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Dialektické sepětí internacionálních a národních zájmů

Zrychlený krok-molé naděje
V minulých týdnech Československo híavně vítalo: vítalo v Praze delegáty
na X X V II. zasedání Rady vzájemné hospodářské p.bmoci, především soudruha
Kosygina, vítalo průběh čtyřdenního jednání Rady i dosažené výsledky, tj.
další prohloubení spolupráce a integrace, vřele vítalo dosažení dohody zástupců
34 států o svolání Evropské konference na úrovni zahraničních ministrů na 3.
července do Heísink a stejně vřele vítalo "d alší důkaz" o mírových záměrech
Sovětského svazu, jak je prokazuje Brežněvóva cesta do Washingtonu. Všechny
československé sdělovací prostředky pak s potěšením konstatovaly, že stranická
a vládní delegace v čele s Gustávem Husákem, byla vřele vítána, když se v
době Brežněvovy cesty na západ vydala opačným směrem, na oficiální návště
vu Mongolská a Severní Koreje, aby utužila přátelství s oběma socialistickými
státy a na místě sledovala budovatelské úspěchy tamního pracujícího lidu.

Referáty a domácí po
sudky o jednání Rady vzá
jemné hospodářské pomo
ci doprovázela už dobře
zaběhlá hra s čísly, při
níž se přesvědčivě proka
zuje - v Sovětském svazu
půlstoletí a v českosio
vensku 25 let -, že jsou
hospodářské výsledky so
cialistických států daleko
příznivější než těch ostat
ních, avšak ty výhody se
při hře nakonec nějakou
záhadou promění skoro v
katastrofální hospodářské
neúspěchy, v horší život
ní úroveň postiženého, to
tiž úředně velmi šťastné
ho lidu.

Ted’ jsme se např. do
zvěděli, že celkový národ
ní důchod členských států
Rady Se zvyšoval v po
sledních dvou desetiletích
o více než 8% ročně, te
dy podstatně víc' než v
zdánlivě
prosperujících
západoevropských státech.
Národní důchod se v so
cialistických zemích zvý
šil za 20 let čtyřiapůlkrát
a průměrný růst celkové
ho národního produktu na

obyvatele činil v . letech
1955 - 1967 v* socialistic
kých zemích 5.7 bodu,
kdežto ve Spojených stá
tech jen 2 body atd. Hra
má mnoho podobných prů
kazných čísel.
Závěrečné komuniké o
schůzi Rady, která se ko
nala s vyloučením západ
ních novinářů v Černín
ském paláci v Praze, zdů
razňuje jednotu a nutnost
‘ ‘zrychlit krok” v integra

ci celého bloku.států. Řek
li jsme už jindy, že pro
hospodářsky vyspělejšího
člena bloku, jakým je
Československo, urychlení
integrace znamená zpo
malení vlastního hospo
dářského - vývoje, ■ které
by umožnilo zaostalejším
státům je hospodářsky do
honit..
Rudé právo vysvětluje
výsledky zasedání takto:
‘ ‘Je jasné, že Rada vzá
jemné hospodářské pomo
ci představuje dialektické
sepětí internacionálních a
národních zájmů. Je to
spojenectví opírající se o
politickoideclogické a zá
roveň o ekonomické fak
tory dělby práce. Přitom
dialektiku
soudružských
vztahů národního a inter
nacionálního rázu určují
(Pokračování na str. 2)

Z debaty národohospodárov k súčasnej situácii

Problémy s infláciou

Dramatický zápas vlád mnohých štátov so zvýšeným inflačným tlakom po
nuka príležitosť povšimnúť si do akej miery je inflácia sprievodným úkazom
vo vývoji ceiej svetovej ekonómie. S touto skutočne
Před léty udržoval Hlas domova pravidelnou rubri- veľmi aktuálnou otázkou sa zaoberala pracovná po
ku„ "Naše rovy” , v níž bývaly citáty, které svým rada ministrov hospodárskej sekcie Atlantického spo
způsobem vynikly. Bylo to v dobách — v padesátých
a částečně i v' šedesátých letech —, kd.y k vyplnění ločenstva, takzvaná Organizácia pre ekonomickú
rubriky spolehlivě posloužilo téměř kterékoli číslo spoluprácu a rozvoj, na svojom zasedaní od 6. do 8.
novin z Československa (když jsme právě neobjevili júna.

vhodný citát v exilových novinách). Pro ty čtenáře,
kteří “ Naše rovy” neznali, přinášíme ukázku z let
Podľa sústavného sle
Všimnime si niektorých
sedmdesátých:
dovania odborníkov Orga konkrétnych okolností to
nizácie pre ekonomickú hoto inflačného úkazu. V
spoluprácu a rozvoj sa roku 1971 vykázali Gréc
inflácia za posledných 32 ko a Kanada zo všetkých
mesiacov nápadne zvýšila členských krajín Organi
"Hudba starých mistrů oživí v letních měsících
vo
všetkých 18 členských zácie pre ekonomickú spo
prostory českých hradů a zámků. Návštěvníky pře
kvapí opět každou sobotu a neděli při prohlídkách krajinách. V roku 1972 bo luprácu a rozvoj najnižší
staré fanfáry a intrády z ochozů Karlštejna i v li však Spojené štáty vo prírastok na spotrebiteľ
objektech Kokořína, na Konopišti vyvolá lovecká hud veľkej výhode voči europ- ských cenách. Ale na tre
ba zašlou atmosféru parforsních honí:, v urici: Kři
ťom mieste s pomerne
voklátu, Žleb, na Sázavě a v Hořovicích se pak roz ským krajinám, pretože s
stabilitou
vlní stará komorní hůdba . . . Pozor všok. Paruky a ročným zvýšením inflačné prijateľnou
kostýmy mohou zavánět nepříjemným pachem sta- ho tlaku na spotrebiteľ spotrebiteľských cien bo
romilství. Krásnou starou hudbu, historické památky ské ceny okolo- 3 percent li Spojené štáty. Z vyspe
je třeba vidět především v zorném úhlu třídního po
lých priemyselných kra
jetí dějin. Už se v posledních letech dost udělalo pro mali najsolídnejší ekono- •
jín bola na tom v roku
mický
vývoj.
Od
začiatku
kvalitní politickovýchovnou náplň výkladů odborných
průvodců, aby ve starobylém prostředí ä kostýmech tohoto . roku však Ameri 1971 najhoršie Veľká Bri
nezanikla vysoká interpretační úroveň našich spe ka začala svoju výhodu tánia, kde spotrebiteľské
cializovaných komorních souborů. Nechť také neza
ceny vzrástli až o 9.4%.
níkne potřebný a přímo se nabízející aspekt kultur strácať a niektoré europV
roku 1972 mali najnižší
ské
krajiny
ako
Francúz
ně politický."
prírastok
na
Rudé právo, 13. června 1973 v článku sko a Veľká Británia pri inflačný
"Nekřísit starom ilství"
spotrebiteľských
cenách
šli s radikálnym zásahom
(Pozor však! Co se staromilstvím divadel a kon
(Pokračovanie na str. 2)
proti inflácii.
certních síní?)
!

Staromilstvi V úhlu
třídního pojetí dějin

Dobře se pamatujeme, jak američtí komunisté
(a ostatní) od roku 1939 demonstrovali proti tomu,
že Rooseveltova vláda pomáhá napadeným evrop
ským "plutokrafickým " zemím, jak potom, když
se H ;“er obrátil proti svému sovětskému spojenci,
řádili zas v novinách, na schůzích a při demon
stracích, že naše vláda zásobuje Rusko příliš po
malu, a jak volaii po druhé frontě na okamžitou
záchranu Sovětského svazu.
Dnes diktuje v Moskvě Brežněv, je veleben jako
náš velký přítel a hlavní pilíř mírového světa, ja
ko zachránce amerického zemědělství i průmyslu
a náš spojenec v asijských zmatcích. Stalin potře
boval pomoci západu, když nacistická vojska ovlá
dala Ukrajinu a stála u Moskvy a Leningradu.
Brežněv zveličuje důležitost Sovětského svazu a
potřebu "pokojného soužití" se západem, když se
hroutí celý sovětský hospodářský systém . . .
J. Falta,
Věstník Čs. národní rady americké, květen 73

LAOKOONOVÉ SE IGNORUJÍ
Jaroslav Strnad

“ Zachránili jsme m ír!” . Tahle, dnes už klasická
slova osudné naivní důvěry ve vlastní genialitu pro
nesl Chamberlain na londýnském letišti, když se v
září 1938 vrátil z Mnichova, kde s Daladierem pro
dal Hitlerovi Československo za bláhovou ilusi, že se
nacistické Německo s tímto soustem spokojí.
^Podobně vyznívají komentáře velké většiny (ne-!i
všech) západních listů po Brežněvově návštěvě v
Bonnu a znova za jeho pobytu vě Washingtonu.
Západních politiků se zmocnila euforie, že byl zase
jednou vyjednán trvalý mír.
S odstupem několika, týdnů všimněme si dohod,
které pjjdepsali Brandt a Brežněv. Navenek vypa
dají ovšem bonnská ujednání jinak než mnichovsky
diktát. Administrativní, kulturní a hospodářské do
hody, k jejichž uzavření by stačily podpisy obyčej
ných ministerských radů,' potvrdily jednak pouze sta
tus západního Berlína, tedy vlastně jen to, na čem
se hneď po válce dohodly čtyři vítězné mocnosti: Ber
lín není součástí Německé spolkové republiky, a nikdo
nesmí . . . atakdále; jednak zavázaly západní Němec
ko. že ukáže Sovětskému svazu, v čem je průmyslově
dál než země. z níž pocházejí všichni vynálezci a
která stojí od svého vzniku v čele industriálního p o
kroku. Ale zeď v Berlíně nezbouraly a nezbourají,
i kdyby Bahr a Kohl třikrát přátelštěji podepsali
tzv. základní smlouvy. - Berlíňané ze -svobodné části
města' budou smět k příbuzným do Honneckerowy
části, ale východního partnera ani ve snu nenapadne
demontovat automaticky vraždící zbraně a nepře
konatelné překážky na hranicích.
“ Timeo Danaos et dona ferentes,” řekí kdysi tu-,
ším Laokoon a byl promptně zardoušen i se syny
mořskými obludami. Tomu, kdo se dnes bojí Sovět
ského svazu, i když uzavírá dohody na všech stra
nách. nehrozí zatím nebezpečí! násilné smrti, ale ti
lidé, kteří s takovou ochotou táhnou Trojského koně
do západního tábora, budou považovat moderního
Laokoona nejméně za fantastu, spíše však za škarohlída, ba za válečného štváče. Při tom i těm, kdož
ve Varšavské, Bonské a brzo i Pražské dohodě spat
řují mezníky v dějinách lidstva, je jasné — a nikte
rak se tím netají — že si jimi Kreml a z jeho příkazů
i satelitní odnože, kryjí záda, neboť nebezpečí mod
rých mravenců předsedy Maa dosud nepominulo:
je aktuální, jako bylo v době incidentu na řece Ussu
ri. Západní kremlologové ani nepopírají, že se so
větskému “ čelověku” nevede právě v těchto měsí
cích dvakrát růžově: proskočily zprávy, že v někte
rých sovětských krajích jsou určité potraviny na pří- .
děl a že ráj dělníků a rolníků zase jednou musí ku
povat obilí od prohnilého Západu.
Avšak nedostatek spotřebního zboží není hlavním
zdrojem nepokojů v Brežněvově impériu; jeho pod
daní si na tenhle typický rys tamní reality zvykli,
pokládají ho za nevyhnutelný ve státě, kde všechno
patří všem a každému poměrně málo, nepozastaví
(Pokračování na str. 2)
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především takové faktory,
jako jsou obecné zákoni
tosti rozvojeV socialistic
kého společenství, objek
tivní proces internaciona
lizace výrobních sil, tem
po vědecko-technické re
voluce a historicky pod
míněná potřeba posilovat
úlohu socialistického spo
lečenství jako celku ve
světovém revolučním pro
cesu.”
Což jen dokazuje, že i
Rudému právu dalo fuš
ku vysvětlit lidu výhody
toho zrychleného kroku.
Rozhodnutí v Helsin
kách o svolání Evropské
konference provázely ko
mentáře československých
novin a rozhlasu neskrý
vaným uspokojením, jako
úspěch “ zásadové a trpě
livé zahraniční politiky so
cialistických států v- čele
se Sovětským svazem” .
M IM O Ř Á D N Á
P Ř ÍL E Ž IT O S T

k výbornému postavení
v nové
společnosti.
Není třeba nic prodá-,
vat.
Vedoucí
místa
jsou k dispozici ihned
vzhledem k mezinárod
nímu rozšíření podniku.
Počáteční příjem po
výcviku je $ 750 až $
1.350 měsíčně. Výhod
né penšijní pojištění a
příležitost k zámoř
ským cestám. Nevyža
duje se zkušenost a ne
záleží tolik na věku ja
ko na průbojnosti. Do
tazy z druhých států
vítány. K sjednání dů
věrného
interview
(event, obou manželů)
volejte Mrs. Maděr,
tel. (Melb.)
877-4107
(pondělí až pátek me
zi 4. a 6. hod. odp.)

V komentářích jen zpra
vidla chybí požadavek zá
padních států, aby se na
konferenci projednávála
možnost vzájemné výmě
ny
informací _slovem,
tiskem, rozhlasem a fil
mem; aby se uvolnilo ce
stování a stěhování po ce
lé Evropě apod., k čemuž
dal Sovětský svaz zdráha
vý souhlas až když zjistil,
že by zásadní odpor ohro
zil konání konference.
Stejně však je nemysli
telné, že by sověty na sku
tečnou dohódu v této věci
na konferenci přistoupily.

mentována velmi příznivě
Ve zprávách o Brežněvově pobytu v USA se čs.
zpravodajství drží sovět
ského vzoru - vítá možno
sti , které bude, skýtat
americká
hospodářská
spolupráce.
Čs. rozhlas též uvítal,
že ministr Chňoupek 21.
června předběžně podepsal v Bonnu spolu se
svým německým protěj
škem smlouvu Českoslo
venska se Západním Ně
meckem, k jejímuž ko
nečnému podpisu přijede
W. Brandt do Prahy.
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obstarají
Dr. P. & E. M. K E M E N Y
registrovaná daňová kancelář
7 Draper St., Ormond, Vic. 3204
5

Volejte po 7.30 hod. večer,
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v sobotu a v neděli celý den
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(možno česky neb slovensky)
telefon 58-4917
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»V« A Velký výběr jakostního masa a menit

najdete v českém řeznictví a uzenářstvi

U FRANTIŠKA ŘÍHY
‘73 McIntyre Rd„ Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019

Problémy s infláciou
(Pokračovanie zo str. 1>
zase Spojené štáty a nejvyšší Veľká Británia, kto
rú z rozvinutých krajin
dobehlo len Holandsko.
Americký inflačný príra
stok bol približne len po
lovičný v porovnaní so
Západným
Nemeckom,
Francúzskom,
Talian
skom, švédském, Dán
skom a Belgickom.
Situácia sa však podstat
ne zmenila v roku 1973.
Správa odborníkov Orga
nizácie pre ekonomickú
spoluprácu a rozvoj vy
daná začiatkom tohoto
mesiaca poukazuje na to.
ako sa podstatne zmenil
inflačný trend vo všetkých
členských
krajinách v
ročnom období od apríla
1972 do apríla 1973. Europské krajiny vykazujú y
tomto období osemper
centný prírastok inflačné
ho znehodnotenia proti
piatim percentám v Spo
jených štátoch.

RUČNÍ V Á Z A M KNÍH
České
knihařstvi

MARIA BOOKBINDING
18 B ŕ nnning St., ST. K IL D A , Vie.

Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.

O BRAZY A U M ĚLEC K É REPRO D U K CE

ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
R Á M O V Á N Í obrazů a P O Z L A C O V Á N I rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOSNAR PTY. LTD.
112 Marlbyrnong Rd., Maonee Ponds, Vic.

Telefon: 37-3109
jakož i v i .

