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ČÍSLO 18 —* huuNlK 61 (Právo lidu ročník 84)
Československý tisk sopti proti Solidarite stejným způsobem, jako
soptil tisk "bratrských" zemi proti Pražskému jaru 68.

NOVOAUSTRALANŮM
U přiležitosti Australia Day vydal pan ministerský předseda Malcom
Frazer provoláni k novoaustralanům, z něhož vyjimáme:

Dnes je Austrálie mnohokulturní společnost. Desítky tisíc nových
osídlenců sem přišly jako váleční uprchlíci, či jako uprchlíci ze
zemí východní Evropy, ve kterých vládnou komunisté. Přišli do Aust
rálie, poněvadž věří, že jim a jejich dětem tato země může poskytnout
lepší a plnější život. Jejich příchodem se změnila tvářnost Austrá
lie. Naše továrny by bez nich nebyly mohly vyrůst, náš hornický prů
mysl by nemohl být vybudován a ani náš životní standart by se nebyl
mohl zvýšit bez pomoci, energie a iniciativy těchto lidí ze zámoří.
Noví přistěhovalci s sebou přinesli kulturu a smysl dějin svých
zemí. Toto vše se stalo součástí moderní Austrálie. V důsledku toho
jsme se stali daleko snášenlivějšími a moudřejšími.
Přijetí australského občanství neznamená, že se jím ztrácí láska
k původní vlasti, neznamená to povinnost zapomenout její dějiny a
její jazyk. Je možno být dobrým Australanem a přesto si udržet pouto
a lásku ke své původní domovině. Nikdo od novoaustralánů nežádá, aby
zapomněli na minulost a duchovní hodnoty, které si přinesli ze svých
domovů, nýbrž právě naopak : Přáli bychom si, aby na nich stavěli a
učinili je tak součástí Austrálie.
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Historie má být naší učitelkou,
a to zejména v politické práci,
a varovný hlas této učitelky si
zasluhuje větší pozornosti zejmé
na v době zvýšeného komunistické
ho nebezpečí.
Únorové události v roce 1948
jsem prožíval v Praze, tak jsem
viděl vše zevnitř. Na tyto zku
šenosti nikdy nezapomenu, ale
vždy mne zajímalo, jak to vidě
li lidé venku, zejména jak se
vše jevilo čtenářům australských
novin. Teprve nyní jsem se dostal
k tomu, abych si pročetl tři melbournské deníky /The Age, The Sun
a The Argus, který již nevychá
zí./ a zjistil, co psaly v únoru
a březnu 1948.
Zajímalo mne hlavně, jak byl
australský tisk objektivní, kdo
a jak přispěl k objasnění komu
nistické strategie a taktiky a
komunistického nebezpečí a kdo
a jak dělal politické zmatky, a
tím napomáhal komunistům. Austral
ský tisk přinášel v té době denní zprávy o událostech v Československú na prvních stranách a
přehled zpráv,které byly poněkud
pozadu za londýnskými, působí vel
mi dramaticky.
V Praze převládá atmosféra krize po uveřejnění komunistického
prohlášení v Rudém právu, ve kterém se žádají členové strany, aby
byli připraveni hájit republikán
ský demokratický režim proti si
lám mezinárodní reakce. Komunisté
obviňují nekomunisty ze snah roz
bít Národní frontu a ujištují ob
čany, že komunistická strana je
rozhodnuta hájit demokracii. Nekomunisté žádají, aby ministr
vnitra Nosek nedosazoval do poli
cie své stoupence. /20. února
1948 australského času/
Dvanáct nekomunistických minis
trů rezignuje a Gottwald obvinuje
nekomunistické strany z rozvratné
činnosti, komunis tický ministr
Nosek a prokomunistický ministr
národní obrany Svoboda prohlašují,
že objevili spiknutí, jehož cílem
byl ozbrojený puč. Gottwald ve své
řeči k odborářům říká, že reakce
chce zničit lidovou demokracii za
pomoci z ciziny a volá po vytvoře
ní nové vlády bez ministrů, kteří
rezignovali. /23, 2./
Policie obsazuje sekretariáty
nekomunistických stran, minister
stvo vnitra vydává pušky a kulo
mety pražské policii, která hlídá
parlament a rozhlas, a občanům je
zakázáno opustit vlast. /24.2./
Země je paralyzována stávkou,
která byla svolána jako protest
proti odkládání znárodnění prů
myslu, a někteří vedoucí politic
kých stran a skupin katolické mlá
deže jsou uvězněni. Poštovní za
městnanci odmítají doručovat Čes
ké slovo a bratislavský Čas, ti
síce studentů protestuje proti ko
munistům, parlament odsunul zase
dání na neurčitou dobu a prezident
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Beneš usiluje o obnovení spoluprá
ce všech politických stran Národ
ní fronty. Zlověstný stín padá na
Československo, které se stává so
větským satelitem, Železná opona
dopadá na zem. /25.2./

Beneš se sklání před komunistic
kými požadavky, přijímá rezignaci
dvanácti ministrů, píše Gottwaldo
vi, že on jako předseda největší
strany musí být předsedou nové
vlády, a dodává, že jemu jako
prezidentovi je jasné, že socia
lismus je způsob života, který
si přeje převážná část národa.
Komunisté hlásí, že v nové vlá
dě bude jedenáct nebo dvanáct ko
munistů, devět nekomunistů a dva
nestraničtí ministři - Svoboda a
Masaryk, a že odmítají vyjednávat

s vůdci nekomunistických stran.
deseti měsíci řekl Beneš, že Če
skoslovensko se blíží k socialis
/26.2./
mu evolucí, a ne revolucí, a že
Železná opona padá, Beneš kapi
tuluje, policie střílí do studen
ostatní evropské země půjdou stej
tů, Akční výbory převzaly minis
nou cestou. A Wilkie dodal, že by
terstva a továrny, na universitách bylo zajímané zjistit, zdali Be
a vyšších školách se očekávají
neš zůstal stále takovým optimis
čistky. /27.2./
tou, když onen proces evoluce
převzali komunisté.
Prezident Beneš prohlašuje, že
Gottwald chce vést stát v nových
Domnívám se, že tehdy refero
formách demokracie, že pokus o
val australský tisk celkem objek
zničení vlády Národní fronty
tivně o situaci v Československu,
byl útokem na základy státu a že
zmatek však musely působit zprá
lid v nádherné jednotě projevil
vy o tom, že komunisté říkali,že
přání, aby rozvratné reakční ele
jsou ochotni bránit demokracii.
menty byly odstraněny /28.2./
Čtenáři museli mít dojem, že ko
Březnový tisk přinesl zprávy
munistická taktika je špinavá a
o tom, že komunistický puč v Če
násilná, že komunisté své podlé
skoslovensku vyburcoval západní
plány dobře připravili, že demo
demokracie, že Jan Masaryk je mr
kraté na tuto situaci nebyli při«tev a že podle komunistů se jedná
praveni, že nekomunističtí poli
o sebevraždu, o rudé hrozbě svě
tikové přenechali řešení krize
tu, o teroru v Československu, a
Benešovi a že neměli žádné plány
o strachu z komunismu na západě.
na obranu demokracie. Největší
Vůdce australské opozice Menzies
zmatek však musela působit zprá
označil australské komunisty za
va o tom, co řekl Beneš Gottwal
pátou kolonu a katolický arcibis
dovi o nových formách demokracie
kup Mannix vyzval k organizované
a o jednotě lidu proti pokusům o
mu boji proti komunistům v odbo
zničení vlády Národní fronty.
rových oraganizacích.
Uvedl jsem velmi stručně jen
Pro nás je dnes důležité, zda
některé zprávy a domnívám se, že
li se náš exil z únorových omylů
jediný zmatený komentář napsal
poučil. Postavil se náš exil jako
Douglas Wilkie v deníku The Sun
celek jasně proti klamům koexis
24. února, když se zmínil o roz
tence, snaží se informovat Západ
vratné činnosti pravicového kříd
o podlosti komunisitckých metod,
la slovenských stran a citoval ně postavil se nekompromisně a jas
jakého středoevropského komunistu, ně proti rozvracečům antikomunispodle kterého americký imperialis
tické jednoty, proti těm, kteří
mus prý se stal dědicem německého
si "normalizovali" vztahy, a pro
imperialismu. Své názory však po
ti těm, kteří hlásají nepolitičzměnil ve svém článku z 26. úno
nost a přímo nebo nepřímo napomá
ra, kde psal o tom, že asi před
hají komunistům?
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NEJVÝHODNĚJŠÍ LETENKY KAMKOLI
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G.E.T. Travel Service,
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S.A._ 5065, tel. 79-7160
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G.E.T. Travel Service,

153 Risdon Rd., Moonah, Tas.
7009, tel.28-4748
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G.E.T. Travel Service,

203 Goyder St., Narrabundah,
At. C. T. 2604, tel. 95-0661

melbournské kanceláři se mů
žete obrátit slovensky nebo čes-•j na Dášu Urbanovou.

SNOWY MOUNTAINS
HYDRO-ELECTRIC AUTHORITY
Ministr pro národní rozvoj a
energetiku Mr.J.L.Carrick zve
rejnil "OTEVŘENÝ DOPIS", ve kte
rém oceňuje energetické dílo,
vzniklé ve Snowy Mountains a zá
roveň oznamuje, ze zde byl vybu
dován pomník na pamět 119 praco
vníků, kteří na této neobyčejně
obtížné stavbě ztratili své ži
voty.
Dne 21.února 1981 ve dvě hodi
ny odpoledne bude tento památník
slavnostně odhalen a ministr zpe
k této slavnosti příbuzné a přá
tele obětí a také bývalé zaměst
nance.
The Snowy Mountains Authority
pořádá zájezdy do této oblasti
pro příbuzné, přátele a bývalé
zaměstnance, kteří by si přáli
navštívit tato místa a obnovit
svá stará přátelství.
Zájemci se mohou obrátit na:
Mr. N. M. Phee —(0648) 3 2066
Mrs. H. D. Montgomery —(0648) 3 2033.
či napsat na adresu:
Public Relations Officer
Snowy Mountains Authority
P.O. Box 332, COOMA NORTH
N.S.W. 2630

SPOLUODPOVĚDNOST
IVAN MEDEK

Snad o žádném činu jednotlivce
nebylo v posledních letech na
psáno tolik, jako o smrti Jana
Palacha. Od prvního okamžiku,
kdy se objevila zpráva, že na
protest proti sovětské okupaci
a začínajícím represivním opat
řením, si na Václavském náměstí
16. ledna 1969 polil mladý stu
dent šaty hořlavinou a zapálil
je, se po celém světě rozvířila
záplava slov. Obdivných, pohrda
vých, vysvětlujících, nechápají
cích, rozčilených, uklidňujících,
nabádajících, varujících.

Jaroslav Seifert promluvil v
televizi k Palachovým druhům:
"Nechcete-li, aby se všichni za
bili, nezabíjejte se. Členové vě
decké rady filozofické fakulty
Karlovy univerzity napsali ve
svém prohlášení, že "je to první
strašný výkřik varování". Vůdce
kováků Vlastimil Toman řekl na
odborářském sjezdu: "Uvědomili
jsme si odpovědnost za tento čin.
Jako by vykupoval hříchy nás starší generace." Noviny sdělily,
že členové Ústředního výboru KSČ
vyslechli zprávu o Palachově či
nu "s hlubokým pohnutím". Prezi
dent republiky a další tři tehdy
ještě vedoucí politikové poslali
Palachově matce dojatou kondolen
ci .
Když za tři dny Jan Palach zem
řel, Češi zastavili na pět minut
práci. Jeho pohřeb se stal tichou
manifestací statisíců lidí.

Vzápětí se objevily i reakce
kritické. Psychiatr v rozhlase
hned večer 16. ledna řekl, že Pa
lach "reagoval patologicky". 17.
ledna se v prohlášení českoslo
venské vlády upozorňovalo, že
"skutek Jana Palacha skončil pro
něho i jím nezamýšlenými a nepřed
vídanými důsledky". Slovenská vlá
da se 19. ledna vyjádřila, že
"Palachův čin není v souladu s
naší životní filozofií a etický
mi normami". Představitel Svazu
mládeže posoudil Palachovo rozhod
nutí jako "dobrovolný odchod ze
života a tedy i z boje" - čili
jako zbabělost. Vysílačka Německé
demokratické republiky hovořila
o "nedostatečné výchově". Připo
jila se i tvrzení, že Palach byl
obětí tajné organizace a cizí
špionáže. Nakonec se objevil i
názor Viléma Nového, že Palach
se vlastně upálit nechtěl, byl
naveden a domníval se prý, že po
užívá zvláštní tekutinu, která

při hoření nespaluje. Přesto ješ
tě i tehdy mluvil prezident Svo
boda o Palachově "statečnosti,
čistotě a moudrosti".
Z tisíců zahraničních hlasů vy
bíráme citát z projevu kardinála
Berana, jak jej vysílal Vatikán
ský rozhlas 25. ledna 1969. "Spo
lu s vami truchlím nad tragickou
smrtí Jana Palacha a ostatních,
kteří zemřeli podobnou smrtí ja
ko on. Skláním se před jejich hr
dinstvím, i když nemohu schválit
jejich zoufalý čin. Zabít se ne
ní nikdy lidské. To at se nikdy
neopakuje. Zato však at mají
všichni před očima velký ideál,
pro který oni obětovali svůj mla
dý život. Tento ideál je v jádru
dobrý a šlechetný: dát život jed
noho za blaho všech; byla to lás
ka k naší vlasti, touha po její
svobodě, byl to úmysl vyburcovat
její mravní síly, byla to věrnost
k dějinám našeho lidu
Tento
ideál je jako prapor, který se
předává z ruky do ruky."
Poslední citovaná slova kardi
nála Berana nejsou jen projevem
důvěry v mladou generaci, jsou
výzvou. Výzvou k naději, která je
vždycky iracionální. Jinak by ne
měla smysl a stala by se kalkula
cí .

Po celých dvanáct let od smrti
Jana Palacha se nepřestal jeho
čin rozebírat a hodnotit. Celou
tu dobu se vracíme a analyzujeme
situací v roce 1968 a 1969. Co se
mělo a mohlo dělat jinak. Čemu by
bylo bývalo možno zabránit a za
jakou cenu. Podobně jako jsme se
pokoušeli a pokoušíme o hodnocení
roku 1948 a 1938. 0 pohled na ce
lé naše dějiny.
Slova, slova, slova. Hledáme je,
vysvětlujeme jimj., omlouváme jimi
svoji vlastní tragickou ne-chopnost pochopit, že za svobodu je
třeba něčím platit. Náš počáteč
ní úžas a úcta před někým, kdo se
odváží činu, se postupně mění v
bezradnost. Hrd instv? nazýváme
bláznovstvím, odvahu slabostí. Jen
proto, abychom si nemuseli přiz
nat, že nikdo nemá právo myslet
si, že je bez viny na osudu bliž
ního, na osudu společnosti a ná
roda, a abychom nemuseli říci spo
lu se studentem Michaelem Dymáčkem nad Palachovou rakvi: "My
všichni neseme spoluodpovědnost
za tento čin".

