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Deklarace o míru nebo o strachu?

0 dohodu v Evropě
Schůzi politického poradního výboru Varšavské smlouvy, která se konala v
Praze ve dnech 25. a 26. ledna za účasti šéfů stran všech sedmi států východo
evropského bloku, provázely neobvyklé fanfáry domácího tisku, rozhlasu a te
levize. Snaha vyzdvihnout důležitost konference byla patrná už před jejím za
hájením, noviny psaly předem o jejím "historickém poslání" a o tom, že "svět
búde sledovat s napětím toto významné setkání". Ve skutečnosti nepanovalo v
souvislosti s konferencí nikde na světě napětí a výsledek sněmování nepřinesl
nic, co by na Západě opravdu překvapilo.

Sovětský svaz se pokou
ší oživit iniciativu, která
má za cíl uspořádání ce
loevropské bezpečnostní
kónference. S návrhem
ná takovou konferenci
přišel veřejně už v roce
1966, kdy vzrostly jeho
starosti, které působí Čí
na a kdy se i hospodář
ské potíže socialistického
bloku nedaly tak snadno
obcházet manipulací čí
sly a utahováním opasků
poddaných. Krytá záda v
Evropě a hospodářská
pomoc Západu byly a stá
le více jsou velmi žádou
cí. Navíc pak nedávná
bruselská schůzka, rozší

ření počtu členských stá
tů Západoevropského spo
lečenstvu a ještě více
brzká cesta presidenta
Nixona do Pekingu vyža
dují z propagačních dů
vodů důkaz o nějaké ini
ciativě Moskvy a o síle
a jednotě tábora, který
má pod kontrolou.
Volba Prahy za místo
konference hrála nepo

kém křesle, byla podepsána ve španělském sá
le tzv. “Deklarace o mí
ru, bezpečnosti a spolu
práci v Evropě” . Vyzna
čuje se především tím,
že její tón je neobvykle
mírný, že se vůbec ne
zmiňuje o “západoevrop
ských revanšistech” , ani
o “agresivních
silách
NATO” .
Zdůrazňuje
ovšem “široký mírový
program” návrhů socia
listických států, jejich
“přínos k vytvoření no
vého politického ovzduší
v Evropě” , ale přidává,
že -

chybně také roli, měla
být důkazem, že poměry
z roku 1968 jsou zcela za
žehnány, že - jak to na
psalo Rudé právo 28. 1.
- “ ČSSR je navždy pev
ným článkem tábora so
cialismu a míru.”
Po dvoudenním jednání
na Pražském hradě, za
něhož se střídali vedoucí
delegací v předsednic- (Pokračování na *tr. 2)
"Spojené štáty sa nemôžu

Rokovania
o reciprocitu ústupkov
zbaviť zodpovednosti"

Hospodárska politika prezidenta Nixona so svojimi medzinárodnými dôsled
kami v oblasti menovej a obchodnej sa zo strany americkej považuje za nástup
do ďalekosiahlej úpravy medzinárodnej delby práce, do éry nových obchodných
vsťahov. Na programe pokračujúcich odborných po
rád je neustále otázka: aká to bude éra? Bude to
ústup Spojených štátov z vedúceho postavenia vo
V proslovu k obchodním představitelům pražského
svetovej ekonómii? Alebo to bude hádam odklon od
diplomatického sborů dne 20. ledna na zámku ve
Zbraslavi řekl ministr zahraničního obchodu A. Bar- tradičnej liberálnej politiky a návrat k ochranárskej
čák, že se za loňský rok zvýšil obrat českosloven politike?
ského zahraničního obchodu proti roku 1970 téměř
V týchto dňoch sa ko chodným problémom, re
o 10%. V letošním roce se předpokládá zvýšení vý
nala
v New Yorku konfe ciprocitu ústupkov medzi
vozu o 7% a dovozu o 10%. Plná třetina zahraničního
obchodu je se Sovětským svazem a ďalší třetina s rencia amerických podni hlavnými
obchodnými
ostatními státy socialistického bloku, zatímco celko-i kateľov, na ktorej dvaja partnermi, aby sa vytvo
vý obrat čs. zahraničního obchodu s vyspělými kapi členovia Nixonovej vlá
rila nová epocha lepšie
talistickými státy tvořil 20%.
hospodár
"Československá importní politika zůstává i nadále dy: minister financií John vyvážených
nediskriminační", řekl ministr Barčák, "umožňuje Connelly a hlavný prezi skych a obchodných záuj
západním exportérům plně uplatnit jejich výrobky dentov zmocnenec pre ob mov. čo má Amerike ana československém trhu, pokud jsou konkurenčně chodné
vyjednávanie, možniť splnenie jej poli
schopné a je o ně dostatečný zájem že strany če
skoslovenských odběratelů. Předpokládáme, že i naši veľvyslanec Eberle odpo tických záväzkov vo sve
te.
partneři ve Vyspělých kapitalistických zemích budou věděli na tieto otázky.
uplatňovat svůj vliv na vlády, aby byly vytvořeny
V prednáškach oboch
Dynamická integrácia v
stejné podmínky i pro uplatnění našich výrobků, na predstaviteľov americkej
západnej
Európe a búrli
jejich trhu." (Takovou smrtící ránu T U Z E X u , jakou
by bylo uvolnění trhu pro západní výrobky "bude-li vlády sa jasne deklaruje, vý rozvoj Japonska odbú
o ně zájem", by pan ministr ve skutečnosti snad že Amerika nechce vy rali americké výsostné
nechtěl dát!)
tvoriť
nové priehrady postavenie vo svetovej
Obchodní přidělenci se dále dozvěděli z kompetent pre svetovú výmenu tova
ekonómii a v dôsledku to
ních míst, že Československo už podepsalo proto
rov.
Ide
len
o
vytvorenie
ho vynucujú aj novú deľ
koly, dle nichž dohodlo s některými partnery ze so
cialistického tábora otázky, vyplývající z komplex nových zásad, pretože - bu zodpovednosti. Ale to
ního programu socialistické integrace. Barčák však äko zdôraznil veľvyslanec neznamená, že sa Ameri
přítomné ujistil, že úplné zapojení československé Eberle - staré, ktoré sa ka zbavuje úplne dote
ekonomiky do integračního procesu socialistických
osvedčili v období rokov rajšej zodpovedností. Mi
států neznamená její uzavření vůči ostatním zemím.
"N a o p a k ", řekl, "jsm e přesvědčeni, že tato spolu 1950 až 1965, zastarali a nister Connelly upozornil
práce vytvoří předpoklady a. podmínky pro další ■nevyhovujú dnes. Dnes na to, že aj naďalej len
rozšíření našeho obchodu i s ostatními státy světa." třeba nový prístup k ob (Pokračovanie na str. 2)
Zapomněl jen dodat, že s plnou integraci česko
slovenského hospodářství zmizl i poslední možnost
obchodní a průmyslové iniciativy vyspělejšího Če
P U B L IS H E D
by F. Váňa, 8 Moorhouse Sf.,
skoslovenska, že hospodářství Prahy a Bratislavy
bode v zásadě řídit jen Moskva, která rozhodne, co
Richmond, Vic. 3121. — P R IN T E R S : Unification
vyrábět a co, kdy, kam a za kolik prodat nebo kou ,Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000
pit.

Zahraniční obchod

"Všestranná spolupráce socialistických zemí je
mohutným zdrojem
rychlého růstu ekonomiky,
zvyšování efektivnosti výroby a upevňování ekomického potenciálu celé světové socialistické sou
stavy . . . Antikomunističtí ideologové - používají
výmyslů, že přijetí Komplexního programu jé
jedním z projevů snahy Sovětského svazu podří
dit si země socialistického společenství a potlačit
jejich národní zájmy. Neustále propagují tzv.
teorii "omezené svrchovanosti". Podle ní inter
nacionalismus a státní zájmy kterékoli země si
nemohou neodporovat, internacionální a národní
je neslučitelné. Jejich záměr je zřejmý: rozdmýchat maloburžoazní nacionalismus v naději, že se
jim podaří podlomit jednotu socialistického spo
lečenství a komunistického hnutí, aby se mohli
vypořádat s každou zemí socialistického tábora
jednotlivě. Navíc ideologové imperialismu využí
vají teorie "omezené svrchovanosti" k výchově,
jak sami tvrdí, "intelektuálních elit" v různých
socialistických zemích v anfisovětském a antikomunistickém duchu . . . Ekonomický pokrok člen
ských zemí R V H P však přesvědčivě odhaluje lži
vou teorii "omezené svrchovanosti" . . ."
N. Borisovová a i. Majatnikov, kandidáti hist.
věd (Práce, Praha, 27. 1. 1972)

NASE MENTALITA
Poslouchal jsem vyprávění čerstvého navrátilce z
návštěvy Československa. Malé události, které se
týkaly malých lidí, vysvětlovaly situaci v zemi lépe
než může vysvětlit učený posudek, statistika nebo
pozorný rozbor. Lidé se bez velkého přemáhám zno
vu vžili do protektorátní nálady ovládaných, kteří
nemohou stejně nic dělat, kteří vidí východisko v
izolaci od veřejného dění, kterým stačí úzký kruh
nejbližších, kteří se ani nehodlají drásat zájmem
o poměry “venku” , pro něž je stejně vše lumpárna
a proč tedy, má-li se nějaké úsilí vůbec vyvinout,
nesoustředit je na získání auta, chaty či poukázky'
do lázní? A proč k tomu nepoužít prostředků sluš
ných i neslušných, když je příležitost? Drobná krá
dež a šikovnost, korupce nebo menší podvod a zdat
nost se zaměňují bez výčitek vlastního svědomí i
výčitek okolí. Nálada, jaká panovala před třemi lé
ty, je nenávratně pryč. Kolaborace — proč ne?
Myslet si mohu stejně co chci. Což nelžou a nepod
vádějí ti nahoře? A vůbec, co na mně záleží? Co
chceš vlastně dělat jiného? — To byly běžné otázky,
na které snad nikdo nečekal odpověď. Jen málokdo
se nechal vyprovokovat k otázce: a co děláte vy,
kteří jste venku třicet, dvacet nebo tři či dva roky
a máte všechnu příležitost?

★ ★
Po téměř deseti letech jsem se opět setkal s pří
telem, s kterým jsem proseděl na slamníku italské
ho uprchlického tábora hodně chvil v debatách o tom,
co doma bylo a co by mělo být. Tentokrát mi sdělil
s neskrývanou chloubou, že jede znovu na návštěva
Prahy. Protože tam byl v minulých letech už třikrát,
nemá vůbec potíže se získáním víza, jako jiní, co
by tam chtěli poprvé. Zprávu provázel výraz doko
nalého zadostiučinění. “Víš, doma si můžeš žít, tam
jseš někdo, když máš dolary!” Vysvětloval to při
rozeně, docela samozřejmě a se stejným uspokoje
ním, s jakým by sděloval štěstí, které mu přinesl
dobrý typ na dostihách. Zabloudili jsme v řeči do
minulosti, k názorům horkokrevného studenta, který
v závětří uprchlického tábora i v prvních chvílích
na nejmladším kontinentu přesvědčoval ostatní o své
chybě, že v roce 1948 při pochodu na Hrad nevy
střelil ze zbraně, kterou měl sebou, dle něhož nám
všem chyběla skutečná rozhodnost vypořádat se s
režimem, který zavinil náš útěk. Vpomínkv způso
bily jen trochu rozpaků — rozpaků toho, komu připo
menete mladistvou nerozvážnost. A vůbec, co chceš
dneska dělat? Má to smysl, když všichni západní po
tentáti _se předhánějí v námluvách na východě? Co
na mně záleží? Hrdost? Nakonec — daří se mi sluš
ně vlastně zásluhou soudruhů — bez nich bych
tvrdnul doma. Když mám příležitost se tam podí
v a t . . . žiju jen jednou a stejně mne tam nepředělají! A řekni, co dělají ti druzí — v Americe, v Evro
pě — je jich tam víc . . .

★ ★
(Pokračování na str. 2)
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O dohodu v Evropě
(Pokračování se str. 1)
“Také ostatní evropské
státy stále více přispíva
jí věci míru v Evropě.
Zájmy evropského míru
jsou v politice některých
z nich jednoznačně na
prvém místě, což má
příznivý vliv na situaci v
Evropě.”
Deklarace
vyzdvihuje
význam zásad spolupráce
mezi SSSR a Francií, za
hájení procesu ratifikace
smluv mezi SSSR a Zá
padním Německem a m e
zi Polskem a Z. Němec
kem, čtyřstranné dohody
z 3. září m. r. o otáz
kách Západního Berlína
a výměnu názorů mezi
vládami ČSSR a Němec
ké spolkové republiky na
vzájemně
nevyřešené
Letadlem
jedna cesta <
do FRANKFURTU
1 již od
. $ 374,í do VÍDNĚ
$ 411.prostřednictvím

otázky, především na
otázku neplatnosti mni
chovské dohody od samé
ho začátku.
Úvod do II. části dekla
race podepsal asi jak
Brežněv tak i Husák bez
mrknutí oka. Praví se v
něm:
“Účastníci porady za
stávají názor, že evrop
ská bezpečnost a spolu
práce vyžadují vytvoření
systému závazků, jenž by
vylučoval jakékoli použití
síly nebo hrozbu jejího
použití ve vzájemných
vztazích mezi státy v
Evropě, který by posky
toval všem státům záru
ku vůči agresivním či
nům a který' by přispíval
k blahu a rozkvětu kaž:
dého národa.” Podobně
formulovaná dohoda ČSSR
a SSSR před srpnem 1968
také existovala . . .
Deklarace jmenuje sedm
zásad evropské bezpečno
sti: neporušitelnost hra
nic, nepoužití síly, míro

TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
Melbourne, 30Ó0
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4001, 63-4002

Spojené štáty budú posky
tovať vojenskú nukleárnu
ochranu slobodnému sve
tu a že len Spojené štáty
môžu poskytnúť politické
a ekonomické vedenie.
Tejto zodpovednosti sa
nemôžu zbaviť.
Minister Connelly pove-