že si může diktatura do
volit něco víc než jen roz
šíření státem kontrolované
“ kulturní výměny” . Nelze
přece vážně počítat s tím,
že by dovolily volný při
stup západním informa
cím do celého bloku nebo
že by např. povolily Če
chům _ a Slovákům cesto
vání v takovém rozsahu,
v jakém bylo v roce 1963
(a jaké ani tehdy neod
povídalo
plně volnosti
běžné na západě). Zato
možnost rozšíření hospo
dářské spolupráce se zá
padními státy byla ko

25. 6. 1972

42 Howard St.,

North

Melbourne

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

.Neúmerne vy soky tlak
inflácie sa prejavil v Ja
ponsku - 9.4%, vo Veľkej
Británii - 9.2%, v Talian
sku - 8.6%, v Holandsku
- 7.6% a v Západnom Ne
mecku 7.5%. Z rozvinu
tých členských, krajín sa
v tomto období prejavil
pomerne najmenší inflač
ný tlak okrem Spojených
štátov len vo Francúzsku,
v Kanade a vo Švédsku.
Aké sú hlavné príčiny
tohoto inflačného trendu?
Správa Organizácie pre
ekonomickú spoluprácu a
rozvoj uvádza na prvom
mieste zvýšenie cien po
travín, ktoré prišlo v dru
hej polovičke roku 1972 a
ktoré prispieva dvoma
tretinami na zvýšení inflá
cie aj v Europe, aj vo
Spojených štátoch. Na
druhom mieste je to uvol
něná kontrola cien a mier
ne zdanenie dôchodkov.
Organizácia pre ekono
mickú spoluprácu a roz
voj porovnáva opatrenia
jednotlivých krajín v boji
proti inflácii a posudzuje
ich podľa ich účinku.
Je nesporné, že hlavná
váha v boji proti inflácii
pripadá v každej krajine
na špecifické opatrenia
dotyčnej vlády. Ale odbor
níci Organizácie pre eko
nomickú spoluprácu a roz
voj poukazujú na to, že v
dôsledku značne pokroči
lej vzájomnej závislosti
hospodárskeho
života
členských krajín sa špe
cifické Opatrenia v jednej
krajine môžu minúť účin
ku, môžu byť jednoducho
do značnej miery vyeliminované protichodnými
opatreniami v inej kraji
ne. Z toho dôvodu sa stá
va boj proti inflácii vylo
žene
medzinárodným

problemom a vyžaduje si
kooperáciu
pri výbere
opatrení a zásahov do
inflačného hospodárskeho
procesu.
O probléme, či a ako
majú vlády zasahovať do
hospodárstva krajiny aby
obmedzili
narástajúeu
infláciu, sa debatovalo 5.
júna, v deň 250. výročia
narodenia slávneho filozo
fa a ekonóma Adama
Smitha, na schôdzi po
predných národohospodár
skych expertov západných
krajín v jeho rodnom me
ste Kirkcaldy v Škótsku.
Názory na to, ako by
sa Smith, tvorca prvej ná
rodohospodárskej teórie,
pozeral na súčasnú situá
ciu, sa značne líšia. Väč
šina odborníkov s.a však
zhodne na tom, že dnešné
problémy sú . tak odlišné
od situácie v ktorej žil a
ktorú skúmal Smith, že
nekritická aplikácia jeho
uzáverov o ponechaní voľ
ného pôsobenia ekonomic
kých síl na trhu a o ne
zasahování proti inflácii
priamou kontrolou cien a
miezd, by nebolo naj
správnejším liekom na sú
časné obtiažne hospodár
ske problémy.
Dr. M. Kvetko

! Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
frankfurtské párky, turistický salám.
7***J\S\t
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Laokoonové se ignorují

(Pokračování se strany 1)
sé příliš nad trochou úzkých profilů, ničevo. Neklid
zašívají — a- i o tom se na západě ví — někteří inte
lektuálové, kteří nějak objevili, že lze myslet i za
hranice partajních frází. Pro zvlášť tvrdošíjné je
však dost ústavů pro choromyslné; a ti, které není
možno ani mezi opravdovými šílenci přivést k ro
zumu, k názoru, že jedině komunistická ideologie za
ručuje dřív, ale spíše později lidské štěstí, nu, vót,
ti se ponechají jako vizitka dalekosáhlé svobody,
kterou Leonid, jasné slunéčko, uskutečnil. Na západě
se zaprotestuje, ale kromě rozhořčených slov se ne
stane pranic, přátelství se utužuje dále. Protestní
ránu do stolu přehluší v příštím okamžiku ještě mo
hutnější kanonáda proti Americe, která, až na^ to,
že vytrhla, nejednou Evropě v posledním okamžiku
trn z nohy, je semeništěm všeho bezpráví a delenda
est.
'
Opravdové bolesti hlavy působí momentálním vlád
cům v Kremlu ožívající nacionalistické hnutí v růz
ných částech Sovětského svazu. Připustil to sám Brežněv, když na loňských oslavách 50. výročí založení
své říše vyzval k boji “ proti stále ještě existujícím
národnostním proudům mezi národy země” . Ve všech
koutech kypí nespokojenost s tím, že še tento problém
řeší násilnou nebo i plíživou rusifikací. Pobaltské,
násilně okupované národy se bouří, Ukrajinci pro
testují tak, že vzal za své někdejší šéf ukrajinské
partaje Šelest, jeden ze strůjců československého
srpna 1968, a ani Gruzinci nemlčí, jakkoli právě je
jich krajan Džugašvili zvrátil Leninův plán na dale
kosáhlou samosprávu národů a národnostních skupin
v Sovětském svazu.
Pro toto všechno usiluje Kreml aspoň o uvolnění
ve vztazích k Západu. Ví, že Západ smlouvy neporuší.
Pro Kreml a satelity je to taktika, nic víc. Až_ se ne
bezpečí uvnitř trochu utlumí a až se Čína přestane
aspoň drobet tvářit bojovně, smlouvy nesmlouvy,
pojede.se proti Západu jako za báťušky Stalina. A
západní politikové, kteří bez výčitek svědomí hodili
přes palubu solidaritu s porobenými za chvilkové
zdání míru, budou koukat, jak sovětskému medvědu
sami vlezli na počátku let šedesátých do tlamy.
M alý oznamovatel
Dnes není zapotřebí mořských oblud. Laokoonové se
Prodám auto Holden 67, ignorují. Neboť drtivá většina vskutku věří, že byl
HR Sed., Spec., bílý, červ. v těchto měsících zachráněn mír.
vnitřek, 50.000 mil, ve výb.
stavu, nové gumy, reg.
únor 74 - odjíždím z Austr.
Cena $ 1.095 (neb splátky)
5/17 Burnett St., St. Hil
da, Vic. (večer, vík.)
(Dry Shampoo)
ŽENY
Služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v privátních
k svazování uzenin
domech, nemocnicích, kancelářích, restauracích
přijme menší továrna
atd. —' Mluvíme česky
na kont. uzeniny v
W E S T F IE L D S E R V IC E S
Moorabbinu - zkušené
nebo k zapracování.
Tel. (M E L B O U R N E ) 850-7395
Tel. (Melb.) 95-1493.
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— Předseda branného a — Pražský komorní or
bezpečnostního výboru Fe chestr bez dirigenta od
derálního shromáždění R. jel na měsíční turné do
Nejezchleb
svolal
13. Střední a Jižní Ameriky,
června tiskovou konferen kde bude mít 23 koncer
ci, na níž referoval o ná tů.
vrhu zákona o branné vý — V Československu zem
chově, který koncem tm. ře ročně 40. lidí na násled
projedná (a samozřejmě ky otravy alkoholem. Cel
' schválí) Federální shro kem je v republice 130.000
máždění. V navrženém evidovaných a asi 170.000
zákonu se stanoví ^cíle i skrytých alkoholiků.
zásady branné výchovy .— Ve věku 78 let zemřel v
žáků, učňů, studentů, pří- Praze filmový scénárista
.pravý branců, branné pří Josef Hlaváč. K jeho nej
pravy vojáků v záloze, pří-, známějším dílům patří
pravý občanů k civilní filmy Valentin Dobrotivý
obraně i zájmové branné a Poslední mohykán.
činnosti. Podle referátu
V redakčním úvodníku
v.R P řekl Nejezchleb: “ I RP nadepsaném “ Kom
když s radostí přijímáme pas” se dovídáme mj., že
výsledky'jednání mezi ze “ V. ■ myšlení některých,
měmi s rozdílným spole jednotlivců stále ještě ne
čenským zřízením . . jsme jsou zcela překonány zbyt
si vědomi toho, že stále ky falešných tvrzení, kte
žijeme v třídně rozděle rá rozšiřovali pravičáci
ném světě. Za těchto pod a s nimi spřízněné duše.
mínek se branná, výchova Setkáváme, se s nimi tam,
stane neoddělitelnou sou kde zpochybňují důvěru
částí socialistické výcho ■ ve stranu, kladou přesvy naší mládeže i obča přílišné požadavky, háze
jí blátem po čestných
nů.”
— Britský publicista Ed funkcionářích atd. Nene
gar Young dostal čs. Řád chat se pomýlit. předpo
bílého lva II. třídy, který kládá znát pravdu (!) i
mu udělil president repub umět bojovat s cizími ná
liky za “ dlouholetou čin zory či mravy, tedy vy
nost, zaměřenou na rozvoj užívat teorii pro politic
praxi.
Mar.x-lenň
přátelských vztahů mezi kou
lidem Československa a nismus je zárukou, že se
neprosadí více či méně
Velké Británie” .
— Dne 13. června hlásila zákeřné ideologické de
ČTK, že byli z ČSSR vy strukce.”
hoštěni 2 západoněmečtí — V Moskvě musí žít hod
studenti - Guenther R a ť ně Čechů a Slováků. KSČ
hing a Karl Heindrich a tam má 24 základních or
další turista ze Záp. Ně ganizací.
mecka Heindrich Brodt- — V areálu zoologické za
hage. Jmenovaní prý_ 7. hrady na Kopečku u Olo
června “ hrubým způso mouce byla vystavena 32
bem zhanobili v nočních m vysoká vyhlídková věž.
hodinách pomník obětí fa — Svaz socialistické mlá
deže má od konce května
šismu v Praze” .
— Dne 14. června se sešly přes milion členů. Všich
v Praze ústřední výbory ni chlapci a děvčata do
Svazu českých spisovatelů něho vstoupili samozřej
a Svazu čéských výtvar mě dobrovolně.
ných umělců. Svaz spiso — Počátkem června byla
vatelů še pochlubil 4 no slavnostně- zahájena vvými členy (jména neby Praze na Národní třídě
la uvedena) a tím, že le stavba nového obchodního
tos bude vydáno 72 titulů domu Prior, která si vy-,
českých knih členů svazu, žádá nákladu 448.7 milió
kdežto loni to bylo jen 45 nu Kčs. Stavba byla za
titulů. Projednával také dána opět švédské firmě,
přípravy k ustavení svazu s níž budou spolupracovat,
spisovatelů
pro
celou čs. stavební podniky a má!
ČSSR. - Rovněž výtvarní být dokončena do května
umělci se chystali k utvo 1975.
ření celostátní organiza — Občané okresu Klato
ce. Dále pak posoudili zá vy přijali závazek, že., v
sady soutěže k 30. výročí akci Z odpracují brigády,
SNP a osvobození Česko kterými vytvoří hodnoty
slovenska Sovětskou ar téměř 73 miliónů Kčs.
mádou. Jednání bylo asi (Dobře jim tak.)
bouřlivé nebo trapné^ Do — U obce Radovesice na
šla totiž zpráva, že při za Tepličku zjistili archeolo
sedání zemřel raněn mrt gové významné památky
vicí
zasloužilý
umělec na keltskou vesnici.- Nale
Eduard Stavinoha, blízký zené předměty podávají
spolupracovník
Rudého svědectví o životě v po
práva, jehož nejvýznam • sledních 4 stoletích před
nější malbou byl portrét Kristem.
— V Košicích jednalo přes
V. I. Lenina.
— Dne 14. června zemřel 200 delegátů krajských a
v Praze ve věku 66 let městských výborů KSČ na
kameraman Jan Stallich. Slovensku “ o aktuálních
— Dne 1. června byl v otázkách masové politické
Mělníce slavnostně zahá práce” .
jen provoz v novém hote — 8. června zemřel v Pra
lu Ludmila, který je nej ze ve věku 58 let národní
modernějším hotelem ve umělec Vítězslav Vejraž
ka, velký herec, který se
Středočeském kraji.

HLAŠ

D O M OV A

v poslední době velmi za
prodal straně.
—' Od 9. června byla zru
šena omezení v cestovním
ruchu s Maďarskem, za
vedená' po výskytu kulhavky a slintavky. Ome
zení v cestovním styku s
Rakouskem zůstala v plat
nosti.
— “ Šanci pro elán” na
zývá Mladá fronta (12. 6.)
dohodu o spolupráci mezi
Výborem lidové kontroly
a ÚV SSM. Jde o prohlou
bení spolupráce orgánů a
komisí lidové kontroly se
štáby a hlídkami Reflek
toru mladých “ zejména
při úsilí o vyšší efektiv
nost výroby a při ochraně
socialistického majetku” ,
.v praxi i o spolupráci při
získávání informací o po
stoji jednotlivců k straně
atd.
.— Anglický levicový spi
sovatel James Aldridge,
který dostal letos Meziná
rodní Leninovu cenu, pře
vzal při návštěvě Prahy
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Nákup uměleckých děl
a individualita
V kriminálních rubrikách československých novin se často dočítáme, jak cizí
zlí turisté jezdí do naší vlasti vykupovat umělecká díla a to většinou na černo
a jak tím okrádají náš socialistický stát. Zejména nebezpeční jsou v tomto smě
ru bývalí občané, emigranti, kteří umělecké poklady své bývalé vlasti znají a
pomocí vyslaných agentů a nezodpovědných domácích pomahačů se je snaží získat
a vyvézt do kapitalistické ciziny.

Ten vývoz ovšem tak je proti podloudnictví, při jit lacinou jednotkovou
docela snadný není - po- němž právě podloudná do: náhražkou.
Opravdová
hraničníci bdí. Právě v pťava uměleckých před- umělecká díla,kupují i na
polovině tohoto měsíce sej mětů hraje stoupající' ro- sídlištích převážně “ rodisešli v Praze experti cel li.
ny s pěti . a více členy,
ních správ socialistických
Krajanům, žijícím v ka- kde vydělává několik člezemí,, aby se dohodli- o pitalistické cizině, ovšem nů domácnosti” . .
spolupráci a zostření bo- líčí list Čs. zahraničního
Zpráva dále na základě
ústavu
Československý. výzkumu
poznamenává
Zlatou medaili čs. spo svět (6/73) věc jinak. Po- že “ ve .starých a nevhodlečnosti pro mezinárodní dle něj roste' dnes v re: ných bytech Jsou obyvastyky a několik jiných vy
publice spontánní zájem: telé skeptičtější k.tomu,
znamenání a poct.
— V zoo Brno-Bystrč na o umělecká díla. mezi čes- že by bylo možno prostřepadl lev ošetřovatele a na koslovenskými ' pracující- dí zlepšit nějakým výtvar
místě ho usmrtil: Lev ne nú. Výzkum Českého fon- ným doplňkem” , čemuž se
byl utracen, protože prý
ošetřovatel porušil bezpeč du výtvarných umění Dí- nelze, rovněž divit, a dále
nostní předpisy.
Č/HD lo prý zjistil, že se ná. v ní stojí:
kup.výtvarných děl v ěe“ Proti zájemcům s vychách a na Moravě zvýšil sokoškolským. vzděláním
oproti roku 1967 o plnýcn značně stoupl v posled82% (není uvedeno, zda se nich letech počet těch mazkoumala zaplacená cena jitelů
uměleckého díla.
Hlas domova již komentoval amnestii údajně
nebo množství, v obojím kteří mají pouze základní
zaručující beztrestnost uprchlíkům z roku 1968,
případě je však velmi ne- nebo
odborné
školy,
kteří se vrátí do Č SSR do konce tohoto roku.
snadné takový výzkum Zvláštní skupinou v sídlišNezdá se, že by tato amnestie, kterou vyhlásil
provádět).
tich jsou průmysloví dělpresident. Svoboda k 25. výročí Února, byla tak
Zpráva však uvádí dal- níci, kteří mají vyšší vý
bombastická jako předcházející, kterou pamatují
ší
zajímavé
poznatky bavenost uměleckým díexulanti z roku 1948. Nátlakové metody používané
(dojmy?), které se zdají lem než úředníci a jiní
dnes jsou poněkud jiné než před dvaceti lety.
pro socialistickou společ- zaměstnanci.”
Čs. informační media hojně produkují zprávy ho
nost
opravdu typické:
Zajímavé je též, že Česvořící o nespokojenosti posrpnových emigrantů,
tvrdí se v ní, že nejvíc koslovenský sv ě t. přiznákteré sem tam poslušně potvrdí a okoření do pa
uměleekýeh děl nakupují vá, že “ nejsilnějším mosti chycený navrátilec a věříme tomu, že část ve
cbyvatelé sídlišť. Proč tivem nákupu uměleckého
řejnosti je desorientována a ochotna těmto vý
právě oni? českosloven- díla či předmětu je touha
myslům neb zkresleným informacím věřit. Tato
ský svět píše:
po vlastnictví hodnot, nenálada se pak projevuje v dopisech příbuzných,
“ V nových bytech a závislých na vybavování
nabádajících k návratu ztracených synů a dcer.
zejména v typizovaných bytu” ,
Chápeme, že tyto dopisy se nemohou vyvarovat
sídlištích
se projevuje
Člověk prostě chce být
emocionálního tónu, zvláště pokud jsou psány ro
jistá touha po individual!- individualistom a nedá se
diči exulanta. Konečné rozhodnutí přirozeně spo
zaci domácího prostředí.” srovnat do socialistickém
čívá pouze na něm a jsme dalecí toho, abychom
To se zdá pochopitelné, ho zástupu. V zemi, kde
se pokoušeli o jakékoliv vměšování.
Uniformita sídlištní byto- je téměř každý jeho krok
Kromě této lidsky přirozené korespodence však
vé jednotky tísní obýváte- předem plánován a pečlidochází do Austrálie a jistě i jinam jiný druh
le bytu a nutí k úniku do vé hlídán, může poskytcdopisů. Formálním odesilatelem bývá opět nějaký
individuality,
vát nákup ' uměleckého
příbuzný exulanta, ale dle všech známek je ini
Výzkum dále zjistil, že předmětu jednu z mála
ciátorem a autorem někdo zcela jiný, evidentně
podobný druh úniku si ne- příležitostí, jak se osobně
diktující instruktáž k návratu a slibující hory do
může dovolit každá rodí- projevit, jak vybočit z dal
ly. V těchto dopisech se třeba opakuje tvrzení,
na, mnohé se musí spoko- vu.
M. Čechová