Převzato ze ZPRAVODAJE
Pohodlné ubytování v centru za mírné ceny,

44 Spencer St,,Melbourne-City
Q&pencer
Naproti nádraží/ Tel. 703/ 62 6991
I
PRIV.HOTEL
Na předložení tohoto inzerátu poskytneme 10% slevu Vedoucí Jiří Soukup

PRONÁSLEDOVANÝM
Z POLITICKÝCH DŮVODŮ
V ČESKOSLOVENSKU
zasílejte na

FOND CHARTY 77
EVA GREIG, 10 RONLEY ST.,
BLACKBURN, VIC. 3130

U PRVNÍ POZLACOVAČSKÉ FIRMY
V AUSTRÁLII

J.KOŠŇAR PTY.LTD.
548 MT.ALEXANDER ROAD,
ASCOT VALE. TFLEFON 370 5044
Umělecké reprodukce,
barvy, štetce
a veškeré potřeby pro umělce na
skladě ve velkém výběru.
Pro čtenáře Hlasů 10 % slevy !

The Paradise of Sassafras.
Nádherná přírodní scenérie
výborná kontinentání strava
pohodlné ubytování

HIGHBANK
sensační prostředí
pro odpočinek a osvěžení

5 Driffield Cres,, Sassafras,
VIC. 3787, tel. 755 1394

/roh Bridge Rd. a Church St
v Richmondu, Viktorie./
NEZAPOMNĚLI JSTE NA ČESKOU
KUCHYNI ?
otevřeno:
NA OBEDY OD 12 DO 2,30 HOD.
NA VEČEŘE OD 6 DO 10 HODIN.
PARTY - OSLAVY
/objednávky na tel. 428-6521/
Navštivte nás,
uvaříme Vám česká jídla.
zve Vás

ČESKOSLOVENSKO,

vezíra.t.c.e

Novým velitelem Sovětských oku
pačních vojsk v Č6SR byl jmeno
ván generál-poručík G. Borisov.
Byl přijat G. Husákem. Druhou au
dienci mu poskytl bývalý Dubčekův
kamarád M. Dzúr, který se na po
zici ministra národní obrany dr
ží už obdivuhodně dlouho. Už od
panování A. Novotného.

Ministr průmyslu Irácké repub
liky přiletěl vyjednávat do Pra
hy.

Šest miliónů východních Němců
navštěvuje ročně ČSSR, Do NDR
jezdí na oplátku tři milióny Če
chů a Slováků.
Se stěhovacím vozem si přijel
pro vybavení vilky v Praze 5 pod
nikavý lupič. Majitelé se po ná-'
vratu z lyží neměli ani na čem
vyspat.

V nakladatelství Svoboda vyšel
román australského spisovatele
Patricka Whitea "Pout Johanna
Vosse".

Dean Reed původně utekl z USA,
aby se vyhnul válčení ve Vietna
mu. Jeho zpěvácké kvality jsou
chatrné i na chabou úroveň popmusic v NDR a ČSSR /kde střídavě
působí/, a proto se dal na drá
hu filmařskou. Jako herec, scé
nárista a režisér se předvede so
cialistickému táboru v komediál
ním Westernu "Zpívej, kovboji".
Partnerem mu bude Václav Neckář,
který se už léta snaží svou "tem
nou minulost" po boku dnešní chartistky Marty Kubišové zaretušovat
devotním služebníčkováním režimu.
Úsek dálnice mezi Brnem a Bra
tislavou se stane v budoucnu sou
částí transevropské dálnice Se •
ver-Jih, vedoucí z Gdanska do Ankary, později az do Iráku a Írá
nu .

V polovině loňského roku evido
vali statistikové 4,1 mil. tele
vizorů. Vysílače prvního progra
mu pokrývají 62 procent území,
druhého 70 procent.

EVROPA V OPRAVĚ

Jedna z nejpozoruhodnejších
secesních staveb v hlavním měs
tě,hotel Eropa na Václavském ná
městí, přestal na delší dobu uby
továvat pražské návštěvníky. Za
bydlují se tu řemeslníci různých
oborů, aby obnovili cenné inte
riéry a zejména opravili insta
laci. Hlavním problémem bude vý
měna elektrického vedení, které
se nalézá v havarijním stavu a
jehož původní plánky se nepoda
řilo najít. Probíhají už také
práce v kuchyňské části a v ka
várně, kde se místo linolea po
kládá znovu stylový mramor.
Podle zprávy Federálního sta
tistického úřadu vzrostl loni i
"za složitých podmínek" národní
důchod o 3 procenta a "udržela
se dosažená vysoká životní úro
veň" .

Dvě pětiny stavebních podniků
nesplnily plán roku 1980.

ČTYŘVÁLCE

GEMINI &COMMODORE
VANHA PRODUCTS
CO. PTY. LTD.
MANUFACTURERS OF CONTINENTAL
SALADS AND FISH DELICACIES

Nabízíme vám chuťovou
paletu kontinentálních salátů
a rybích specialit
LABUŽNÍK OCENÍ ZNALEC DOPORUČÍ
13 BERMIL ST., ROCKDALE,
N.S.W. 2216 AUSTRALIA
Phone (02) 597 3155 Telex: AA71247

VŠECHNY MODELT STATION WAG0NÜ
100 VOZU NOVÝCH I POUŽITÝCH ČEKÁ, ABYSTE SI Z NICH VYBRALI
TEN VÁŠ
KDYKOLI A KAMKOLI PŘIJEDEME ZA VÁMI, ABYCHOM VÄM ZDARMA
PŘEDVEDLI MODEL, KTERÝ SI URČÍTE
Zavolejte ještě dnes /česky i slovensky/ na telefon /O59/75-4611,
večer 787-2256.

The men Írom ffiornington.

DOPRAVÍM_________
COKOLI KAMKOLI
co se vejde do dvoutunového
skříňového vozu. Spolehlivě
a nej levněji,
Karel NFVEČEŘAL
"Charles Express VAN"
20, Rainsford Drive,
Noble Park North, Victoria,
Telefon 795.— 8714
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Pcnin/ufa
Holden
ROH NEPEAN HIGHWAY A TYABB ROAD, MORNINGTON, VICTORIA 3931,
Na vaši návštevu se tešz "Václav Ubl /authorised Holden dealer/.

EAST WEST TRAVEL

CHCETE-LI POJISTIT COKOLI, ČI CESTOVAT KAMKOLI
OBRAJTE SE S DŮVĚROU NA TEDA CWIERTINIU /AAIM/

912 Whitehorse Road /100 metrů od Whitehorse Plaza/,
Box Hill, Victoria 3128, telefon 89-5906.

CHARTA 77
Mluvčí Charty 77, Marie Hromádková a Miloš Rejchrt napsali Hu
sákovi dva dopisy, v nichž žáda
jí, aby propustil politické věz
ně, dal přezkoumat zákony, které
se neshodují s ustanoveními mezi
národních paktů o lidských prá
vech, dal podnět k diskusi o lid
ských právech v Madridu; stěžují
si také na poslední nezákonné ak
ce čs. bezpečnostních orgánů.
Zdůrazňují, že "cílem Charty 77
je zachování zákonnosti, respekt
k právům člověka a občana, jak
jsou formulovány v čs. ústavě".
Obrátili se také na Amnesty Inter
national o pomoc ing. Rudolfu
Battěkovi.
Petru Uhloví, který byl v říj
nu 1979 odsouzen k pětiletému od
nětí svobody a který je vězněn
v trestnici na Mírově, nedoruču
je správa věznice soustavně dopi
sy jeho ženy. Nedoručené listy
mu přečte prokurátor.přičemž vy
nechá pasáže, které se mu zdají
závadné. Vězeňský lékař doporu
čil, aby dostával mléko, ale Uh
lovú žádost zamítl major Hagara,
náčelník výchovy. Uhl je vězněn
s jinými 24 vězni v^místnosti,
která má pouze 30 m . Brigadýr
v Mírovské kuchyni dělá často zá
vazek, že ušetří na jídle, a
mnohdy zařazuje do jídelníčku
potraviny, u nichž prošla záruč
ní lhůta. I kantýna je velmi
špatně zásobena: žádné konzervy,
salámy, cukr. Uhlův doporučený
dopis generálnímu prokurátoru,
v němž si stěžoval na podmínky
věznění, správa věznice neodes
lala.

Předčasně byl z vězení propuš
těn sociolog Jan Zmatlík, který
byl odsouzen k půltřetímu roku
vězení pro "podvracení republi
ky". Zbytek trestu /3 měsíce/
mu byl podmíněně odložen na do
bu pět let.
Tomáš Petřivý, který byl zadr
žen, když s Jaroslavem Šabatou
jel 20. 9. 78 do Polska ke schůz
ce se zástupci polského Výboru
pro společenskou sebeobranu a
byl jediným svědkem, jak to vlast
ně bylo, když mluvčí Charty 77
Šabata "napadl" esenbáky, byl
odsouzen ke dvěma letům vězení.
Už dříve byl odsouzen, protože
nenastoupil prezenční službu.

Signatářce Charty 77 Anně Marvanové kdosi rozbil loni v srp
nu okna bytu, VB odmítla případ
vyšetřit. V říjnu ji napadli v
metru dva muži, VB opět nezasáh
lo .
• Zámečník Jan Valkovič dostal
jeden rok, protože pronášel výro
ky, "jimiž hrubě napadal spole
čenské a státní zřízení".

JAROSLAV ŠABATA NA SLOBODE

Policajné orgány zadržali v by
te Anny Šabatovej, manželky věz
něného Petera Uhla, niekoíko prí
vržencov Charty 77; medzi nimi
Jarmilu Bělíkovú, Václava Malého,
dr. Jozefa Danisza a dr. Martina
Hýblera.
Zadržaných bolo spolu osem osob.
Polícia ich vypočúvala a napokon,
v zákonom predpísanej lehote 48
hodín, prepustila na slobodu. Je
den zo zadržaných, duchovný Vác
lav Malý, bol však policajtmi
brutálne zbitý. Zátah pražskej
polície súvisel s propuštěním na
slobodu dr. Jaroslava Šabatu,
ktorý bol odsúdený počiatkom mi
nulého roku do väzenia pre údaj
nú insultáciu policajného orgánu.
Ako je známe Šabata patril medzi
prvých tlmočníkov Charty 77. Po
prepustení na slobodu mu bolo po
vedané, že sa nesmie stýkat s nežiadúcimi osobami - teda očividne
s inými prívržencami Charty. Keú
ho dcéra pani Anna Sabatová pri
viezla do svojho pražského bytu,
kde na neho čakalo niekolko osob
ných priateíov, polícia urobila
nový zátah.
Šabatu odviedla a prinútila ho,
aby odcestoval do Brna, kde má
svoj byt. Orgány Štátnej bezpeč
nosti pozorovali vraj pražský
byt Anny Šabatovej už 24 hodín
predtým, ako bol jej otec, dok
tor Jaroslav Šabata prepustený
z väzenia. Tlačová agentúra Pa
lach Press dodáva, že štátná
vrchnost je očividne rozhodnutá
izolovat ho od väčšiny prívržen
cov Charty 77, ktorá má svoje
stredisko predovšetkým v Prahe.
Podobnú taktiku sledovala už vo
viacerých iných prípadoch, kedy
nechala odvliect Íudí proti ich
volí a bránila im potom, aby sa
vrátili na miesto, kde chceli
trvale žit.
Podia posledných zpráv je Ša
bata znovu vo vazbě.

♦••

Výbor na obranu nespravedlivo
stíhaných upozornil v jednom zo
svojich nedávnych pznámení na
prípad mladého básnika Víta Bohu
mila Homolku, ktorý sa chcel
stretnút so svojimi priatelmi
pred svojim odchodom na vojnu.
Polícia nielenže nechala zatvorit hostinec, kde si Homolka re
zervoval miestnost, a to pod zá
mienkou tak zvaného cvičenia
"civilnej obrany", ale odviezla
ho ňaleko až do pohraničia, kde
ho prenechala osudu. To isté sa
stalo jeho priatělovi Jaroslavo
vi Benešovi. 0 niekolko dní ne
skoršie Beneš bol zavolaný na po
licajný výsluch, počas ktorého
sa vypočúvacie orgány vysmievali
jeho náboženskému presvedčeniu,
bili ho, vystrihli mu vlasy na
temeni hlavy a vyhrážali sa mu
zohavením. Desiatim Salším mla
dým íuňom polícia sa vyhrážala,
urobila u nich osobnú prehliadku,
zabavila im písomné poznámky, do
konca koncepty osobných listov,
a tak 3alej.

TRESTNÍ STÍHÁNÍ
PÁTERA JOSEFA BÁRTY
18. listopadu 1980 provedly po
licejní orgány v Liberci paralel
ně domovní prohlídky ve třech do
mech, v nichž bydlí členové fran
tiškánského řádu. U jednoho z
nich, Pátera Josefa bárty, naro
zeného 18. 11, 1921 v Příbrami,
katolického duchovního bez stát
ního souhlasu, trvala domovní
prohlídka od 9.30 do 1.00 hod.
po půlnoci. Orgány Stb ve slože
ní: poručík Fejfar, poručík Hefler, nadporučík Joska, pod vede
ním nadporučíka Ludvíka Ježka a
za asistence nezúčastněné osoby
Oldřicha Čejky, bývalého zaměst
nance Městského národního výboru
v Liberci, zabavili asi 70 polo
žek. Strojopisy, oficiální pol
ské katolické noviny, liturgické
knihy, teologická skripta, kon
stituci františkánského řádu, ma
teriály, týkající se františkán
ského řádu a osobní zápisky. Ce
lý byt byl pečlivě ofotografován
a po domovní prohlídce zapečetěn.
Páter Josef Bárta byl vzat do
vazby a obviněn z maření dozoru
nad církvemi podle § 178 trest
ního zákona.
Následující dny probíhaly roz
sáhlé výslechy osob, které byly
se jmenovaným ve styku. Týkaly
se především přijímaní nových čle
nů řádu. Zvlášt pobuřující bylo
vyslýchání jedné 771eté řeholní
sestry, které trvalo 5,5 hodiny.
Páter Josef Bárta byl v roce 1952
odsouzen za údajnou velezradu ke
20 letům vězení. Z výkonu trestu
se vrátil po 15 letech až v roce
1966. Jeho zdravotní stav je váž
ný, protože prodělal už dva in
farkty myokardu a utrpěl při auto
havárii těžké zranění, na základě
kterého mu byl přiznán plný inva
lidní důchod. Jeho postihem se
orgány Stb pokoušejí zmařit jeho
neutuchající aktivitu, s níž se
nezištně a bez okázalosti snaží
sloužit druhým podle svého pře
svědčení. Zároveň chtějí orgány
zastrašit ostatní katolické du
chovní a přimět je k tomu, aby
se stali poslušnými vykonavateli
"normalizované církevní politi
ky". Útok proti Páteru Josefu
Bártovi je vlastně hrubým zása
hem do vnitřních struktur a živo
ta františkánského řádu, který po
dobně jako ostatní řeholní řády
u nás nikdy nebyl oficiálně zru
šen.
*
PRODEJ
A'OPRAVY
lednic • klimatizačních zařízení
pro domácnosti a podniky,

COOLZONE
VOLEJTE
Ve dne: 5C7-14R8, 587-1887
Večer: 90-1753, 587-1488
Coolzone Refrigeration PTY.LTD.
34 Macbeth St.Breaside Vic.3195
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MADRID 80
■ ;ašeho madridského zpravoda
je vZk.Bohuslava Tobyšky.