Vedoucí

názorech na dohodu vý
chodní a západní Evropy,
můžeme si ověřit na jed
nání, které se vedlo při
bližně v tutéž dobu jako
pražská schůzka v Evrop
ském parlamentním shro
máždění ve Štrasburku.
Předseda výboru pro po
litické otázky, britský po
slanec Sir John Rodgers,
Přijmeme
předložil; plénu 24. ledna
HO SPODYNI
návrh výboru, aby se
slušnou, spolehlivou,
Kdykoli můžete
Evropské
parlamentní
do 40 let,., pro malou
Sletět
luxusním džetem
domácnost v Melbour
shromáždění (v němž jsou
ne.
Nabízíme
samost,
do FRANKFURTU
zástupci 17 evropských
pokoj, dobrý plat,
států) staralo o dosažení
ijnebo do VÍDNĚ a zpět
víkendy volno.
dohody o spolupráci stá Nab. na zn. “Hospo
za pouhých
dyně Heidelberg” do
tů celé Evropy na poli
$ 697.90
HD.
hospodářském, vědeckém
Rovněž levné lety
a technickém a to za
ve skupinách
Sdělte nám laskavě
předpokladu
zajištění
prostřednictvím
svobodného pohybu všech adresy českých a sloven
ských přátel, kterým by
občanů a volného šíření chom mohli zaslat zdarma
ALM A
idejí a informací ve všech
ukáácová čísla
TRAVEL
S E R V IC E
Hlasu domova
evropských státech.
330 Little Collins St„
Melbourne, 3000
Má takový návrh sebe k ústupkům či dokonce
Telefon:
menší naději na přijetí ke kapitulaci,
bude-li
634001, 634002
totalitními státy východ hledat “dohodu” za kaž-ní Evropy? Bude pak asi dou cenu.
záležet na ochotě Západu

Rokovania o reciprocitu ustupkov
(Pokrač. zo str. 1)

A L M A

vé soužití, základy dob
rých sousedských vztahů
a spolupráce v zájmu mí
ru, vzájemné výhodné
styky mezi státy, odzbro
jení a podpora OSN. Na
dřívější západní návrhy
o snížení počtu armád na
obou stranách Evropy
odpovídá však nezávaz
ně:
“ Členské státy Varšav
ské smlouvy . . . vycházejí
z toho, že otázka snížení
ozbrojených sil a výzbro
je v Evropě, a to jak ci
zích, tak i národních, by
měla být řešena tak. aby
nebyly poškozeny země.
které se budou podílet na
takovém snížení. Posouze
ní a stanovení způsobu ře
šení tohoto problému ne
může být výlučnou zále
žitostí existujících vojensko-politických svazků v
Evropě. O formě jednání
o této otázce by mohlo
být dosaženo příslušné
shody názorů.”
Jaké rozdíly existují v

kontinentální pekárna

v

Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty. Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg,,, Vic. 3081

Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.

dal, že nikto iný v slo
bodnom svete nemôže
Ameriku nahradiť v glo
bálnej zodpovednosti za
politické, hospodárske a
vojenské záležitosti slo
bodného sveta. “Nevra
ciame sa k ochranárskej
politike” , pokračoval mi
nister Connelly, “lež na
opak snažíme sa o to, aby
sa svetové trhy stali prí
stupnejšie pre americký
tovar, tak ako zase Ame
rika uvoľní svoj trh ob
chodným partnerom. Sna
hou Ameriky je vybudo
vať silnú svetovú ekonó
miu.”
Veľvyslanec Eberle do
dal, že v týchto rokova
niach o reciprocitu ústup
kov najťažším problé
mom je poľnohospodár
sky trh, pretože tu ide

Č E S K É O C H O T N IC K É D IV A D L O V M E L B O U R N E

srdečně zve všechny krajany na

M ATĚJSKO U Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 26. února 1972

v sále Kosciuskova domu, 313 La Trobe St., Melbourne
K tanci hraje kontinentální kapela
- Začátek v 7.30 hod. večer
Likérová licence (Přineste si vlastní nápoje)
Bohatá tombola
Vstupné $ 2.50
RESERVOVANÍ STOLŮ: telefon 393-1340 (Skružná), 842-2230 (Gráfová)

Nase mentalita
(Pokračování se strany 1)
Hrát divadlo — pro nás, pro tu hrstku? Neblázni!
Té práce s tím a nač? Jo doma, to bylo jiné, bylo
víc lidí a nakonec — bylo za to něco. Tady ta^ má
bomba už vypadá hrozně, chci kupovat nový vůz a
tak pracuju někdy déle — ani bych neměl dost času.
Přijdu se podívat, to jo. Nebo ať za mnou přijdou,
poradím, ale zlobit se na zkouškách! Ovšem, zlobí
val jsem se taky, ale to bylo jiné, říkal jsem ti už.
A osobní zadostiučinění — co z toho máš? Nejspíš
dostaneš vynadáno, znáš naše lidi! Vůbec, co na
jednotlivci záleží? A řekni, je to někde lepší, myslím,
kde je nás víc, co jsme po Srpnu venku?
-tp-

RUČNÍ VÁZÁNI KNIH
České
knihařstvi

nielen o ekonomické, ale
v prvom rade o politic
MARIA BOOKBINDING
ké a sociálne problémy.
18 Bnuminx St., ST. KILDA, V!e.
Telefon 91 - 4164
Podľa
veľvyslanca
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
5
Eberleho musí Amerika
v
sobotu
po
celý
den.
^
prijať vyváženejšiu úlo
hu vo vedení svetových
záležitostí. Najsilnejším
ekonomickým partnerom
DARUJTE
sa stáva Europské hospo
dárske spoločenstvo a
moderní keramiku
najdynamickejším
člán
kom svetovej ekonómie je
Japonsko.
Veľvyslanec
Eberle upozorňuje,
že
Amerika musí pracovať
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vie.
na tom. aby sa tieto nové
Telefon
41 - 6 9 7 3
strediská svetovej ekonó
mie dohodli na pomoci
takzvanému tretiemu sve
JEDNOTLIVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA"
tu. aby mu pomohli, pre
můžete kupovat v těchto prodejnách:
tože ak sa tak nestane,
môže dôjsť k nečakaným
ADELAIDE:
politickým a sociálnym G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A,
krízam.
MELBOURNE:
Dušan Lehotský, N. Y. Novinový stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flinäers St. (proti Commonwealth Bank), City
M alý oznamovatel
McGilľs Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
ti GPO)
5Ô-LETÝ V Y Š Š Í P O ST A Village Belie Newsagency, 161 Acland Street, St. .
V Y hledá vhodný protěj
Kilda
šek k výletům ap. Zn.
SYDNEY:
“Porozumění” do HD.
Porter & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St.,
Sydney - City
Hľadám
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-HayD IE V Č A
market
alebo P A N I
STEINDLEROVA restaurace, 197 Campbell Str..
pre advokátnu kance Darlinghurst, NSW
láriu v Melbourne.
RESTAURACE MAMSELL, 82 A Darhnghurst R d,
Písanie na stroji a
Kings Cross, NSW.
angličtina nutné.
RESTAURACE “ZLATÁ PRAHA” , 235 Oxford St.,
Tel. 83-3692
Darlinghurst, NSW.
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H LA S L ú M O V A
"Spravedlnosti musí být učiněno zadost"

Pójd z hrušky dolu

— Po ChňoupkovĽ který ce, vydávající V. Ochetta kteří se mají seznámit se
Jak jsme už oznámili v minulém čísle, Praha přiznala novou vlnu zatýkáni.
byl jmenován ministrem za nevinnou oběť čs. bez stroji, používanými při Mimo těch, kteří byli podle tohoto přiznáni zatčeni koncem minulého a začát
zahraničí, stal se čs. vel pečnostních orgánů a ju  dobývání a zpracování
ropy. Kurz se koná pod kem letošního roku a jejichž počet dle soukromých zpráv překročil dvě stě,
vyslancem v Moskvě Jan stice jsou nepodložené.^
Organizace jsou další tisíce odpůrců režimu již delší dobu ve vězení. Strana si po tři léta
HaveIka,"po válce nejprve — Na čs. silnicích došlo patronátem
tajemník okresního výbo loni k 71.000 nehod, při Spojených národů a bude "upevňovala pozici" a posledním zákrokem snad chtěla i svérázným způso
ru KSČ v Třtinově (pak nichž přišlo o život 2.199 probíhat v Praze, Jablon bem oslavit své "volební vítězství".
v Náchodě), který dělal osob (z toho 161 dětí a ci, Napajedlích a Hrad
‘‘V
K tomuto “vítězství” hlásit výše téměř stopro tislavská Pravda:
v padesátých letech rych přes 3.000 dětí bylo zra ci Králové.
lou kariéro. Byl Senem něno). Hlavní příčinou — RP oznámilo 20. 1., že došel dodatečně zajímavý centní účast na volbách ČSSR neexistují žádné po
ÚV KSČ, vedoucím oddě velkého počtu nehod je se funkcionáři řady míst detail z listopadového in a téměř stoprocentní pro litické procesy. Západní
lení zemědělství a výživy nepřiměřená rychlost na a okresů rozhodli pone
■CrV KSČ aid. a v roce špatných čs. vozovkách. chat v činnosti agitační terního nařízení vládní jev souhlasu voličů s po propaganda přesto před
1968 si udržel “správný — Falešné dolary prodá střediska, “která se tak volební komise sčitatelům litikou strany, udávalo se povídá, že se budou s ji
postoj”. B. Chnoupek byl val v Praze jugoslávsky významnou měrou podíle hlasů: kdo přeškrtl na vo přece, že z 10,235.796 plat stotou konat a že Gustáv
před odjezdem z Moskvy státní příslušník Ivan E. la na přípravě voleb do lebním lístku jméno kan ných hlasů bylo odevzdá Husák bude nucen povo
Prodal pouze 2 padesáti- zastupitelských sborů a
přijat Březněvem.
-— Místopředseda federál dolarovky, za něž dostal mají_ velkou zásluhu na didáta vodorovně, měli no 56.562 hlasů PROTI. lit tlaku ultrakonservativni vlády F- Hamouz, kte po 1.500 Kčs od soukrom konečném úspěchu vo sčitatelé předpokládat, že I tak malý počet se všau ních dogmatiků.”
rý vedl čs. delegaci do níků a nyní 10 let u sou leb” . Mají se zřejmě stát volič chtěl ve skutečnosti zdál některým komuni
K tomu se dá dnes do
severního Vietnamu, pro du. Po odpykání trestu trvalým orgánem přímé jméno kandidáta pod stům příliš velký a nako
dat,
že zatýkání a proce
ho
nátlaku
na
obyvatele.
má
být
z
Československa
hlásil po návratu- že
— V Dole' ČSH-sever ve trhnout. Takový škrt měl nec prý představoval hlav sy, které začaly počátkem
všechna jednání'v Hanojí vyhoštěn.
se vedla v soodrožském — Divadlo Spejbla a Hur Stonavě zahynuli 19. led být proto považován za ní argument, který pře května 1969, do dnešních
ovzduší, v rámci bratr vínka dostalo u příležito na dva 191etí horníci, voličovo ANO - jenom, svědčil většinu v Předsed dnů nejen nepřestaly, ale
ských vztahů mezi lidem sti nedožitých 80. naroze kteří prý vstoupili do za kolmé přeškrtnutí se mě nictvu ÚV KSČ, že jc stále jich přibývá.
Československa a Vietna nin národního umělce J. kázaného prostoru nevět lo vykládat jako nesou
nutno provést další za
Již bezprostředně po
mu. Jednalo se prý o roz Skupy medaili za zásluhy rané chodby.
— Profesor Vysoké školy hlas.
voj hospodářských styků. o hlavní město Prahu.
týkání osob, z nichž mno tom, co Husák svrhl Dub
I přes podobné “úpra hé zastávaly před třemi čeka, bylo před májový
Podle zprávy Reutera jed — Na Kladně žije nyní zemědělské v Brně RNDr.
nalo se též o zvýšení čs mezi 60.000 obyvateli 1.300 F. Miller dostal k sedm- vy” a přes skutečnost, že léty prominentní postave mi oslavami ze strachu
dodávek válečného mate cikánů. Ti žijí ve 190 by desátce od ČSAV zlatou se soudruzi sčitatelé a
ní ve státě i ve straně.
před masovými demon
tech (tj. průměrně asi 7 čestnou plaketu Gregora
riálu.
— Národní umělkyně Leo v jednom). Z jejich bytů Mendéla “Za zásluhy v soudruzi dohližitelé jed
Při zprávě o poslední stracemi zatčeno (podle
polda Dostálová se doži bylo 81 uznáno za méně biologických vědách” . Za notlivých volebních obvo vlně zatýkání - i jak ji úřední zprávy-) v Praze
la 23. ledna 93 let. Naro vyhovující a 48 z$ zdra podobné zásluhy dostal dů předháněli ve snaze
režim přiznal - stojí za 1.225 osob. které ovšem
zlatou čestnou plaketu Ja
zeniny oslavila v divad votně závadné.
na
Evangelisty
Purkyně
povšimnutí ještě ne tak režim označil šmahem za
—
V
Hradci
nad
Moravi
le Za branou na předsta
živly” .
V
vení Sofoklových Trage cí v okrese Opava vypukl rektor Karlovy university výrobnami se rozšíří roč dávné ujišťování vedou “asociální
požár v koncové dřevěné MUDr. B. švestka, které ní produkce celulózy o cích soudruhů, že se za
dií.
Plzni
bylo
hlášeno
zatče
mu
bylo
60
let.
200.000
tun
a
sulfátového
— Postupně vstupují v věži červeného zámku — Severočeské papírny papíru o 100.000 tun. Pět týkat nebude.
ní 19 osob těsně před 24.
platnost ujednání mezi Nosné sloupy se při požá ve Stětí n. L. se stanou zastaralých celulózek v
Jeden rok po Husákově výročím osvobození města
některými státy sociali ru zřítily, takže zůstalo největším čs. papíren Československu bude zru
stického bloku, dle nichž stát jen obvodové zdivo. ským závodem. Novými šeno.
Č/HD uchopení moci psala bra (Pokračování na str. 4)
mohou občané jednoho — Ve věku 71 let zemřel
bývalý
čs.
motocyklový
a
státu překračovat hrani
závodník
ce druhého socialistické: automobilový
ho státu na pouhé před Bohumil Turek, který
ložení občanského průka patřil k průkopníkům dál
zu. Čs. občané mohou ny kových jízd automobilů. ■
ní takto cestovat do Vý — Dne 11. ledna uveřej
Přetvoření člověka, jak se projevil v letech
jenství, jež mu kapitalismus odpíral . . . Pro fak
chodního Německa, Pol nilo Svobodné slovo člá
1968
a
1969,
na
člověka,
který
by
lépe
odpovídal
ta o jeho skutečném postoji a poměru k sociali
nek o tom, jak se může
ska a Maďarska. .
představám nynějšího režimu v Československu,
stickému zřízení si můžeme zajít do stovek bri
— Eva Pilařova odletěla stát člověk v Českosloven
působí stále velké potíže. Vlastně vedoucím sou
gád socialistické práce. Zde, v těchto brigádách,
do Sovětského svazu, kde sku automobilistou: Ve
uspořádá celkem 31^ kon středu 5. ledna. oznámil
se už dlouhá léta, dnes a denně přetváří starý
druhům snad ani nejde tolik o skutečné předěláni
certů. Připravila prý pro denní tisk, že Mototechna
zaměstnanecký
poměr lidí v socialistický vztah k
lidí,
spokojili
by
se
i
tím,
kdyby
se
občané
tvá
ně 30 zcela nových písní zahájí příjem objednávek
práci. Zde vyrůstá socialistický člověk . . ." Kdo
řili trochu příznivě nebo aspoň nevšímavě k re
a zazpívá i jednu starší, na nové vozy. Krátce po
poznal brigádnickou morálku a dosažené výsled
žimu. Nevšímavě by se měli chovat především ti,
která měla na předešlých tomto oznámení se už zá
koncertech největší úspěch jemci o auta stěhovali i
ky nepozastaví se asi nad tím, kam Svobodův
kteří odešli do ciziny, kteří se vymkli pravomoci
—Rekviem. Snad by bylo s lehátky k prodejnám.
"socialistický člověk" vyrostl.
a
ti
doma,
kteří
znají
iecos
z
praktik
strany
a
záhodno zazpívat sovět Už v pátek dopoledne če
Na téže stránce R P je jiný dlouhý článek s
straníků a kteří si chtějí uchovat vlastní úsudek.
ským posluchačům i jiné kali lidé ve frontě před
krátkým názvem Pomluva. Jakýsi F. Říha v něm
O potížích s dnešními poddanými se dovídáme
písně, např. Modlitbu, ale prodejnou Mototechny v
tu by musela interpreto Praze na Národní třídě
rozvláčně popisuje, jak socialističtí lidé v Krava
i na stránkách denních listů. Takové vyprávění
vat Marta Kubišová, kte na pondělní ráno, kdy se
řích na českoiipsku pomlouvali a udali manželku
pak
představuje
zábavné
zpestření
jinak
hrozně
rá však má na rozdíl od přihlášky začaly přijímar.
novopečeného předsedy M N V Pavlovskou, že spo
nezáživného obsahu, jaký dnes předkládají čtená
své “přizpůsobivější” ko Byly tam prý stovky lidí,
lu se svou soudružkou kradly ve velkém vejce z
řům zglajchšaltované čs. noviny. Všimneme si
legyně veřejné vystupo ačkoli mrzlo.
— Státní spořitelna zavá
vání zakázáno.
družstevní drůbežárny a jak "hoši z krim inálky"
jako docela typické jediné stránky jediného čísla
— V pražském podzem dí od února velikou vy
zjistili,-že soudružky nic nekradly. Ani pak však
ústředního orgánu strany (15. 1. 7971):
ním' metru došlo k první moženost: lidé mohou pla
lidé nepřestali mluvit. 1 důvod jsme se z článku
V
dlouhém
článku
"
Takový
je
náš
člověk"
pí
dopravní nehodě: ve zku tit větší částky pomocí
dozvěděli:
še Jiří Svoboda, dnešní veličina mezi přizpůso
šební stanici na Kačero šeků. V češtině byly še
vě narazil prototyp vozu kové účty přejmenovány
"K d y ž jsme tak seděli s oběma ženami na je
bivými stranickými novináři, o tom, jak někteří
pro metro do stojící sou —snad aby se zakryl je 
jich pracovišti a vyprávěli si o jejich případu,
bývalí soudruzi už před lety dávali socialistickému
pravy dalšího vozu, který jich kapitalistický původ
dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, z čeho by
člověku příliš ušlechtilé vlastnosti. Vzpomíná básni
po nárazu projel halou a —ňa “sporožirové účty” .
se, dalo usuzovat, že ten jejich případ nekončí
sjel s náspu. Dvě osoby — Bývalý ministerský
Pavla Kohouta, aby "u s a d il" fy nepoddajné do
ani nezačíná u falešného obvinění z krádeže. Růz
‘byly zraněny a bylá způ předseda á nyní první ta
ma a ukazuje na Slávu Volného, který "neméně
sobena škoda několik mi jemník KSS Jozef Lenářt
né nitky vedou ještě do roku 1968 k správným
odvážně,
s nemenším nadšením ozařoval perspek
liónů Kčs.
zastupoval KSČ na sjezdu
postojům manželů Pavlovských a těm, kteří "b o 
— V Praze byl zatčen KS Chile v Santiagu. Dětivu socialismu . . . takřka denně kázal, co to
jovali
za socialismus s lidskou tváří". Soudruž
italský příslušník Valerio j koroval přitom prsa gene
je socialistický člověk a jaký by měl být", a
ka Věra Pavlovská ani její manžel se nikdy ne
Oehetto. úřední zpráva rálního tajemníka Luise
dnes "těnfo licoměrník kárá za dolary socialistic
udává mlhavě, že “poru Corvalána medailí Kle
schovávali za své zásluhy."
šoval čs. zákony, což je menta Gottwalda,
ké zřízení".
A tady máme to podivné přetvoření! Buďte
prokázáno nálezem prů j — Dne 18. ledna byl za
Ale
jak
je
tomu
dnes
opravdu?
"Socialistický
zasloužilým
socialistickým člověkem a ještě po
kazných materiálů a pro hájen lOtýdenní kurz pro
člověk, pán své země, se může směle podívat
třech letech ani za vajíčko navíc socialistickým
tisocialistických písemno techniky 17 asijských,
stí” . Úřední zpráva dále -afrických a jihoameric
každému do oči, socialismus mu dal lidské důsto
lidem nestojíte!
říká, že jakékoli informa kých rozvojových zemí,