Výzva

že v zimě bude dost uhlí, na pomeranče již nejsou
fronty, punčocháčů jsou fůry a byt bude zaručen.
Uvažujeme, kdo asi emigroval z těchto důvodů.
Hlas domova chce shrnout doklady tohoto nátla
ku a' připravit souhrnou zprávu pro instituce, za
bývající se právy svobodných občanů. Žádáme
proto čtenáře, aby na adresu Hlasu domova u-'
rychlené poslali všechny doklady vyvolávající po
chyby o čestném úmyslu. Po evidování budou vrá
ceny odesilateli se zárukou, že případně se vysky
tující konkrétní údaje (jména, adresy apod.) bu
dou pokláddány za přísně důvěrné a nestanou se
důvodem k případné diskriminaci v Českosloven
sku. Zde pak'pomohou k fakty podloženému obra
zu nátlaku vyvíjenému na australské občany či
osoby trvale žijící v Austrálii.

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava ?

Noste brýle od

OPTÁ

OPTO
Capitol House, 113 Swariston St.

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

" V rokoch šesťdesiatych sa obávala amerického kapitálu Západná Európa,
dnes po ňom túži Východná Európa".

Investície v cudzine
Zahraničné investície tvoria významný, ale aj zvláštny úsek podnikateľskej
činnosti vo svetovom hospodárstve. Významný najmä preto, že v niektorých
rozvojových krajinách je kapitál cudzozemských podnikateľov často jediným
podnetom k rozvoju tamojšieho hospodárstva a zvláštny preto, že často pracuje
za výhodných podmienok, ktoré dostáva doma i v cudzine. Platí to najmä o
daňových úľavách, ktoré poskytuje domovská krajina, pretože chce podporovať
vývoz kapitálu, i krajina, kde sa investícia uskutočňuje, pretože jej vláda chce
prilákať cudzozemský kapitál a tak napomáhať rozvoju vlastného hospodárstva.
Ale význam tohoto podnikania vo svetovej ekonómii je aj v tom, že takto
vznikli obrovské multinacionálne podnikateľské koncerny s kapitálom a roz
sahom národohospodárskej činnosti väčším, ako predstavuje celý národohospo
dársky produkt niektorých krajin v rozvoji. Z toho dôvodu je ich vplyv na sve
tový ekonomický vývoj a na menovú politiku tak citelný, že ich existencia sa
stáva vážnou a spornou politickou záležitosťou. Pravda však je, že bez cudzo
zemských investícií by nebolo došlo k tak prenikavému rozvoju vo svetovej
ekonómii po druhej svetovej vojne, akého sme boli svedkami. A bez zahranič
ných investícii by sa bol nepomer v ekonomickom napredovaní krajín rozvinu
tých a krajín v rozvoji ešte viac zhoršil, rozpor prehĺbil.

Inštitúciu zahraničných
investícií pozná rovnako
' hospodárstvo rozvinutých
krajín ako aj ekonómia
rozvojových štátov. Nie
kde tvoria však len ne
patrnú časť podnikateľ
skej činnosti, inde preva
žujú a vyvolávajú obavu
o politickú nezávislosť
krajiny. Príkladom kra
jín, kde cúdzozemské in
vestície dosiaľ - nehrajú
významnú úlohu, je v
prvom rade Japonsko z
rozvinutých krajín a prí' kladom opačným je Kana
da, kde americké investí
cie ovládajú až 60% prie
myselnej činnosti.
V rokoch šestdesiatych
to bol francúzsky prezi
dent de Gaulle, ktorý vy
slovil obavy o samostat
nosť europského hospo
dárskeho priestoru v dô
sledku rozrastajúcich sa

MALÍŘ
A NATĚRAČ
který pracuje odborné
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr PEITHNER
8 Moorhouse St.,
Richmond, Vic.
Tel. 42-5980

amerických investícii v
západnej Europe. Vtedy
sa amerického kapitálu
obávala Západna Európa,
dnes sme svedkami, žc
po ňom túži Východná
Európa, najmä Sovietsky
zväz. To preto, že s ka
pitálom prichádza impulz
do celého hospodárstva
dotyčnej krajiny.
S pripomienkou o de
Gaullovej obave o nezá
vislosť europského hospo
dárstva, ktorá, ako vidí
me dnes, sa cerealizcva
la ani bez zvláštnej ochra"ny, dostali sme sa k pred
stave, že do cudziny inve
stovala vlastne len Ame
rika. Táto predstava je
nesprávna. Je pravda, že
prevážnu časť cudzozem
ských investícii vytvoril
americky' kapitál, ale ne
má absolútny monopol a
čo je ešte dôležitejšie, te
raz sa situácia podstatne
mení.
relatívne ubúda
amerických investícií a
pribúda investícií iných
národov, vrátane vzrastu
cudzozemských investícii
v samotných ^Spojených
štátoch.
Dosiaľ sa uskutočňova
li americké investície v
cudzine za predpokladu.

ňujú činnosť amerických
podnikateľov v cudzine a
platili bezvýhradne až do
teraz. Teraz však dochád
za k zmene. Vývoz kapi
tálu a technológie totiž
značne prispel v nepro
spech amerického obcho
du, porušil ustálenú deľ
bu -práce. Veľké medziná
rodné podniky odbúrali
značnú časť amerického
uplatnenia sa na cudzo
zemských trhoch, ba . pô
sobili negatívne aj na do
mácom americkom trhu.
Amerika vyvážala taktonielen kapitál a technoló
giu, ale aj pracovné prí
ležitosti, ktorých doma ubúdalo v dôsledku dovozu
tovaru, vyrobeného, filiál
kami amerických firiem
v cudzine. Bývalý ministr
financií Connelly uviedol
nedávno v. časopise Wall
Street Journal, že sa na
americkom trhu odpredá
asi 80 % rozhlasových pri
jímačov cudzozemskej vý
roby, 35% televízorov a až
98% nahrávacích prístro
jov. Mnoho z tohoto do
vezu vyrobili americké fi
liálky v cudzine.

že vláda krajiny, v kto
rej sa majú investície rea
lizovať, rozhoduje suve
rénne a nezávisle o podmienkách, za ktorých pri
pustí cudzozemský kapi
tál. Americkí podnikate
lia musia sami uvážiť, či
sú tieto podmienky pre
nich prijateľné,
alebo
nie, a podľa toho sa za
riadiť. Keď sa však pod
mienky dohodnú, americ
ká vláda trvá na tom, aby
sa dodržali. Pri tom do
konca pripustí, že sa mô
žu hospodárske podmienky
po čase zmeniť a že na
A tak sme dnes svedka
základe toho. môže dôjsť
mi toho, že si sťažujú nie
•k úprave podmienok, ale
len niektoré krajiny, v
potom sa musí retrospek
ktorých sa americké inve
tívne umožniť podnikate
stície realizovali, ále aj
ľom znovu rozhodovať o
Amerika sama je nespo
vhodnosti
investícií
a
kojná s terajším-stavom.
podľa toho sa zariadiť.
Americké odbory žiadajú
Americká vláda uznáva v
vládu, aby v novom ob
zásade aj právo každej
chodnom zákone chránila
krajiny na vyvlastnenie
-domáci trh proti odbúra
či znárodnenie cudzozem
vaniu
zamestnaneckých
ského podnikania, ale trvá
príležitostí. Prezident Ni
na tom, aby sa za inve-.
xon prichádza vo svojom
stície zaplatila plná ná
návrhu obchodného záko
hrada. ’ Pritom poskytuje
na tiež s ochranou domá
určité úľavy, exportérom
ceho trhu práce, žiada od
kapitálu a prevzala urči
kongresu zmocnenie, aby
té riziko za ich invest!
-mohol zdaňovať tie ame
cie.
rické filiálne podniky, kto
Tieto podmienky ovplyv ré dovážajú tovar do Spo

K PÄTÉMU VÝRO ČÍ

přepadení naši vlasti armádami Varšavského paktu
vydává nová edice ARTES
' svoji první gramofonovou desku
P ÍS N IČ K Y R O K U 1968

Na této velké dlouhohrající desce je shromážděno 13 potestsongu
a písniček z osudného reku, kterými autoři a interpreti vyjádřili
citlivě i s humorem náladu celého národa. Vedle písniček, .které
se na krátký čas objevily na deskách (Krysař, Modlitba pro
Martu aj.) jsou i unikátní nahrávky, které již nesměly přijít na
veřejnost (Běž domů, Ivane; Kdo je vrah; Je jenom jedna jediná;
Držet hubu, držet k r o k ...) .
Deska vychází v perfektní kvalitě a profesionální úpravě, ale jen . v
omezeném nákladu. Cena desky Austr. $ 5.- a poštovné a obal. Můžete
si ji objednat již nyní na adrese; F. Komárek, Póstfach 1354 CH —
8048 Zurich, Switzerland.

jených štátov a konkuru
jú domácim firmám.
Tým sa inštitúcia zahra
ničných investícií dostala
vo svetovom hospodárstve
na novú úroveň. Jej po
stavenie sa zmenilo v dô
sledku zmenených pod
mienok v celom svetovom
hospodárstve. Kedysi ma
la prvoradý význam pre
rozvoj, teraz je jej účel
sporný. Ale ak sa má jej
konštruktívny prínos pre
ďalší rozvoj celosvetovej
ekonómie prejaviť, bude
treba, aby sa podmienky

Sgon Hostovský: Všeobecné spiknutí. 68 Pub
lishers Toronto, 1973, str. 341, cena pro členy
Klubu čtenářů US $ 3.95, pro nečleny $ 4.95,

Ztráty a nálezy
Jan Bareš, filosof vzděláním, diplomat původním
povoláním, spisovatel se střídavými ■úspěchy a ký
ženým uplatněním jednoho či dvou filmových scé
nářů v Hollywoodu, exulant, se nechal umluvit svou
přítelkyní Miladou, aby še zúčastnil večírku, který
uspořádala v jeho newyorském bytě s vyhlídkou na
Hudson k oslavě jeho šestačtyřícátých narozenin.
Kromě půl tuctu blízkých přátel se večírku zúčast
nili i neznámý muž a neznámá žena. Jan Bareš.
vyprovokován dojmem, že s ním neznámá flirtuje
a potom, když se z neznámého vyklube spolužák z
náchodského gymnasia, vypravuje společnosti dra
matický příběh, který začíná v sextě, dotýká se
nejen jeho studentské lásky, ale i konšpiratívni prá
ce v předválečné studentské komunistické buňce,
vztahu k jeho dvěma kamarádům (jeden z nich
zemřel jako nacistický diplomatický úředník a s dru'hým se -setkává po pětadvaceti letech na večírku),
a v útržcích naznačuje své krátké působení ve služ
bách čs. ministerstva zahraničních věcí, dvojí exil
a střídavé štěstí spisovatelské. Tato osnova nese ne
pochybně silně autobiografické prvky.
Z tohoto reálného jádra vyrůstají v románě vidění
prostupující časové úseky příběhu a obestírající.oso
by spjaté s dějem. Ani tato rovina románu není ne
skutečná, její halucinační aspekty jdou jen pod po
vrch odehrávajícího se děje a pozorný čtenář zjistí,
že tato. vidění nejsou vlastně při- veškeré podivnosti
fiktivní. Někdy vystupují silněji než reálná osá ro
mánu, aby upozornily, že člověk nežije jen jeden
život, ale, aniž by trpěl rozdvojením mysli, má ně
kolik tváří i povah. Necítím se povolán, abych
exaktně interpretoval Hostovského nijak imaginární
fikce a zasadil je do skutečného života. To je úkol
pro každého čtenáře, ve kterém autor románu nevidí
pasivní osobu, ale spolupracovníka implantujícího
po svém. A snad se nemýlím, když předpokládám,
že čtenář žije svým životem, prožívá své radosti,
úzkosti a lásky, jmenovatele podtextu Všeobecného
spiknutí si nasadí sám a dodá fikcim svoji vlastní
interpretaci, představu a filosofii.
Neváhám napsat, že Hostovský nám Všeobecným
spiknutím předkládá mistrovské dílo, které se vy
značuje třemi akcenty. Jednak osnova . příběhu, o
které jsem se již zmínil, je tématicky i vyprávěčsky
originální a poutavá. Pak. je to atmosféra, kterou
je Všeobecné spiknutí prolnuto, Exilová literatura
řeší problém orientace někdy i poněkud násilně a
někteří autoři platí svou úlitbu bohům větším či men
ším počtem ošumělých protikomunistických frází ne
bo útoků. Ne tak Hostovský. Volání po osvoboze
ném a svobodném člověku prosáklo celou knihou a
neproklamuje se hlasitými výkřiky, ale koncepcí
episod i celkem. Hostovský nabízí svůj výklad prin
cipů demokracie a svobody bez patosu a odvažuji se
’ říci beze slov, tento aspekt patří k silným nábo
jům románu.
Třetím důvodem, pro který si Všeobecného spik
nutí vážím, je slovesné zpracování. ' Čeština Egona
Hostovského jiskří v plné kráse. Má zvláštní punc.
který jej spolehlivě liší od jiných spisovatelů, nepo
ciťuji to jako následek svévůle a násilně chtěného
stylistického rukopisu, ale požehnaného daru, který
je dán jen velkým spisovatelům. A jestliže říkám
dar, pak je zasloužený a vybojovaný. Hostovského
výrazový rejstřík zní v mnohooktávovém rozsahu
nejen v základních tónech, ale i polotónech a čtvrtlónech, čímž naznačuji autorovo- porozumění pro mo
dernizaci jazyka. Volba výrazů a větných vazeb
obdivuhodně koresponduje s povahou příběhů a ana
lyzující .fikcí a dodává jim adekvátní výraz vybu
dovaný na češtině parnasistů poznamenané druhou
polovinou dvacátého století.
Tato poznámka o Hostovského Všeobecném spiknu
tí nepotřebuje shrnutí. Obdiv k autorovi, a k románu
ji prostupují zcela nepokrytě a zřetelně.
Při čtení Všeobecného spiknutí jsem ještě nevě
děl, že Egon Hostovský je již mrtev. Tak málo vím
o jeho životě, po-kud jej nepoodhalil vé svých kni
hách, že na nekrolog si netroufám. Není ale zapotře
bí, Hostovského poslední kniha řekne téměř všech
no. A současně poznáme, že odešel spisovatel, jehož
dílo trvale zůstane v československé literatuře. Exil
ztratil velkého muže.
/
IP
Pozn.: Knihu můžete zakoupit též v HD.
A $ 3.60 včetně poštovného.