Musím se zmínit o delegaci z
naší vlasti. Předně chodí VE SKU
PINÁCH a ve společnosti soudruhů
z východního bloku. Je viditelné,
že mají strach z otázek o poměrech
v ČSSR, ačkoliv se jich mnoho na
nic neptá. Domlouvání je pravidel
né, i když jistě mají instrukce o
jednotném postupu. Koluje dosti
historek, kterak se dostali až do
směšných situací, ale na to je
škoda papíru. Připravené statis
tiky a různá prohlášení o tom, co
se v Praze a v Bratislavě udělalo
a dělá, nevyvážily dlouhé seznamy
toho, co se neudělalo, nebo co se
dělalo a dělá proti podepsaným
smlouvám. Tak jak všude jinde,
tak i zde v Madridě se předsta
vili Husákovci jako dokonalí a
tvrdošíjní stalinisté.
Zahajovací projev měl španělský
ministerský předseda a tento pro
jev byl označen i zahraničním tis
kem jako tvrdý, věcný, ale neútoč
ný. Mnohá část z toho se nehodila
do programu východního bloku, a
proto o obsahu se v komunistickém
tisku ani nezmínili. Gromyko, na
otázku italského zahraničního mi
nistra, který byl právě v té době
v Moskvě, proč nejel do Madridu
odpověděl, že "...nechce, aby
SSSR se stal býkem ve španělské
aréně ...". Je jasné, že Kremlu
nyní nejde o nic jiného, než o
navázání styků s USA a s j inými
státy, přerušených okupací Afga
nistanu. Jde jim o novou širokou
základnu k rozhovorům, i když si
vyhražují právo na výběr, o čem
se bude jednat, kdy a kde.
Podle mého názoru dosavadní de-/
legace USA postupovala korektně
a byla lépe na Konferenci připra
vena než kdy před tím. Prezident
Carter vysláním na zahájení své
ho ministra spravedlnosti Griffinr.a Bellyho posílil pozici zá
padních demokracií. Jeho projev
byl dlouhým seznámeni přestupků
proti Helsinské dohodě nejen v
Sovětském svazu, ale ve véech
satelitních státech. Mluvil též
o Československu a chartistech
77. Byl to náznak, v jakém směru
bude pravděpodobně vedeno jedná
ní USA delegace v r. 1981.
Slabé a nervózní byly odpovědi
komunistických delegátů, včetně
čs. papouška Jaroslava Knížky,
který za svá nehorázná tvrzení
a lži nebyl odměněn potleskem,
ale smíchem.
Mnoho se dělo mimo konferenční
místnosti. Před ^alácem protesto
vala řada národnostních skupin,
Protibolševický blok, Pacifisté
z Japonska, zástupci Baltských
států /z nich jeden,luteránský

Cestující

v našem

století

Bertrand de Jouvenel

Tak nějak by se dalo volně přeložit do češtiny francouzský titul
jeho knihy "Un Voyageur dans le siécle", která se letos rozběhla po
čtenářském světě z pařížské edice Robert Laffonta; má 493 stránek.
Život autora je opravdu bohatý. Narodil se v Paříži v roce 1903.
Jeho otec, Henry de Jouvenel,byl senátor a velvyslanec. Jeho matka,
S. Claire Boas de Jouvenel,měla v Paříži za I. světové války vyhledá
vaný salón /284, boulevard Saint-Germain/, kde se pravidelně scháze
li političtí pohlaváři. Tam také chodíval dr. Edvard Beneš a Milan
Rastislav Štefánik. Bertrand de Jouvenel měl upřímně rád svou matku,
proto jí věnoval tuto knihu.
Na podzim roku 1920, to mu-bylo sedmnáct let, začal chodit na pa
řížskou universitu. 0 dva roky později jeho otec mu dal na starost
výstřižky z novin: tím s začal získávat rozhled.
Přiznal se,
že to byl pro něj "vzácný vyučovací prostředek". 0 další dva roky
později /1924/ strávil jaro v Praze na Hradčanech pod "nezaslouženým
titulem, jak sám přiznává, totiž jako tajemník dr. Edvarda Beneše,
tehdejšího ministra zahraničních věcí. Jeho mládí pokračovalo překva
pujícím způsobem dál a dál. V roce 1928, to mu bylo 25 let, stál v
čele novin "La Voix": pozoroval - debatoval - uvažoval, co by bylo
zvlášt zajímavé a užitečné uveřejnit v novinách. Zkrátka a dobře, za
čal být novinářem; a tomu zůstal věrný, to bylo jeho pravé povolání.
Jednou se chtěl také podívat do politiky: v květnu 1928, to mu by
lo pořád 25 let, kandidoval jako radikální socialista v jednom voleb
ním kraji a - prohrál. Zkrátka a dobře, jeho mládí prožilo mnohostran
né školení.
Proto je jeho kniha bohatá. My se však soustředíme jenom na jeho vy
právění o nás, už také proto, že o Československu se rozepisuje sk u
tečně dost a zajímavě, v různých obdobích.
Je pozoruhodné, že hned na začátku km'hy, na 32. stránce, čteme o
dr. Edvardu Benešovi a o Milanu Rastislavu Štefánikovi. Rozepisuje
se o tom, že během I. světové války se oba seznámili zejména s Aris
tide Briandem, tehdejším ministrem zahraničních věcí, a s Philippe
Berthelotem, generálním tajemníkem ministerstva, právě ve vyhledáva
ném salónu jeho matky. Jak se díval na Štefánika? "Byl to báječný
člověk, jeden z těch, které jsem nejvíc obdivoval a měl rád."
Začněme tedy Československem, o němž čteme již na začátku, na 47.
stránce. Věnuje nám VIII. kapitolu, kde již první věta je pozoruhod
ná: "Viděl jsem, jak se rodí Československo, protože jsem znal Milá-

JAK ZÍSKAT K PENZI
PRAVIDELNÉ
MĚSÍČNÍ PŘILEPŠENÍ

NATIONAL BANK
vám zajistí

měsíční příjem z vkladů
Získáte 12% z vkladů $ 50 000 a výše
nebo 11% z vkladů menších než $ 50 000

Pro vklady od $ 10 000 výše 0S0BN1 ŠEKOVĚ KONTO ZDARMA

National Bank

na Štefánika; jméno Československo bylo ještě neznámé." Rovnou se do
čítáme, že právě proto tehdejší Francie těžko rozuměla Štefánikovu
poslání. A přece, jeho úspěch je, jak čteme, "něco neuvěřitelného".
Benešovi věnuje jednu samostatnou kapitolu "Tristesse de Benes"
/Benešův smutek/. Rozepisuje se o jeho padesátce v roce 1934, o je
ho starostech jako ministra zahraničních věcí. Přitom vzpomíná, jak
před deseti lety byl v Praze jako jeden z jeho spolupracovníků, jako
"důvěrný pozorovatel jeho činnosti".
0 Benešovi vypráví příležitostně i v jiných kapitolách. Například,
když přišel tragický měsíc září roku 1938, rozejel se do Prahy a na
vštívil Beneše. "Beneš plně důvěřoval Francii." Proto se snažil mu
jemně, ale srozumitelně říci, že Francie už není taková, jakou znal
a proto že se s ní snad nedá moc počítat. Beneš nebyl spokojený s
takovou řečí a prudce ho odbyl. "Nemějte pochybnosti o své zemi, já
zcela věřím Francii."
Ani Beneš nezapomíná na Bertranda de Jouvenela. V jeho poválečné
knize "Paměti/4ínichovské dny/dvakrát o něm čteme, co napsal do "La
Liberté", že totiž "Francie nebude válčiti kvůli tomu, aby Češi utla
čovali sudetské Němce". A dole pod čarou si vzpomíná, že na jaře roku
1938 ho de Jouvenel navštívil v Praze "a velmi upřímně mi vykládal o
vnitřním rozvratu Francie, nemožnosti jejího,vstupu do války s Němec
kem a tudíž jistotě, že se Francie za Československo bít nebude".
’
Bertrand de Jouvenel nerad vzpomíná na "Mnichov": "Od Mnichova uběh
lo více než čtyřicet let a jenom to jméno vyvolává ve mně pocit hrů
zy ."
V tom neštastném roce 1938 se rozjížděl po Evropě, sešel se a mluvil
s hodně lidmi. I o rakouském anšlusu" se rozepisuje: "Anexe Rakouska
mi silně ležela na srdci, hlavně kvůli Československu, s nímž jsem se
cítil být vázán od jinšských let." Současně si uvědomil, že tím bylo
pohřbeno opevnění našich hranic s Německem. Tehdy také navštívil Bene
še, mluvil s ním o anšlusu? Snad ho znovu trochu podráždil svými slo
vy, protože Beneš mu energicky řekl: "Jsme silní a připravení. Francie
je silná a věrná." Věrná Francie ... Časy se mění ... Chudák Beneš ...

Bertrand de Jouvenel si rád vzpomíná na Prahu, na Hradčany, na Vác
lavské náměstí, na Příkopy, na Karlův most ... a uvádí hezkou řádku
našich jmen - vedle Beneše a Štefánika: firmy Bata a Škoda, Milana
Hodžu, Kamila Kroftu, Štefana Osuského, generála Jana Syrového, T.G.
Masaryka, dokonce i Jiřího z Poděbrad. Nezapomíná ani na náš Sokol a
na naše "Nazdar".
V tom neštastném září 1938 se rozejel také do Sudet, aby zblízka
viděl "sudetský problém". V Chebu navštívil i místo, kde - jak sám
píše - byl zavražděn Albrecht z Vladštejna.
Když Hitlerovi vojáci překročili naše hranice, de Jouvenel neza
pomněl na předsedu francouzské vlády Ed. Daladiera a připomíná:
"Když se Daladier vracel do Paříže po podepsání mnichovské dohody,
byl všude s velkou radostí nadšeně a slavnostně vítán ..."
Nezapomíná ani na to, že dne 30. září 1938 zasedala v Paříži posla
necká sněmovna - de Jouvenel byl přítomen - a odhlasovala mnichovskou
dohodu 537 hlasy /správné úřední číslo je 536/, tedy obrovskou větši
nou! Pouze 75 hlasů bylo proti.
Dne 16. března 1939 se rozejel ještě jednou do Prahy. Chodil po měs
tě a trápila ho vzpomínka na "strašný nátlak francouzské vlády na Be
neše" .
Na poslední stránce knihy je jenom desetiřádkový "Doslov", začínají
cí "Tato kniha vyvolá živou kritiku". Snad. Ale to, co napsal o Česko
slovensku, o jeho osudu a o jeho lidech, to všechno dobře viděl a ro
zuměl tomu. Za to mu děkujeme.
/Recenze Jaroslava Trnky pro VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY/
PRVOTŘÍDNÍ PRAŽSKÉ ŠUNKY * DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLÍČKY
SMETÁNOVÉ.KLOBÁSY * VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY

TÉŽ K DOSTÁNÍ MLADÉ KRMFNF KACHNY A KUŘATA

*

V PRAVÉM ČESKÉM ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘŠTÍ7!

KewContinental Butchers ék
*
KopeckySmallgoodsľffi
326 HIGH STREET, KEW,.VIC,, TELEFON 86 7178
Elektrika z City číslo 47 /z Collins St. po Victoria Pde./,
zastávka č.38.