Socialističtí lidé
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D O M OVA

Pětka v první republice
FERDINAND

O BRAZY A U M ĚLEC K É R EPRO D U K CE

PEROUTKA

Dokončujeme vzpomínku na první, demokratickou československou republiku.
Po Rakousku republika zdědilá hospodářskou vyčerpanost, z okolí do ní vnikaly bouřlivé vlivy, ko
munistická internacionála se pozorně sklonila také nad touto zemí. Dva roky byly plny nejistoty. Ale
zlé zkušenosti přinesly dobré poučeni, a první repú bliká se potom vypracovala k pravé své podobě, o
níž chceme věřit, že odpovídala charakteru národa. Československo se pak objevilo jako nejzdravější
plod versáillského míru ve střední Evropě. Když celé okolí propadlo pustošivé inflaci, Československo
ji odvrátilo s rozhodností, jež byla shledávána pozo ruhodnou. Na blízku vlády byly nastolovány a rychle
padaly, československý režim prokázal stabilitu. Po válce bylo řečeno, že svět musí být učiněn bezpeč
ným pro demokracii. Musilo se zdát, že na východ od Labe nejlépe se to zdařilo v Československu. Zde
byl zaveden demokratický volební řád, demokracie se tu stala "nejskutečnější skutečností". Socialisté
mohli oznámit dělníkům; že demokracie nebyla zra zena v jejich neprospěch. I zástupce socialistické
levice řekl: "Všechno, co s demokratického hlediska žádáno bylo, skutečně bylo prosazeno."

Dříve však, než demok
racie se mohla osvědčit,
cosi musilo být zkroceno.
České politické strany ne
vychovaly se k tomu, aby
prováděly státní politiku.
Stát vznikl, ale v myslivelké většiny politiků ne
byla zakořeněna státní
tradice. Z monarchie si
československé politické
strany přinesly téměř nevyhladitelný návyk oposičnosti. Zastupovaly ná
rodní zájem a vyrostly z
odporu proti ústřední ra 
kouské vládě, která vždy
byla velkou převahou ně
mecká. Poněvadž neměly
hlavní vliv na státní udá
losti, věnovaly se agitačnimu zaměstnání.
Za
hrdiny platili ti čeští po
slanci, kteří do ústřední
ho parlamentu ve Vídni
přinášeli trubky a trou
bením přerušovali jedná
ní.
To nebyla škola .státní
ků, státník zřídka, jestli
že vůbec kdy- troubí na
trumpetku. Ze setrvačno
sti oposice dlouho připa
dala nejpřirozenější a nejsnadnější, a získávala
nejvíce pochvaly. Nový

stát lidi těšil, ale zvyk
oposičnosti trval, a byla
chvíle, kdy kde kdo chtěl
být v oposici a nikdo ve
vládě. Bylo nesnadno vy
tvořit a politikům á li
dem vštípit státní vědomí
za pouhé dva roky.
Staří, .spolehliví theoretikové demokracie praví,
že zajištění vůdců je prá
vě tak důležité jako zajiš
tění lidových práv. Nemů
že ovšem být vydán zá
kon, aby vůdcové se ob
jevili. Objevují se přece,
někdy i téměř v poslední
chvíli, když poměry sa
my po nich volají. Nema
jí pak svá- práva zajiště
na ústavní listinou, nýbrž
potřebami života, a mají
tolik moci, kolik jim dá
vá nutnost.
Roku 1921 objevila se v
československé
politice
instituce, jež nebyla obsa
žena v ústavě. Byla na
zvána Pětkou. “Dohodli
jsme se. že se dohodne
me". slibovalo si tehdy
pět významných politiká.
Byli to vůdcové pěti hlav
nica stran, sociální -demok
racie, agrární strany,
strany- národně demokra

tické, strany národně so
cialistické a strany kato
lické. Ovzduší, z něhož
Pětka vznikla, poutavě
vylíčil sociální demokrat
Rudolf Bechyně, jenž nej
více se vyjadřoval veřej
ně. Napsal tehdy:
“Shromáždění tří set
poslanců je spíše tábor
lidu. Bez vnitřní organi
sace a pevného, cílevědo
mého vedení nikdy by ne
splnilo úkol zákonodárce.
Bez takového vedení sně
movna by se stala moc
ným činitelem rozkladu.
Kdo si naříká na nebez
pečí pěti, ať si uvědomí
nebezpečí tří set. Na pů
du sněmovny každý po
slanec přináší kus těch
zápasů, jež venku rozlep
távají a rozkládají život.
Přináší je, aby tu v nich
pokračoval.
Uprostřed
tohoto zápasu zájmů, ideí
a nálad musí zasahovat
ruka pořadatelova. Je za
potřebí zdůrazňovat, že
problém demokracie je
vůdce? Demagog je vý
kal demokracie. Pětka je
nezbytnost., je to opačná
strana chaosu. Bez Pětky
budete mít z parlamentu

licitační shromáždění, v
němž přestává rozumná
politika. Neřežte větev,
na níž sedíte.”
čekalo se, co tomu řek
ne president Masaryk.
Když promluvil, bylo to
ve prospěch Pětky. “Prob
lém demokracie” , řekl v
poselství k národu, “je
do značné míry problém
vůdců. Jako v jiných de
mokraciích i u nás parla
ment sám ze sebe vytvá
ří zvláštní vedoucí orgá
ny. Parlamentní plénum
není místo pro práci a
přemýšlení, skutečná prá
ce se bude konat ve vý
borech a v těch zase men
šími orgány a nezřídka i
jednotlivci.
Demokracie
se neobejde bez schop
ných, vzdělaných a sluš
ných odborníků. Je právě
úkolem moderního parlamentarismu
zabezpečit
politickému vzdělání a
odborné znalosti náleži
tou platnost.”
Nebylo v instituci Pět
ky nic, co by Masaryko
vi bylo proti mysli. Spíše
by se mohlo říci, že Pět
ka vznikla na jeho opě(Pokračováni na str. 6)
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ve'velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
R Á M O V A N Í obrazů a P O Z L A C O V Á N Í rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOŠNAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard St., North

Melbourne

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu
Josef Škvorecký: Tankový prapor. Vydalo
nakladatelství 68 Publishers Toronto, 1971,
str. 241, cena $ 2,80.