Cena

investičnej činnosti, upŕa- ich pozitívnu funkciu a
vili medzinárodnou doho- vylúčila jej rušivé vplyvy
dou, ktorá by upřesnila na materskú krajinu.

25. 6. 1973
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Koexistence - ale jen prostú

Kvalifikace přistěhovalců

Australský ministr pro. přistěhovalectví nedávno
svolal konferenci, na které se diskutovala práva při
Ferdinand
Peroutka
stěhovalců. V australském denním tisku se objevila
zpráva, kterou se přistěhovalci žádali, aby referovali
Když loni na podzim byly ohlášeny přípravy k evropské bezpečnostní konferenci, téměř v téže chví
parlamentní komisi -o případných diskriminacích ůli bylo ohlášeno, že s touto tak potřebnou konferencí jsou potíže. Sovětské noviny a rozhlas, noviny a
trpěných během pobytu v Austrálii. V prosinci mi
rozhlas satelitních států od východního Německa až po Bulharsko byly v tom jednomyslné. Potíže, pra
nulého roku Whitlamova vláda podstatně snížila ná
vila tato koalice, mají původ v tom, co západ od konference očekává. Z očekávání prý vzniká napětí ne
borovou kvótu nových přistěhovalců v obavě před
nezaměstnaností, po necelém půl roče, toto omezení
příznivé spolupráci. Očekávání to prý může mít de struktivní sílu.
opět zrušila a v minulých dnech bylo směrné číslo
Komunistická koalice nemůže být kritisována za to, že neformuluje jasně, co má na mysli. Českoslo
opět zvýšeno. Tyto okolnosti svědčí o tom, že dneš
venský rozhlas zcela jasně praví, že napětí vzniká z "tak zvaného požadavku západních zemí rozšířit
ní vláda reaguje na všeobecné národohospodářské
výkyvy a přizpůsobuje jim i přistěhovaleckou politi
výměnu lidí, myšlenek a informací mezi západem a východem". Není známo, proč pražský rozhlas k
ku. Mohla by to být správná zásada, poklid by ovšem
tomuto očekávání připojil přívlastek "ta k zvaný". Patrně ze zvyku, má v tom už, delší praxi. Pamatu
nebyla řízena nahodile, ale naopak byla podepřena
jeme: tak zvaný humanismus. Tak zvaná censura, tak zvaná svoboda literatury. Tak zvaná invase.
pečlivým výzkumem a konzultacemi s průmyslem,
S v í od<;ou7Pn na n-ět le t . v ta m 7 v a n p m n n lštir k é m n rn rA «n R vi ta k r v a n ě u vh o7P n
m -á ee.
který má na pracovní síle -přistěhovalců zájem. Jestli
Tak zvaný požadavek nebo je napadne dokonce skosloyenský rozhlas v-y- jednak imperialismus.. Je že se dotýkáme těchto skutečností, pak narazíme na
pohybu myšlenek a infor je utužovat, to není, ne jádřuje sovětské ideje ve třeba brát ohledy na so další problémy — usazení přistěhovalců, jejich -kon
centrace v několika málo velkých městech, jejich
mací plodí napětí. Podle má být jablko sváru.
znění, které může být věty, které nikdy neměly sociálně-ekonomická stabilita, jejich vztah . ke ; spo
československého rozhla
Rozhlas a noviny sate pokládáno za autentické. na mysli nic více než jen lečnosti, výchova přistěhovaleckých dětí apod.
;
V současné době není tato problematika pro čes
koexistenci” .
su napětí ještě stoupá, litních států jsou jako mě S touto autoritou vyložil, ‘ ‘prostou
jestliže londýnské Times síc, jenž dostává své svět proč přes mírovou koexi Ten fakt se jen ztratil v koslovenskou etnickou skupinu v . Austrálii přííis
aktuální. Emigrační vlna z iet 1948-50 má přistěhopíší. že ‘ ‘nemůže jít jen o lo od slunce. Do satelit stenci, přes přípravy k nedočkavém toužení mas ralecké potíže za sebou, úspěšně se integrovala do
soužití států, ale musí jít ních sdělovacích prostřed evropské
oežpečnostní po míru a v jakési inte-. australské , společnosti a poskytuje pestré- spektrpm
také o soužití lidí” . Nebo ků se dostávají ideje i konferenci v nepřestávají lektuální mlze na západě. ekonomického a sociálního zařazení. Ještě ne všich
když britský časopis Fi arogance přímou cestou rozpory mezi západem a Není to vinou sovětů, kte ni emigranti z let 1968-69 úspěšně vyřešili po-tíže
usazení a pracovního- uplatnění. Doufáme,,-.že .věfšinancial Times píše, že ze sovětského střediska. východem. Příčina je v ré znovu a znovu vyklá .a z nich má nejobtížnější začátky za.sebou.ík usa
daly,
co
myslí
‘
‘prostou
“ TBitropciitická omezení v Reku 1969 byl vyměněn tom, pravil pražský roz
zení je však zapotřebí kromě snahy: sé přižpůšobit
socialistických
zemích” personál v českosloven hlas, že ‘ ‘západ, americ koexistencí” . Podle je australskému způsobu života nejen jistá--doba, .ale
by měla b ý t. zmenšena. ském rozhlase, a jménem ký president. Nixon věři jich úmyslu je to tichá i jisté podmínky.
Jeden z rozhodujících faktorů. usazení je volba
To. pratí československý nové posádky řekl jeden li, že ve vztazích k socia nebo I veřejná dohoda
rozhlas, je jako hodit z hlasatelů: "S námi ni listickým státům mohou mezi- východem a zápa-. vhodného zaměstnání. Jestliže používám termín “ vol
ba” , jsem si vědom, že nejde ani tak o přání žada
‘ ‘jablkc sváru” . Naopak, kdo nehne, za námi stojí přejít od prosté koexisten dem, že nepovedou věci tele, jako o vůli žádaného, přiměřené .místo poskyt
ce k široké spolupráci” , tak', aby došlo k válce, nout, ať již mám na mysli soukromého, zaměstnava
jestliže komunistické ze sovětské divise.”
mě ani nenapadne uvol
Takto zabezpečen a tak To, pravil československý která za dnešních okolno tele či veřejnou službu. Tento sooiálrií moment není
ňovat občanská omezení to zároveň podroben, čes- rozhlas, je jednak omyl, stí by se nevyhnutelně o nic méně důležitý než ten politický — přijetí
ý
změnila ve válku nukleár australského státního, občanství.
Australský
přistěhovalecký
program
již
dávno
sliní. Není to dohoda o ni
buje uznání evropských kvalifikací. Přes nepochybné
čem jiném. Je to. - “ pro změny k lepšímu (při srovnání se situací před 20-lestá koexistence” , ne slo , ty), není tento problém plně vyřešen.- Federální mi
žitá. Co nad to se do ni nisterstvo pro přistěhovalectví si je vědomo, ták javkládá, jsou západní fan I ko celá -vláda, -že mnoho přistěhovalců - a’ ‘zejména
těch, kteří přicházejí ze střední Evropy, je velmi
tasie, naznačuje pražský solidně kvalifikováno ať .již na' jakékoliv úrovni —
OF CLAYTON
rozhlas. .
řemeslnické, středoškolské nebo vysokoškolské. Igno
mají
Sověty samy mnohokrá rování získané kvalifikace může být v životě přistě
te vyložily, že v mírové hovalce tragické. Nechci zde jitřit rány, u mnohých
ještě nezacelené. Dle mého názoru patří k úkolům na
koexistenci budou ' rozpo šich exilových organizací a celé etnické skupiny
ry zachovány, třeba i bu zaujmout k teremto problému stanovisko a interpedou agitací a propagan lovat na - australskou veřejnost a příslušné instituce
dou rozdmýchávány. Mnor tak, aby se konečně vypracoval reálný program k
uznání mimoaustralských kvalifikací. Nemám na
Je to společnost, která montuje aula značky Volkswagen, Datsun,
hokrát citovaly Lenina, mysli pouze uspokojení jistého počtu jednotlivců, ale
Volvo a nákladní auta Mercedes
že rozpory, i nejostřejší celé společnosti, která by musela jen získat: Nena
rozpory, jsou pro komuni vrhuji, aby jakýkoliv pracovní obor v Austrálii sní
Potřebuje další zaměstnance těchto oborů:
sty nezadatelnou součást žil svá kriteria požadovaných teoretických i praktic
kých znalostí. Jde mi o to, aby ti, kteří tyto znalosti
kou mírové koexistence.
mají, je mohli uplatnit de facto i de jure.
Sověty mohou po pravdě
Zdá se, že dřívější i nynější federální vláda se
říci, že není jejich vinou, dívaly a dívají pozorně na tuto problematiku,, jistou
jestliže se někteří na zá konzervativnost yšak projevují instituce realizující
padě zdráhají věřit svým profesionální registraci. Ministr přistěhovalectví uuším a vykládají si ko stanovil v roce 1969 zvláštní komisi (Committee on
Overseas Profesionál Qualifications), která dostala
existenci blahovolněji.
za úkol připravit podklady k uznání kvalifikací
V ■minulosti komunisté absolventů mimoaustralských vysokých škol. Tato ko
někdy řekli až po delši mise dosáhla během svého působeni jakýchsi klad
Pracovní doba: Denní směna 7.S5 ráno — 3.35 odp..
době, co pro ně znamena ných výsledků, i když s nimi ještě nejsme úplně
odpolední, směna 3-2® — il_5© večer
spokojeni. Musíme ovšem uznat, že náš exil si ve
ly koexistence, společný své spolkové činnosti neklade žádné úkoly jak při
M O T O R P R O D U C E R S N A B ÍZ E J Í
postup s jinými. V dvacá spět k řešení tohoto problému, který se prákťcky
★ L E P Š Í M ÍS T A
* LE P ŠÍ PŘESČA SY
tých letech se komunisté dotýká stovek čs. řemeslníků, maturantů a absol
★ L E P ŠÍ PLA T Y NAD STAN O V EN É SA ZB Y
dohodli se sociálními de ventů vysokých škol. kteří nyní žijí v Austrálii. Plné
uplatnění v práci a využití schopností a vzdělání
★ L E P Š Í (A S P O K O J E N Ě J Š Í) P R A C O V N Í P O D M ÍN K Y
mokraty na jednotné fron se projevuje velmi pozitivně v mnoha aspektech a to
Chcete-li dosáhnout všechny tyto podmínky, dostavte se do naší osobní
tě. Když tato perioda bez nejen v životě jednotlivce či rodiny, ale i etnické
kanceláře (proti železn. stanici Westall) kdyfccSv v dále uvedené době:
V. Donát
(Pokračování na str. 6) skupiny a nakonec celé společnosti.
ve všední dny od 8. hod. ráno do 4. odp.
Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou
v úterý a ve čtvrtek též od 5 do 0 8 odp.
v sobotu od 9. do 12. hodiny polední
t
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Koexistence - ale jen prosta
iľokracování se str. 5)
výsledku skončila, tehdej
ší vůdce Internacionály
Zinověv, výtečný student
■leninismu, jí venoval krát
ký doslov. “ Bylo zbyteč
ně mnoho hlubokého mud
rování o smyslu jednotné
fronty” , řekl. “ Pro nás
Opravy

ť^diopřístrojů, TV,
transist. a domácích
elekt. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levné
E. H A L U Š K A

F. 58/125 Napier St.,
Fitzroy, Vic.
Tel. 419-3319

měla ten smysl, abychom
dostali do rukou zbraně.”
“ Prostá
koexistence” ,
čili zavržení atomické vál
ky, existuje už od Chruščovových časů, více méně
tichou dohodou mezi Ame
rikou a Ruskem, které je
diné mají atomovou vý
zbroj. Mohlo by se zdát,
■že k ternu není třeba kon
ference 34 států. Avšak
jsou nepochybně některé
jiné věci, které obě stra
ny uznávají za hodné kon
ferenčního úsilí, Jakoby
to bylo senzační odhalení
nějakého spiknutí., sdělo
vací prostředky sovětské-

" Řekněte to květinami"

Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávka
květin a věnců
i Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
“

Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni

§

I N T E R F L O R A —

KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA
iť— .... . h w w w h w w . i . ■-'■ii.jia.
gBakggaaa a e a «

ho impéria žalují na to, si dává jméno “ vědecké
že demokratickým státům ho socialismu” a demok
jde o to, aby od “ prosté racie si nedává jméno
koexistence” se pokročilo “ vědeckého ■ demokrati
k nějaké hlubší, srdečněj- smu” , po četných polemi
ší formě soužití. K tomu kách, po kampaních “ do
sovětská
komunistická honíme a předhoníme” ,
strana a. rozhlasy a novi na konec i sověty uznaly,
ny všech komunistických že výsledky západní védy
zemí praví: ne.
jsou dalekosáhlejší a že
Ale jako demokratické by jich mohly potřebovat
státy vystupují . celkem - mimo jiné snad také pro
jednotně pro to, aby ko “ poslední bitvu” . Tak te
existence byla duchovně dy pravděpodobně vejde
prohloubena a rozšířena me do periody obchodová
.o další tnemata, tak ko ní.
A co je za kulisami?
munistické státy, v jedno
tě jako vždy dokonalejší, Komunisté někdy ani ne
vystupují pro to, aby ob dbají, aby kulisy úplně
chodování bylo rozšířeno zakrývaly zákulisí. Lenin
učil, žě “ není vždy třeba
a prohloubeno.
Citovali jsme nedávno kázat - fundamentalia ko
československý
rozhlas, munismu” , jeho posledním
který o, mírové koexisten neměnné cíle. Že je mož
ci mluvil jako o “ posled no vyslovit je nebo nevy
ní bitvě” , v níž “ přene slovit - podle okolností.
seme zápas na území ne Hlásat je vždy - to, kritipřítelovo” . Můžeme si být soval Lenin, je dětská ne
téměř jisti, že tato “ po moc levičáctví. českoslo
slední bitva” se bude li venskému rozhlasu se zda
šit od bitev ostatních tím. jí okolnosti příznivé. Po
že se za ní bude čile ob dle něho bude i mírová
chodovat. Československý koexistence i revoluce,
rozhlas už řekl, že v té jakoby to byly dvě rodné
věci je možno se oddávat sestry. Jenom se zdá, že
“ určitému optimismu” . Je určité skutečnosti to činí
v té situaci jakýsi para možným, a že je třeba o
dox. Ačkoli komunismus nich poučit západ. ,Hlav

Matlasův Historuský zákon
Jiří

Sýkora

Po skončení osmiletky jsem byl vybrán pro vyso
koškolská studia v Moskvě, kde jsem byl na fa
kultě sovětské vojenské literatury. Ukončil jsem
ji po dvacetísedmí nedělích s vyznamenáním. Po
návratu do bratrského Československa jsem nějaký
čas pracoval u Hlavní správy tiskového dozoru.
Fomlouvači našeho společenského zřízení nazývají
tuto práci cenzurou, což naprosto nevystihuje smysl
naší práce.. Šlo nám vždy víceméně o to. abychom
autory vyvarovali chyb. za něž by se jednou mohli
stydět. Šlo tak říkajíc o podání pomocné ruky.
'
Pobyl jsem na tomto místě několik let a mohu
říci, že jsem pracoval dobře a píleě. Bylo mojí zá
sluhou, že byly zakázány práce jistého Moliéra. Sha
kespeara a Brechta. Pro svoji píli a snahu a také
pro úroveň své práce jsem byl vybrán na místo vě
deckého pracovníka do Historického ústavu. Ze za
čátku jsem se obával, že nestačím, ale když se mi
podařilo publikovat ve Vědeckém věstníku rozsáh
lou studii o tom, že Božena Němcová se ve skuteč
nosti jmenovala Božena Rusová, vše se obrátilo v
jistotu, že jsem nezklamal.
Ředitel ústavu si mne zavolal do kanceláře a řekl:
Matlas.
- Přivykl si oslovovat mne Matlas faced od začát
ku, a zvykl jsem si i já. Zní to, když to moc nerozebíráte, familiérně.
Matlas, opakoval ředitel a poklepával ukazovákem
na výtisk Věstníku, jakoby to byl čerstvý řízek. To
nám dokázal Matlas!
Přistoupil ke mně náhle a nasadil mi brežněva.
Silně voněl ruskou kolínskou a tak jsem raději na
chvilku zatajil dech, abych nechytil špičku.
•Gratuluji, pochvaloval si ředitel. Tcmu říkám po
nor, vybafl vesele a rukou ukázal hloubku ponoru.
Historie je věda, vyhrkl pak trochu udiveně a ' po
kynul mi, abych se posadil. Machorku?
Odmítí jsem, protože jsem nekuřák. Být kuřák,
tak odmítnu mnohem rázněji. Vídal jsem občas ty.
kteří vycházeli z kanceláře od posezení s ředitelem.