VELKÝ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

pastor Kirson, si^ stoje na rus
kém praporu, podřezal žíly/.
Ukrajinců, Němců, Poláků a Rumu
nů. Byly rozdávány letáky a tis
koviny různých skupin: Zacharov,
Orlov, Charanski, ale též ze stá
tů na Konferenci nezastoupených.
V téže době, i. e. ve dnech
před a po zahájení Konference,
byly schůzky exulantů ze zemí vý
chodního bloku. Vedle početné
skupiny sovětského exilu /Bukovski, Kuznětzov, Ginzburg, Pliucht,
atd./, byli tu zástupci polské
exilové vlády /Sabbat, Lubienski
atd./. Z našich je třeba jmeno
vat Pavla Tigrida, Lederera,
Hejzlara, Liehma, Pelikána a ně
kolik dalších. Skoro všichni by
li pozváni i na sjezd Socialis
tické Internacionály a levico
vým tiskem. Ne pro všechny Čecho
slováky v exilu a doma přijatelná
forma k reprezentaci. Naši přáte
lé z ostatních exilů kladli otáz
ky: proč není zastoupena skupina
demokratická, církev, národní or
ganizace apod. V rozhovorech a v
tisku se znovu mluvilo o tzv.
"Jaru 68", o Dubčekovi a o něko
lika uvězněných jedincích. Nik
de ani slovo o tom, co se dělo
před tím, o nepřerušeném proná
sledování inteligence, kněží a
církví vůbec, apod. Je pravda,
že z mnohého, co se u nás stalo,
lze vyvodit varování pro další
vývoj např. v Polsku, ale zapomělo se i zde, že v naší vlasti
"Jaro" začalo a bylo ukončeno v
Praze, v centrálních kancelářích
komunistických organizací, niko
liv ve Škodovce, Zbrojovce, v do
lech a j. průmyslových centrech.
Musím připojit, co mi bylo řeče
no: "...přijeli jsme do Madridu
Konferenci posílit, nikoliv roz
bít...!" Je samozřejmé, že jejich
hlasy na venek byly silnější než
hlas neangažovaného jedince, po
sla exilových organizací, který
mohl jenom v soukromí informovat
a předávat doklady a memoranda
některým delegátům. Uvidíme až
na konci, co bylo a bude vlivněj
ší. Ale i tak výsledek toho vše
ho, co jsem výše uvedl, muselo
mít odezvu v Moskvě, nebot sám
Brežněv si postěžoval dopisovate
li France Press, že si dělá sta
rosti z toho, "...že Madrid se
stal jevištěm protisovětské pro
pagandy, když on má zájem jen a
jen na normalizaci přerušených
styků...".
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nány třímetrovým ostnatým drátem.
Též vědci ve výzkumných ústavech
pilně sabotují, počínají si však
SOV. FYZIKA DIMITRIJE MIKEJEVA
tak prohnaně, že jim vláda - kte
Když jsem před 2 roky pracoval
rá o tom všem dobře ví - nemůže
•i jedné sovětské firmy, dospěl
nic dokázat. Pokouší se tedy to
jsem k pevnému názoru, že tento
mu zabránit tvrdší disciplínou a
podnik nejspozdeji za dva měsice
zmrazením i tak již neuvěřitelně
bude muset být zavřen, jelikož ne nízkého základního platu.
byl schopen vyrábět kvalitní vý
Nejpůsobivějším, i když nezárobky. Krátce potom byl také sku
měrným způsobem sabotáže je opil
tečně ředitel a technický vedou
ství. Přesná čísla o alkoholismu
cí propuštěn. Avšak podnik i na
sice neexistují, stejně by však
dále vyrábí výrobky špatné kvali
neznázornila realitu drastičtěji
ty a plní plán. Vegetuje stejně
než bezpočetní opilci, potlouka
tak jako celý Sovětský svaz. Mo
jící se po ulicích. Ve všech těch
je nezdařená předpověď mne učini
to způsobech sabotáže se odráží
la opatrnějším. Přiměla mne k ná
nespokojenoet.Ale kdo vlastně má
zoru že Sovětský svaz v příštích
důvod ke spokojenosti? Zvláště
letech neudělá konkurs a nezhroucharakteristickou pro současnou
tí se, že však je ohrožen pravdě
náladu sovětské společnosti je
podobně velmi vážnou nemoci.
(okolnost, že i privilegované
Hospodářství SSSR je nevyléči
vrstvy jsou s nynějšími poměry v
telně nemocné již dlouho. Již v
zemi nespokojeny.
roce 1960 poukázal Chruščov na
Se zřetelem na určité možné
mimořádně hrozivou hospodářskou
události v budoucnu stojí za to
situaci. 0 devět let později ho
analyzovat jednotlivé vrstvy oby
vořil Brežr.ěv o stagnaci ve vý
vatelstva i jejich roli, kterou
voji, která má za následek růst
by za daných okolností mohly
potíží při zásobování potravina
hrát.
mi, drahotu, nedostatečnou výstav
Dělím pracující lidi od 16 let
bu bytů, atd. Situace by byla
do pensijního věku na osm skupin:
pravděpodobně ještě kritičtější,
vedení strany a státu, vykořisťo
kdyby Sovětský svaz enormně nevy
vatele, intelektuály, dělníky ve
dělával na stoupajících světových
městech, zemědělské dělníky, stu
cenách za zlato, naftu a jiné su
denty, armádu a vězně.
roviny.
Lze však říci, že v podstatě
Životní úroveň se začala zhor
existují jen dvě skupiny. Ti, kte
šovat počátkem sedmdesátých let
ří nemyslí, a ti, kteří "smýšlejí
a jsou tím postiženy všechny
jinak". Ti nic nemyslící jsou ti,
vrstvy obyvatelstva. Kromě špat
co "myslí" v předepsaném směru.
ného zásobování potravinami se
A ti "jinak smýšlející" jsou ti,
zdvojnásobily ceny za vodku, au
co myslí alespoň trochu. K této
ta, knihy, dovážené boty a náby
druhé skupině patří nepochybně i
tek; za kávu, zlato, šperky apod.
část nejvyšších zástupců strany a
se zečtyřnásobily. Drahota zasa
vlády, kteří mají nejen příleži
huje do všech oblastí a podle
tost získat informace, ale libo
údajů jednoho dost vlivného eko
volně je i pozměnit.
noma ztratil rubl běhe,'i< posled
Disidenti jsou ti, kdo myslí
ních deseti let 50 procent své
a mluví. Ti "jinak smýšlející",
kupní síly. Na první pohled se
kteří mají k dispozici informa
zdá pozoruhodné, že paralelně
ce, se liší tím, jak jích použí
ke klesající životní úrovni lze
vají. Někteří se je pokoušejí
konstatovat vyšší kvalitu živo
zatajovat, jiní se jimi zabýva
ta; je podmíněna technickým po
jí pouze soukromě a někteří zase
krokem a stále přibývajícím do
je chtějí sdílet s více lidmi.
vozem. Lid, jenž se dosud živil
Do této skupiny počítám třídu
bramborami a chlebem, si zvykl
privilegovaných /auto, vila, ná
na ledničky, televize a fotoapa
kupní možnosti ve speciálních
ráty, a ztrojnásobil náhle své
obchodech/. Tato třída - má na
požadavky. Bytový problém se zos
nejvýše 200 000 příslušníků - ne
třuje, neboť lidé už nechtějí byd ví, co je to jezdit v autobusech,
let v rozdělených bytech, a ves
stát ve frontě, nezná malinké by
nické obyvatelstvo utíká do měst.
ty a drží se zuby nehty svých vý
Mezitím se objevují první ná
sad .
znaky energetických potíží.
"Občasné" zásobovací potíže,
Lidé reagují na nízkou život
které se vyskytují stále znovu
ní úroveň všeobecnou sabotáži:
již od samého založení SSSR, ved
flákáním, krádežemi a opilstvím.
ly k trvalému "schodku", který
Flákání je "věcí" těch zaměstnan
měl opět za následek, že celá
ců, kteří dostávají pevný základ
velká skupina občanů se zabývá
ní plat. Vláda vyměřila tento
zásobováním. Tito lidé těží z
plat vědomě velice nízko. Milió
tohoto nedostatku, a proto jej
ny lidí v SSSR vydělávají měsíčně
podporují, ba někdy i uměle vy
70 až 80 rublů a úměrně k tomu
volávají. Tato vykořistovatelská
vykonávají i svou práci. /Pro
třída, která je skutečnou oporou
srovnání: dámské holínky, dove
režimu, čítá zhruba pět miliónů
zené z Rakouska stály 95 rublů./
lidí. Stát tu vlastně uměle vy
Krádeží se dopouští prakticky
tvořil vrstvu, s jejíž pomocí mů
každý, kdo k tomu má příležitost.
že masy lépe zaměstnat sháněním
Všechny podniky v SSSR jsou obeh
potravy. V posledních letech

Situační zpráva

jsou však i tito vykořisťovatelé
stále nespokojenější, neboť si
nemají za své peníze co koupit.
Přestože stouply ceny za některé
"luxusní výrobky" o 400 až 500
procent, není nabídka s to krýt
poptávku.
Již od samého počátku se sovět
ský režim setkává s nedůvěrou
intelektuálů. Po určitou dobu je
dokonce systematicky vyhlazoval.
Později však pochopil, že mu ně
kteří z nich mohou být prospěšní.
Ostatním soustavně ztěžuje život.
Více než polovina jich musí vy
jít s menším příjmem, než je
existenční minimum /150 rublů/.
Vláda tím zabíjí dvě mouchy jed
nou ranou: koncentruje jejich
nadbytečnou energii na boj o pře
žití a připravuje je v očích
ostatního obyvatelstva o dobrou
pověst. Intelektuálové - patří
k nim profesoři, lékaři, mladí
vědci, inženýři, knihovníci,
"kulturní pracovníci", atd. poslouchají západní rozhlas a
chápou mnohé souvislosti, těší
se však tak malé důvěře a auto
ritě, že mohou pouze vyčkávat,
jak se věci vyvinou. V Sovětském
svazu není žádná dělnická třída,
pouze nádeníci bez jakýchkoli
práv či organizací, jež by zastu
povaly jejich zájmy. Tvrdě pracu
jí, vede se jim špatně a nemají
takřka žádný majetek. Dělníci ve
městech pocházejí ze 70 Z z ven
kova. Deset let žijí v továrních
ubytovnách /dvě až tři rodir.y v
jedné místnosti/, vydělávají
průměrně 150 rublů a čekají, až
na ně přijde řada s bytem. Děl
níky lze rozdělit do třech sku
pin: ti, kdo jsou středního až
vysokého věku a nemají rodiny,
mládež, která pozbyla všech
vztahů k venkovu, ve městě ale
ještě nezdomácněla, a konečně
potloukající se proletariát. Do
této poslední skupiny patří vět
šinou dělníci, kteří se vzdali
naděje na slušnou práci, kterou
by mohli uživit rodinu. Stali
se z nich alkoholici a vyvrhelo
vé společnosti. Pro svojí bídu
a nenávist k milici by tito děl
níci společně s mládeží mohli
dát podnět k budoucím nepokojům.
Zemědělští dělníci, většinou
starší lidé žijící patriarchál
ně, bez komfortu a odříznutí od
kulturního života, jsou tak izo
lováni a zaměstnáni každodenní
mi starostmi, že od nich sotva
lze očekávat jakoukoli činnost.
Ani sovětští studenti nejsou
politicky aktivní silou, jakou
bývají na západních universitách
Nelze však vyloučit, že by se
mladí lidé, kteří studují izo
lovaní daleko od domova na ně
jaké vysoké škole, zúčastnili
všeobecných nepokojů.
Vězni a vojáci mají ze všech
obyvatel nejméně práv. Obě sku
piny jsou poměrně početné /pět
a sedm miliónů/ a jsou mezi ni
mi z největší části mladí lidé
vytržení ze svých rodin, kteří
nemají co ztratit. Po dvou třech-

letech jsou zatrpkli a plní zlo
by. Úloha vězňů při nepokojích
v budoucnu mi je naprosto jasná:
pomstí se na milici, soudech a
obyvatelích.
Určit roli armády je těžší.
Na jedné straně se Sovětská ar
máda vždy vyznačovala pasivitou
a dostatečnou disciplínou, do
konce i tehdy, když měla rozkaz
střílet na vlastní národ. Na
druhé straně je však též známo,
že při okupaci Československa
jednotky musely být vystřídány,
aby se zabránilo jejich úplné
demoralizaci. Dnešní armáda
jsou dlouhovlasí hoši po skon
čení školy, kteří hrají na ky
tary a poslouchají americký
rozhlas. Disciplína nebyla ješ
tě nikdy tak špatná.
Jediným pojítkem mezi jednot
livými vrstvami obyvatelstva je
všeobecná nespokojenost. Jinak k
sobě pociťují antipatii a nebo
otevřené nepřátelství. Největší
propast zeje mezi městským a ven
kovským obyvatelstvem. Lze ji
srovnat s rozdílem, jaký byl v
minulém století mezi šlechtou a
nevolníky. Obávám se, že vesniča
né ony "nic nedělající a králov
sky žijící" měšťany nenávidí.
Dělníci a intelektuálové sebou
též vzájemně opovrhují. Vyčítají
si, že žijí na útraty druhých,
anebo obráceně, že jsou nevzděla
ní a stále opilí. Vězni nenávidí
všechny ty, co "žijí na svobodě,
dobře jedí a pijí a mají ženy".
Totéž platí pro vojáky.
Vykořisťovatelé jsou nenávidě
ni všemi. Ti zase opovrhují ne
vzdělaným lidem a jsou přesvěd
čeni, že mají právo jej obírat.
Nikdo nesnáší milici a vězně. A
nikdo nemá rád komunisty. V očích
lidu to jsou kariéristé a pový
šenci, kteří nekalým způsobem na
byli výsad. Proti tomu je okrádá
ní státu menším zlem /pokud vů
bec je/.
Snad jedině k armádě pocitují
všechny vrstvy určitou náklon
nost. Mají soucit s mladými v
uniformě a respekt před důstojní
ky.
Vezmeme-li v úvahu tyto tak od
lišné a vzájemně částečně znepřá
telené vrstvy obyvatelstva, lze
předpokládat, že Sovětský .-vaz
očekávají v příštích deseti le
tech velké problémy.

CONTINENTAL BUTCHERS
AND DELICATESSEN
NABÍZÍ VÁM VELKÝ VÝBĚR
VEPŘOVÉHO A TELECÍHO
DOMÁCÍ SEKANOU A UZENINY
79 GLENFERRIE RD., MALVERN
TELEFON 509 1078

Socialist ické
kaLČ/VdaFe
MARCELA ČECHOVÁ

S novým rokem nás milí příbuz
ní ve vzdálené vlasti obdařují
nejen vzpomínkami a přáním všeho
nej lepšího, ale také kalendáři
všech velikostí a druhů. Je to
totiž pomalu jediná věc, kterou
lze z Československa do kapita
listického zahraničí poslat. Seh
nat kalendář ovšem není jednodu
!
*
ché,
podplatit je nutné, aby
člověk pro příbuzného dostal něco
slušnějšího na dobrém papíře. A
tak vy, kteří kalendáře obdržíte,
vězte, že vás tetičky a bratranci
opravdu milují, když pro vás pod
stoupili obtížné shánění dárku a
ještě za něj zaplatili nehoráznou
sumu.
Dostalo se mi letos dvou pře
pěkných projevů příbuzenské příz
ně. Ten první se jmenuje Praha
poetická, je velikosti Rudého
práva, na poměrně slušném papíře
s dobrými fotografiemi tradičních
fotografů Hucka, Sitenského a Ka
ráska. Stál 47 Kčs. Porovnáním s
podobným exemplářem 10 let starým
zjišťuji, že cena je zhruba dvoj
násobná. Podivné, vždyt přece v
Československu jak nás horlivě
ujišťuje strana i vláda, neexistu
je inflace. Pravděpodobně cena
vzrostla proto, že můj letošní ka
lendář se pyšní úvodním textem sa
motného náměstka primátora hl. m.
Prahy Josefa Kiliána. Takovou
perlu člověk ovšem musí zaplatit.
Soudruh náměstek nás hned v úvo
du nabádá, abychom si představili
krajinu, kde "rozlehlé údolí pro
tíná řeka a po obou jejích bře
zích roste svěží tráva, kopce
jsou místy porostlé lesem a zvou
nás, abychom na ně vystoupili a
přehlédli celý ten nádherný pros
tor." Když tak učiníme, soudruh
náměstek se sugestivně optá, zda
bychom si dovedli představit
hradčanské návrší, na němž nepopluje štíhlá loď katedrály, nad
nášená střechami paláců. V du
chu 1u dáme za pravdu, že si
skutečně nedovedeme představit
Hradčany bez Hradčan, zatímco
například představa Letné bez
Stalinova pomníku je pro nás do
cela vyhovující a představa Hrad
čan bez Husáka velice lákavá.
Soudruh náměstek nás ovšem nene
chá opájet se poetickými sny a
praví češtinou zkušeného funkci
onáře, že "ducha vdechovala na
šemu městu jak pravítka archi
tektů, tak lžíce mnoha generací
zedníků, kteří nelidskou přímku
tu i tam pěkně po lidsku nakři
vili a tím přidali cosi krásného
ze své duše." V tomto okamžiku
je lépe pověsit kalendář na stě
nu a nečekat na další krásna du
cha soudruha náměstka.