Zivočichopis tankistu
Po přečtení několika prvních stránek Tankového
praporu jsem zděšeně uvažoval, zda mám knížku
vůbec dokončit, úvodní kapitola se mne dotkla množ
stvím výrazů, které do literatury běžně ani nenáleží.
Mohu být nazván pokrytcem, poněvadž^ zažívací a
vyměšovací orgány a jejich funkce patří ke každo
denním životním projevům a tak tedy proč by se
jejich někdy až příliš hovorové označení nemělo
objevit i v beletrii. Soudobým románům tyto ^okol
nosti přejí as ponechávají volné pole všem výrazo
vým prostředkům, které se ještě před^ krátkou do
bou vyskytovaly v tisku nanejvýše vytečkovaně. Dří
vější literát se asi ptal sám sebe,_ zda ctěné čtenáře
neurazí, dnešní spisovatel takové starosti nemá a
ani snad nemá námitky, když někteří čtenáři jsou
pobouřeni. Neberu užívání vulgarismů v ^literatuře
puritánsky, všední .život se takovými výrazy ^ jen
hemží. Přesto se domnívám, že slovesné umění by
mělo takové výrazy zahrnout do své zbrojnice jen
tehdy, pokud jde o popis kulminace příběhu a da
nou situaci nelze prostě jinak vyjádřit. Moderní auto
ři sledují názor, že literatura se nemůže odtrhnout
od života a použitý slovník má být adekvátní k pro
středí, které líčí. Záleží pak na citu a schopnosti,
jak se spisovatel s tímto obtížným problémem vy
pořádá.
Jak jsem již napsal,- čtenářská krize se^ u mne
dostavila již při čtení první kapitoly Tankového p ra
poru, ačkoliv literární příručky kladou moment vy
vrcholení a následující katarze do závěru díla. škvo
recký ale nepsal román a klasická pravidla^ nesle
doval a čtenáře nijak nešetřil. Musím ale ^říci, že
jsem nakonec nelitoval, když jsem Tankový prapor
dočetl až do poslední stránky. Pochopily jsem, že
autor, aby čtenáře třebas i trochu surově vtáhl do
ovzduší zablácených bagančat, kasárenských slamníků a zupáckých povelů, přímo musel užít autentic
ké jazykové prostředky, pokud chtěl podat_ skuteč
nosti odpovídající obraz. Předpokládám, že škvorec
ký možná i zná trochu slušnější výrazy- pro jisté čá
sti lidského těla, zřejmě by však jejich užití neko
respondovalo s kasárenskou pravdou. Přišel jsem
na to, že průměrný čs. vojín presenční služby svůj
výrazový slovník omezí tak, že tuctem vulgarizmu
dovede vyjádřit téměř jakoukoliv situaci ve spojení
s jeho nejméně dvouletým posílením tábora míru,
což čs. armáda sleduje především, škvorecký ne
pochybně chtěl zachytit tento aspekt autenticky, což
pak přineslo estetické úskalí.
Nešlo však jen o to. Chápu, že vojenská služba
není nikde kurzem společenského jemnocitu, přijí
máme-]! ale Škvorechého sdělení, jsme nutně zdě
la jí myšlenkovou i citovou úrovní čs. vojáka. Tyto
okolností vystoupí m a r k a n tn ě do popředí zejména
v kapitole popisující provedení zkoušek Fučíkova
i odznaku — úroveň mužstva je odrazem úrovně veli
telů. Tak se dostáváme k jádru knihy — podprů
měrný inteligenční kvocient důstojníků čs. armády.
Je to skutečnost dostatečně známá a diskutovaná,
ve škvoreckého knížce vystupuje ale ve své celé dě
sivosti a tragičnosti. Defiluje před námi omezenost,,
servilnost, karierismus, pokrytectví, zanedbávání po
vinností, polovzdělanectví. a ponejvíce notorická
blbost, které
nabývají fantastických rozměrů
u většiny těch, kteří tak pronikavě zasahují
do života mladých mužů. Škvorecký popisuje toto
téma příběhy, které jsou zábavné, ale při čtení si
uvědomujeme celou tu obludnost a zrůdnost režimu,
který vychovává a dosazuje na velitelská místa lidi,
jejichž vědomosti a mravní hodnoty jsou téměř nu
lové. Tento moment pokládám v Tankovém praporu
\ za nejotřesnější.
(Pokračování na straně 6)
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v první republice
(Pokračování se str. 5) ho kritisovali za malověrtovanou iniciativu. Už dří nost. Ukázalo se, že v ka
ve "často říkal, že by si tastrofální míře svět ne
přál vznik užšího pracov byl učiněn “bezpečným
ního kroužku, jakési stát pro demokracii” .
ní rady, která by v klidu
Přese všechno, co jiné
řešila hlavní problémy a ho také může být o Pět
prosazovala pak rozum ce řečeno, pravda je, žě
ný kompromis ve stra se stala mladému státu
nách. Setrval na tom i školou státnickosti, a její
později, když by byl měl .tradice působila, i když
leckterou příležitost osob?] se už iPětka -rozešla,
ně se mrzet. Tolik mu zá-j ý V budově státu. několik
leželo na tom, aby de-l základních kamenů bylo
mokřade si našla své| položeno Pětkou. Uložila
autoritativní vůdce, žej jmeze stranickému egoinepřestal schvalovat exi-' [smu a stranické rozčilestenči Pětky ani tehdy, |nosti, vštípila politikům i
když ona se k němu někdy! i veřejnému mínění,několik
stavěla do -poměru kon I (základních koaličních zákureňčního a
vědomě [sad. Byla dílnou specialistrhávala něco z jeho Istů na kompromis. Komautority na sebe. Byl si jpromis nepatří mezi vzne
vědom svého věku a sta s e n á 'jména v politice, ale
ral se, co bude bez něho.l ■Ijéstliže v zemi jsou dvě
Za hlavní pokládal, abyj jpolitické strany, nebo tři
československá demokra-l ínebo je jich pět a každá
cie sť našla vůdce, kteří ije nekompromisní jiným,
by se obešli bez jeho [směrem, co pak? Je to
autority, jež zatím řešila! [prostá otázka, ale odposrážky chvil nejhorších. [věď na ni schází. Pětka
Dáyal přednost dohřej lhastolila koalici, jejimž
fungujícímu demokratic 1základem bylo odhodlání
kému systému před sebe] [pěti stran' dohodnout se
skvělejším
postavením1f za všech okolností,
vlastním, postavením jed j Dříve ještě, než strany
věděly, oč všechno půjde,
né osoby.
Z mužů Pětky vůdce1|určily sí výsledek. Koali
agrární strany švehla byl ce tedy už'předem zname
nejsilnější, poněvadž nej nala, že nebude nastolen
cílevědomější.
Nejméně žádný vyhraněný kurs
ze všech se dal vést ne .-kulturní ani sociální, že
určitým optimismem, ja vláda bude obstarávat
ký v jiných skupinách byl hlavní státní nezbytnosti
téměř povinný. Důvěřo a v ostatním půjde mír
val mezinárodní situaci nou střední cestou. Kdo se
mnohem méně než jiní, a na to hněval a vinil politi
učinil některé cynické ku té doby z opatmietví
zkušenosti, když přemlou- a šosáetví, mluvil nadar
vál jednotlivé poslance, mo, jestliže svůj hněv ne
aby podporovali vládu. dovedl doplnit návrhem,
Ani když už bylo možno jak postupovat jinak. Ne-I
pokládat stát za dobudo hylo jiné cesty - mimo
vaný, 'švehla neztratil revoluci.
Nesourodá koalice se
svůj skepticismus. Před
vídal velké mezinárodní shodovala jen v nazírání
krise a že “krev poteče” . na stát, ale byla nasto
Budoucnost dala zaprav lena, poněvadž udrženi
du ' jemu, ne těm, kteří samostatného státu, byla
ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí V á s hlava?
Noste brýle od! O P T A

O P TO
Capitol House, 113 Swanston St.

'r

Melbourne, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Teléfon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

postaveno nad všechny
principy jiné. I vůdcové
sociální demokracie s tím
na konec po mnoha roz
pacích souhlasili. Byl to
do jisté míry předvídatel
ný výsledek. Lidé po dlou
há desetiletí toužili po de
mokracii a nebylo pravděpodobno, že ji zavrhnou
dříve než ji vyzkoušejí ve prospěch nějaké dik
tatury, také nevyzkouše
né.
Pětka byla originalitou
československé politiky,
nebyl pro ni žádný vzor
ani v blízkém okolí ani v
přátelské Francii. Ptáme-li se po tolika letech,
čím se československá po
litika od roku 1921 lišila
od jiných, naskytují se
tři věci: tuhá ukázněnost
stran, vypěstované umění
koaličního
kompromisu,
stálost režimu a trvalá
přítomnost osob, jež jej
representovaly. Roku 1919
Eduard Beneš byl zahra
ničním ministrem, roku
1938.byl presidentem.
Všechny tyto tři vlast
nosti spolu souvisí a jed
na podminuje druhou.
Neukázněné strany přilil
často porážejí vlády. Po
mysleme na úžasný počet
vlád, jež se vystřihaly ve
Francii od roku 1918 do
roku 1938. Sotva Francie
udělala větší štěstí se
svou nedisciplinovaností.
Na druhé straně nkázněnost stran uzpůsobuje
je k tomu. aby trpělivě
snášely kompromis, uzav
řený z rozumných důvodů
se stranami jinými. Když
v sousedství demokrat: z
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H L ÍD A N Í D Ě T Í V MELBOURNE
provádíme po celý den i noc, včetně vikenda, též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobé, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem, a ,
stálého dozoru. Informujte se.
IRENA KOPÁČKOVA

ké režimy padaly, česko
slovenská demokracie se
udržela do poslední chví
le mimo jiné také proto,
že hlavní strany, které se
ía Beatrice Ave., Surrey Hills, Víc. 3127
uměly dohodnout na kom
Telefon: 88-1368
promisu, nikdy hepocítily
potřebu rozejít se příliš
nepřátelsky a už k nese
jití.
Velký výběr vín, lihovin a piva
Je pravda, že methoda
dodáme kamkoli v Austrálii
kompromisu vypadá še
za velkoobchodní.ceny
divě a nepovolnost zají
Ceník na požádání
mavěji. Ale úspěšné vý
sledky této methody v do
J. KINDA & CO. PTY.LTD.
bách pro demokracii kri
er. Jonas t Vlctoria Sfs., Richmond, Vic.
tických ospravedlní ji v
Telefon: 42-4782
očích demokratů. Kázeň
stran a stálost demokra nebo: 104 MHlers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281)
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
tického režimu byly si
zároveň příčinou i ná
sledkem. Tuhá kázeň, již
Zivočichopis tankistu
Pětka zavedla ve stra
nách, může být z odstupu
(Pokračování se .strany 5)
nepříznivě
kritisována.
škvorecký označuje knihu jako fragment z doby
Ale byl to plod doby, v I kultu. Knížka nesleduje gradaci plynulého děje, jsou
níž státní většina byla ne • to volně seřazené příběhy zavádějící nás vždy do
jistá a někdy odpad dvou í jiné sféry vojenského života u jedné jednotky. Kníží ku bych nejspíše označil jako živočiehopis společenposlanců při hlasování v : štv i které je podmiňováno nepřetržitými rozkazy
parlamentě byl by mohl j (často pro negramotnost neúčinnými a nerespektovavyvolat ve světě dojem, ! nými). Příslušníci tohoto společenstvu jsou po dva
že byl vytvořen stát, kte í roky indoktrinováni tézemi, které neříkají nic ani
: těm, kteří je vštěpují a jsou krmeni mináží, která
rý nemá státní většinu.
nechutná ani těm, kteří ji připravují. Výsledkem je
Pokud o hlavní věci pak úplná negace společnosti a u mnohých pokles na
jde. Pětka se vypracova úroveň, kterou Tankový prapor, příběhy jedné jed
la k vlastnostem státníka, notky jedné lidově-demokratické armády, popisuje.
Kniha vychází jako první titul exilového čtenář
k dlouhé vůli. to jest k ského
klubu. Byla napsána před 17 lety, v ČSSR
takové vůli. která si po nemohla vyjít, škvorecký ji napsal na základě svých
řídí rozbor situace a dě zkušeností rotného a příběhy nesou typické znaky
lá pak ptány na dlouhou (reálie i zpracování) jedné epochy a jednoho tehdv
spisovatele. Jiří Voskovec uvedl knihu bri
dobu. trpělivě je provádí mladého
lantní předmluvou a připoměl, že Tankový prapor,
a neleká se kritiky těch. navázal na Švejka nikoliv literárně, ale civilizační,
kdo jsoo místě prozíraví. historickou a osudovou tradicí.
IP
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborní prevede«

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-242!;
95« Nepean HSghway, M O O RABB1N, Vic., 318* ^

Tvůrčí zápas
Jan Schneider

Položil jsem na psací stůl nový stranický průkaz, hned po vytažení opony. Tou větou a úhozem kladiva
knížku Ladislava Štolla o třiceti letech bojů za so o kovadlinu hra začne.
Ne, to by nebylo dost dramatické, musím na to
cialistické umění, pohlednici s Kremlem a láhev
jinak.
stoličné vodky.
— švindl, kapitalistickej švindl!, zvolá nezaměst
Střídavě jsem listoval průkazem a knížkou, po
zoroval Kreml na pohlednici a počítal jeho věže. Tu naný dělník v prologu u plotu s plakátem, oznamu
jícím výluku z práce.
a tam jsem se posiloval vodkou.
Ba ne, ani to není ono, musím sáhnout do žhavé
Za dvě hodiny jsem zjistiL že věží přibývá a vod
ky- ubývá. Stranický průkaz se mi před očima pro současnosti.
Štrougal, ne Dubček!, těmito slovy zahájí mou hru
měnil v rudou vlajku trepetálku z májového průvo
du a z knížky Ladislava Štolla vyjel na stůl pá člen Leninského svazu mladých; v ruce bude svírat
sový traktor s křídly. Uvítal jsem v něm socialistic igelitový sáček s chlebem pro sovětské vojáky.
kého Pegasa, který mi přiváží zdravou inspiraci. ^ , — To je téma!, zvolal jsem radostně a začal bu
S tvůrčím vzrušením jsem vložil papír do psací šit do psacího stroje. Psal jsem jedním dechem.
Tedy přesněji řečeno jedním prstem, ale vytrvale a
ho stroje.
Ano, pravil jsem klapce s vykřičníkem. Ano, to bez ohledu na čas a mozol.
Příběh mé hry k padesátému výročí naší strany
je ta pravá chvíle, kdy mohu začít psát hru do sou
se bouřlivě rozvíjel. Mladý člen Leninského svazu
těže k padesátému výročí založení naší strany!
Celá její historie je ukryta v klávesnici mého psa mladých, soudruh Klement, se plíží ode zdi ke zdi.
cího stroje. Vidím tam soudruha šmerala v památ V levé ruce svírá igelitový sáček s chlebem a čaný den zrodu! A láskyplně jsem pohladil očima klá bajkou pro sovětské vojáky; v náprsní kapse na
vesu s písmenem Š. Je to jasné. Má hra muší za srdci ho hřejí “Zprávy” a v pravé ruce drží tran
zistor, ze kterého zní tiše, ale přesvědčivě stani
čínat písmenem Š!
— Štěstí je v nás, řekne mladý kovák kovadlině ce “Vltava” .
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Klaus Mehnert: Čína po bouři. (Deutsche Verlangsanstalt, Stuttgart, 1971)
Píseň Karla Kryla:

la velkou čínskou idi

RAKOVINA

Stalo se už skoro pravidlem, že žurnalista, sotva zajede do nějaké nezná prostého člověka nečitel
Zní hlasy soudních znalců a padlých anddlů
mější země, která je politicky zajímává, vydá hned po návratu report o svých ného.
řvou ústa slavných starců z reklamních
zážitcích, názorech, učený rozbor politické, kulturní a sociálně politické situace
panelů
Knihkupectví prodávají
v zemi, kterou mnohdy viděl jen, jak se říká, z rychlíku. Klaus Mehnért sice kromě přírodovědeckých
a jaro karty míchá pro záda shrbená
také nelenil a pospíšil si brzo po své loňské jarní cestě do Číny k nakladateli, spisů jen Maova díla a
a přetěžko se dýchá a svítí červená
ale — proti jiným — má tu výhodu, že je jedním z nejlepšich znalců poměrů kdysi ohromný operní re
V tom jaru listy žloutnou a sněží do květin
v Sovětském svazu a že v Číně už jednou pobýval, před čtrnácti roky. Tento pertoár se scvrkl na pár
a hrůza chodí s loutnou a s věncem kopretin
krát byl jistě jednou z prvních vlaštovek, óznamujících pokračování pingpongo- revolučních kusů. Dokon
a v loutně struny chybí a stvůra bez tváře
vého otevření dosud hermeticky uzavřené země.'Setkal se se zemí, která se ce v ideologii je tento
spár-dravce, tlama-rybí si hýká s oltáře
k cizincům nechová nepřátelsky, pouze jim odvykla. Projel ve dvaatřiceti dnech trend k prostotě, ba k
že blázni pošetilí jsou ha oprátce
čtrnácti provinciemi, mluvil s různými funkcionáři,: ptal se po mzdách, cenách, prostoduchosti
zřejmý.
dnes vládce zavraždili — ať žije vládce
úrocích, po nabídce zboží. Měl určité potíže vysvětlit svým partnerům, proč Mehnert vypráví napří
Hry znovu vypravili a jede se dál
mu záleží právě na těchto věcech, neboť v Číně se myšlenka na zisk nebere klad o dělníkovi, kterého
dnes krále popravili — ať žije král
dosud za základ jakéhokoli rozhodnutí.
se prý zmocňovala zá
Jak
tóny kravských zvonců zní stránky
, Mzda se v Číně nestup- hodnocené určitým poč iruhý rok se takzvaný vrať, když na stranické
pamfletů
ňuje pouze podle výkonu, tem bodů. Překročení nor ‘duch Tachaie” na p ří škole za Liu-šao-čiovy éry
lze
dobrati
se
konců
být
stádem
Hamletů
ale právě tak podle poli my znamenalo větší po raz Pekingu propaguje musil číst Hegela ' a
být každý sobě drábem to mnohé přehluší
tického postoje. Mehnert čet bodů, větší mzdu, ne ve všech provinciích. Feuerbacha, a který usnul
však vápno neseškrábnem když vězí na duši
Srovnává trefně postave- dodržení normy mzdu Trochu stručně sé zabývá klidně teprye tehdy, když
Je večer v sále hrají pár dalších premier
Mehnert otázkou, jak na četl slova předsedy Maa.
■ní čínského pracujícího s menší.
jak loni třešně zrají a štěká terier
Antiintelektualismus ve
Vzorová vesnice Tachai, ;ento poháněčský systém
■ postavením vojáka:
v
a znovu ptáci vzlétnou blíž k slunci poslepu
obou případech se neod- s jejímiž vedoucími Meh reagují zemědělci. Nazna de v jednom bodě k preto léto chodí s flétnou a sahá po tepu
měňuje produkt, nýbrž nert mluvil a jejíž pro čuje pouze určité obtíže. kérní situaci: jak se cho
Už blázni pošetilí jsou na oprátce
■osobní připravenost. Je dukce v několika měsících Je však známo, že už po vat k minulosti. Trochu
dnes vládce zavraždili — ať žije vládce
stoupla, několik měsíců bouří pe rozpačitě reagovali čínští
to tím výstižnější, uvědo- mnohonásobně
míme-li si, že voják v Čí zavedla v roku 1963 novy kinský Lidový deník a vedoucí na všechny MehHry znovu vypravili a jede se dál
ně nikdy nepatřil k privi systém odměňování: Je rozhlasové stanice proti nertovy otázky, co si
dnes krále popravili — ať žije král
legované třídě, podle Kon- deset mzdových kategorií, negativnímu postoji leno počnou se čtyřtisíciletou
Je známo čí je vina to hraní s kostrami
fuciovy nauky stál až na do nichž jsou jednou za chů, proti “soudruhům, báječnou historií. Nesměl ,
má jméno rakovina a voní astrami
samém konci
sociální, rok členové brigády zařa kteří duchu Tachaie ne navštívit ani jedno mu
kůň běží bez udidla kouř štípe do očí
hierarchie. Vládu arm á zeni. Rozhodné pro to jsou chtějí rozumět” nebo do zeum. Jen prehistorické
hrajem si na pravidla a deska přeskočí
dy, kterou nyní .v “revo tělesné schopnosti (které konce proti okresům, kde vykopávky, které jsou za
přeskočí
lučních výborech” a v no se u žen oceňují níže), se o Tachai vůbec nesta měřeny na dobu, prapů
přeskočí. . .
vodnímu komunismu blíz
vě zorganizované straně zkušenosti a politické u- rají.
nelze přehlédnout, je mož vědomění.
Jiným zajímavým Meh- kou, mu ukázali bez roz
no právem označit za vlá
Do jaké míry se na ten nertovým postřehem z ce paků. Zanedbávání národ z toho důvodu napadne
“Avšak Čína by chtěla
du proletariátu. ‘‘Vojáci” , to poslední faktor bere sty po komunistické Čí ní hrdosti v této oblasti jiné země. Přes obrovitý u vědomí svého poslání
slyšel Mehnert
velmi zřetel, to se Mehnert ne ně je naprostá nedůvěra vyvažuje ovšem zatím počet obyvatel žije v Čí převzít vedoucí úlohu ve
často, “pochopili Maovu dověděl. členové brigády k intelektuálům. Na roz Maoův kult. Je otázkou, ně pouze 80 lidí na čtve třetím světě a tím nastou
nauku nejlépe” . Známá odůvodnili změnu tím, že díl od Sovětského svazu zda se takové odpoutání rečním kilometru, kdežto pit cestu nepřímé poli
: “rudá knížka”, soubor každý člen vydá ze sebe spatřil Mehnert na všech od minulosti dá držet del například v Německé tické expanze.” Mao pro
Maových citátů,
vyšla co nejvíc, jako při práci čínských správních úřa ší čas. Vývoj v Sovětském spolkové republice jich na to vykonstruoval teorii
nejdříve pro vojáky.
v akordu a že denní roz dech, které mohl navští svazu mluví - podle Meh- stejném prostoru žije 230 “světového města a svě
Ještě před nějakým dělování bodů je proto vit, překvapivě málo pa nerta - proti tomu.
a v Japonsku dokonce tové vesnice”. Ke “světo
v časem platil v Číně sy  zbytečné. Mehnert tuto pírů na stole, což pova
Mehnert se nedomnívá, 260. Mehnert také zjistil, vé vesnici” patří vývo
stém odměňování země zásadu popisuje slovy: žuje za vědomý odklon že Čína počne z nedostat že počet dětí se v čínských jové země třetího světa
dělců v komunách, podle “Pracovat, pracovat a od starého ideálu úřední ku “životního prostoru” v rodinách od roku 1957 k “světovému městu” bo
něhož se pro různé denní znovu pracovat až do ú- ka, který se učeně skrý dohledné době pěstovat zmenšil a že se stát snaží haté průmyslové státy
práce stanovily normy, plného vyčerpání.” Už val za horou papíru, pro éxpansivní politiku a že tento vývoj podporovat. (Pokračování; na str. 8)

Leč: z levé strany jeviště přicházejí dva vlasatí
mládenci s trikolórami.
A pak to jde ráz na ráz. Vlasatí mládenci se
pokoušejí Klementa manipulovat. Ale soudruh, ač
mladý, je zakalený přédsrpnovými hony na Pragováky, mezi nimiž ten - devadesátý byl jeho strýc,
který překládal dopis Pragováků do ruštiny a poslal
ho do_ Moskvy. V dopisu se žádala pomoc sovětských
vojsk. Mladý Klement mu s tím po nocích pomáhal,
ozbrojen školním slovníkem, aby strýc nedělal chy
by v jeřících a aby si nepletl ustavičně písmeno b
s písmenem v, a aby dopis nedošel soudruhoyi Vřežněvovi místo soudruhu Brežněvovi.
'
Vlasatci manipulují Klementa nátlakově. A .tu pro
nese Klement klíčovou větu hry:
i — Štrougal, ne Dubček!
Záhy si vzpomene i na ostatní soudruhy a volá:
— Husák!
Vlasatci manipulují stále zběsileji.
— Biľak, Kolder, Indra!, zní neohrožené stacca
to z Klementových úst.
Vtom na scénu zabloudí hlídkový vůz Veřejně
bezpečnosti a vlasatci jsou pomoci vodního děla pře
svědčeni, že Klement má pravdu. Hlídkový vůz jé
odváží na přeškolení.
Jeden z příslušníků Bezpečnosti ošetří statečného
Klementa a pošle ho do háje. Tam je dočasně umí
stěna jednotka sovětských vojáků. V háji se také

má hra mění ve zpěvohru.
Mladičký seržant Fjedor Mazepovič zpívá:
Pohled’ na ty širé lány,
to se budou plnit plány!
Jestli bude více píce
jen na tobě záleží!
Dej matičce zemi mrvu,
co jí náleží!
A Klement odpovídá:
Věř mému srdci, srdci, srdci,
soudruhu!
Až bude po kontrarevoluci,
zas sáhnu po pluhu!
Ve finále dvojzpěvu přátelství ubezpečuje Fjodor
Mazepovič Klementa, že i do pluhů se s námi spo
lečně zapřáhnou, kdyby toho bylo zapotřebí, až So.yěti vypátrají všech čtyřicet 'tisíc kontrarevolucionářů. Až s nimi zatočí, roztočí kola naší výroby.
Čímž končí první polovina hry.
V druhé polovině je už po kotrarevoluci. Klemen
tova sestra Marta sedí Fjodorovi na klíně a plete
mu svetr, aby mu nebyla v Novosibirsku zima. Kle
ment kouří a mračí se. Přemýšlí.
Přemýšlí po celou druhou polovinu hry, aby po
oznámení mladé šťastné dvojice, že se vezmou v
Novosibirsku, mohl v závěru hry prohlásit, že jim

-půjde za svědka. Na Fjodorovu poznámku, že s ce
stovním pasem budou asi komplikace, Klement ra 
dostně zvolá:
— Jdu studovat na vysokou komsomolskou škola
do Moskvy a odtud je do Novosibirska coby dup!
V tomto okamžiku se otevřou dveře a přicházejí
ti dva vlasatci ze začátku hry, ale zkroušeně a bez
vlasů.
— Byli jsme pomýleni, ale teď je nám jasno!, ří
kají se slzami v očích.
— Bodejť by ne, široce se usmívá ve dveřích
jeden z příslušníků VB. — Vždyť nám to taky dala
práci!
Následuje hudební finále s ústředním motivem
“Kamarádi, je to mládí, kterému dnes patří svět”,
který zpívají sbor příslušníků Veřejné bezpečnosti,
sbor sovětských vojsk středního okruhu a duo ostří
haných vlastenců.
Marta drží Fjodorův svetr ve výši. Na svetr do
padá rudý reflektor. Opona pomalu padá.
Dopsal jsem. Tvůrčí zápas byl vítězně dobojován
Za oknem štěbetali ptáci a já jsem se vyklonil ven
Díval jsem se, jak po ulici kráčejí pracující m
první ranní směnu. Tam někde mezi nimi jde
můj Klement.
Kupředu, Klemente!
Z knihy Salónek dočasně uzavřen
CCC Books, Mnichov
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D O M O V A

Klaus Mehnert:' čina po bouři. (Deutsche Verlangsanstalt, Stuttgart, 1971)
Píseň Karla Kryla:

la velkou čínskou zdi
Stalo se už skoro pravidlem/ že žurnalista, sotva zajede do nějaké nezná prostého člověka nečitel
mější země, která je politicky zajímavá, vydá hned po návratu report o svých ného.
zážitcích, názorech, učený rozbor politické, kulturní a sociálně politické situace
Knihkupectví prodávají
v zemi, kterou mnohdy viděl jen, jak se říká, z rychlíku. Klaus Mehnért sice kromě přírodovědeckých
také nelenil a pospíšil si brzo po své loňské jarní cestě do Číny k nakladateli, spisů jen Maova díla a
ale — proti jiným — má tu výhodu, že je jedním z nejlepších znalců poměrů kdysi -ohromný operní re
v Sovětském svazu a že v Číně už jednou pobýval, před čtrnácti roky. Tento pertoár se scvrkl na pár
krát byl jistě jednou z prvních vlaštovek, oznamujících pokračování pingpongo- revolučních kusů. Dokon
vého otevření dosud hermeticky uzavřené země.'Setkal se se zemí, která se ce v ideologii je tento
k cizincům nechová nepřátelsky, pouze jim odvykla. Projel ve dvaatřiceti dnech trend k prostotě, ba k
čtrnácti provinciemi, mluvil s různými funkcionáři, ptal se po mzdách, cenách, prostoduchosti
zřejmý.
úrocích, po nabídcé zboží. Měl určité potíže vysvětlit svým partnerům, proč Mehnert vypráví napří
mu záleží právě na těchto věcech, neboť v Číně se myšlenka na zisk nebere klad o dělníkovi, kterého
dosud za základ jakéhokoli rozhodnutí.
se prý zmocňovala zá
Mzda se v Cme nestup- hodnocené určitým poč druhý rok se takzvaný vrať, když na stranické
ňuje pouze podle výkonu, tem bodů. Překročení nor “duch Tachaie” na p ří škole za Liu-šao-čiovy éry
ale právě tak podle poli my znamenalo větší po kaz Pekingu propaguje musil číst Hegela a
všech provinciích. Feuerbacha, a který usnul
tického postoje. Mehnert čet bodů, větší mzdu, ne ve
srovnává trefně postave dodržení normy mzdu .Trochu stručně se zabývá klidně teprve tehdy, když
Mehnert otázkou, jak na četl slova předsedy Maa.
ní čínského pracujícího s menší.
Antiintelektualismus ve-.
Vzorová vesnice Tachai, tento poháněčský systém
postavením vojáka:
v
obou případech se neod- s jejímiž vedoucími Meh reagují zemědělci. Naznač de v jednom bodě k preměňuje produkt, ’ nýbrž nert mluvil a jejíž pro čuje pouze určité obtíže. kérní situaci: jak se cho
osobní připravenost. Je dukce v několika měsících Je však známo, že už po vat k minulosti. Trochu
stoupla, několik měsíců bouří pe rozpačitě reagovali čínští
to tím výstižnější, uvědo- mnohonásobně
míme-li si, že voják v Čí zavedla v roku 1963 novy kinský Lidový deník a vedoucí na všechny Mehně nikdy nepatřil k privi systém odměňování: Je rozhlasové stanice proti nertovy otázky, co si
legované třídě, podle Kon- deset mzdových kategorií, negativnímu postoji leno počnou se čtyřtisíciletou
řuciovy nauky stál až na do nichž jsou jednou za chů, proti “soudruhům, báječnou historii. Nesměl
samém konci sociální* rok členové brigády zařa kteří duchu Tachaie ne navštívit ani jedno mu
hierarchie. Vládu arm á zeni. Rozhodné pro to jsou chtějí rozumět” nebo do zeum. Jen prehistorické
dy, kterou nyní .v “revo-, tělesné schopnosti (které konce proti okresům, kde vykopávky, které jsou za
lučních výborech” a v no se u žen oceňují níže), se o Tachai vůbec nesta měřeny na dobu, prapů
vodnímu komunismu blíz
vě - zorganizované straně zkušenosti a politické u- rají.
nelze přehlédnout; je mož vědomění.
Jiným zajímavým Meh- kou, mu ukázali bez roz
no právem označit za vlá
Do jaké míry se na ten nertovým postřehem z ce paků. Zanedbávám národ
du proletariátu. “‘Vojáci”, to poslední faktor bere sty po komunistické Čí ní hrdosti v této oblasti
slyšel Mehnert
velmi zřetel, to se Mehnert ne ně je naprostá nedůvěra vyvažuje ovšem zatím
často, “pochopili Maovu dověděl. . Členové brigády k intelektuálům. Na roz Maoův kult. Je otázkou,
nauku nejlépe” . Známá odůvodnili změnu tím, že díl od Sovětského svazu zda se takové odpoutání
“rudá knížka”,1 ■soubor každý člen vydá ze sebe spatřil Mehnert na všech od minulosti dá držet del
Maových citátů,
vyšla - co nejvíc, jako při práci čínských správních úřa ší čas. Vývoj v Sovětském
nejdříve pro vojáky.
v-akordu a že denní roz dech, které mohl navští svazu mluví - podle MehJeště před nějakým dělování bodů je proto vit, překvapivě málo pa nerta - proti tomu..
' časem platil v Číně sy zbytečné. Mehnert tuto pírů na stole, což pova
Mehnert se nedomnívá,
stém odměňování země zásadu popisuje slovy: žuje za vědomý odklon že Čína počne z nedostat
dělců v komunách, podle “Pracovat, pracovat a od starého ideálu úřední ku “životního prostoru” v
něhož se pro různé denní znovu pracovat až do ú- ka, který se učeně skrý dohledné době pěstovat
práce stanovily normy. plného vyčerpání.” Už val za horou papíru, pro exnansivní DOlitiku a že