Bývali bledí, zelení, promodralí, aquamarínoví, přímo
genetické úchylky bílé rasy. Machorka není kuřivo
pro změkčilce. To dosvědčovali všichni, kteří to pro
dělali. Řediteli to naopak svědčilo. Snad. proto, že
byl bývalý partizán a byl od konce války na kaž
dém májovém průvodu, ať bylo jakékoli počasí.
Božena Rusová, vzdechl zasněně a přistrčil ke
mně bílý arch papíru popsaný jen asi do třetiny,
jak jsem si střelhbitě povšiml. Čteme, Matlas! Četli
jsme tedy. Byly to rovnice, vždy o. jedné známé.
Dosazeno bylo “ x” v podobě nového objevu. Tak
jsem to udělal i já v případě Boženy Rusové, .dříve
Němcové. To co jsem četl, bylo vypracováno podle
mého klíče, i když text napsal ředitel: Eduard Bass
— Eduard Donbass, Antonín Zápotocký — Antonín
Záporožský, Marta Kubišová — Marta Kujbiševa.
Zrádkyně Marta se tam dostala omylem, ale na
administrativním řediteli nemáte právo žádat odbor
né znalosti. Vše ostatní bylo dobře. Moje formule
pracovala přesně a spolehlivě.
To není všechno, ozval se ředitel a přistrčil přede
mne další papír. Nedočkavě jsem četl: Karel Jaro
mír Erben — Kytice písní znárodněných. Hm.' Vě
děl jsem, co měl ředitel na mysli, ale zde byl další
důkaz, co se může stát s formulí v neodborných ru
kou. Napadlo mne hned, jaká změna by byla bývala
vhodnější: Kytice písní, zestátněných. Ovšem. Pře
dešlý název by mohl nechtěně přivolávat nacionali
stické myšlenky. Co tu máme dále? František La
dislav Čelakovský — Ohlas písní sovětských. To už
má něco do sebe. Ohlas písní sovětských je nápad.
Zde není třeba diskuse. Pochválil jsem mu to. Mohl
jsem to udělat bez postranní myšlenky, protože se
mi to líbilo doopravdy. Jen mi blesklo hlavou, že
kdyby někdo měl dát do závislosti časový rozdíl mezi
úmrtím Čelakovského a vznikem sovětského státu,
že by ten někdo měl hezky těžkou práci.
Ředitel se podíval na hodinky, které — jak se
někdy chlubíval — dostal darem v roce 1945, a vstal
'z křesla.
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Provádřme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

Optical Service
ní skutečnost je “ změna
v poměru sil ve prospěch
socialistického
tábora” .
Západ to nebere dostateč
ně na vědomí. “ V někte
rých věcech,” praví praž
ský rozhlas, “ západ je
schopen uvědomit si změ
ny v politickém klimatu
světa a vyvodit z toho dů
sledky, ale v jiných vě
cech jakoby -ztrácel smysl
pro skutečnost.” Na pří
klad tehdy, když žádá ví
ce než “ prostou koexistem
ci” a dělá championa ob
čanských práv ve světě.
Poměry v komunistických
státech zůstanou, jaké
jsou. Za tím stojí sovětská
divise. Sovětský svaz vo
jensky a strategicky ne
obyčejně zesílil. To činí
některé debatý nečasový
mi.

573 Hampton St.,
Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756

V jedné/ Offenbachově
operetě rodina, která se
živila polykáním ohně na
trzích, náhle zbohatla vel
kým dědictvím a žila v
paláci. Zvyk je druhá při
rozenost, a v noči se čle
nové této rodiny plížili do
lů do kuchyně, otevřeli
dvířka kamen, a každý si
spolkl trochu ohně. Pří
pad československého roz
hlasu není tomu podobný.
On nepodléhá nepřekona
telným zvykům, jemu žád
ná these jen tak neuklouzne. Při své naprosté zá
vislosti
československý
rozhlas vyjadřuje sovět
skou linii, současnou thesi
leninismu. Někdy ji vy
jadřuje radikálněji než
rozhlas sovětský, který
bývá více vázán diploma
tickými ohledy.

Matlas, mělo by to být. vědecky doloženo již v
příštím' vydání Věstníku, souhlasíte, hm?
Přikývl jsem souhlasně ještě dříve než jsem ze
sebe vypravil ano. Ředitel se ná mne usmál tak,
abych pochopil, že mohu odejít. Udělal jsem to.
Můj úkol byl jasný.
Po práci jsem spěchal domů, protože na mne če
kal Čelakovský. Pustil jsem se do dokumentace.
Vzpomněl jsem si na jednoho čelakovského, s kte
rým jsem sloužil u dělostřelců, a pak ještě jednoho,
který je bývalý legionář a žije .za městem blízko
lesa. K tomu, aby mi vycházela data, se mi lépe
hodil ten druhý. Vše šlo pak lehčeji. Když jsem
koncem týdne svoji práci odevzdával, cítil jsem,
že se za svoje dílo nemusím stydět. Pracoval jsem
poctivě.
Ředitel mi nechal přinést kávu a dal se do čtení.
Skončil asi po dvaceti minutách a viděl jsem na
něm, že je spokojen. Chvíli jsme ani jeden neříkali
nic.i jen jsme se na sebe dívali. Potom ředitel za
vrtěl hlavou: To nemohu přijmout. Napsali Deyl a
Matlas. Ne, to nejde . . .
Chtěl jsem odporovat, ale zadržel mne gestem ru
ky. Potom vzdychl:- Nemohu to přijmout. Ne v této
podobě. Co bys, Matlas, řekl tomuhle — napsaliMatlas a Deyl. Ano-, Matlas — Deyl.
Horlivě jsem. přikývl.
Foukl mí spokojeně machorkový kouř do - očí a
plácl mne na rameno-: Ujednáno! Tak, to bychom
měli za sebou.
Opět jsme chvíli mlčeli. Po pauze můj spoluautor
řekl: Nějaký nový nápad?
Jan Drda — Městečko na mozolné dlani, řekl jsem
rychle. Chtěl jsem si to původně šetřit, ale neodo
lal jsem.
'
'
Matlas, to je přímo krásný! Autor, hm,. nám zů
stává nezměněn?
Bohužel, přisvědčil jsem. Nikde nemohu najít
ani zmínku o rodičích ani prarodičích. V noci jsem
se probudil a napadlo mne Drdov. Neznělo mi to
hezky. Také mne napadlo Drdavilli, ale to by zby
tečně podporovalo nacionalistické cítění Gruzjnců.
Gruzínců, zašeptal obdivné ředitel. Hm. škoda.
Snad se na něco časem přijde. Ještě něco?
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Ivan Klíma: Milostné léto (Bucher, Lucern, 1973)

Nebezpečná láska
Před nedavnem (č. 7/73, p. r.) jsme vám na tomto místě tlumočili názor řec
kého hudebníka Mikise Theodorakise na to, zda umělec může tvořit mimo svou
zem. Theodorakis se necítí odříznut od Řecka. Je-li mimo zemi, postrádá prý
ji tak, že si ji vytváří pro sebe melodií a zpěvem. Jiný názor zastává Ivan K lí
ma, který se vrátil ještě roku 1970 z Ameriky, kde přednášel na universitě,
domů a v dopise svému lucernskéniu nakladateli vysvětlil, proč musel jednat
tak nepochopitelně: "Jsem přesvědčen," psal, "že spisovatelovo místo je doma;
nikoli snad proto, že by měl zvláštní povinnost obětovat se, nýbrž proto, že je
mu tam nejlíp. Tam zaznívá jeho mateřština a v ní rozumí nejlíp vtipu nebo
rozhovoru v autobuse. Tam si uvědomí, co to je onen "genius loci", tam pochopí
lidi okolo. Toto místo může sotva odstranit nějaký dekret. Naopak, každý dek
ret, který je chce odstranit, je jen ještě víc upevní. Spisovatele mohou jisté
zabít, mohou mu znemožnit publikování, nemohou ho však vykázat ze života."

Milostné léto je hutný
příběh čtyř měsíců života
šestatřicetiletého pražské
ho biologa Davida Krem
py, vědce, který je po
prožitku posledních chvil
své matky posedlý cílem
své badatelské práce: na
jít cestu k prodloužení
lidského života. Je poměr
ně šťastně ženatý s ne
příliš ' půvabnou učitelkou
Ivan Klíma může tedy jsme vázáni na lidský čas. jícnem, ha brehu Stygu má s ní dvě děti, které
tvořit jen doma, ale uve že veškerá snaha změnit ležela ona, ležela nehyb mu spíše překážejí, jistě
řejňovat smí pouze za ho, je předem odsouzená ně vedle něho, dosud ne mu však jsou ve srovnání
hranicemi. Je jeden z pě k ztroskotání . . . Lidský spala, hleděla upřeně na s velikým badatelským
lhostejné.
Jeho
ti českých autorů, kterým život je podmíněn lidským stěnu, téměř šedivou stě cílem
se ještě včas podařilo časem právě tak jako nu v odrazu pouličních manželství je možno ozna
čit za normální, nevymy
.uzavřít s lucernským na existencí vzduchu, člověk svítilen . . . ”
Z tohoto překladu úryv ká se nikterak konvenci
kladatelstvím
Bucher nemůže žít ve vzducho
smlouvu, kterou schválily prázdnům prostoru, nemů ku Milostného léta je dnešního živeta v Česko
československé úřady a že existovat ani bez ča patrno, že idea příběhu je slovensku, kdy oba man
tak tu mohou vycházet su. A jeho čas je nezmě totožná s podtextem oněch želé musejí pracovat, pro
díla, kiterá v Českosloven nitelný, pomíjivý. Ale co šesti, povídek, o nichž tože by plat významného
sku čtenář do ruky nedo mi pak zbývá, myslel si jsme už hovořili. Týž hor vědce postačil taktak k
stane. V Lucernu vyšly stíshěně. Co bude z mé ror vacui, který do čes vyživení rodiny, ale ne už
jeho povídky Milenci na práce? Co z ní zůstane ké literatury uvedl Viktor na úspory, pečlivě sklá
jednu noc - milenci na je kromě spousty popsaného Dyk, táž prázdnota všed dané na vlastní domek.
den den, o. nichž jsme' papíru? čím vyplním těch ního života, která člověka Jediný luxus, který si
kdysi referovali. Letos pár dnů, které mi ještě hodlá pohltit a nahání mu kromě úzkostlivého střá
podvědomí
takový dání může Davidova ro
vydali lucernští Klímův ' zbývají? A ci.evřel oči a v
první román Milostné lé na okamžik spatřil ne strach, že se před ním dina dovolit, je renoltka.
změrnou a děsivou prázd uchyluje k ' nepochopitel která ho stála ‘ ‘šestnáct
to.
“ A najednou poznal s notu, která ho očekává. ným činům, neomluvitel měsíčních platů” . David
nebývalou jasností,
že Avšak před branou, před ným, absurdním láskám. miluje svou práci, je do
Jaga—
HEarawB—
w ra ď a m s e m —
m é
Po. pár dnech si mne ředitel pozval k sobě a
Ladislav Stroupežnický — Naši soudruzi furianti,
prosím. Změna jména je tu opět opominuta, ale ná oznámil mi, že byl právě jmenován ministrem pro
literaturu a historii a já pak jeho sekretářem. Při
zev . . .
Je úžasný, nezdržel se ředitel výkřiku, úžasný jal jsem zprávu s potěšením, ale neměl jsem ani
je! Matlas, to je tedy něco. Věříš,' že mi vždycky v čas tento úspěch vychutnat, protože jsem byl pln
tom názvu něco scházelo? Teď je to teprve ono. nových nápadů a chuti do další práce, která byla
přede mnou. Měl jsem dvě věci a chtěl jsem je co
Soudruzi furianti, jufchůů!
Vesele se zasmál a zkusil dupnout podpatkem o nejdříve odevzdat do tisku: Bohumil 'Mathesius —
Hněvy nové Číny, Ignát Herrmann — U dobře záso
koberec.
Zavrtěl jsem . se, zavřel jsem oči, zamračil jsem beného krámu. Nechtěl jsem, aby se mi práce na
se, spaže se přimět k mlčení, ale nemohl jsem hromadily. Zápasil jsem s časem. Zápasil jsem ně
kolik dnů, ale seznal jsem, že tento boj nemohu
odolat.
Mám jeden objev, zašeptal jsem chraptivě. Na vyhrát. To by den musel mít nejméně třicet hodin.
Ne, takhle bych se nikam' nedostal. Rozhodl jsem
šel jsem to.
Ředitel si olízl rty a v jeho očích se objevilo, napětí, se najmout spolupracovníky. Mohl jsem si to dovo
Jan Ámos Komunský,. vydechl, jsem .a roztřásly lit, protože při mé nové pozici bylo zvýšení plato
nasnadě. Promluvil jsem s několika studenty- a ně
se mi ruce.
Jan Amos Komunský, opakoval tiše ředitel. Chví kolik dalších večerů jsem ztrávil organizováním
li seděl bez hnutí. Chápal jsem to. Pak vstal a za práce. Chlapci se brzy zaběhli a šlo nám to od ruky.
stavil se ú okna. Viděl jsem, že je dojat. Vstat Byly to. nádherné věci, které jsme vyprodukovali.
jsem též. Otočil se ke mně, rozpřáhl ruc.e a nasadil Karel Čapek — Věc Manarios, TGM — Ruská odpo
mi chruščeva. Z toho bylo jasně vidět, jak byl ro věď, Karel Rusáček — Bilo nás pět, Jan Rudý Ka
zechvěn. Ještě dobře, že to nikdo neviděl. Nasa rafiát — Hmyz, Svatopluk Čech — Ve stínu pípy.
zovat chruščeva se od jisté doby nedoporučovalo. Alois Jirúsek — Rusohlavci, Karel Hynek Mácha —
V současné době ani kosygin nebj. v n „sy.-ávný 9. květen, á ještě jednou Alois Jirúsek — Elektric
způsob objetí. Za této okolnosti se ovšem trocha ká výseč. •
Byl jsem šťasten a při, pouhém pomyšlení na bu
roztržitostí dá prominout.
Rozloučili jsme se ještě dodatečným stiskem ruky doucnost, která ležela přede mnou jako otevřený
a já spěchal domů, abych si vše promyslil. Chodil květ, mne polévala blaženost. Nekonečná jest lite
jsem po pokoji, nohy na zemi, ale hlavu ,.v oblacích. ratura, nekonečná je věda a bádání!
Zjistil jsem však záhy, že ani se svými pomocníky
-Jan Ámos Komunský byl v pokoji se mnou. Dal
jsem se do práce. Věděli jsme, co to udělá, já i nemohu stačit poptávce už jenom proto, že chlapci
ředitel. Hned po vydání se ozvalo ministerstvo, kul přece jen nebyli dostatečně fundováni ■vědecky. Byl
tury a společenských běd, volali předsedové zájmo- • to můj představený, jenž mne zachránil. Vybídl mne.
vých literárních kroužků, telefonovali herci Národ abych si sehnal dějiny české literatury a slovník
ního divadla, Svaz spisovatelů vydal slavnostní číslo spisovatelů. Domníval jsem se, že mi chce načrtnout
Tribuny, kde mimo jiné bylo uvedeno, jak mnoho plán, vybrat ty, kteří by měli přijít na řadu před
tento objev znamená pro podporu porobených náro nostně, upopornit na díla, která by slibovala objev
dů Asie •a středního Východu, přicházeli blahopřát souvislosti s ruskou literaturou. Bylo jasné i mně.
pionýři s květinami, ženy, v šátcích, lid. Jen z Naar- že když už jednou je můj nápad na světě, pak je
denu došel telegram, že nebude-li celá záležitost třeba chytit příležitost za pačesy a dosáhnout histo
zlikvidována, bude naardenské komité uvažovat o rických objevů co největší počet. V té době se již
exhumaci a o protestu u Spojených národů. Tato, o mém konceptu práce hovořilo jednoznačně jako
o Matlasově historuském zákonu. Nebylo mi to ne
špetka jedu do celonárodního nadšení byla směšná.