Druhý kalendář je diář v mizer
né plastické vazbě, ze kterého

po rozevření vypadávají listy.
Proto také asi stál "jenom" 34
Kčs. V diáři zaplaťbůh není žád
ná předmluva zasloužilého sousdruha, zato se v něm uživateli
dostává poučení o významných
dnech a výročích roku 1981. Tak
například 23. února slaví každý
pořádný Čech a Slovák Den Sovět
ské armády a Sovětských námoř
ních sil /opsáno doslova i s
velkými písmeny/. Dne 25. února
je "Významný den ČSSR", neboť
se slaví "Vítězství českosloven
ského pracujícího lidu 1948".
Je to kromě 7. listopadu /Velká
říjnová socialistická revoluce
1917/ jediný den, jemuž se v ka
lendáři dostalo slavnostního
přívlastku "významný". Naopak
den 21 . srpna není v kalendáři
připomenut. Pouze autor fotogra
fie, která doprovází každý tý
den, je v okupačním srpnovém
týdnu muž jménem Taras Kuščynskyj - snad jen jako poetické
memento. Zato 6. května oslavu
jeme "podepsání nové smlouvy o
přátelství, spolupráci a vzá
jemné pomoci mezi ČSSR a SSSR
1970".
Z důležitých dat, která už mož
ná vypadla z mysli exulanta, ka
lendář připomíná: Den Sboru ná
rodní bezpečnosti 17. dubna, za
ložení Rudého práva 21. září
1920, Den Pohraniční stráže 11.
července a Den Československé
lidové armády 6. října. Posloup
nost prezidentů začala v Česko
slovensku Gottwaldem, Novotný ne
existoval, Beneš a Masaryk pak
už vůbec ne. Z historických jmen
uznáváme pouze slovanské věro
zvěsty Cyrila a Metoděje a mistra
Jana Husa. Zato musíme oslavit
slavnostní den Kubánské republi
ky /26. července/ a Korejské li
dově demokratické republiky /9.
září/. Abychom ukázali, že to s
internacionalismem myslíme oprav
du vážně, vzpomeneme 29. listopa
du státního svátku Albánské lido
vé republiky a taktéž Federatív
ni socialistické republiky Jugo
slávie.

A tak jsou nám kalendáře z
Československa nejen zdrojem
vzpomínek, ale i poučení. Ještě
ze fotografie - alespoň u někte
rých kalendářů - nejsou tematic
ky cenzurovány a tak se na 1.
května /Svátek práce/ můžeme tě
šit letohrádkem Belvedere bez ru
dých fáborů a 28. října /Den zná
rodnění/ zapomenout při pohledu
do nádherného parku zámku Hlubo
ká. Fotografie se tak snadno
zfalšovat jako historie nedají
a pokud nám budou nezkresleně
připomínat pravé krásy naší vlas
ti, není snad všechno ztraceno.

* u^LÄ odjinud
°d
PODVRATNÉ AKCE KOMUNISTICKÝCH
AGENTŮ

V Tiskové zprávě VI/5 z 14.
dubna 1980 Rada svobodného Česko
slovenska varovala před činností
agentů československého komunis
tického režimu a v Tiskové zprá
vě VI/18 uveřejnila varování kra
janské veřejnosti proti pokusům
Prahy infiltrovat krajanské or
ganizace, ovlivňovat jejich míně
ní a postoj k politickým událos
tem ve světě.
Účelem všech těchto akcí je
vnést rozvrat a rozbroje do řad
exilového a krajanského života
Čechů a Slováků ve svobodném svě
tě. Varovali jsme před různými
podvrhy, šířením pomluv a neprav
divých informací o organizacích
i jednotlivcích. Upozornili jsme
na různé letáky a dopisy, které
dostávají jednotlivci i organiza
ce, údajně rozesílané legitimní
mi organizacemi a známými pracov
níky, které však ve skutečnosti
jsou fabrikáty oddělení pro dez
informace špionážních služeb Hu
sákova režimu.
Nervozita režimu v Praze a Bra
tislavě se v posledních týdnech
projevila zesílením této kampa
ně. V západoevropských středis
cích našeho exilu jsou rozšiřo
vány hrubé pomluvy o představi
telích čs. demokratického exilu,
nepodložené pověsti o "plánova
ném návratu" některých prominent
ních exulantů posrpnové éry a
kampaň pro "normalizaci" vztahů
k ČSSR organizovaná diplomatický
mi a jinými orgány čs. komunis
tického režimu, je provázena po
věstmi o tom, že prominentní
exiloví pracovníci si j iž "nor
malizaci" vyřídili.
Nej novější akce jsou namířeny
proti představitelům Pražského
jara, žijícím v exilu a některým
jejich organizacím. Jsou vydává
ny různé oběžníky, buletiny a ji
né publikace, připravené v Praze,
jejich účelem je vnést rozvrat
do exilu a diskreditovat jeho
pracovníky. Podobné akce jsou
podnikány doma za účelem rozvrá
cení Charty 77, VONSu a skupin
jejich přátel. Praha také při
pravuje "průkazný materiál",
který by byl použit v procesech
proti chartistům a jiným v Čes
koslovensku, např. dokumentují
cí úzké vztahy exilových organi
zací s disidenty v ČSSR. Značná
pozornost je věnována úsilí kra
janských a exilových organizací
odsoudit čs. režim na madridské
konferenci. V proudu je také kam
paň proti zahraničnímu vysílání
/VOA, Svobodná Evropa, apod./,
včetně šíření tvrzení, že z do-

10.2.1981

PŘÍPAD MARŠÁLA

TUCHAČEVSKÉHO

JOSEF KALVODA

Mnoho bylo už napsáno o "velkých čistkách" v Sovětském svazu v druhé
polovině let třicátých a o likvidaci nějakých 35,000 důstojníků Rudé
armády v čele s maršálem Michalem N. Tuchčevským, který spolu s dal
šími generály byl souzen a odsouzen na základě falešných dokumentů,
údajně prokazujících, že měl spojení s německým Wehrmachtem, že chys
tal odstranění Stalinova režimu anastolení vojenské diktatury. Dosud
ale nebylo dost přesvědčivě odpověděno na dvě základní otázky. Za pr
vé, proč dal Stalin popravit vedoucí důstojníky Rudé armády a tím ji
podstatně oslabil. Za druhé, jakou roli hrál v této aféře dr. Edvard
Beneš, čs. prezident, a jaké byly jeho motivy pro "okamžité uvědomě
ní" sovětského vyslance v Praze o "protistalinských spiklencích", ve
dených sovětským hrdinou občanské války v Rusku, Tuchačevským. České
ho čtenáře druhá otázka zajímá patrně víc, než otázka prvá.
Dnes je známo, že Tuchačevský byl plně rehabilitován v Sovětském
svazu a že Stalin měl zájem na jeho odstranění z vedoucího místa v
Rudé armádě. Z Benešových "Pamětí" víme, že čs. prezident Stalina o
"spiknutí" uvědomil, což však neznamená, že tím smrt Tuchačevského
zavinil. Winston Churchill, jehož Beneš během druhé světové války o
této aféře informoval, nebyl přesvědčen o tom, jak se Beneš domníval,
že zachránil Stalinovi život a že mu za to sovětský tyran zůstal na
vždy zavázán. Ač Churchill píše, že Beneš "nemeškal se sdělením Sta
linovi všeličo mohl zjistit", hned k tomu dodává následující: "Je ale
evidence, že Benešova informace byla dodána české policii OGPU, která
si přála, aby se /informace/ dostala do Stalinových rukou z přátelské
ho zahraničního zdroje."
Zde Churchill naznačuje, že Beneš byl pouze prostředníkem a že byl
využit sovětskou tajnou policií. Je k tomu možno dodat, že Stalin si
při této příležitosti vyzkoušel "spolehlivost" Beneše; poněvadž ten
to ve zkoušce obstál, byl využit při mnoha jiných příležitostech poz
ději, během druhé světové války.
Sovětům, tj. Stalinovi, šlo o to, aby inscenovaný proces proti Tuchačevskému a dalším byl brán vážně doma i za hranicemi. Beneš, který
byl velmi dobře známým diplomatem své doby, zvláště pro svoji činnost
v Lize národů, uznal obvinění za pravdivá a tím
dodal věrohodnosti i
procesu proti Tuchačevskému. Později bude zmínka o tom, proč právě Be
neš byl vybrán za prostředníka.
Vratme se nyní k prvé otázce. Čím se provinil maršál Tuchačevský,
že ho Stalin zlikvidoval? Podrobnosti a důkazy o tomto případě jsou
asi v sovětských archivech, které jsou nám nepřístupné; ti, kteří k
nim přístup mají, nepochybně mají závažné důvody k tomu,aby o nich
mlčeli,Přístup mame k diplomatické korespondenci a pamětem současní
ků, z nichž je možno vyvodit určité závěry o Stalinových a Benešových
motivech. V této souvislosti je ale nutno zdůraznit, že dokumentace
motivů druhých lidí je jednou z obtížíš nimižse setkávají specialis
té sociálních věd, kterým je známo, že ve většině případů provedení
nezvratitelného důkazu není možné. Tudíž následující je pouze vysvět
lením a nikoli skálopevným důkazem motivů Stalina a Beneše.
Generál W. G. Krivitský. vedoucí sovětské zpravodajské služby v Zá
padní Evropě v letech třicátých, napsal po své defekci ze služeb Sta
linových, že úmyslem jeho bývalého chlebodárce bylo dohodnout se s
Hitlerem a rozdělit si s ním nadvládu nad Evropou. Krivitský věděl,
že na jaře r. 1937 Stalinův emisár napsal návrh smlouvy mezi Sovět
ským svazem a Německem. Jednání však bylo přerušeno. Sdělení Křivítského bylo tehdy odmítnuto, jakožto absurdní, poněvadž v německé
propagandě byl bolševismus a Stalin nepřítelem č. jedna, právě tak,
jako jím byl Hitlerův nacismus v propagandě sovětské. Podle sdělení
Krivitského, v jednání s Hitlerem Stalin tehdy použil prostředníka,
jehož identita nebyla známa ani sovětskému komisariátu zahraničních
věcí.
Ač to nebylo veřejnosti známo, Stalinovu plánu stál v cestě maršál
Tuchačevský, který doporučoval preventivní válku proti Německu. Jak
je známo, oficielně Sovětský svaz prohlašoval, že stojí na půdě Ligy
národů a že si přeje mír.
Po příchodu Hitlera k moci v Německu preventivní válka byla disku
tována v diplomatických kruzích. Byl pro ni polský maršál Jozef Pil
sudski. Poněvadž Západní demokracie o tom nechtěly slyšet, Polsko se
s Německem dohodlo a uzavřelo s ním smlouvu v roce 1934.
Preventivní válku rovněž zavrhly kruhy kolem Beneše. Podle jejich
názoru jediné, co bylo hrozbou pro Československo, byla válka. Tvr
dily, že "z preventivní války mezi Německem a Ruskem" by neměl nikdo
prospěch a "každá země by měla vyvinout všemožné úsilí, aby jí zabrá
nila." Toto bylo stanovisko prezidenta Beneše a bylo známo veřejnos
ti - bylo publikováno tiskem v r. 1936.
Stalin, jako mnoho druhých lidí, věděl o Hitlerově agresivnosti;
přál si válku, ale chtěl, aby se Hitlerovo válečné úsilí obrátilo
proti Západu. To bylo hlavním důvodem k německo-sovětskému paktu,
uzavřeném v sprnu 1939, který překvapil celou světovou veřejnost a

potvrdil správnost these generála Krivitského. Začátkem září 1939
začala válka.
Čistkou v armádě, která byla připravována už dlouho před popravou
Tuchačevského a dalších generálů, Stalin si zajistil její naprostou
poslušnost. Vrazila dýku do zad Polsku; v souhlasu s nacistickým Ně
meckem okupovala Baltské státy a Bessarabii. Noví
mladí důstojníci
byli postaveni na velitelská místa. Posláním Rudé armády nyní bylo
rozšířit říši Sovětů.
Řadoví komunisté byli vývojem událostí zmateni: z Hitlera a Stalina,
dvou úhlavních nepřátel, stali se téměř přes noc spojenci. Německosovětský pakt měl zvlášt nepříznivý ohlas mezi Čechy, kteří se pama
tovali na silácké výroky Klementa Gottwalda v době Mnichova a kteří
nyní žili v nacistickém protektoráte. To je všeobecně známo.
Veřejnosti však není znám obsah dokumentu, který poslal do Washing
tonu americký konsulát v Praze v listopadu 1939 a v němž je, mj., ná
sledující informace.
Skupina českých komunistů, delegátů Výboru pro Osvobození Českoslo
venska, dojela s velkými obtížemi do Moskvy koncem léta r. 1939 a žá
dala opětovně audienci u Stalina a Molotova. Nakonec se delegátům
přeci jen podařilo, že je přijal M. Alexandrov, šéf oddělení komisa
riátu zahraničních věcí pro Střední Evropu, ve dnech 5. a 12. října
1939. Delegáti osvobozovacího výboru vyslovili rozhořčení nad německo-sovětským paktem. Bylo jim však řečeno, že kdyby byl býval Sovět
ský svaz uzavřel smlouvu se západními demokraciemi a ne s Německem,
Německo by bylo bývalo nikdy válku nezačalo. A válka byla nezbytným
předpokladem pro vyvolání světové revoluce, kterou Moskva už dlouhou
dobu připravovala.
Alexandrov vysvětlil těmto prostým duším, že Češi se mýlí, když
mluví o sovětském Rusku, poněvadž Stalin nebyl ien předsedou nějaké
ho Ruska, ale Svazu sovětských socialistických republik, který je zá
kladem pro celosvětový stát Sovětů. Zatímco Lenin vybudoval komunis
tický stát, Stalin povede Evropu do světové revoluce.
Co se týče smlouvy s Německem, delegátům bylo řečeno, že 1. byla
příčinou války; 2. Hitler dal Sovětům volnou ruku v Pobaltí; 3. dal
Sovětům příležitost "vybudovat Velkou Ukrajinu a Bělorusko"; 4. tím,
že se podrobil sovětským podmínkám, "Hitler podřídil" Sovětům rovněž
i "Německo, tvrz Střední Evropy"; 5. dal Sovětům "volnou ruku v Bes
sarabii a bývalé Podkarpatské Rusi, která dříve náležela k Českoslo
vensku"; 6. "Otevřel nám cestu do Evropy."
Delegáti dostali podrobná vysvětlení všech těchto šesti bodů a za
znamenali je v memorandu, které po návratu domů podali americkému/
konsulátu v Praze. Bylo jim v Moskvě rovněž řečeno, že válka musí
trvat tak dlouho, jak si to budou Sověti přát.
.
Dokončeni przrte.
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mova přichází spousta kritických
komentářů, obzvláště k programům
Hlasu Ameriky.
Před vánocemi se ve Vídni a jiných západoevropských střediscích
objevila cyklostylovaná brožura
"Básně kontrarevolucionáře Pavla
Kohouta", údajně vydaná Edicí
Petlice. Aniž bychom chtěli ana
lyzovat minulost p. Kohouta, po
kládáme za nutné upozornit, že
jde o falzifikát pražského oddě
lení dezinformací.
Kampaň podvrhů, špinění a roz
kládání bude pokračovat. Rada
svobodného Československa zno
vu na tyto akce upozorňuje. Je
jich dopad není třeba přeceňo
vat, je však nutné, aby každý,
kdo podobné tiskoviny dostane,
si ověřil správnost kontraverzních tvrzení o jednotlivcích i
organizacích a jejich pravost.
/RSČ/