Leč: z levé strany jeviště přicházejí dva vlasatí
mládenci s trikolórami.
A pak to jde ráz na ráz.- Vlasatí mládenci se
pokoušejí Klepaenta manipulovat. -Ale soudruh, ač
míladý, je zakalený předsrpnovými hony na Prago■váky, mezi nimiž ten- devadesátý byl jeho strýc,
který překládal dopis Pragováků do ruštiny a poslal
ho do Moskvy. V dopisu se žádála pomoc sovětských
vojsk. Mladý Klement mu s tím po nocích pomáhal,
ozbrojen školním slovníkem, aby strýc nedělal chy
by v jeřících a aby si hepíetl ustavičně písmeno b
s písmenem v, a aby dopis nedošel soudruhovi Vrežněvovi místo soudruhu Brežněvovi.
'
Vlasatci manipulují Klementa nátlakově. A tu pro
nese Klement klíčovou větu hry:
> — Štrougal, ne Dubček!
Záhy si vzpomene i na ostatní soudruhy a volá:
— Husák!
Vlasatci manipulují stále zběsileji.
— Biľak, Kolder, Indra!, zní neohrožené stacca
to z Klementových úst.
Vtom na scénu zabloudí hlídkový vůz Veřejné
bezpečnosti a vlasatci jsou pomoci vodního děla pře1
svědčeni, že Klement má pravdu. Hlídkový vůz jé
odváží na přeškolení.
Jeden z příslušníků Bezpečnosti ošetří statečného
Klementa a pošle ho do háje. Tam je dočasně umí
stěna jednotka sovětských vojáků. V háji se také

má hra mění ve zpěvohru.
Mladičký seržant Fjedor Mazepovič zpívá:
Pohleď na ty širé lány,
to se budou plnit plány!
Jestli bude. více píce
jen na tobě záleží!
Dej matičce zemi mrva,
co jí náleží!
A Klement Odpovídá:
Věř mému srdci, srdci, srdci,
soudruhu!
Až bude po kontrarevoluci,
zas sáhnu po pluhu!
Ve finále dvojzpěvu přátelství ubezpečuje Fjodor
Mazepovič Klementa, že i do pluhů se s námi spo
lečně zapřáhnou, kdyby toho bylo zapotřebí, až So.věti vypátrají všech čtyřicet 'tisíc kontrarevolucionářů. Až s nimi zatočí, roztočí kola naší výroby,
čímž končí první polovina hry.
V druhé polovině je už po kotrarevoíuci. Klemen
tova sestra Marta sedí Fjodorovi n a ' klíně a plete
mu svetr, aby mu nebyla v Novosibirsku zima. Kle
ment kouří a mračí se. Přemýšlí.
Přemýšlí po celou druhou polovinu hry, aby po
oznámení mladé šťastné dvojice, že se vezmou v
Novosibirsku, mohl v závěru hry prohlásit, že jim

RAKOVINA
Zní hlasy soudních znalců a padlých andělů
řvou ústa slavných starců z reklamních
panelů
a jaro karty míchá pro záda shrbená
a přetěžko se dýchá a svití červená
V tom jaru listy žloutnou a sněží do květin
a hrůza chodí s loutnou a s věncem kopretin
a v loutně struny chybí a stvůra bez tváře
spár dravce, tlama rybí si hýká s oltáře
že blázni pošetilí jsou na oprátce
dnes vládce zavraždili — ať žije vládce
Hry znovu vypravili a jede se dál
dnes krále popravili — ať žije král
Jak tóny kravských zvonců zní stránky
pamfletů
lze dobrati se konců být stádem Hamletů
být každý sobě drábem to mnohé přehluší
však vápno neseškrábnem když vězí na duši
Je večer v sále hrají pár dalších premier
jak loni třešně zrají a štěká terier
a znovu ptáci vzlétnou blíž k slunci poslepu
to léto chodí s flétnou a sahá po tepu
Už blázni pošetilí jsou na oprátce
dnes vládce zavraždili — ať žije vládce
Hry znovu vypravili a jede se dál
dnes krále popravili — ať žije král
Je známo čí je vina to hraní s kostrami
má jméno rakovina a voní astrami
kůň běží bez udidla kouř štípe do očí
hrajem si na pravidla a deska přeskočí
přeskočí
přeskočí . . .

z toho důvodu napadne
jiné země. Přes obrovitý
počet obyvatel žije v Čí
ně pouze 80 lidí na čtve
rečním kilometru, kdežto
například v Německé
spolkové republice jich na
stejném prostoru žije 230
a v Japonsku dokonce
260. Mehnert také zjistil,
že počet dětí se v čínských
rodinách od roku 1957
zmenšil a že se stát snaží
tento vývoj podporovat.

“Avšak Čína by chtěla
u vědomí svého poslání
převzít vedoucí úlohu ve
třetím světě a tím nastou
pit cestu nepřímé poli
tické expanze.” Mao pro
to vykonstruoval teorii
“světového města a svě
tové vesnice” . Ke “světo
vé vesnici” patří vývo
jové země třetího světa,
k “světovému městu” bo
haté průmyslové státy,
(Pokračování na sír. 8)

»půjde za svědka. Na Fjodorovu poznámku, že s ce
stovním pasem budou asi komplikace, Klement ra 
dostně zvolá:
— Jdu studovat na vysokou komsomolskou škola
do Moskvy a odtud je do Novosibirska coby dup!
V tomto okamžiku se otevřou dveře a přicházejí
ti dva vlasatci ze začátku hry, ale zkroušeně a bez
vlasů.
— Byli jsme pomýleni, ale teď je nám jasno!, ří
kají se slzami v očích.
— Bodejť by ne, široce se usmívá ve dveřích
jeden z příslušníků VB. — Vždyť nám to taky dalo
práci!
Následuje hudební finále s ústředním motivem
“Kamarádi, je to mládí, kterému dnes patří svět” ,
který zpívají sbor příslušníků Veřejné bezpečnosti,
sbor sovětských vojsk středního okruhu a duo ostří
haných vlastenců.
Marta drží Fjodorův svetr ve výši. Na svetr do
padá rudý reflektor. Opona pomalu padá.
Dopsal jsem. Tvůrčí zápas byl vítězně dobojován.
Za oknem štěbetali ptáci a já jsem se vyklonil ven.
Díval jsem se, jak po ulici kráčejí pracující na
první ranní směnu. Tam někde mezi nimi jde i
můj Klement.
Kupředu, Klemente!
Z knihy Salónek dočasně uzavřen,
CCC Books, Mnichov

HLAS DOMOVA
Angl.-český technický slovník

vydaný v Praze r. 1969. Obsahuje 60.000 výrazů.
Zahrnuty jsou všechny obory -> • od automobi
lismu přes ekonomii, chemii či strojírenství až
po zemědělství, dopravu atd. Cena $ 7.- včetně
poštovného.
Svätá Biblia — Starý a Nový zákon
v slovenčině. Cena $ 2.50 včetne poštovného.
Písmo Sväté Nového zákona

v slovenčine. Cena $ 1.75 vč. pošt.
dodá Ľudovít Belavý

20 Alice,St., Parramatta, NSW. 2150

Vedoucí výrobce košil
přijme
Z K U Š E N É Ž E H L ÍŘ K Y
a ŠVA DLEN Y —
Z A Č IS Ť O V A Č K Y

pro kvalitní košile.
Dobré mzdy a bonus,
stálá místa.
Blízko Centrálního
nádraží.
DERO

S H IR T S

26 Kippax St.,
Surry Hills (Sydney)
Tel. 211-5719

7. 2. 1972

ČS. S V O B O D N Ě S T U D IO B U M E R A N G V S Y D N E Y

uvádí další pořad — večer lidové hudby a poezie,
nazvaný

Přijmeme- ■
ŠVADLENY

^
LÁ SKA
v pátek 18. února 1972 v 8 hod. večer v St. John's
Hall, roh Oxford a Regent Sfs., Paddington

znalé šití kožených
předmětů (vč. z klo
kaní kůže. Výtečné
mzdy. Prac. týden 4Vž
dne. 3 min. od nádraží.

Pořad, čerpá z české, slovenské i moravské lido
vé hudby a poezie a dává možnost projít celým
životem člověka — od prvních lásek nesmělých
až po lásku zralou, často i zklamanou, k láskáni
základním — k matce a k domovu.
Studio Bumerang současně děkuje všem, kteří
přispěli k další jeho práci zasláním finančních
příspěvků.
Vstupné na hořejší představení je $ 1.50.

KA-HA
Leathergoods P/L.

9-15 Eveleigh St.,
Redfern (Sydney)
Tel. 69-2629

Z A V E L K O U Č ÍN S K O U Z D Í

Chcete se v příjemném prostředí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás připraveno v nové české restauraci
ZLATA

PR AHA

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney

f s

c

x

Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
x
x
x
t v
x
t x
-x>

U P O Z O R N Ě N Í: Počíriajé tímto číslem můžete ku

povat jednotlivé výtisky Hlasu domova též v restau
raci Zlatá Praha, 235 Oxford St., Darlinghurst
(Sydney).
___________ _

Hrst vzpomínek
Jarka Vlčková

_

Dne 9. února vzpomeneme 160. výročí narozeni J.
J. Kolára. Byl to především herec — nejlepsi herec
své doby, zvláště v hrách Shakespearových
a jeho
herecká činnost je také nejvýraznější z jeho rozsáhle
činnosti umělecké. Psal rovněž divadelní hry, jejichž
téma velmi' často čerpal z historie (Malíř Rainer.
Žižkova smrt). Jeho manželkou byla vyznamna če
ská herečka Anna 'Manetínská. František Gbtz ve
své divadelní hře'Soupeři nám podal jasny profil J.
, j . Kolára v .jeho životním i divadelním souperem s
Emanuelem Bozděchem.
10. února tomu bude patnáct let, co zemřel v P ra
že řádný profesor české literatury na Karlove uni
versitě, odchovanec J. Vlčka, Miloslav Hýsek. Jeho
publicistická činnost je většinou rázu odborného, . za
býval se knižně i časopisecky velkou řadou ceských
spisovatelů od těch nejvýznačnějších až po ony jiz
dávno zapomenuté.
15. února 1877 zemřel v Praze nadšený panslavista
•a rusofil P. Antonín Marek, tvůrce našeho filosofic
kého názvosloví (pojem, představa). Překládal z
básníků antických (Ovidia) a německých (SchilleraL K. Berka ve sborníku Universitatis CarolinaPhilosophica zhodnotil velmi kladně jeho zásluhy o
českou logiku; F. Malý se zabýval jeho vlastenec
tvím ve. spise Patriarcha slovanství.
■.»^Dvojího -výročí vzpomeneme letos ve spojení- se
jménem Václava Tilleho. 16. února jeho nedožitých
105. narozenin a 26. června 35. výročí jeho úmrtí.
Václav Tille se stal po Jaroslavu Vrchlickém roku
1912 řádným profesorem srovnávacích dějin litera
tury na Karlově universitě v Praze, když habilitoval
roku 1903 prací Filosofie u Taina a předchůdců. Byl
významným , spolupracovníkem Národopisné společ
nosti českoslovanské. Jeho monografie Božena Něm
cová přerostla rámec běžného typu literárních živo
topisů a stala se klasickým dílem. Jako literární
- kritik sledoval soudobá literární díla a zabýval se
obecnou problematikou literární kritiky. Velký zájem
projevoval o divadlo a jeho divadelní kritiky byly
středem pozornosti tehdejší inteligence, neboť kro. mě hereckých projevů si všímal i režisérovy kon
cepce a scénické realisace. Pod pseudonymem Vác
lav Říha psal pohádky pro děti, jejichž motivy oso
bitě parafrazoval. Ve sbírce Zpíváno do rotačky
se s ním rozloučil v den jeho pohřbu Jaroslav Sei
fert básní: Dr. V. Tille. Jeho umělecký i lidský ži
vot nám podala J. Lomanová v díle Hovory s V. T.
. Kladenský rodák Václav štech zemřel 23. února
. 1947 v Praze. Po absolvování učitelského ústavu učil
ve Slaném a od roku 1894 v Präze, kde se přičinil
o založení divadla Uránie a Městského divadla na
Vinohradech, jehož byl čtyři léta ředitelem. Ve své
literární činnosti, jež byla velmi plodná, se zabýval
(Pokračování na straně 9)

PRODÁME
FO RD

FA LCO N ,

model 1968,
tmavo-červený, radio,
ohřívač, větrák.
Vůz je naprosto bez
rzi. % roku registr,
s minim, depositem.
Protidodávkou cokoli.
Zařídíme financování
Obraťte se na:
Bob Satmarí,
FRANK

W OODHAMS
FO R D ,

230 Anzac Pde.,
Kensington (Sydneyl
Otevřeno
též celý víkend

K
D O M Á C ÍM

PRACEM

hledáme bezdětné
manžele pro náš dům
v Coogee (Sydney).
Ženu jako hospodyni,
muž několik hodin týdně na zahradě.
Poskytneme oddělený
byt s vlastní kuchyní,
koupelnou, TV a
vysokou mzdu.
K úklidu je další
pomocnice.
Rodina s 2 škol. dětmi
(jedno 21eté). Je třeba
znát trochu angl. nebo
maďarský.
,Tel. 665-3556 nebo
665-1132 (Sydney)

Z L A T N ÍK *
H O D IN Á Ř *
ŠTEVEN VARDY

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

PO TŘEBU JETE
R Y C H L E O P R A V IT
AU T O ?