Legenda
o Věstonické Venuši
Oldřich Mikulášek
A zrovna v rovinách
se někdy země vzpouzí.
Býčí šíje Pálavý
obnažená na kost
ji nahrbila v hrozbě
— že to-tak nenechá —
a tělo ostatní, to nezjevné,
jak zaražený hrom
se s kým si mlčky přelo.
Ale i Temnoty se časem unaví.
Vydaly tedy Venuši,
už trochu přehřátou
po těch rejdech s pánví, téměř uhelnou,
a když tolik sličných Věstoničanek
překrylo stejně svými sukněmi
celou její zahrabanou slávu —
a všichni začli hrdlem dolů pít.
Dnes už sice nikdy přesně neví,
proč,
ale vínoj jak známo,
a láska
a takové ty božské věci
mít důvod nemusí,
důvodem samy jsouce.
Berou si jen hlavu.
A z Dyje stoupá cosi dávného
až k srdci.

ní doslova zažrán, ale ne- právě tak jako jeho- žena
návidí svou závislost na Kamila nenávidí vyučovat
šéfovi a na sekretářce (Pokračování na str. 8)
příjemné. Jak s'e můj život změnil! Dny . se staly
dobrodružnou krajinou plncu překvapení, tajemství
a vzrušení.
Listování slovníkem spisovatelů mne ohromilo a
naplnilo pýchou. Teprve zde jsem zjistil, jak velký
počet spisovatelů Čechy mají. Jaký to obraz píle*!
Na chvíli se mi zdálo, že snad ani není pro jednoho
člověka fyzicky možné, aby o každém díle každého
autora napsal rozsáhlou studii tak jak jsem to do
sud praktikoval. Něco se muselo stát. A toto něco
přišlo právě v podobě nápadu mého šéfa. Opět jed
nou si mne zavolal a zeptal se mne, jak jde práce.
Zdálo se i jemu, že to jde pomalu. Pomalu vzhledem
k poptávce, jak zdůraznil. Nakonec mi naznačil vý
chodisko.
Potřebujeme nové dějiny literatury, řekl rázně.
Zpozorněl jsem.
A co potřebujeme především a hned, je nový in
dex spisovatelů s uvedením jejich nejdůležitějších děl.
Pochopil jsem rázem. Můj drahý ministr mi ještě
naznačil, že na další, á to tentokrát znamená ofi
ciální spolupracovníky, jsou již přiznány a uvolně
ny finanční fondy. Měl jsem tedy volné ruce. Vol
nost’ pro tvorbu. Teď konečně bylo možnG stvořit
nový svět, stvořit novou historii, opravit dějiny, na
plánovat objevy, teď konečně bylo. přede mnou dílo,
o jakém se nikomu ani nesnilo!
Vrhl jsem se do práce po hlavě. Nový index rostl
cd hodiny k hodině. Jaké pole pro literárního histo
rika, jenž má špetku fantazie! Jaké možnosti k opra
vám, nápravám a korekcím! Připadal jsem si jako
Amundsen,. když za polárním pruhem objevil sever
ní kvočnu.
Jednoho dne byl index hotov. Zalykal jsem se
štěstím a pýchou, když jsem v něm listoyal, odpře
du dozadu a naopak a napřeskáčku: Jaroslav Va
lenta — Jdi za červeným světlem, Vašek Káňa —
Parta rušiče Karbana, Julius Zeyer — Jan Maria
doktor Pló-jhar; Jiří Šotolov — Bázně, Jarmila Loukotková — Po nás zvýšený stav vody, a další a další,
nekonečná řada národních klasiků, i těch nových,
všichni pohromadě a všichni konečně ukázáni světu
tací, jací ve skutečnosti byli a jak se ukázali sami
ve svých dílech, jež mnohdy — právě tak jako .auto-
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Contin. " G O U R M E T "
Restaurant " L A B U Ž N Í K "
129 Baysw ater Rd.
Rushcutters Bay
p

Sydney, tei. 517395

(Pokračováni se str. 71
něčemu, v co nevěří. Oba
manželé tedy celkem uví
tají, když londýnská uni
versita pozve Davida, kte
rý má ve vědeckém světé
dobré jméno, na rok k
přednáškám do Anglie.
To je výchozí situace, z
níž se odvíjí další, vlast
ni děj.

f
i

Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 L odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Na Vaší návštěvu se těší rodina Novotných

i noční, .navštěvuje ji v
bytě jejího muže, který je
jako hudebník neustále
na nějakém turné, utrácís ní úspory na 1domek
‘ ‘okenní rám po okenním
rámu” , kupuje jí nemož
ně drahé šaty a boty, kte
ré Své ženě nikdy nekou
pil, .vyměňuje na černém
trhu za hříšný kurs koru
ny za libry a odjíždí s
milenkou na týdenní vý
let do Londýna, zatímco.
manželka je s dětmi na
prázdninách. Nakonec ne
chá kvůli milence padnout
i roční docentúru v cizi
ně. Všechno se pro něj
naráz stává vedlejším,
neboť “ štěstí se nedá
měřit na hodiny” .

Čirou náhodou pozná
David
mladou herečku
nově otevřenou českou restauraci
3
Ivu, naprosto nespolehli
C O N T IN E N T A L G O U R M E T R E S T A U R A N T S
714 George St., Sydney
g vou bytost, vdanou sice,
(naproti pošt. úřadu Haymarket)
__
K ale lehkomyslnou až k
Otevřeno: pondělí — pátek od 10 do 7 hod. večer. „
časté nevěře. Iva, proto
sobota od 10 do 2 hod. odp.
k
V neděli je zazeno
<; typ egoistky, vnese do
uspořádaného
Davidova
života. který se pohybuje
mezi laboratoří a rodinou,
prvek neodpovědnosti, do
Máte-li nějaké znalosti v šiti kvalIíHÍefa
sud vědci Davidova rázu
dámských šatů, můžete vydělávat
neznámý. Biolog podlehne
M IM O Ř Á D N Ě V Y S O K É M Z D Y
fascinaci děvčete, pro
padne mu tělem i duší,
za výtečných pracovních podmínek
jezdí s ní na výlety v nej
NOVÉ RYCHLÉ ŠICÍ STROJE.
nemožnější hodiny denní
Týden 4% dne. Stálá místa.

js Při návštěvě Sydney navštivte naší druhou

§
n
5
%
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Nebeznecná láska

Česká restaurace

H
g
g

DOMOVÁ

P J Y.

g

LTD.

6. poschodí.
2 Foveaux St.. Surry Hills (Sydney)
proti ústřednímu nádraží
(Central Station)
Telefon 211-5801 (Sydney')

ři sami — byla světu presentována pod nepravými
jmény a názvy.
Pro zaměstnance ministerstva nastala, tatíčka..
Úkoly se rozrostly. Každý jednotlivý případ bylo sa
mozřejmě nutno vědecky prokázat a dokázat. Věděl
jsem dobře, co je to za dřinu, věděl jsem ale také
sám ze své zkušenosti, co je to za radost z vykasaaé
práce. Někdy jsem i stým drobným speligpracorra■kům záviděl, ale nebylo možné být sesínnestáfci.
Pro sebe jsem nakonec přece jen vybral také jedre:
věc; byla to vzácná kniha naší historie, nesprávně
po dlouhá staletí uváděna jako Kšaft umírající jed
noty českobratrské. Pravda mi byla jasná na první
pohled. Kniha se správně jmenuje K š e f t umíra
jící jednoty českobratrské. A autorem není nikdo ji
ný než starý sympatický pijan Chir.c-lčický. což
jsem dokázal laboratorním rozborem originálu. Byla
to. práce,. které si opět všiml světový tisk a historieko-literární ústavy po celém světě. Cítil jsem
zadostiučinění.
Už. ani nevím, jak jsem našel čas na několik men
ších prací; ne ovšem malých co do významu: Ruske
dějiny národa českého. Ruské léčivé byliny. Červe
ná gardistka, Kozáci na Missisippi. Vydal jsem též
brožuru Čurila Plenkovič a dětské zdravotnictví.
Jiná menší práce byla pro mne přímo lahůdkou, šlo
o sbírku Česká lidová udání, pořekadla a přísliby.
Uvědomil jsem. si v té době, že mi česká literatura
již nestačí.
. .
Od Marxova Kapitána a Engelsovo knihy Podil
práce na póopičení člověka byl pak již jen krok k
rozsáhlé akci, jež posléze doznala světového význa
mu, popularity a. dosahu. Dohodli jsme se o všem
s mým ministrem. Prohlásil tehdy: Budoucnost patří
nám a logicky tedy i minulost je naše! Jde o nové
indexy!
Historicko-literární ústavy' po celém světě projevily
ó naši vědeckou práci zájem. Přicházely dopisy z
celého světa. Lidé posílali výstřižky, rukopisy, fo
tografie, dokumenty, ba někdy i peníze. Na druhé
straně se zase, našli tací, kteří požadovali honoráře.
Stačili jsme to však opět sami. Měli jsme již svoji
vědeckou metodu na odkrývání nejasností, na ob
jevy pravých jmen, jež se často kryly pseudonymy.

A právě proto, že je
štěstí s Ivou přece jen aniž to David tuší - zá
vislé na čase, musí jed
nou skončit. Ani když se

s ní definiíivriě rozloučí,
ani'když ho Iva už nechce
vidět, třebas se pro ni
vzdal silbné kariéry, není
jeho lásce konec. Dívka,
která se zdá tak povrch
ní, tak přelétavá, tak so
becká, si -bere život, pro
tože nedovede být sama
Milostný poměr k Davi
doví vyváděl i ji z existenciálního osamění, dív
ku, “ k níž nebyl nikdy
nikdo, zvláště dobrý” . .
Tento poutavý a k přemýšelní nutkající román
osudné vášně je zároveň
typickým příkladem psy
chologie moderního člově
ka, je ha osamocení upro
střed okolního světa, kte
rý kašle na někdejší hod
noty a vyznává jen věc
nost; je obrazem lidské
touhy po okamžiku štěstí,
ve kterém by zapomněl na
marnost celého lidského
snažení.
J. o.

Samostatná žena podnikatelka, maďár.
původu, hledá
HO SP OD YN I

samost., příjemného
vzhledu (může to být
pensistka), do ultramo
derního krásného domu
v North Shore. K dispo
zici má pěkný, světlý
pokoj s koupelnou. K
úklidu bude pravděp.
další pomocnice. Jsou
třeba reference.
Tel. v obch. době
95-5217, po hod.
95-3355 (Sydney)

Přijmeme
P A N Í S T Ř E D . LET
nebo P E N S IS T K U

na byt ve Vaucluse,
která by se starala o
41eto-u dcerku - vodí!
ji do školy atd.
ŽÁDNÉ VAŘENÍ
ANI ÚKLID.
Plat dle dohody.
Je třeba znát trochu
anglicky nebo - maďař.
Volejte lask. mezi 2. a
6. h.. odp. tel. 337-4247
(Sydney)
T

Přijmeme
S K L A D N ÍK A

M LAD Ě ŽENY
^ D ÍV K Y

do továrny ^na pletené
zboží. Dobré podmínky,
vysoké mdzy. ^Spousty
přesčasů.

zaučíme opravovat
pletené zboží. Vysoké
mzdy, spousty přesčasů, stálá místa.

V E R Y F IN E
K N IT T IN G CO.

V E R Y F IN E
K N IT T IN G CO.

3 Wellington St.,
Chippendale.
Tel. (Sydney) 69-7012

3 Wellington St.,
Chippendale.
Tel. (Sydney) 69-7012

!

Někdy se mi zdálo, že jsem trochu přepracován.
Stále však jsem měl onu snahu vše měnit, všemu
přijít na kloub, poznat pravdu a zjevovat ji světu.
Bylo také co vydávat, za čím jít a čím se pyšnit.
Jen tak namátkou: Albert Camus — Cizák, Stendhal
— Červený a rudý, Chevalier —' Zvonosrpy, Victor
Hugo — Imperialističtí bídníci, K. M. Čapek Choc
— Kaplanova turbína, Maršál Žukov — Upomínky,
A. Miller — Smrt obchodního gestikulujícího., lan
Fiemmícg — Doktor Nět, a ty dvě nádherné věci,
jež napsal Mark Taiwan: Zahákl berly Fin a Tom
SvríJeL
Vše jsem udělal prakticky na jeden zátah; někdy
v té době se také stalo, že mi moji práci vrátili fc
opravě. Muselo jit o cmyl. Nevěnoval jsem tomu
JMBDMT30SÍ- byl jsem příliš zaměstnán. Měl jsem tolik
poznámek k dalším pracem, tolik nápadů a tolik
náčrtů :

S
Č E S K O S L O V E N S K Á O B E C L E G IO N Á Ř S K Á ,
g
^
V
g
Jednota NSW v Sydney
£
gsrdečně zve Vás a Vámi uvedené hosty na našig
G

I
y
g
g

T R A D IČ N Í

TANEČNÍ

ZÁBAVU,

kterou pořádáme v sobotu 30. června 1973
v sále “ POLICE CLUB” Sydney.
Začátek v 8 hodin večer.
-Vstupné včetně večeře, již nám připraví.
známý čs. restaurant “ LABUŽNÍK” $ 5Š

g

h
g
S

L-g ú ' ''
........................... záč — Apel, Hřebec Valach, Apostrof tučňáků, O
pejskovi a křečičee, Mistr Kampelička, Jak nouze
naučila Darmolila housky, Karel Havlíček Boruský,
Romance pro polnici, Ruksalka, Pantáta Bezoček.
Dům o tisíci propadlých patrech, prof. Jan Mukařc-vov, Čidel.Flastro, Nabokov — Bolí to, Staré po
věsit hezké, Khon-Tiki, Marica, Knot Hamsun —
Lhát, Odvaž písní tlustých. Tentokrát jsem své tex
ty poslal přímo do vydavatelství, nechtěl jsem se
zdržovat tím, že by nějaký roztržitý úředník moji
práci opět vrátil.
Přišli za mnou a omluvili se' mi. Viděl jsem, jak
si mne váží. Všichni se u příležitosti setkání se
mnou oblékli svátečně do bílého. Hovořili se mnou
laskavě a k věci. Oznámili mi, že pro mne nechaii
pc-stavit zcela nový a moderní ústav a já shovívavě
jejich- nabídku přijal. Odvezli mne hned. Přizná
vám, že se,m i v nové budo-vě' zalíbilo od .prvního
okamžiku. Ústav byl opravdu báječně vybaven. Když
'jsem.' byl unaven, ani' jsem nemusel dvakrát žádat
a hned jsem dostal. možnost dát si studenou sprchu.
Báječně mne to osvěžovalo-. Také elektromasáže mi
dělaly dobře ra mé staré reumatické potíže. Nebylonač si naříkat, spíše naopak. Byl jsem spokojen a
pln plánů, jako vždycky. Věděl jsem už také, co
bude můj nový úkol:. Nový index světových pohádek.
Dnes mám v poznámkách již některé konkrétní
věci: Jak se Honza a drak pustili co hákového kříž
ku, O Červené Gardistce, Sněhurka a sedm pioný
rů, O šťastném udání, Ali Baba a čtyřicet imperia
listů, O sovětských sudičkách z lidu, Dlouhý, Wiliam
široký a Bystrozraký, O Budulínkovi a jézedinkách,
a Jak -Jaromír do strany, přišel.^
Jsem zde šťasten. Můj bývalý šéf mne občas přijde
navštívit a povídáme si o indexech.
Brzy budu mít narozeniny, na které se-velmi tě
ším. Můj bývalý šéf mi prozradil, že mi sovětští
soudruzi věnují autíčko na elektriku, které troubí
na-klakson internacionálu. A taky prý dostanu gra
mofonovou desku soudružských pohádek. Je mezi
nimi i to O Jeníčkovi a Morance.
Moc se těším.