VÝZVA DO MADRIDU

V Tiskové zpráv? VI/14 z 21.
října 1980 jsme uveřejnili ob
sah Výzvy vládám zemí, které se
účastní madridské konference,
jež z podnětu Rady svobodného
Československa vydaly hlavní čs.
kulturní, sociální a politické
organizace v zahraničí. Výzva
měla velký ohlas a dostalo se jí
široké publicity v zahraničních
i krajanských sdělovacích pro
středcích. Akce se účastnily
všechny ústřední a zemské orga
nizace ve svobodném světě.
V seznamu signatářů nebyla uve
dena Menšinová rada české a slo
venské větve v Rakousku, která
s výzvou vyslovila okamžitě sou
hlas a odeslala příslušný doku
ment, podepsaný předsedou A. Nekovářem a jednatelem J. Fialou,
koncem září RSČ. Bohužel byl ten
to dokument americkou poštou do
ručen až koncem prosince.
Chceme proto touto cestou uví
tat ústřední organizaci našich
rakouských krajanů mezi signatá
ře Výzvy. RSČ i ostatní organiza
ce, které výzvu podepsaly, se tě
ší na další spolupráci Menšino
vé rady na společných akcích.
/RSČ/

KANADSKÉ PROHLÁŠENÍ V MADRIDU
Ředitel východoevropské sekce
kanadského ministerstva zahrani
čí A. P. McLaine poslal Radě svo
bodného Československa text pro
hlášení, které zahraniční ministr
Mark MacGuigan učinil v Madridu.
V něm zdůraznil, že Kanada bude
trvat na plnění závazků, vyjádře
ných v Závěrečném aktu helsinské
konference.
Ministr poděkoval Radě svobod
ného Československa za dokumen
taci o porušování lidských práv
v Československu a ujistil Radu,
že kanadská delegace v Madridu
bude poukazovat na pronásledová-
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ní Charty 77, jejíž práce je za
ložena na ideálech helsinské kon
ference.
/RSČ/
PREDNÁŠKA 0 PRIEBEHU MADRIDSKEJ
KONFERENCIE

Dna 16. januára usporiadala
miestna skupina SVU v New Yorku
spolu s Radou slobodného Česko
slovenska a Národnou radou žien
slobodného Československa pred
nášku pani Betky Papánkovej o
priebehu prvej časti madridskej
konferencie. Pani Betka Papánková je členkou americkej delegá
cie pre túto konferenciu. V Mad
ride strávila plné štyri týždne.
Vo svojom referáte zmienila sa
o výsledkoch, ktoré boli tam do
siahnuté najmä na poli kontrolo
vania plnenia ustanovení Helsin
skej deklarácie o íudských prá
vach. Zdôraznila, že Českoslo
vensko spolu so Sovietskym sväzom bolo najviac obvinované z
nedodržovania ustanovení o íudskych právach.
V rozprave prehovoril aj dr.
Ján Papánek, ktorý svoju pani
v Madride doprovádzal a mal pří
ležitost v kuloároch hovořit s
členmi niektorých delegácií.
Miestopredseda výkonného výboru
Rady slobodného Československa
poďakoval menom Rady pani Betke Papánkovej za prácu, ktorú
v Madride vykonala.
/RSČ/
JAROMÍR NETÍK
Po dlouhé nemoci zemřel v Chi
cagu Jaromír Netík, známý novi
nář a exilový pracovník. Jaromír
Netík se narodil r. 1922 v Hrad
ci Králové, žil v Praze a po
únoru 1948 odešel do exilu a
pracoval v Radiu Svobodná Evro
pa v Mnichově, nakonec jako zá
stupce ředitele čs. vysílání.
V r. 1974 emigroval do Spoje
ných států, kde pracoval v ban
kovnictví v Chicagu. Přispíval
svými články do Českého slova,
Hlasatele a Hlasu národa a při
pravil řadu dokumentárních studií
o vývoji v Československu, které
vynikaly pečlivostí. Byl členem
Rady svobodného Československa
a členem předsednictva Čs. národ
ní rady americké, kde byl po ur
čitou dobu tiskovým referentem.
Na pohřbu za velké účasti kraja
nů se s ním rozloučil jménem přá
tel Vlastimil Chalupa a jménem
odbočky ČSNRA člen výkonného vý
boru RSČ František Desenský.
/RSČ/

ty v Montrealu byl známý básník
a spisovatel, který pod jménem
Pavel Javor vydal řadu sbírek
básní a román Kus života těžkého.
Některé jeho verše byly přeloženy
do angličtiny, frančtiny a němči
ny. Po svém odchodu do exilu pra
coval v mezinárodním oddělení
kanadského rozhlasu a byl profe
sorem slavistiky na montrealské
universitě. Od svého mládí, kdy
byl činným v republikánské stra
ně, nikdy neustal v politické
práci. Účastnil se aktivně práce
v kanadských krajanských spolcích
a v Radě svobodného Českosloven?
ska.
/RSČ/
KONEČNĚ
Konečně tedy odsoudila Amnesty
International porušování lidských
práv v Íránu. Potřebovala k tomu
18 měsíců. Za časů šáha stačil9,
aby se někdo dotkl molláhovy bra
dy nebo knírku levičáka a už se
na celém světě podepisovaly pe
tice, desítky intelektuálů psa
lo do novin a do rozhlasu. Kde
jsou všichni ti filozofové, kte
ří křičeli? Všichni si přáli, aby
šáh odešel, aby monarchie zmize
la. Pomohli tím k vytvoření Chomejnýho mýtu. Bylo třeba 18 mě
síců, aby se pozvedl jediný hlas.
Ostatní zatím mlčí, Liga pro lid
ská práva, Mezinárodní komise
právníků, Červený kříž.
V počátcích Chomejnýho vlády
byli zavražděni téměř všichni
příslušníci starého režimu: ci
vilní osoby, vojenské, duchoven
stvo. Potom přišla na řadu klika
Bázargána, někteří jeho ministři
a spolupracovníci utekli do ciziny.

Karlsbad Smallgoods
and Butchery
24 BORRACK S Q. ALTONA NORTH
_________ Tel.391 3748________

PRAVÉ ČESKÉ JITRNICE, JELÍTKA
A JATERNICOVÁ POLÉVKA
ČERSTVÉ DĚLANÉ KAŽDÝ ČTVRTEK
UZENÁŘSKÉ SPECIALITY
VLASTNÍ VÝROBY
Uživatelům West Gate Bridge
platíme JEDNU CESTU

Na Vaši návštěvu
se těší Láčla Hora.

PRÁCE SE ZÁRUKOU
• -•

JIŘÍ ŠKVOR
Po uzávěrce jsme dostali smut
nou zprávu, že v Montrealu zem
řel dr. Jiří Škvor, místopředse
da zastupitelstva Rady svobodné
ho Československa. Jiří Škvor,
doktor práv Karlovy university v
Praze a doktor filosofie universi

12
10.2.1981

PLECHAŘINA, STŘÍKÁNÍ
A MECHANICKÉ OPRAVY
Soukrorrme i na pojišťovnu
Pro krajany 15% sleva
josef

Švancar

7 DYNON ROAD,
FLEMINGTON VIC
Teľ..: 376 2056, večer 309 2056

Třetí vlna se týkala vědců a
intelektuálů s antimonarchistickým přesvědčením. Jejich zločinem
bylo to, že žili, studovali, uči
li a pracovali za éry monarchy.
Potom přišel pele-mele dodáva
ný Chalchálím a Beheštím složený
z komunistů, modžáhedínů, laiků.
A pak už prostě každý, kdo ne
stál v jedné řadě s barbarským
teroristou: sunitští Kurdi, arabofonní Chúzistánci, Balúčové a
Turkméni, židé, baháí, křesčané.
Pod označením obchodníka s dro
gami může být dnes popraven kaž
dý, nebot taková je spravedlnost
boží.
Udává se, že více než 100 tisíc
osob bylo zavražděno od února
1979. Tisíce lidí, téměř celý
svět věřil této revoluci. Nadše
ně j i vítal. Kdo v Íránu jí vě
ří dnes? Je na čase, aby si
všichni ti západní nadšenci na
sypali popel na hlavu a prohlá
sili: mýlili jsme se. Jako to
muselo být řečeno o Vietnamu,
Kambodže. Jen idiotům je všech
no jasné, od začátku až do kon
ce .
Farangís Bárzání

MASARYK VE FRANCII
12. října 1980 došlo v městě
VOUZIERS /severovýchodně od Re
meše na řece Aisne, kde v r.
1918 bojovaly čs. legie/ k vel
mi zdařilé oslavě 50. výročí
otevření Masarykovy školy dnes "Lycée Masaryk" - kterou
tam na důkaz vděčnosti Francii
postavilo Československo. Při
té příležitosti byla odhalena
nová bysta TGM na místě sochy
Štursovy zničené nacisty. S
městskou radou se na oslavě po
dílelo Sdružení bývalých bojovní
ků ve Francii, pařížský Sokol a
Sdružení francouzsko-československého přátelství. Po proje
vech starosty města, L. Mánička,
E. V. Fauchera a V. Pešky vy
stoupila ve velkém sále Masary
kova gymnásia řada místních a
pařížských skupin hudebníků a
tanečních skupin, zvláště Soko
la a zpěvačka pí Turková. Město
Vouziers, které nezpomíná na
českoslovesny dar z r. 1930, vy
dalo k výročí velmi sličnou bro
žurku .
Národní ústav slovanských stu
dií v Paříži /Institut national
d etudes slaves/ uspořádal 12.
a 13. prosince 1980 společně se
Svobodnou ukrajinskou universi
tou Mezinárodní kolokvium na ná
mět T. G. MASARYK, EVROPAN A HU
MANISTA, které bylo sledováno
velkým počtem francouzských, čes
kých a slovenských zájemců.
První den kolokvia byl zamě
řen na základní myšlenky TGM
/humanismus, demokracie, nábo
ženství/ a na jeho postoj k ně
kterým velkým problémům moderní
doby /nacionalismus, marxistic
ký a nemarxistický socialismus,
problém revolučního násilí atd./i
Na dané náměty přednášeli B. Mi
chel a J. Rupnik z Paříže, rek-

tor J. M. Lochman z Basileje,
B. Štefánek z Mnichova, A. van
den Beld z Utrechtu, M. Novák
z Lausanne, a prof, E. Kohák z
Bostonu zaslal vynikající filo
sofický text.
Dopoledne druhého dne vyplni
ly příspěvky k Masarykovu vzta
hu k Rusku, k Ukrajině a k rus
ké revoluci od C. Mytroviče, A.
Žukovského a W. Kosyka z Paříže,
které doplnil rozbor Masarykova
postoje k Dostojevskému od M.
Aucouturiera z Paříže.
V poslední části kolokvia pro
mluvil nejdříve H. Seton-Watson
z Londýna o spolupráci jeho ot
ce s TGM; V. Peška a A. Mareš z
Paříže nato pojednali jednak o
myšlenkovém a literárním vlivu
Francie na mladého Masaryka a
jednak naopak o tom, jak Fran
couzi viděli a chápali TGM. Na
závěr J. Krejčí z Lancasteru
pohlédl z velké výšky na Masa
rykovu filosofii dějin v kon
frontaci s dnešním stavem Evro
py •
Během kolokvia a na slavnost
ním shromáždění na Sorbonně, kde
promluvili ředitel Slovanského
ústavu Y. Millet a rektor Ukra
jinské university W. Janiw, bylo
předneseno či přečteno několik
vzpomínkových svědectví, zvláště
býv. velvyslance Léona Noela,
vdovy po velvyslanci F. CharlesRouxovi, prof. Jankelevitche, sy
na generála Fauchera, J. V, Bruegela, pí Suzy Desnoyerové.
Soubor textů kolokvia bude vy
dán v dohledné době.
vp

znamně zasáhli do vývoje symfo
nie a sonátové formy, nebo rodi
nu Bendů, a z ní zvlášt tvůrce
melodramu Jiřího Antonína. Ne
jen jimi totiž vstoupila česká
hudba na světové kolbiště už
dávno před Smetanou a Dvořákem.
STEJNĚ jako kdysi zaplavovali
Evropu italští pěvci, tak se to
hemžilo před dvěma stoletími v
tehdejším vzdělaném světě český
mi hudebníky, předchůdci či sou
časníky Haydnovými a Mozartový
mi. Byli většinou prostého půvo
du; do světa si nesli věno lido
vých zpěváků a muzikantů. V Ně
mecku působili vedle Stamiců,
Richtera a Bendů, Růžička-Rosetti a Zach, ve Francii Krumpholz,
Kohout, Stich-Punto a Rejcha, v
Itálii Mysliveček /Venatorini il divino Boemo/, Černohorský
/il padre Boemo/, Jelínek-Cervetti a Pichl, v Anglii Dusík, v
Uhrách Družecký, ve Vídni Tůma,
Gassmann, Vaňhal, Koželuhové,
Vraničtí, Czerny, Voříšek, Jan
sa a František Vincenc Kramář,
překřtěný v cizích slovnících na
Krommera.