Veškeré opravy i ge
nerálky celého vore
provádím se zárukou
a nejméně o třetinu
levněji než v ostatních
autoopravnách

(Pokračování se str. 7)
které vykořisťují národy,
žijící ve “světové vesn;t í ’’. Vedoucí vrstva ko
munistické Číny pokládá
osvobození chudých náro
dů fod vykořisťování bchatymi za velice važny
úkol někdejší říše Stře-

člověku. To by bylo dobKult předsedy Maa do- ré. Číňan totiž je nám
nutil čínského člověka ke vzdálený, protože Číňani
konformismu, k obvinění přistupují k problémům
sama sebe, ba dokonce k moderní civilizace a svěvlastnímu ponížení. Neví- ta docela jinak než ostatdaná
manipulovatelnos? ní národy. Maoismus je
čínského národa je vsál: síla, která pohybuje čínzároveň důvodem k Meh-skými horami.”
J. S.
S Y D N E Y
■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■»■■■■■■■i

H A P P Y H E A R T S S E R V IC E

X

je zdarma pro
O SA M ĚLÉ ŽEN Y

večer) tel. 665-5156
Volejte (po. 5.30 hod.

Rodina s 2 škol., dětmi,
přijme

A

Seznamovací kancelář

S P E C IA L IS T A VW S
PRA XÍ V NĚMECKU
A ŠVÝCARSKU

Přenosný televizor
THORN
od $ 159.- a. t. i.
a všechno
elektrotech. zboží

nertovým obavám. “Bude přehozena výhybka a
bude. to, co se dnes chvá
lí, zítra zavrženo?”
Na druhé straně kon
statuje: “Potrvá-li dnešní
éCtUj
tiT T o "
VVUViUiii č k T s vOV
rozumí tento svět líp sta_
rostem číny a čínskému

Pište o důvěrné informace

X
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Z V Ě R O L É K A Ř

£

M V D r. Ivo V. Slezáček

B
býv. odb. asistent VšZ v Brně
2
specialisován na nemoci malých
2
domácích zvířat
§ Penrith Veterinary Hospital,
| Penrith, NSW. 2750
j? Telefon 25-494, večer 24-796

HO SPODYNI —
KUCHAŘKU,

samostatnou.
Nabízí oddělený pokoj
s koupelnou a TV a
$ 50.- čistých týdně.
Na úklid je další za
městnankyně. Jsou tře
ba reference a znát
trochu angl., případně
maďarsky.
Volejte lask. kdykoli ,
(Sydney) 36-5304.

Přijmeme
H O SP O D Y N I

do domu v
Bellevue Hill.
Nabízíme oddělený byt,
T. V. atd. a výtečné
podmínky.
Volejte mezi 6. a 7.
hod. večer 36-2717
(Sydney)

D IS C O U N T HO U SE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

Přijmeme
ZKU ŠENO U

Č ÍŠ N IC I

Vaša lekáreň: F O R D O V A

F O R D 'S P H A R M A C Y
133 Marrickville Rd., Marrickville

Telefon (Sydney): 56- 6956

Navštivte nově otevřenou
českou restauraci

pro odpolední směnu.

C O N T IN E N T A L " G O U R M E T "

CARMEL
RESTAURAN T

R E S T A U R A N T " L A B U Ž N ÍK "

346 Victoria St.,
Darlinghurst (Sydney)
MÁTE
VYROVNÁNO
PŘEDPLATNÉ ?

LEKÁREŇ

Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potreby. — Zasielame lieky do cudziny.

129 Bayswater Rd., Rushcutters

Telefon 31-7393

Bay - Sydney

-

Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných

HLAS

7. 2. 1972
Č IS T ÍC f P R O S T r Ě D K Y
GO LDEN PRO DUCTS

všiho druhu

jsou nejmodernější, nejúčinnější a zdra
votně zcela nezávadné. Hodí se proto
nejlépe jak pro domácnosti, tak pro ne
mocnice, potravinářské závody, "hotely a
všechny ostatní podniky, které dbají na
čistotu.
Vyžádejte si nezávazné informace.
S.

S M E T Á K , 20 Thorndon Dr.,
Vic. 3021. Telefon 396-1448

St. Albans,

Dodáváme po celé Austrálii se zárukou
za Zvlášť výhodné ceny.
iiimfiiiMiMiuiiiiiiiimiiimimmiiiimiimimiiiiimmf’!
Chcete cestovat?

M ALTA TR Á V IL SERVICE
167 Russell St., Melbourne, Vic. 3000

tel. 663-1021, 663-1022,
po hod. 53-7073, 347-6428
obstará vše potřebné k cestě do Evropy
či kamkoli ve světě — spolehlivě a
výhodně — letadlem nebo lodí.
Vyžádejte si nejvýhodnější rozpočet.
Mluvíme česky a slovensky.

miiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimiiniuimiiiiiiuiiimiiiiiii>
Rodící se
ČESKÁ

R Y T M IC K Á

S K U P IN A

potřebuje obsadit místo doprovodné a basové
kytary (případně druhý sax Es alt, klavír nebo
el. varhany). Předběžná znalost hry ve skupině
a chuť do práce se předpokládá. Národnost ,není
překážkou. Zn. The Omega do HD.*
První "Lidový koncert" r. 1972

^v Sydney Myer Music Bowl v Melbourne se konáš
?v neděli dne 13. února 1972 od 3.15 hod. odp.,
»Australský symfonický orchestr řídí Hector Craw-j
I ford a jako sólisté účinkují proslulý anglický t
*konferenciér Frankie Vaughan, dále tenor Donald Š
>Smith z Australské operní společnosti a ColleenJ
»Hewett, známá z televizních vystoupení a z gram.
kdesek. Koncert je přístupný zdarma.

Hrst vpomínek
(Pokračování se strany 8)
hlavně líčením veřejného života českého maloměsta
a velkoměstské periferie. Osobností štéchovou a jeho
dílem se zabýval F. Pražák v knize Spisovatelé uči
telé.
Karel Toman (vl. jm. Antonín Bemášek) by se
dožil 25. února již pětadevadesáti let. Vstoupil do
české literatury lyrikou hořkého zklamání (Torso
života). Našel však klid v rodinném životě a plně
se přimkl k úzkostem, ke vzdoru a nadějím české
ho národa za války (Verše rodinné, Měsíce). Toma
nův “Březen” (ze sbírky Měsíce) je zhudebněn Ladi
slavem Vycpálkem a “únor” É. Axmanem. Sbírka
Stoletý kalendář vedle ohlasu z cest ve Francii ob
sahuje kladný poměr k domovu a soucit s bídou.
Jeho básnickou činnost zhodnotil významně A. M.
Píša v knize Směry a cíle: jeho osobnost nám velmi
výrazně podal Zdeněk Kalista v medailónech Tváře
ve stínu.
Snad stojí ještě za zmínku, že letos uplyne 490
let od narození Václava Píseckého, profesora praž
ské university, humanisty á překladatele, a 420 let
od narození Šimona Lomnického z Budce, který je
autorem Pohřební písně Petra Voka, dvou původ
ních sbírek duchovních písní a českých veršovaných
skladeb. Zemřel roku 1623 v Praze v bídě a zapo
menut.
Svoji hrstku vzpomínek uzavírám vzpomínkou na
velkého lidumila, biskupa českobudějovického, Dr.
Martina Říhu, jenž zemřel v jihočeském biskupském
městě 7. února 1907. Napsal velkou řadu nábožen
ských pojednání, zapsal se zlatým písmem do srdcí
Jihočechů. Od jeho vysvěcení na kněze uplyne 27.
července 110 let.

-3

DOMOVA

j

GRAMOFONOVÉ DESKY

B O Ž E N A Ž ID L IC K Á ,

š radostí oznamuje, že sňatku její dcery

Australský klub přátel gramofonové desky a m ag-,
ALŽBĚTY HELENY
netofonové pásky “World Record Club” připravil pro J
rok 1972 atraktivní ediční program, ve kterém najdes panem
me i solidně zastoupenou českou hudbu. Jsou t o !
G R A H A M R O SS STOKESem
většinou díla Antonína Dvořáka, o jehož hudbu se
tento klub soustavně zajímá. Během- několika let tak
bylo požehnáno dne 8. ledna 1972 v Methodistickém,
vyjde téměř kompletní soubor symfonických a ko
kostele, Pirie St., Adelaide, S. A.
morních skladeb tohoto velkého a celým světem při
Brighton North — Adelaide, leden 1972
jímaného skladatele. V letošním roce vychází Dvo
řákova 3. symfonie doplněná Husitskou předehrou,
které nahrál Londýnský symfonický orchestr za ří
zení Istvana Kertesze. Dále si můžeme objednat
P Ř Á T E L É
H L E D A J Í
Dvořákovo trio Dumky a terceto C dur v neobvyk
lém obsazení dvou houslí a violy. Nahrávku připra
Milana Karvaše, nar. 6. 5. 1948 v Praze, hledá
vil Eduard Drolc. Dvořákův smyčcový kvartet F dur. nutně přítel Lad. Galambos z USA. Poslední zprá
“Americký” se objevuje na jiné desce spolu se Sme va byla před vice než IV2 rokem z Tasmánie. Kdo
tanovým kvartetem e mol “Z mého života” . Obě by o jmenovaném věděl, dejte lask. zprávu. — Dále
díla, která patří mezi vrcholy české komorní hudby, se hledá Jaroslav šubrt z Benátek n. Jiz. nar. 17. 2.
nahrálo na tuto desku Drolcovo kvarteto. V progra 1947, který odejel před rokem z Itálie do Austrálie.
mu World Record Club ještě najdeme mezi mnohý — V redakci mají dopisy: Zdeněk Kráčmera (dopo
mi nahrávkami dvě desky se skladbami J. S. Bácha ručený) a K. Kohout.
pro cembalo v interpretaci virtuosky Zuzany Rů
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
žičkové.
te na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
Americký týdeník Newsweek uvedl mezi deseti nej- tesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
lepšími gramofonovými snímky roku 1971 nahrávku
Smetanovy Mé vlasti v podání Bostonského symfo
nického orchestru za řízení Rafaela Kubelíka. Ku- SLO V A N B R A T IS L A V A D R U H Ý R A Z V A U S T R Á L IÍ
Futbaloví nadšenci v Austrálii tešia sa, lebo tu
belík patří mezi přední světové dirigenty a výjimeč
né osobnosti nejen čs. emigrace, ale i soudobé české vidia svetové futbalové esá, či už Slovana, či 16näsobného majstra Brazílie, Cruzeiro. Prvý zápas Slo
kultury.
Firma DGG vydala skvělou nahrávku Dvořákovy vana s Cruzeiro odohral sa v Melbourne 29. januára.
7. symfonie d mol v Kubelíkově nastudování s Ber Bol plný dramatických momentov a napätia. Uspo
línskou filharmonií. Dvořákovu 9. symfonii “Z Nové riadatelia uhádli chuť obecenstva, preto aj 25.000
ho světa” nahráli herlínští symfonikové s dirigen divákov sa tlačilo na Olympickom štadióne.
tem Gerdesem. Neobyčejně potěšující je deska při
Súperi vydali zo seba všetko. Len škoda, že ka
pravená britskou firmou Unicom, dirigent Biagol- nonier Slovana, K. Jokl, nemohol hrať, lebo na
ski a New Philharmonie Orchestra nahráli 6. sym zápase s Marconi v Sydney — 26. jan. — %-ážne ho
fonii (Fantastickou) Bohuslava Martinů a Voříško zranili. (Zápas tam skončil 0 : 0.) Zápas s Cruzei
vu symfonii D dur. Došlo tak k neobvyklé kombinaci ro v Melbourne sa hral ostro, občas aj nebezpečne.
hudby soudobé a barokní. 251etý belgický dirigent Hoci zpočiatku Slovan viac razy dobre zaútočil,
Francois Huybrechts a Londýnský filharmonický střelba mu nesedela. Juhoameričania dobre si strá
orchestr nahráli pro Deccu symfonickou rapsodii žili svoju svätyňu. Situácia sa však zmenila, keď
Leoše Janáčka Taras Bulba a Lašské tance.
Cruzeiro po 8 minutách kopal roh. Po krátkej trmeDeska, která upoutává naši pozornost, je pro Uni vrme výborný Lopez prízemnou strelou tesne vedľa
com připravené Čajkovského klavírní trio a mol v pravej tyče vsietil Wenzlovi vedúci gól. Polčas 1 : 0.
podání London Czech Trio. Vyniká precizní expre
druhom polčase 10 minút Slovan “tancuje svoj
sívni Interpretací a úspěšně konkuruje nahrávce Ms V
nuhinově.
ip odzemok” len na brazílskej polovici. Novopostavený
Medviď báječne tlačí útok. Len čo De Carlos za
čal sa “babrať” s loptou v obrannom pásme, dravý
Hrdlička vzal mu ju, striela do Victora v bráne,
Oznamuji všem přátelům a známým, že dne
lopta sa odrážá a tanec zúri pred bránkou Cruzeira.
1. února 1972 odešel po krátké nemoci na věčnost
Za slabú minutu pohotový šyehlík našiel “dieru”
pan JAN V IT O U Š
a nezadržiteľne vsietil gól. Je vyrovnané. Obecen
soukromník ze South Morang, Vic.
stvo jása. A znovu sa valia útoky na jednu aj na
druhú bránku. Slovan popúšťa. “Brazílski vlci” ne
Kdož jste ho znali, prosím, vzpomínejte se mnou.
bezpečne obliehajú Wenzlov “košiar”, ale “bača”
Jménem rodiny
Slovanu ničí útoky vlkov. Obecenstvo ho odmeňuje
Emil Vifouš, bratr
jásotom. A tu odrazu hrdina zápasu, Wenzel, úplne
Melbourne, únor 1972
samotný padá na trávnik. Musia ho odniesť. P re
tiahnutý sval ho zložil. Vymenil ho Sedílel. Výsledok
už sa nezmenil: 1 : 1. Najlepší boli Wenzel, Svetlík,
Medviď a L. Zlocha.
s
"Řekněte to květinami"
Záverom se dozvedáme, že v Sydney Cruzeiro zvi
ťažil nad Slovanom 3 : 0 . Je to pochopiteľné. Ani
Váš květinář,
Jokl ani Wenzl nehrali, čerstvé informácie hovoria,
spolupracující s INTERFLORA,
že tak Slovan ako aj Cruzeiro ešte viac krat budú sa
potiť na Olympickom štadióne v Melbourne, kým
může zařídit dodávku
odletia domov.
R. o.
květin a věnců
v Československu nebo v jiných státech
B E Z Á K V N SR P IL O T E M
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
Bývalý
mistr
světa vllra pracuje u západoněnebo zvláštní událost, obraťte se na místní
letecké akrobacii a jedinyilmecké společnosti Haenkvětinářství INTERFLORA.
soukromý majitel lehkéhoíschel jako pilot a instrukletounu “Zlín” LadislavBtor. Na zápodoněmecké
Poznáte je podle obrázku Merkur a
Bezák, který v předvá-Btelevizi nyní prohlásil, že
ve výkladní skříni
noční neděli uletěl se svoulje šťastný, že se mu porodinou
z Československa! dařilo utéct z toho velkéI N T E R F L O R A —
do NSR (viz HD č. 1/72),řh o koncentráku, kterým
K V Ě T IN Y DO C E L É H O S V Ě T A
dostal od německých úřa-' je komunistické Českoslodů právo asylu. Od 1. úno- vensko.
BYTY