Rudý komisař Jánošík. Kašpárek Agent WC-7,
Král Larva, N:kc':a Šuhaj, kriminálnik. Kluk krá
lovny Dorotky. Erben — Svatební pyjamas, Josef
Holeček — jejich. Jilemnický — Vole nezoraná,
Remain RoIIand — Dobrý člověk ještě vyje, Louis
Aragon — Velikonoční mrskut. Bocacio — Kilomeron,
Gcrkíj — Macecha. Carrol — Alenka v Třetí říši,
Verne — Pět neděl v talóne, Bradbury — Maďarská
kronika. Kipling — Kniha žínglí, Irving Stone —
Námořník na tchoři, de Amicí — Infarkt. Exupery
— Trpasličí princ, Hennessy Williams — Tramvaj
do stanice touha, Bertolt Brept — Matka Guláš,
šok a jeho dcery, čipková Růženka, švanda Luďák.
Jirúsek — Filozoofilská historie. Skřek sv. Vladi
míra. Smii Flaška z Pardubic — Nová zrada, Fráňa
Šrámek — Stříbrný filtr, Prokuristovo lože, Marie
Majerová, povýšená Plukovníková. šolochov — Roz
rušená ze mně, Ján F. Koliár — Slávky dcera. Petr
Bezruč — Slezské plzně, Cirkus Puberto. F. Cooper
-- Poslední Uhýkán, Břetislav a pitka. O Brunevckovi, Tága rodu Forksichtů, Jan Katolista Turkyně.
Jih proti severovýchodu. Šípková Rušička. J. Heller
— Vodnatá hlava, Roháč z Dubé — Siónské proto
Z knížky "O sudy povídek", kterou chystají vydat
koly. Ročenka čsl. právnické plynové komory. Vik
tor' Kvik — S mouřenínama chichotá, Václav Re- CCC Books v Mnichově.
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, A. Čížek á J. P. Morris: Humor na ně. Vydalo nakladatelství CCC Books v Mn

íl j t i
'.vě, 1973. Cena US $ 4.70.

Socialistický vtip
Ptali se českého olympionika, čemu vděčí za své pozoruhodné výkony v hodu
kladivem. Důvěrně sdělil: Kdyby mi k tomu kladivu přivázali ještě srp, zaho
dil bych obojí mnohém dáli

Říká se, že vtip je kořením života. Něčím, co dodá příchuť jednotvárnému toku beznaděje. I nad
mísou plnou kaše je možno hladovět, zvláště je-li to kaše neslaná a nemastná. A tu přichází vtip, ona
sůl, která dělá kaši poživatelnou a vrací víru v budoucnost, Vtip je rosa, svlažující vyprahlou duši.
A konečně —- jak správně připomínají autoři útlé knížky vtipů z komunisty okupovaného Českosloven
ska — vtip je vlastní bratr snu, je. živelným aktem osvobodivým, je spojením básnivcst: s přesným
viděním.'
.
.
Protože je tomu tak, vymizely v socialistickém Československu vtipy o. zlých tchyních, nevěrných
manželkách a opilých manželech a. nastoupil vtip so cialistický.' Má blízko černému humoru, liší se od
něj však svou realistickou tragičnosti.
P.roghazi se po vltavském

nabrezi

starsi

člověk.

, U lavičky se zastaví a kouká přes vodu: To je krásnej
Kreml, že? Jakej Krem l?, namítne muž na lavičce.
To jsou Hradčany! Ale prosím vás! Nebuďte cimprlich!

■;

Vtip je odrazem duše národa, ©uše, která ač.
zdeptána, nevzdává se a náplastí humoru přelepuje
bolavá místa. Vydavatel knížky Humor na ně na
psal, že se Čechoslováci dovedou smát i když stojí
' po krk v ledové vodě. A to prosím není nijak lehké.

Boudo, pojď k tabuli! Pověz nám, proč máme rádi
Sovětský svaz? Prosím soudruhu učiteli, jelikož nás
osvobodil! Správně . . . proč nemáme rádi Ameri' čany? Prosím, protože nás neosvobodili!
Víte, co způsobilo, že Sněhurka po mnoha letech
spánku vyskočila ze skleněné rakve a pelášila do
podhradí? Princ jí pošeptal: Dole ve vesnici dostali
bílé nitě!
„
Budějovickými ulicemi šel občan a nesl pod paži
pět roliček toaletního papíru. Hned ho obklopili lidé
' a chtěli vědět, kde to nedostatkové zboží koupil. Ale
to je omyl, bránil se muž. Já ten papír nekoupil,
já ho jen nesu z čistírny!

První volby podle komunistického vzoru se už
vlastně konaly dávno v ráji, zjistil farář od Svaté
ho Jezulátka. To Pánbůh přišel k Adamovi a řekl:
Tady máš Evu, tak si vyber!

Buďme však optimističtí a věřme, že svobodným
zemím bude ještě dlouho přáno setrvat v naivitě.
Československý humor tohoto věku bezděčně prozra
zuje, jak hluboká je víra národa ve svobodný svět
a dokonce i ve vlastní “ odpadlíky" — emigraci.
Psala matička synovi, který utekl ra Západ: Mě
la bych ráda na zahradě jahody, ale chtělo by to
prekopat a na to už nemám sílu. Co mám dělat?
Odpověděl jí: Proboha, nic s tím nedělej, jsou tam
zahrabané zbraně! Za čas matička napsala: Byli
tady esenbáci a prekopali celou zahradu. Co mám
dělat? Odpověděl jí: Co bys dělala? Vysaď ty ja
hody a máš to!
'

V pražském Parku kultury a oddechu Julia Fučíka
prodávali sádrové hlavičky Marxe, Engelse, Lenina
i Svobody. Krajan z Ameriky projevil zájem: Well,
boys, jakej dostanu rabat, když jich vezmu deset
tisíc? Hned odtáhli krajana na ministerstvo zahra
ničního obchodu. Když byl obchod uzavřen, ministr
;
Vtip je veliký lékař. Jeho léčebná metoda je jed vřele potřásl krajanovi rukou: Takových uvědomě
lých krajanů by mělo být v Americe víc! Jak to,
noduchá. Nic neslibuje, nepochlebuje, jen ušklíbnutím uvědomělých?, zarazil se Smeetfco. Ja mám v Cle
" konstatuje a zesměšněním dělá z nesnesitelného sne velandu lidovou střelnici!

sitelnější.

Vybrat ty pravé a nejcharakterisňčtější z tisícu
drobných nitek humoru je opravdová dřina a tvůrčí
práce. Krunýř, který nosí československý občan, je
neviditelný. Čížkovi a Morrisovi se podařilo ukázat
z . čeho je utkán a jejich knížku Humor na ně si
jistě s potěšením přečte každý exilový čtenář. Najde
Na plenární schůzi v Divadle Spejbla a Hurvínka
se přihlásil o slovo Hurvínek: Budu mluvit stručné v ní nejen zábavu, ale také mnoho poučného. Včetně
a jasně soudruzi! Kam zmizelo maso? Kde je toa těchto dvou závěrečných anekdot:

Ten náš život se opravdu zajímavě vyvíjí, konsta
toval pan Krampus. Nejdřív jsme měli kult osobno
sti, to jeden kašlal na všechny. Následovala éra od
bourávání kultu, to všichni kašlali na jednoho. Teď
zase normalizujeme — a všichni kašlou na všechny.

letní papír? Kam se poděl náš soused? Kde je ovo-

Do Československa zavítal americký novinář, aby

I ce? Kde je ten slibovanej blahobyt? A kde je svo se na místě přesvědčil, jak to vypadá s normalizací.

boda? A ža náramného potlesku sestoupil s jeviště.
A hned první den mu byly nápadné dlouhé fronty
Za týden se konala další plenárka. Tentokrát vy
v ulicích. Co to znamená?, ptá se. Hostitel se mu
stoupil na jeviště otec Spejbl: Soudruzi, budu mlu
snažil rozpačitě namluvit, že lidé v těch frontách
vit stručně a jasně. Kde je Hurvajs?
Samozřejmě, že komunismus je vítězstvím ideje,
bruče! pan Pecka. A tiše dodal: Nad zdravým ro
zumem!

Politický vtip se stal v poslední době módou i na
Západě. A přece je mezi západním politickým hu
morem a humorem ze zemí ostnatého drátu nepřekle. nutelná propast. Je jí poznání, zkušenost, které stá: le ještě svobodným zemím chybí.
Kdo je to vlastně komunista, tati? To je člověk,
který se už vzdal naděje stát se kapitalistou.

§-
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Velký výběr importovaného zboží
Půjčování, opravy, výměna lyží

S N O W SKI
dříve Bruce Bretherton Ski Shop
majitelé rodina Blahovcova
T O O R O N G A V IL L A G E Shopping Centre

(roh Toorak & Tooronga Roads)
— obchod 25
Telefon 20-7437
Odborné porady a všechny informace o
lyžaření y Austrálii ochotně a zdarma
Obchod je otevřen vždy v pondělí a úterý od
10 hod. dop. do 5.30 odp., ve středu, čtvrték a
pátek do 9 hoci. večer, v sobotu od 9 hod. do
1 hod. odp.
(event, dle předběžného telef. ujednání —
žádejte k telef. p. Josefa Blahovce)

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
er. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Alfona, Vic. (314-6281
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

stojí na lístky do biograful Když se novinář vrátil
domů, napsal ve své reportáži: Pražská normaliza
ce se mimo jiné projevuje zvýšeným zájmem oby
vatelstva o kulturu,’ hlavně o filmy, z nichž nej
úspěšnější — aspoň podle délky front — se jmenuje
M A SN A .
Doslova přes noc se to sesypalo. Úplně. A bylo po
všem. Lid zajásal, shromáždil se na Václavském
náměstí a vítal vedoucího představitele emigrace,
o němž se předpokládalo, že bude příštím presiden
tem svobodné republiky. Stařeček vystoupil na ochoz
Národního musea, dojatě si otřel slzy a spustil do
mikrofonu: Ladies and gentlemen, já rád, že se vraceti do staré vlasti, já rád vás uviděti — indeed.
|'m very, very happy! Čech v davu zklamaně pro
táhl tvář a řekl: Smatritě továrišči — eto náš buduščij prezident? Radnyj jazyk zabyl!
V Austrálii můžete knihu objednat na adrese:
M. Čechová, Lot. 8, Stumpy Gully Rd., Moorooduc,
Vic. 3933.

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ

* PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ KRMENÉ HUSY, KACHNY, SLEPICE
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
S il Latrobe St., Melbourne, 3000

Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
!
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli

★

# .

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. t l i
KOPECKÝ SMAIMOOBS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic.

TeL 8 6 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zasžáÄa í . *
Číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zasiávša ä. 91

- i ó-
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Džetem — denné
do V ÍD N Ě , F R A N K F U R T U nebo L O N D Ý N A

můžete letět Z A P O U H Ý C H $ 370.Do mnoha mést v E V R O P Ě a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí

NALÉHAVÁ TELEFONNÍ

$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

A LM A

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA

TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

(roh Elizabeth St.), Melbourne .
Telefon 63-4001 — 63-4002

V MELBOURNE
Vedoucí

kontinentální pekárna

v

Melbourne
V O L E J T E T E L E F O N IC K Y

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.

Č ÍS L O

662 3000

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!

V SYDNEY

Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je. zárukou nejlepší kvality.

V O L E J T E T E L E F O N IC K Y
Motáky z Ruzyně.
cena A $ 2.00.

Index,,

Koln,

Č ÍSLO

str. 115,

221 1111

Ze socialistické BastiJy
Společnost pro exilovou literaturu v zahraničí In
dex v Kolíně n/R. začíná expedc-vat dychtivě oče
kávanou knížku Motáky z Ruzyně. Její autor je prav
děpodobně neznám i samotnému nakladatelství. Kníž
ka nebyla koncipována pro veřejnost. Její autor,
zřejmě' aktivní příznivec Dubčekcvy liberalizace, se
ocitl v roce 1972 ve vazbě a byl delší dobu vězněn
v nápravném zařízení Ruzyň, jak se úředně říká.
Se soudem se u politických obžalovaných nespěchá.
Podařilo se mu najít skulinku v neprodyšnosti vězeň
ských zdí a potají odeslal několik dopisů své rodině,
aby podával zprávu o svých osudech. Manželce ob
žalovaného se také podařilo poslat několik necenzu
rovaných dopisů, první je v knížce uveřejněn a do
kumentuje metodu domovní prohlídky. Dopisy pak
manželka obžalovaného č f jeho přátelé propašovali
do,ciziny, dostály se do rukou redaktora Indexu a
ten je pozásluze shledal tak zajímavými, že se roz
hodl je publikovat.
Ti čtenáři, kteří očekávají literaturu popisující
drastické momenty plné vyražených zubů, ukopa
ných vězňů a sprosťáren bachařů a vyšetřovatelů,
raději ať tuto knížku nečtou. Je zcela jiného ražení.
' Motáky z Ruzyně nesou pečeť neobyčejně vzdělaného
autora, který sleduje při jejich psaní jediný cíl
:objektivně informovat svoji rodinu o sobě a prostře
dí, v němž se nedobrovolně ocitl. Autor se vyhýbá
filosofování, subjektivním úvahám nebo politickým
plánům, nerozebírá témata práva a bezpráví, píše
deník o tom, co kolem sebe vidí. Piše jej v jámě
lvové, koncipuje jej tedy opatrně, aby při případ
ném prozrazení této tajné ' pošty nebyl navíc obža
lován z pobuřování; na tento zločin je čs. justice ne- obyčejně choulostivá. Vypravuje tak. aby mohl do
kázat, že mluví pravdu-, vypravuje ovšem s vědomím,
že pravda n,ení vítaným kriteriem lidovědemokratického soudnictví.
Pobyt ve vězení, kde osazenstvo, tvoří spektrum
cd obžalovaných či odsouzených z politických důvo
dů (často lidí na vysoké intelektuální úrovni) až po
kriminální živly, drasticky ovlivňuje způsob myšle
ní, chování i vyjadřování. Autor Motáků z Ruzyně
byl zajisté také tak dotčen, ale naštěstí neaktualizo
val své dopisy krvelačností, touhou po pomstě, mesiášstvím nebo vězeňským žargonem. Vypráví velmi
nosným způsobem a vyjadřuje se gentlemansky, je 
ho stylistika a gramatika nese. stopy vytříbenosu
erudovaného tvůrčího pracovníka.

V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH, KDYŽ NEUMITE MLUVIT ANGLICKY

Č E Š T IN A J E J E D N O U Z M N O H A Ř E Č Í,
O V L Á D A N Ý C H T L U M O Č N ÍK Y
Z V L Á Š T N Í, 24HO DIN O VÉ S L U Ž B Y ,
POSKYTOVANÉ
TÝDNU

PO S E D M

DNÍ V

F E D E R Á L N ÍM

M IN IS T E R S T V E M
P Ř IS T Ě H O V A L E C T V Í.

PO M O H O U V Á M Z A V O L A T L É K A Ř E ,
Z Á C H R A N N O U S T A N IC I, H A S IČ E ,
P O L IC II. P O R A D Í V Á M V E V Ě C E C H
U B Y T O V Á N Í A Z A M Ě S T N Á N Í.
JSOU J IM N Á P O M O C N I D A L Š Í
L IN G V IS T É , P Ř IP O J E N Í K R Ů Z N Ý M
V E Ř E J N Ý M O R G A N IS A C ÍM , K T E Ř Í
V Á M MOHOU P O M O C I V E C H V ÍL I
N O U ZE.

POZNAMENEJTE Sl TOTO OSLO — 662 3000 V MELBOURNE nebo
221 l l l l V SYDNEY — A ZAPAMATUJTE Sl JE

Ruzyňská věznice se stala již od svého, vybudování
v roce 1950 celonárodním pojmem — nepříjemným
a mrazícím. I když se dnešní vyslýchací metody
změnily, stále je to instituce podřízená diktátorům
obávajícím se q svá mocenská .postavení. Dnes mů;.
žeme Ruzyň pokládat za zařízená vyřizující argu
menty politbyra KSČ v boji “ čistě politických pto-i
středků” . V tomto pohledu se její poslání vůbec ne
změnilo. Ruzyň je jako barometr — při každé pani
ce nahoře a při každém tuhnutí dole se rychle plní
politickými odpůrci. Autor pozoruhodných Motákú
z Ruzyně byl či ještě je jedním z nich.

Poslední tři z jedenáctí dopisů pokládám za nej
přínosnější. Je to vynikající analýza lidí, kteří tvoří
jednu z pák socialistické moci, ozbrojenou pěst děl
nické třídy a ve skutečnosti parazitů na těle spo
lečnosti — pologramotných agentů vyšetřující a
strážní mašinérie. Hlavním úkolem tohoto podzem. ního gangu — Státní bezpečnosti — je ono typické
poslání tajné policie v diktatuře: boj proti opozici.
Knížka je uvedena fakty nabitou předmluvou, kte
rou povolaně napsal jeden z poučených, Luděk Pachman.
. IP
(Knihu můžete objednat v HD. Cena $ 2.00)
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— členové a přátelé Jednoty ve Viktorii uctí v ne
děli 8. července 1973 památku zesnulého předsedy
Jednoty a ZVV v Austrálii br. J. P i e k a polo
žením věnce u jeho urny na hřbitově Boroondara v
Kew (roh High St. a Park Hill Rd.). Sraz účastníků
ve 14 hodin.
— Vyzýváme všechny členy a krajany, aby hlásili
případy nouze, duševní a hmotné tísně krajanů,
kteří žijí osamoceni, na adresu sociální referentky
čs. sdružení ve Viktorii, sestry I. Čapkové, MBE ,
P. O. Box 192, Sth. Melbourne, 3205, nebo na P. O.
Bo.x 6, St. Kilda, 3182, nebo telefonicky na č. 52-1311.
J. F.