V MATRICE je tento syn hostin
ského, muzikuse a purkmistra z
Kamenice u Třebíče zapsán jako
Kramarz. Důkladného vzdělání do
stalo se hudbou posedlému mladí
kovi u jeho strýce, ředitele ků-

vás zve do své restaurace

(Sípáp 3Baron
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Dvorní skladatel
F.V.KRAMÁŘ
Listujeme-Li ve starších 'Lexi
konech, zdá se nám, jako bychom
v hudební oblasti nepřinesli nic
To i proto, že jména českých mu
zikantů bývají v nich zkomolena
k nepoznání, a že nezřídka si je
"přisvojovaly" země, v nichž pů
sobili. Dlouho se též udržoval
názor, že ve srovnání s Haydnem,
Mozartem a Beethovenem byli jen
mistříčky, kteří se vyjadřovali
mezinárodní řečí väech tehdej
ších komponistů, aniž by do vývo
je hudby vnesli něco osobitého.

BYLI to však právě oni, kteří
na přelomu 18. a 19. věku při
spěly do kontextu evropské hud
by nejen novou, svěží melodikou,
pramenící v lidové zpěvnosti, a
ryzím slovanským citem, ale ne
zřídka i průbojností hudebního
myšlení. Stačí tu připomenout
zakladatele "Mannheimské školy"
Jana Václava Stamice a Františ
ka Xavera Richtera, kteří vý

433-435 Church Street
Richmond, Melbourne
Telefon 429-5266
Jsou pro vás připravena
česká jídla
Obědy v úterý a pátek
Večeře od úterý do soboty
Naše kapela se teší, že vám
zahraje k tanci i poslechu
Likérová licence

U ANTOINE GALLERIES
514 RIVERSDALE RD.

Yj
X

. CAMBERWELL /proti tržnici/
TELEFON 82 5736
X
Umělecké reprodukce, barvy,zg
štětce a veškeré potřeby prozg
umělce na skladě ve velkém Zg
výběru,
zg

Pro čtenáře Hlasů 10 % slevyjß

ru v Tuřanech. Šestadvacetiletý
se pak vydal do tehdejší muzi
kantské Mekky, do Vídně, kde se
živil kondicemi a jako houslista
příležitostným hraním v orchest
rech. Za rok však přijal výhodné
místo koncertního mistra a pozdě
ji prvního kapelníka hraběte Styruma v uherském Szimonthurnu. Po
pěti letech převzal funkci ředi
tele kůru v Pětikostelích, .aby
ji vyměnil zq kapelnictví plukov
ní hudby a hraběte Karolye. To
už měl za sebou vydání několika
svých skladeb v nakladatelství
André; jimi vstoupil do vědomí
svých současníků. Rozladěn neutě
šenými poměry v plukovní hudbě,
vrátil se do Vídně jako koncert
ní mistr kapely hraběte Grassalkoviče.
0 KRAMÁŘOVÉ houževnatosti svěd
čí skutečnost, že když byla zamít
nuta jeho žádost o přijetí do
dvorní kapely a když neuspěl ani
se svou prosbou o čekatelství v
ní /Expektanz/, přijal u císař
ského dvora místo strážce dveří
/Antikammerthürhüter/. Nakonec
však přece jen dosáhl vytoužené
ho cíle, a to dík rostoucí obli
bě svých skladeb: stal se dvor
ním skladatelem a. kapelníkem cí
sařovy komorní hudby, když zem
řel nástupce Mozartův Leopold Ko
želuh. V této funkci navštívil
Itálii a Francii, na návrh Anto
nína Rejchy byl jmenován čestným
členem pařížské konzervatoře, po
té i konzervatoře milánské a fil
harmonických spolků v Benátkách,
Lublani a Innsbrucku.
NEZPYCHL přes všechny pocty,
jichž se mu dostávalo. Nezapo
mínal na vlast, s níž byl v us
tavičném píserrném styku, jak
svědčí jeho korespondence v tře
bíčském archívu. Naposled na
vštívil rodný kraj dva roky
před svou smrtí, jež ho zastih
la ve Vídni před 150 lety /b.
ledna 1831/. Poslední desetile
tí našeho století znamenají vý
raznou renesanci Kramářova skladatelského odkazu, v němž je
přes 100 smyčcových kvartetů
/nejhranější, op. 5 č. 1, vyšel
v edici Musica Antiqua Bohemica/, 40 duetů /jimiž se dodnes
prokousávají pokročilejší hous
listé právě tak jako jeho etu
dami/, 30 kvintetů, 13 trií, 10
instrumentálních koncertů /z
nichž zejména fagotový, klari
netový a hobojový patří do zá
kladního repertoáru všech vel
kých soudobých sólistů na tyto
nástroje/, 5 symfonií a nespo
čet drobnějších skladeb. Sou
časník Mozartův přispěl význam
ným podílem k slávě českého umě
ní v cizině, utvrdil jeho věhlas
a zasloužil se o rozvoj klasi
cismu. Právem je proto hoden
naší pozornosti a úcty.

^Dopisy
První číslo letošních Hlasů
uveřejnilo zprávu Rady svobodné
ho Československa, že podle pro
hlášení Státního departmentu USA
"nechtějí rozdělení Českosloven
ska". V kontextu americké zahr.
politiky je to stanovisko nejen
pochopitelné, ale i vítané.
Zpráva je nicméně zarážející
ze dvou důvodů. Jednak z ní vy
plývá, že někdo přišel se zcela
novým, od konce války veřejně neproklamovaným požadavkem dvou sa
mostatných států;- bizarnější
kombinace, jako anexe, státotvor
ná úloha Moravy a pod., jež for
mulace zprávy rovněž připouští,
jsou ponechány stranou. Přitom
zůstává záhadou, kdo takový po
žadavek vyslovil. Horší je však
opomenutí skutečnosti, že rozho
dovat o jednotě Československa,
či o oddělené státní existenci
Čechů a Slováků,mají právo pře
devším tyto dva národy, nikoliv
nějaký cizí orgán. Pokud RSČ za
stává stanovisko amerického de
partmentu bez zřetele na toto
nezadatelné právo obou národů,
pak je sotva vrcholnou,či jakou
koliv představitelkou jejich záj
mů. Pokud však klade jejich svr
chovanost nade vše, pak vydání
citovaného prohlášení bez uvede
ní věcí na pravou míru neukazuje
na valnou politickou a etickou
zodpovědnost RSČ a pak je to s
jejími nároky na vrcholnou re
prezentaci věcí českého a slo
venského národa neméně pochybné.
Neslušelo by se tedy, aby se Ra
da k této věci vyjářila?

Msgr. S. a P, H, byla při návra
tu do Prahy zadržena a prozradi
la, kde se všichni tři ministři
skrývají. Ministerstvo vnitra
připravilo plán, aby se zmocnilo
nejen tří ministrů, nýbrž i fran
couzského letadla, které mělo pro
ně za svítání přiletět. Proto
přestrojili četu policajtů za děl
níky s lopatami. Když se za svítá
ní letadlo přiblížilo /ministři
byli mezitím přesunuti z lesíka
do nějakého stavení přímo na le
tišti/ "dělnická" četa se počala
k letišti přibližovat. Francouz,
který v lesíku měl radiovou vyši- I
lačku, dal letadlu signál, aby
nepřistálo. V této kritické situ
aci, kdy četa byla ještě na vzdá
leném konci letiště, Msgr. Š.
prohlásil, že on a P. H. prostě
fyzicky nejsou s to, aby utekli
zpět do lesíka a vyzval - stateč
ně dr. R. aby se o to pokusil.
Dr. R, se to skutečně podařilo.
Z lesíka se za pomoci dobrých li
dí, kteří mu pomáhali, po několi
ka dnech dostal na šumavský sta
tek posl. Ševčíka, kde byl delší
dobu v úkrytu. Odtamtud jej koneč
ně francouzské letadlo dopravilo
do Německa. Posl. Ševčík, už také
na pravdě boží, odešel rovněž s
francouzskou pomocí - jinou ces
tou do exilu, kam se později do
stala i jeho rodina.
Jsou ještě podrobnosti, které
dosud není z různých důvodů mož
no uveřejnit. Dosud doma žijí li
dé, které by uveřejnění mohlo
uvést v nebezpečí. Avšak toto mé
vysvětlení snad pomůže, aby nein
formovaný čtenář si neudělal o
věci mylnou představu.
Vitém Brzorád, U.S.A.

Vážená redakce.
Nejsem znalec právních fíglů, mo
Vilém Novosadský, Melbourne
hu tedy žít v omylu který se po
kusím vypsat.
Pod nadpisem "Stane se a stalo
Vážená redakce,
se v Sydney" se dočítám, že "pří
v zájmu historické objektivity
slušná ministerstva australské
Vás prosím o uveřejnění této mé
vlády připravují situační refe
poznámky:
rát" .
V čísle 10 z 5. srpna 1980 jste
Pokud je mi známo, tak drtivá
na str. 10 uveřejnili článek "Ža
většina z nás přišla do Austrá
luji" profesora historie dr. Jo
lie jako "přistěhovalci", kteří
sefa Kalvody. V něm se mimo jiné
měli asyly nebo asylové přísliby
praví: "... Kolik lidí vzpomene,
v různých zemích Evropy, převáž
že v r. 1948 byli při pokusu o
ně v Rakousku. Jsme tedy ve stej
útěk za hranice zatčeni bývalí
ném postavení jako Italové, Řeko
.íínístři Msgr. Jan Šrámek a P.
vé a jiní. V mém pase /českoslo
František Hála, zatímco jiný bý
venském/ obsahuje visové razítko
valý ministr, Hubert Rybka, kte
bod č. 7 special conditions:
rý byl s nimi na onom malém letiš
NIL. Nejsou-li tedy speciální
ti, prošel kordonem policie, aniž
podmínky žádné, není ani to, že
by byl zadržen ..."
dotyčný nepocestuje do ČSSR.
Útěk šech tří byl organizován
Bod č. 6 mluví o délce pobytu v
francouzskou tajnou službou. Z
Austrálii a zde mám, že indefi
bezpečnostních důvodů se teprve
nite. Má-li majitel pasu s ta
v lesíku u letiště /u Rakovníka,
kovýmto visem nyní australské
kam v jednom autu byl přivezen
občanství, jak chce vláda dělat
dr. R. a v druhém Msgr. Š. a
nějaké sankce. My jsme své asy
P« H.z, dozvěděli, že mají být
ly nechali v Evropě. Zde nejsme
odvezeni společně. Zmizení dr. R.
chráněni statutem uprchlíka, tu
z Prahy prozrazeno nebylo, zato
díž nejsme povinni se řídit pod
však odjezd Msgr. Š. a P. H. ano.
mínkami, které postavení "uprch
Policie nařídila prohlídky na výpa
lík" definují a ani je nemusíme
dových silnicích z Prahy a osoba,
splňovat /morálně a jinak/.
která dopravila k Rakovníku
Sankce může dělat např. Itálie,

Rakousko, NSR, Švýcarsko a jiné
země, kde naši lidé získali vzor
ný titul "politický uprchlík" a
dnes po 10 létech jezdí chválit
to, před čím kdysi utíkali
/uprchlíkovali/.
Australská vláda jedině může
dohonit to, co zameškala a to
u těch, kteří ještě nemají aus
tralské občanství /mnozí třeba
žijí z vládních podpor/. Urych
leně zavést to, že nabytím aus
tralského občanství, či lépe
podmínkou pro jeho získání, bu
de odevzdání dokladů,na které
ten či onen do Austrálie přices
toval. Opětný vstup do Austrálie
povolit jen na australský pas,
nikoliv na bumážky vydané místodržícími v Praze. Soudruzi pak
budou nuceni cestovat do ČSSR
na pasy australské, nikoliv čes
koslovenské- vystěhovalecké a ji
né a vystavovat se tomu, před
čím utíkali.
B. Horský, Sydney

Četba v nej lepším slova smyslu
lidová - tak se dá ve zkratce
charakterizovat pět knížek K.J.
Krušiny.
Autor, muž mnoha profesí /byl
zahradníkem, cukrářem, kuchařem,
chatařem, čističem bot, ředite
lem továrny, členem Horské zách
ranné služby, vězněm, úředníkem,
vojákem a t.d./, žije nyní ve
Švédsku, na stará kolena /naro
dil se ještě v monarchii/ se za
bývá myšlenkou přestěhovat se do
Austrálie. Vše,o čem píše,prožil
na vlastní kůži a pro svá vyprá
vění nehledá módní či intelektuálské formy. Proto se jeho pou
tavá vyprávění velice dobře čtou.
Jsou to v první řadě dvě detek
tivky:
JEDENÁCTÝ OBVOD /$ 5/ a
PAN DADÄČEK MÁ DOVOLENOU /$ 5/,
potom dvě knížky povídek z hor:
ZIMNÍ BOUŘE /$ 5/ a
DRUHÁ BOUŘE /$ 5/
a konečně vyprávění o tom, co
jsme v různých podobách zažili
všichni - útěk z Československa
a první léta v emigraci:
MATYLDA A MY DVA /$
.
Knížky si můžete objednat jed
notlivě v redakci. Při objednávce
všech pěti titulů /v ceně $ 24,60/
však zaplatíte jen DVACET DOLARU
a poštovné.

Přátelé hledají:
Pana Jaroslava Kratochvíla, asi
37, přišel do Austrálie před 1112 lety, žena je Australanka a ma
jí asi 51etého synka. Bydlel na
Sans Souci. Nyní už tam nebydlí
a není ani v telef. seznamu. Ne
psal už mamince asi 2-3 roky a ta
má o něj starosti. Pochází z Ná
městí u Olomouce.
Jaroslavu roz. Krausovou z Ko
lovrat. Pište do redakce.

STANE SEJPr

Ä STALO SE
v Melbourne.

V nedeli 1.února t.r. byla na
stanici 3EA v anglicky mluveném
programu HERITAGE proslovena prv
ní část přednášky o vývoji české
hudby s ukázkami. Přednášku při
pravil spolu s V. a M. Soustovými Josef A. Vaněk.
ZPRÁVA PRO RODIČE
Na Šumavě se konal 9.dětský
letní tábor pod stany. Účastnilo
se ho 65 dětí, z toho 12 českých
dětí z hostelů, kterým byl pobyt
plně hrazen. Cílem tábora bylo
poskytnout městským dětem týden
v pěkné přírodě a vést je k uží
vání českého jazyka. Za dobrého
počasí užily děti atletiku, pla
vání, sport, hry, karneval a ve
čery s filmy. Úroveň češtiny se
zlepšila jednak vzhledem k páteč
nímu vyučování v české škole a
také proto, že naše nové děti by

ly příkladem čistou a pěknou češ
tinou.
Děkujeme touto cestou všem ve
doucím a kuchařkám za jejich obě
tavou a nezištnou práci po sedm
dní, kdy od 7 hodin ráno do 10
večer každý dělal poctivě pro dě
ti co mohl. 0 skupiny dětí se
starali: E.Ba-rtoš, J.Horný, V.Sába, V.Bartošová, V.Široká, L,Warrenová, mladí vedoucí A.Pavlová,
E. Ambrožová a L.Formánkové. V ku
chyni pracovaly za vedení paní
F. Kučerové: pí Voborská a pí Blá
hová a také pí Havránková a pí
Sábová, které měly navíc na sta
rosti první pomoc.