Nejlépe se vždy najíte, pobavíte a zatančíte si

U EDY ZLATÉHO
v restauraci s licencí Rheinland
9 —

13 Drewery Lane, Melbourne-City

(z Lonsdale St., proti Myer Emporium)
Telefon: 663-1266, 663-1267

PRO SVO BO DNĚ

P Ř E K L A D Y

nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
($ 1 za den)
5 minut z City

z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně

70 Gipps St.,
East Melbourne

0

Tel. (po 6. hod. več,);
41-4088

RUDOLF H ELLER

1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 8(M044
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Nepela obhájil znovu evropské krasobruslařské prvenství

Favorit olympiády
Mistrovství Evropy v krasobruslení a v tanci na ledě v Goteborgu naznačilo, že 21 letý Ondrej Ne
pela zůstává hlavním kandidátem na olympijské zlato. Bratislavský student Nepela nenašel v Gote
borgu vážnějšího soupeře a už počtvrté se stal mistrem Evropy. Loni vyhrál v Lyonu i mistrovství
světa a tak do kolekce medailí mu chybí jen ta zlatá olympijská. Svým výkonem v Goteborgu potvrdil,
že je v jeho silách. Vyhrál naprosto suverénně povinné cviky a jeho volná jízda byla krasobruslařskou exhibicí. Už v nástupu skočil čistého trojitého salchova, trojitého rittbergra, ke kterým připojil
celý seriál dvojitých lutzů a axlů, jeho jízda byla ve skvělém souladu s hudbou, měla dostatečné tem
po, prostě byl to úplný požitek i pro oko toho nej náročnějšího diváka. Experti obdivovali Nepelovu
technickou dokonalost a krasobruslařskou vyzrálost — byl v Goteborgu lepší než loni v Lyonu, kde zí
skal poprvé titul mistra světa.

Zdá se, že Nepela bude jezdit ještě rok a v r.
1973 při mistrovství světa v Bratislavě zanechá
závodní činnosti. Co potom, to je ještě otázka. Chtěl
bý prý dokončit práva a pochopitelně vydělat si ně
jaký ten dolar u zahraniční lední revue.
Konečné pořadí mužů v Goteborgu bylo: 1. Ondrej
Nepela (ČSR) 2.731 bodů, 2. četveruchin (SSSR)
2.667,5 b., 3. Patrick Pera (Francie) 2.662 b., 4.
Kovalev (SSSR), 5. Curry, 6. Oundjlan (oba V. Bri
tánie) .
Stejně jako v minulé sezóně, obhájila i v Gote
borgu své evropské prvenství mistryně světa Ra
kúšanka Trixi Schubová, která má senzační povin
né figury (je v nich snad na světě nedostižná),
její volná jízda je však ve srovnání s předešlými
“krasobruslařskými princeznami” skutečně podprů
měrná.
Před odletem do Sappora
ČS. H O K EJ ISTÉ“ P R O H R Á L I S JIH L A V O U

Na rozdíl od minulých sezón mělo- tentokrát čs.
hokejové národní mužstvo dostatek času k přípravě
na bóje olympijského turnaje v Sapporo. Závěreč
né soustředění absolvovali čs. hokejisté v Jihlavě,
při kterém' sehráli krátce před odletem do Japon
ska ještě 3 tréninková střetnutí: dvakrát porazili
mužstvo V. Německa (v Českých Budějovicích 8 : 2
a v Jihlavě 7 : 2) a ve svém posledním utkání pro
hráli nečekaně s oslabeným týmem mistra ligy Duk
la Jihlava 3 : 4. Nutno však říci, že nikdo z repre
zentantů se v těchto přípravných zápasech nechtěl
zranit, nechtěl se připravit o cestu na olympijské
hry. A přesto to jednoho potkalo, právě v utkání
s jihlavskými vojáky. Při nikým nezaviněné srážce
byl zraněn litvínovský obránce Jiří Bublá, který už
před rokem na mistrovství světa ve Švýcarsku byl
oporou čs. národního mužstva. Bublá musí zůstat
doma, nahradí ho v olympijských bojích jeho klu
bový kolega Daněk. Velký otazník je í nad startem
nejlepšího čs. obránce Františka Pospíšila z Kladna,
který je nemocen. Do Sappora sice odletěl, ale zda
ho trenéři Kostka s Pitnerem budou moci postavit,
o tom rozhodne až v Sapporo lékař výpravy dr.
Trefný.

Světová trofej lyžařů

V roli favorita olympijských her se v Goteborgu
představil sovětský pár Irina Rodninová - Alexej
Ulanov, kteří vyhráli jasně soutěž sportovních dvo
jic, a v tanečních párech získali poprvé evropské
“zlato” západoněmečtí sourozenci Buckovi.
Evropské mistrovství v kopané rozlosováno

SLAGR: A N G LIE-N SR
Příznivci kopané v Evropě se mají letos na co
těšit. 29. dubna a 13. května budou sehrána čtvrtfi
nálová střetnutí evropského šampionátu reprezen
tačních týmů, z nichž v popředí bude zřejmě repri
za finále mistrovství světa z r. 1970 v Londýně:
Anglie — NSR. Ale i další zápolení: Madžarsko —
Rumunsko, Jugoslávie — SSSR a Itálie — Belgie
slibují dobrou podívanou.
Ve čtvrtfinále nejslavnější evropské soutěže klu
bových celků — v Poháru mistrů evropských zemí
— se střetnou: Dozsa Ujpešť — CeMc Glasgow, Feijenoord Rotterdam — Benfica Lisabon, Ajax Amste
rodam — Arsenal Londýn a Inter Milano — Standart
Lutych.
V soutěži “držitelů trofejí” hrají ve čtvrtfinále:
Crvena zvezda Bělehrad — Dynamo Moskva, Steaua
Bukurešť — Bayem Mnichov, AC Turín — Glasgow
Rangers a Atvidaberg — Dynamo Berlín.
V poháru UEFA se střetnou: Juventus Turín -Wolverhampton Wanderers, Ferencvaros Budapešť
— železničář Sarajevo, UT Arad (Rumunsko) Tottenham Hotspur a AC Milan — Lierse SK.
Čs. kopaná je zastoupena pouze ve čtvrtfinále
mistrovství Evropy hráčů do 23 let. Čechoslováci se
střetnou se Švédy, SSSR s NSR, Dánsko s Řeckem
a Bulharsko s Holandskem.
Dobrý start v USA
V ÍT Ě Z S T V Í P L A C H É H O V E F IL A D E L F II

Čs. rekordman v běhu na 800 m (časem 1:45,4
min.) Jozef Plachý z Košic je v současné době na
zájezdu v USA. Premiéru absolvoval na mezinárod
ních závodech ve Filadelfii, kde vyhrál halový závod
na 880 yd v poměrně dobrém čase za 1:49,4 min. Co
však je mnohem důležitější: Plachý tu porazil zná
mého amerického půlkaře Marka Winzenrieda. Cel
kem bude startovat na sedmi závodech (v šesti na
půdě USA, sedmý v Kanadě).
V USA je s Plachým i jeho trenér, rovněž bývalý
aktivní závodník Liška, který o Plachém novinářům
řekl: “Letos se Jozef mohl v zimě, před odletem
do USA, připravovat v Košicích venku na 300metrovém okruhu hřiště Lokomotivy Košice. V USA bude
nyní trénovat na Yalské universitě v New Havenu,
kde jsme bydleli při turné před dvěma roky. Bude
to-pro něho/dobrý start v přípravě na olympijské
hry v Mnichově.”

Těsně před odletem na olympijské hry v Sapporo
absolvovala světová elita lyžařů alpských disciplin
další závody o Světovou trofej. V soutěži žen se
představila ve velké formě obhájkyně Světové tro
feje 181etá Rakúšanka Annemarie Prollová, která
vyhrála závody ve sjezdu nejen ve švýcarském Grindelwaldu, ale i v rakouském Bad Gasteinu a pak
i oba obří slalomy ve francouzském St. Gervais a
jede ták1 do Sappora s vizitkou vedoucí dosavadní
celkové klasifikace soutěže o Světovou trofej. Prol
lová má 203 body, 16bodový náskok před dosavadní
ČS. H O K E J IS T É
vedoucí klasifikace Francouzkou Francoise Macchiovou. Další pořadí: 3. Isabella Mírová (Francie) Funkcionáři čs. hokejo
73 b., 4. Nadigová (Švýcarsko) 71 b., 5. Kasererová vého, svazu vydali k 31.
(Rakousko); 6. Jacqueline Rouvierová (Francie). prosinci zprávu, ve které
Tradiční sjezdařský “Kandahar” vyhrál v rakous rozebrali podrobně celou
kém Kitzbuehlu 331etý Rakušan Karl Schranz, spe historii čs. ledního hoke
ciální slalom Lauberhornu ve švýcarském Wengenu je. Ze statistické části
mistr světa v této disciplině Francouz Jean-Noel vysvítá, že od 25. dubna
Augert. V čele celkové klasifikace bojů o Světovou 1920 až do 31. prosince
trofej je však Francouz- Duvillard před Schranzem. 1971 sehrálo čs. národní

B IL A N C O V A L I

mužstvo 539 oficiálnícn
mezistátních utkání. Z to
ho naši hokejisté vyhráli
343 zápasů, 49krát hráli
nerozhodně a 147 utkání
prohráli. Skóre mají Če
choslováci vysoce aktivní
2.619 : 1.301.
—
★ —

— Házenkáři Tatranu Prešov prohráli v prvním se
mifinálovém střetnutí “Poháru mistrů evropských
zemí” ve Westfálské hale v Dortmundu s obhájcem
trofeje VFL Gummersbachem 5 : 12 a tak v domá
cí odvetě mají jen nepatrné šance postoupit do zá
věrečného střetnutí.
— U příležitosti 150. výročí nezávislosti Brazílie
uspořádá brazilská fotbalová federace ve dnech 12.
června až 9. července jakési malé mistrovství svě
ta, kterého se mají zúčastnit fotbalisté dvaceti států.
— Předposlední lednovou neděli byl v Buenos Aires
“Velkou cenou Argentiny” odstartován letošní roč
ník automobilového mistrovství světa formule I. Ví
tězem se stal Skot Jaskie Stewart na voze TyreliFord.
— Přední mužstvo 1. čs. hokejové ligy (pochopi
telně bez hráčů reprezentačního týmu) SONP Klad
no bylo ve Švýcarsku sparring-partnerem švýcarské
ho národního mužstva v přípravě na olympijské bo
je. Kladenští hokejisté předvedli dobrý hokej a zví
tězili 4 : 2 a 6 : 3. Kladenští porazili pak ve Fuessenu
i reprezentační mužstvo NSR 3 : 0.
— Košíkářky pražské Sparty prohrály čtvrtfinálové
střetnutí Poháru mistrů evropských zemí v basket
balu s obhájkyněmi trofeje TTT Riga v Praze 55 : 74
b. V Rize vyhrály domácí hráčky 91 : 53.
— V prvním mezistátním fotbalovém střetnutí le
tošního roku zvítězili svěřenci našeho trenéra Laco
Kubaly, fotbalisté Španělska, v Madridu v přátel
ském utkání nad jedenáctkou Maďarska 1 : 0.
— Čs. basketbalové národní družstvo vyhrálo v západoněmeckém Bremenhavenu mezinárodní turnaj
reprezentačních týmů. V závěrečném střetnutí pora
zilo basketbalisty NSR 96 : 74 b.
— V hale pražské Sparty došlo k přátelskému střet
nutí Sparta Praha — Bukurešť. Čs. tennisté prohráli
1 : 2. Jediný bod získal Jan Kodeš, který porazil
rumunského daviscupového hráče Tiriaka 6: 7, 6 : 1
a 6 : 3. Pála prohrál s Nastasem 4 : 6 , 6 : 4 a 2 : 6,
a dvojice Kodeš — Pála podlehla rumunskému páru
Nastase — Tiriac 4 : 6 , 6 : 4 a 3 : 6.
V P R E M IÉ Ř E D A V IS C U P U S B E L G IČ A N Y

čs. reprezentační družstvo tenistů, které hrálo v
minulé sezóně v Davisově poháru důležitou roli,
když bylo poraženo až v mezipásmovém boji s Bra
zílií, bude i letos v této soutěži reprezentačních druž
stev důstojným zástupcem čs. tenisu, čs. tenisté
byli zařazeni do B skupiny evropského pásma a ve
své premiéře hrají do 8. května s Belgičany. Zápas
se má podle rozlosování hrát na belgické půdě. Nej
většími rivaly v B skupině budou zřejmě tenisté
Španělska, V. Británie a NSR.
Favoritem A skupiny evropské zóny Davis Cupu
je jako číslo jedna nasazené Rumunsko.
Novinkou letošního ročníku Davisova poháru je,
že se může hrát už na antuce, na trávě i na umě
lém povrchu, a poprvé v historii musí obhájce “Sa
látové mísy” (tentokrát družstvo USA) nastoupit
hned v 1. kole a ne až teprve na konci jako obhájce
proti vyzývateli.
Do skupiny B evropského pásma Davis Cupu (te
dy jako ČSR) byli zařazeni i tenisté Jižní Afriky.
Funkcionáři čs. svazu už nyní oznámili, že kdyby
na ně Čechoslováci “narazili” , k utkání by nena
stoupili.
P Ř ÍŠ T Í N E D Ě L I V S A P P O R O :

ČslT—

SSSR

Olympijský turnaj v ledním hokeji v japonském
Sapporo, který byl odstartován v sobotu střetnutím
Švédsko — USA a ČSR —NSR, bude mít zřejmě
dobrou úroveň. Čs. reprezentanti nemají to nejhorší
vylosování. Dnes (v pondělí 7. února) hrají s hoke
jisty USA, ve čtvrtek 10. 2. se Švédském, v sobotu
12. 2. s Finskem a příští neděli s obhájci olympijské
ho prvenství, s týmem SSSR. Poprvé v historii olym
pijských her se turnaje nezúčastní hokejisté Kanady.
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vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c., PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
na požádáni obratem.