BESEDA pořádá ve dnech 14. a
15. února autobusový výlet do
severovýchodní Viktorie. Návště
va měst Beechworth, Bonegila,
Albury, Wodonga, Barnawartha
a Chiltern. V ceně jízdného $30
je zahrnuto jídlo a nocleh v
Y.H.A Hostel v Beechworthu. Od
jezd v sobotu ráno v 7 hodin.
Návrat v neděli večer v 9 hod.

V sobotu 28. února je autobu
sový zájezd do Geelongu na RO
DEO. Jízdné $5, odjezd je v 10
hod. ráno od Gas Co., Flinders
St.

Čistý výtěžek z tábora byl le
tos věnován na zlepšení prostoru
Šumavy pro děti.
Dodatek 1: Ztráty a nálezy z tá
bora /ručníky, Vietnamky, bunda/
možno vyzvednout v první hodině
českého jazyka, t.j. v pátek 27.
února před 7.hod.večer.
Dodatek 2: Fotografie z tábora
k prohlídce i objednání budou rov
něž ve zmíněný den.
Za vedení tábora V.Šustková

NAMOVATEL
PADESÁTNÍK Z MELBOURNE SE CHCE
SEZNÁMIT S ČESKOU NEBO SLOVEN
KOU DO PĚTAČTYŘICETI LET. PIS
TE DO REDAKCE.

Student z Indie by si rád do
pisoval /anglicky/ s Čechoslová
kem /-ačkou/, sídlícím v Austrá
lii. Bližší v redakci Hlasů.

SPORT
V JIHOAMERICKÉ PREMIÉŘE

Karel Janovský
-

ČS. FOTBALISTÉ PROHRÁLI S BOLÍVIÍ 1:2

NEJVĚTŠÍ
ROHOVNICKÝ ZÁPAS HISTORIE

V přípravě na letošní kvalifikační boje o účast na XII . mistrov
ství světa r. 1982 ve Španělsku odjelo čs. fotbalové národní mužstvo
do Jižní Ameriky, kde vybojuje celkem šest mezistátních přátelských
utkání. Prvním jeho soupeřem bylo v La Pazu reprezentační mužstvo
Bolívie, se kterým Čechoslováci prohráli 1:2.
Bolívijští fotbalisté měli přímo skvělý nástup a brankami svého ka
pitána Aragonese /v 7. minutě/ a Romera /hráče New York Cosmos/ ved
li nad Čechoslováky v 19. minutě už 2:0. Čs. tým se pak uklidnil a
ovládl hru, výsledkem jeho převahy však byla pouze jedna branka, kteroú v 39. minutě prvé půle vstřelil brněnský Janečka. V závěru zápa
su měli čs. fotbalisté kondiční potíže, řídký vysokohorský vzduch
La Pazu je zřejmě připravil alespoň o remízu,ne-li o vítězství.
S kým se však Čechoslováci střetnou v dalších pěti zápasech? Nej
prve vybojují s reprezentanty Bolívie odvetné střetnutí, pak budou
hrát dvakrát s mužstvem Kolumbie, jednou s Peru a jednou s Ecuadorem.

BORG VÍTĚZEM "TURNAJE MISTRŮ"
Ačkoli teprve v příštích dnech vyhlásí Mezinárodní tenisový svaz
oficiálního mistra světa pro rok 1980, nemůže být nejmenších pochyb
o tom, že na první příčku světového pořadí dají tito odborníci a funk
cionáři Švéda Björna Borga, Björn Borg sice i v r. 1980 utrpěl hoř
kost 4 porážek - podlehl v New Yorku Američanu Johnu McEnroeovi,
Argentinci G. Vilasovi, v Basileji Ivanu Lendlovi,i přímo na "turnaji
mistrů Američanovi Genemu Mayerovi - přesto na neoficiálním tenisovém
mistrovství světa ve Wimbledonu a nyní v newyorské Madison Square Gar
den v turnaji mistrů potvrdil, že je skutečně stále ještě nej lepším
světovým tenistou, "Jsem schopen svou hru ještě zlepšit," prohlásil
Borg v New Yorku novinářům; pak dodal: "V posledních měsících se mi
dokonce podařilo zlepšit podání a jsem ve svých výkonech stabilnější
než jsem byl předtím. Vyhrál jsem vše, co se vyhrát dalo, až na ty
mezinárodní přebory USA v New Yorku. V září jsem ve Flushing Meadow
prohrál finále s Johnem McEnroem, tentokrát však se na turnaj v New
Yorku dobře připravím, abych i tam triumfoval!"
Turnaje tenisových mistrů v newyorské Madison Square Garden se mohlo
zúčastnit, osm nejlepších tenistů Grand Prix r. 1980, kteří byli roz
děleni do dvou skupin.
"A" skupina /''modrá"/ - 1. kolo: Gene Mayer /USA/-John McEnroe
/USA/ 3:6, 7:6 a 6:2; Björn Borg /Švédsko/-Jose Luis Clerc /Argentina/
6:3 a 6:4. - 2. kolo: Björn Borg-John McEnroe 6:4, 6:7 a 7:6; Gene
Mayer-Clerc 6:3 a 7:5. - 3. kolo: Gene Mayer-Björn Borg 6:0 a 6:3;
Jose Luis Clerc-John McEnroe 6:3 a 6:0.

Nejodbornější světový rohovnický časopis "The Ring", který vy
chází v New Yorku, uspořádal me
zi boxerskými experty anketu
"Největšího rohovnického utkání
všech dob", ze které vyšel nyní
vítězně zápas o titul mistra svě
ta těžké váhy mezi Joe Louisem
a Billy Connem, jenž se uskuteč
nil 18. června 1941 v New Yôrku.
Vidělo ho tehdy 54.487 platících
diváků, kteří už byli přesvědče
ni o tom, že Joe Louis tentokrát
prohraje, nebot jeho soupeř, mla
dý Conn, vedl vysoko na body. Ve
13. kole však už unavený Conn
byl Joe Louisem tak zasažen, že
prohrál c. o. Na revanš čekal 5
let, avšak i tu prohrál c. o.,
tentokrát už v 8. kole. Toto new
yorské střetnutí bylo šestatřice
ti rohovnickými odborníky zařaze
no na 1. místo. Dostalo o sedm
hlasů více, než zápas mezi Jackem Dempseym a Genem Tunneym z
r. 1927 v Chicagu. Teprve na tře
tí příčce "největších rohovnických zápasů všech dob" figuruje
utkání Joe Fraziera s Muhamedem
Alim v r. 1971 v New Yorku, který
sice Frazier vyhrál, dvě následu
jící revanše však mluvily pro
Aliho.

PĚT ČS. TABLETENISTÔ NA "TOP 12"
V maňarském Miškovci se v úno
ru uskuteční turnaj dvanácti nej-

lepších evropských stolních tenis
tů a tenistek, tzv. "Top 12", na
kterém poprvé v historii této
soutěže bude startovat pět čs.
reprezentantů. Dva muži a tři
dívky, kteří se dostali do nové
ho žebříčku nej lepších Evropanů,
vydaného v minulých dnech. Jsou
to: Josef Dvořáček, který figu
ruje na 5. a Milan Orlowski,
jenž je na 6. místě evropského
pořadí, v jehož čele je mistr
Evropy Angličan Hilton následo
ván Maďarem Klampárem, Angliča
nem Douglasem a Francouzem Secretinem.
Na turnaj "Top 12" žen pojedou
do Miškovce tři ženy: Uhlíková
/pátá v pořadí Evropy, v jehož
čele je Ruska Popovová/, Šilhanová /csmá/ a Marie Hrachová
/jedenáctá/.

DOJDE K 2. VYDÁNÍ CANADA CUPU?
Podle zprávy z sekretariátu
Mezinárodního hokejového svazu
v prvé polovině září má dojít na
.anadských kluzištích k druhému
vydání Canada Cupu, hokejové sou
těže reprezentačních týmů, které
se mohou zúčastnit nej lepší ka
nadští profesionálové, kteří1
první ročník soutěže v r. 1976
vyhráli. Už sice v minulém roce
se měl uskutečnit druhý ročník
soutěže, po sovětské invazi do
Afganistanu však kanadští pro
fesionálové kvůli Sovětům sou
těž odvolali.
0 "Canada Cup" by tentokrát
mělo znovu bojovat nej lepších
šest týmů světové hokejové scé
ny, tedy mistři světa SSSR, po
řádající Ka- aďané, a další čty
ři mužstva: USA, Švédsko, Finsko
a Československo.

STEINDLEROVA
KONTINENTÁLNÍ

RESTAURACE

—

J .Mitchelľs
Maternity Wear
MÁ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR NA SVĚTĚ
A NEJ LEVNĚJŠÍ .CENY V AUSTRÁLII

35-39 Burwood Rd.,Hawthorn 3122
Tel. /O3/ 819-1358

H>. 2.1 98’

COBURG

Velký výber novýchToyot

I

COROLLA, CORONA, CELÍCA, CRESSIDA, CROWN

tiež nóklcidné auta

DODÁVKY, 4 W.D., MIKROBUSY, AÚTOBUSY A CAMPERVANY

DOBRÝ VÝBER OJAZDENÝCH ÁUT
UŽ OD $ 500
VŠETKÝCH ZNAČIEK A VELIKOSTI PŘEDÁVÁME S 3 MESAČNOU
ALEBO S 12 MESAČNOU ZÁRUKOU

COBURG TOYOTR

VOLAJTE SLOVENSKY ALEBO ČESKY NA ČÍSLO 350 3488
SPÝTAJTE SA NA PETERA SINGHOFERA

1067 SYDNEY ROAD, COBURG, VICTORIA
/LMCT 1261/

I__ _TOYOTA___ I

"B" skupina /"červená"/ - 1. kolo: Ivan Lendl /ČSSR/-Harold Solo
mon /USA/ 6:3 a 6:1; Jimmy Connors /USA/-Guillermo Vilas /Argentina/
6:2, 4:6 a 6:0. - 2. kolo: Ivan Lendl-Guillermo Vilas 7:5 a 6:4;
Jimmy Connors-Harold Solomon 6:2 a 6:4. - 3. kolo: Guillermo VilasHarold Solomon 5:7, 7:6 a 7:5; Jimmy Connors-Ivan Lendl 7:6 a 6:0.

SEMIFINÁLE TURNAJE MISTRU

I.Lendl-Gene Mayer 6:3 a 6:4,Borg-Jimmy Connors 6:4,6:7 a 6:3.
FINÁLE

Björn Borg-Ivan Lendl 6:4, 6:2 a 6:2. - Toto závěrečné utkání vy
hrál Borg suverénně, když od druhé sady nebylo o jeho vítězství po
chyb. Ivan Lendl nedokázal už v tomto utkání opakovat svůj předešlý
výkon, hlavně ze semifinálového střetnutí s Američanem Genem Mayerem,
/kterému uštědřil na turnaji jedinou porážku/, když podle mého názo
ru rozhodujícím momentem byl už pátý game prvého setu. V tom totiž
Ivan Lendl při Borgově podání měl vedení 2:1 a měl tři možnosti pro
trhnout soupeřův servis a ujmout se vedení 3:1. Ivan Lendl tuto pří
ležitost propásl a s Borgern pak hladce prohrál. Přesto druhé místo
na turnaji mistrů je bezpochyby velkým úspěchem tohoto dvaceti-letého
Čechoslováka, který má tenisovou kariéru teprve před sebou. Musel
však v utkání s Borgern p-l-atit "zápisné", kterým bylo několik zbrklých
úderů v důležitých momentech zápasu na síti.
EVROPSKÉ POHÁRY FOTBALISTŮ

/roh Bourke a Campbell St.,
Taylor' Square, Darlinghurst,. NSW
OTEVŘENO DE11I1Ř OD 3 DO 21 HOD,
v nedeti zavřeno
PŘESHÍDÁVK.Y-OBŘDY- VEČEŘE
Na vaši návštěvu se těší
VLASTA A OTTO KARHETOVI

telefon 356 17 30

I

Ačkoli už příští měsíc budou všechny tři nejpopulárnější evropské
fotbalové soutěže klubových celků pokračovat čtvrtfinálovými boji,
stále ještě nebyly rozlosovány jednotlivé dvojice, které bezpochyby
mezi sebou svedou dramatické zápasy o postup mezi nejlepší. Jediným
zástupcem čs. kopané je ostravský Baník, jehož hráči by prý nejradě
ji měli ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí za soupeře špa
nělského přeborníka Real Madrid. Proč? Baník by měl jistotu, že zá
pas bude už dlouho předem vyprodán, nebo - že by si na něj troufali?
Buď jak buď, dalšími čtvrtfinálisty této hlavní soutěže jsou ještě:
FC Liverpool, Inter Milano, CSKA Sofia, FC Bayern München, Crvena
Zvezda Bělehrad a Spartak Moskva.
Čtvrtfinálisty druhé nejslavnější Evropské soutěže klubových celků,
soutěže "držitelů trofejí" jsou: Fortuna Düsseldorf /NSR/, Carl
Zeiss Jena /v. Německo/, Dynamo Tbilisi /SSSR/, West Ham United /An
glie/, Feyenoord Rotterdam /Holandsko/, FC Benfica Lisabon /Portugal
sko/, Slavia Sofia /Bulharsko/ a Newport Country.
V Poháru UEFA zůstává ze 64 mužstev, která v září zasáhla do soubo
je soutěže, těchto osm týmů: AZ 67 Alkmaas /Holandsko/, AS St. Etien
ne /Francie/, Ipswich Town /Anglie/, Grasshoppers Curych /Švýcarsko/,
Standart Lutych /Belgie/, FC Sochaux /Francie/, KSC Lokeren /Belgie/
a 1. FC Köln /NSR/.
V letošním ročníku těchto tří nejpopulárnějších evropských poháro
vých soutěží bylo sehráno zatím 214 utkání, v nichž padlo 618 branek,
což je průměr 2,89 gólu na jeden zápas. Z těchto 214 střetnutí skon
čilo 172 vítězstvím, 42krát se hrálo nerozhodně, V osmi případech
rozhodly o postupu branky na hřišti soupeře /z toho
šestkrát v
Poháru UEFA/, čtyřikrát se prodlužovalo a ve dvou zápasech rozhodly
pokutové kopy.