SPORT V AUSTRÁLII
M E L B O U R N E — S L A V IA 2 : 1 (2 : 1)

Ačkoli Slavia prohrála, předvedla dosud nejlepší
výkon této sezóny. Její mužstvo prokázalo, ž e . umí
bojovat, dobře kombinovat a. hrát konstruktivní ko
panou. Dokonce -i před brankou soupeře měl slávu
stický útok patřičný důraz, takže jen skutečná smů
la připravila tým o vítězství, i když hrál víc než po
lovinu zápasu ó 10 hráčích. První branku dostala
Slavia z trestného kopu, ačkoli měl soudce pískat
jen volný kop. Krátce nato Melbourne zvýšil náskok,
když se míč po jednotlivém útoku odrazil od břevna
a stočil do slávistické svatyně. Smůla byla dovršená,
když soudce vyloučil Harrise, na kterého si od po
čátku “ zasedl” . Snad všechny tyto okolnosti vybičo
vali pak hráče k mimořádnému výkonu. Výsledkem
byla krátce před poločasem krásná branka R. Ken
ta, který upravil skóre na 2 : 1. Po změně stran bo
jovali slavisté jako lvi, nejenže o 10 lidech odolávali
soupeři, ale měli víc příležitostí ke skórování. štěstí
však-bylo ten den na druhé straně, Slavii se nepo
dařilo znovu skórovat. — Druhé mužstvo vyhrálo
2 : 0. Krásný byl druhý gól Milana Frydrýška, který
si vypracoval míč od zadu až do brány.
Příští víkend je reservován pro mezinárodní zápa
sy. V neděli 8. července hostí Slavia mužstvo George
Cross ha hřišti v Reilly St. v Ringwoodu.
J. K
IN T E R W IL L IA M S T O W N P R V Ý
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DOMOVÁ

P Ř Á T E L É

H L E D A JÍ

Č E S K Á Z P Ě V A Č K A M IL U Š K A Š IM K O V Á S E ST A LA

stálým členem .Australské opery.
V letošní operní sezóně- se.-, zúčastní slavnostního
otevření nové budovy sydneyské opery v zahajujícím
díle Válka a mír, dále v-Kouzelné flétně a, v Sestře ,
Angelice.
.
Miluška Šimková, bývalá zpěvačka čs. ^rozhlasu
byla v posledních letech koncertní1zpěvačkou -pro. A.B.C. a sýdneyskou filharmonii.
KUB',

Roberta Bendu (šachistu) z Plzně, který odešel
do Austrálie v r. 1949 a Emila, Vyskočila z Kladna II.,
Sídliště 9, který, odešel před 3 léty (zpráva).. Jan
Vincenec nar. 24. 1.'1945 ve Vodňanech a jeho man
želka Jiřina mají v red. osobní doklady.
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného m n i i i i i i i n m n H É i i i i i i i H H i n i i
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

S Y D N E Y

IN M E M O R IA M
Dne 27. června 1973 tomu bude rok, co odešel
na věčnost náš drahý bratr a švagr, pan
F R A N T IŠ E K B A R T Á Č E K
Kdo jste ho znali, prosíme, vzpomeňte s námi.
Manželé Špiclovi, North Balwyn, Vic.

j-ggaaiasasa a i ^ ^
Společnost pro vědy a umění v Sydney

Vás srdečně zve, na
K L A V Í R N Í

R E C IT A L

absolventa pražské konservatoře
T O M Á Š E

2 5 L E T É T R V Á ÍH
~
Č E S K O S L O V E N S K É H O S K A U T IN G U V E X IL U
Pořádají se letní tábory pro hochy i děvčata

, Letos je tomu 25 let co začali odcházet první česko
slovenští skauti, a skautky do exilu. Při příležitosti
tohoto výročí uspořádá SKAUT - - Československý
Skauting v Exilu (ČSE), respektive jeho přípravné
ústředí, několik letních táborů v Evropě i v. Americe.
EVROPA: Bude pořádáno celkem 6 třítýdenních
táborů pro vlčata, skauty a skautky u “ Kostivalu”
v černém lese v období od 10. července do 19. srpna
O přihlášky a bližší informace ái napište na adresu.
SKAUT (EUROPE) Postrach 1134, 7 Stuttgart, BRD
AMERIKA: Budou pořádány 2 třítýdenní táborv
pro hochy a děvčata od 22. července do 12. srpna
na břehu jezera^ uprostřed lesů ve státě Maine. O
přihlášky a bližší informace si napište na adresuSKAUT (U.S.A.), P. O. Box 7242, Washington. D. C
20044, U.S.A.
Tábory, určené pro mládež od 6 do 18 let, budou
vedeny- v českém duchu i jazyku. Členství v místní
národní skautské organizaci a v ČSE se doporučuje
není však podmínkou. Protože může být nutno počet
účastníků omezit, doporučuje se, aby se zájemci při
hlásili co nejdříve.

Inter W. odohral dosiaľ už polovicu divíznych zá
pasov vo West Division súťaži. Bezpečne vedie prvé
miesto y tabulke. Okrem jediného remizovaného zá
pasu s-Yarräville ( 1: 1) porazil každého súpera.
Obrana Interu je skvelá a útočnici už nastrielali 34
gólov, zatiaľ čo súperi ím dali len 6 gólov. Najviac
gólov za Inter vsietil Gešovský (10), za ním nasle
dujú Bartol so šesminc-m (každý po 9). Rezerva na
sleduje dobrý príklad prvého mužstva. Tak to bolo
aj na poslednom zápase 17. júna. keď Inter bol ho
sťom u Kensington United: V predzápase rezerva
Inter-u vyhrala 5 : 0 a 1. mužstvo zdolalo súpera
4 : 0 . Góly dali: Gešovský 2 a šesmín i Dorič J. po
jednom. — Týmto výsledkom Inter W. v deviatich
majstrovských zápasoch získal 17 bodov. Za ním na
sleduje Nth. Sunshine (12 b.), Kensington U. a Yarraville po 11 bodoch.
Okrem majstrovskej divíznej súťaže 10. 6. začala
sa aj pohárová súťaž, v ktorej Inter vyradil Central
Brunswick v pomere 5 : 0 a rezerva vylúčila Ntfa.
Springvale výsledkom 1 : 0. — Informácie o mieste
a čase zápasov ochotne podá tajomník Joz. Karlečík
telefonicky vo večernom čase: Tel. 391-5728.
R. O-

který se koná v úterý 17. „července 1973
v 8.15 hodin večer v St. James Hall, .
169 Phillip St., Sydney
Na programu je:
Beethoven: Sonata in F minor (Appasiohata) \
Op. 57,
Chopin: Studie v C minor (Revoluční)..
Vít. Novák: Písně zimních nocí
Rachmaninoff-. Preludium v B minor, Op. 32
A. Dvořák: Furiant z Idylických skladeb .
J
B. Smetana: Polka v A minor,
'T
Furiant z Českých tanců
!
Vstupné: dospělí $ 2.-, studenti a děti $ Lj

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

PR AHA

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney

Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

AU TOŠKOLA

— Dne 7. května zemřel spiknutí (riz str. 4).
po dlouhé nemoci v New — Universita Notre Da
Yorku ve věku 65 let čs. me v Nelsonu v Britské
spisovatel
a
diplomat Kolumbii jmenovala pro
Egon Hostovský. Napsal fesora botaniky na uni
ve Vancouver u
řadu románů a povídes versitě
(do
před válkou v Českoslo Vladimíra Krajinu
vensku (např. Případ pro února 1948 gen. tajemní
fesora Kómera, Černá tlu ka Čs. strany národně so
pa, Kruh spravedlivých) cialistické), čestným dok
i za dvojího exilu v Ame torem.
rice (např. Listy z vy  — Dne 14. května zemřel
hnanství. Cizinec Medá v New Yorku ve věku 75
byl.
Půlnoční pacient. let dr. Oskar Klinger, po
Dobročinný večírek. Ne slední osobní lékař čs. mi
zvěstný). V poslední dobét nistra zahraničí Jana Ma
vyšly: Osvoboditel se vra saryka.
cí (1972) a Všeobecné — Na manifestaci němec
ké křesťansko-demokratické mládeže- dne 20.
Po mimořádném úspěchu v květr.u tr.
května v Bonnu promlu
vily též Luděk Pachman.
S P O R T O V N Í K L U B S L A V IA
Zdůraznil, že bez svobody
evropských národů není
Vás srdečně zve na druhou
možné skutečné uvolnění ’
mezinárodního
napětí.
Řekl dále, že Českosloven
sko bylo nejen přinuceno
mlčet, ale bylo také při
nuceno milovat Sovětsky
svaz.
kterou pořádá vneděli dne 1. července 1973
— V Mnichově zemřel
náhle ve věku 47 let dra
ve všech prostorách restaurace “ Rheinland”.
matik . a autor filmových
9 — 13 Drewery Lane, Melbourne-City
scénářů Vratislav Blažek.
(poblíž rohu Lonsdale & Swanston £ts.)
V -Československu měly
Začátek v 5.30 hod. večer, konec o půlnoci
největší úspěch jeho fil
my “ Tři přání” a “ Starci
Hraje opět známý orchestr Edy Zlatého
na chmelu” . Do srpnové
Vstupné včetně prvotřídní české večeře $ 7.00 .
.
okupace byl Blažek čle
Reservování míst: tel. 30-6-4202 (J. Křepčík), 49-3294 (V. Frencl)
nem ústředního výboru
Svazu čs. spisovatelů. Je
Očekáváme opět velkou účast, i když jednotlivé pozvánky nerozesíláme
ho poslední televizní brq

N ED ĚLN Í T A N EČ N Í
Z Á B A V U “ PO NAŠEM ”

I

!

CHVOJKY,

Zamést, manželé
přijmou

Jan a Marie Wisz

H O SP O D Y N I ,

Telefon- (Sydney)
587-1497

H O D IN Á Ř *
Z L A T N ÍK *
STEVEN V A R DY

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

samost., pořádnou,
která by v domě. v
Bellevue Hill bydlela
nebo docházela (blízko
zast.
autobusu). . K
dispizici je odděl, pokoj
s TV. Plat $ 50.: či
stých týdně. Prosíme
reference. Mluvíme též
maďarsky. Naše po
slední hospodyně byla
s námi 17 let. Telefon:
(Sydney) 31-9225 (mezi
11 dop. a 5. hod. odp.)

Nová plně automatická
pračka značky
HOOVER
a sušička šíře 23”
Jen “ Naše ceny
jsou nejnižší!”

“ Gabriel" měla premiéru.'
v západonémeeké televizi
týden po jeho úmrtí.
— Ve Washingtonu zemřel .
ve věku 69 let exilový pra- '
covník, bývalý redaktor
RFE, Miloslav Rechcíg),
který byl před válkou po
slancem za republikán
"D IS C O U N T ftoUSE
skou stranu.
— Jako každoročně koná
241A Oxford Street
se i letos v tuto dobu
BONDI JUNCTION
pouť k Husovu kameni v
(proti kinu Metro)
Kostnici a to 1. července.
Tel. 389-1222
'Shromáždění zahájí Pře
mysl Pitter z Curychu a
POZOR: Náš obchod
Promluví též ThDr. Ale je POUZE na uvedené
xandr Heidíer z Mnichoadrese!
*'*

- ČS
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HLÁS

DOMOVA

25. 6. 1973
Na tenisových přeborech Francie
Z T R O S K O T A L I NA A M E R IČ A N U G O R M A N O V I

Karel

Janovský

Nečekaně vysoké vítězství — tři góly

ve čtyřech minutách

ČSR — Dánsko 6 : 0 ( 0 : 0)
To, co nikdo z příznivců čs, kopané v poločase pražského kvalifikačního střetnutí o postup na mi
strovství světa: Dánsko — Č SR nepovažoval už za možné, se stalo skutečností. Příchodem veterána
čs. týmu Jozefa Adamce z Trnavy stoupl po změně stran výkon Čechoslováků o dvě třídy, hráli jako
vyměnění, a nakonec z výsledku 0 : 0 udělali ještě triumfální vítězství 6 : 0. Nervózní, stereotypní hra,
průhledné akce a kopaná bez jakékoli koncepce, se rázem změnila v úplnou exhibici. Když utkání skon
čilo, kladli jsme si otázku: Má v kvalifikaci o účast na mistrovství světa toto vítězství ještě cenu
nebo je jen jakousi rehabilitací čs. kopané za poslední porážky? Buď jak buď, byl to první úspěch Če
choslováků pod vedením trenéra Václava Ježka. D ě lat však z tohoto vítězství nějaké závěry pro zápo
lení se Skotskem, to by jistě nebylo na místě, vždyť skóre v V lil. skupině už nehraje roli. Čs. národní
mužstvo, chce-li startovat na mistrovství světa r. 1974 v N SR, musí Skoty doma porazit a v Glasgově
uhrát remizu. A to jistě není snadné.

Všechny branky padly v 2. poločase. Pravé křídlo
Bohumil Veselý z pražské Sparty dal 3 branky (v
57., v 67. a v 81.. minutě), po jedné pak vstřelili:
Nehoda (pražská Dukla-— ve 47; minutě — první
gól), Bičovský (Teplice — v 59. minutě) a Hagara
(Trnava — v 60. minutě).
ČSR hrála v sestavě: Viktor, — Pivarník. Zlocha.
Samek (od 77. minuty Dobiáš), Hagara, — Bičovský.
Kuna, Igor Novák (od 46. minuty Adamec). — B.
Veselý, Nehoda a Stratil. Zápas řídil s přehledem
Švýcar Bucheli, diváků přišlo na Spartu něco mále
přes 10.000, odradil je zřejmě neúspěch čs. jede
náctky v prvním utkáním s Dánskem v Kodani.

Tabulka V lil. evropské kvalifikační skupiny:
1. Skotsko
2 utkání 4 body skóre 6 : 1
2. ČSR
2
”
3
” ”
7: i
3. Dánsko
4
”
1
” ” 2 : 13*2
0
1
9
8
7
6
5
3
Z L A T Á H O K E J K A M A R T IN C O V I

Viaídmír Martinec, útočník čs. hokejového národ
ního mužstva a mistra ligy Tesly Pardubice, byl
vyhlášen za nejlepšího čs. hokejistu sezóny 1972-73.
V anketě týdeníku “ Gól” , které se zúčastnili přední
čs. experti z řad Čs. hokejového svazu, dostal Mar
tinec 912 bedů. Anketa byla uspořádána už popáté,
Martinec však je teprve prvním útočníkem, kterému
se dostalo této pocty. Předtím byli za nejúspěšnější
C E N N É V ÍT Ě Z S T V Í L V ÍČ A T
čs. hokejisty vyhlášeni obránci: dvakrát obránce
. BJýská se znovu na lepší časy čs. kopané? Zatímco j ;hlavské Dukly Jan Suchý, dvakrát pak obránce
čs, reprezentační A mužstvo má po kodaňské remize Kladna František Pospíšil. Další pořadí v anketě:
s Dánskem jen malou šanci na postup na mistrovství 2. Jiří Holík (útočník — Dukla Jihlava)
822 bodů
světa r. 1974 v NSR, jdou čs. lvíčata od vítězství k. 3. F. Pospíšil (obránce — Kladno)
572 ”
vítězství. Čs. reprezentační mužstvo hráčů do 23 let. 1 4. B. Šťastný (útočník — Pardubice)
538 ”
které je mistrem Evropy této hráčské kategorie' (a 5. J. Holeček (brankář — Košice)
530
i v dalším ročníku dosáhlo dvou vítězství nad Ra 6. V. Nedomanský (útočnik — S. Bratislava) 391 • ”
kouskem a zvítězilo i ve Švédsku 3 : 0) dosáhlo 1. 7. J. Kochta (útočník — Sparta Praha)
364 ”
června v Bratislavě velmi cenného vítězství, když 8. E. Nový (útočník
Kladno)
.
253
porazilo stejně staré reprezentanty Anglie 3 : 0 , po 9. R. Farda (útočník — ZKL Brno)
225
poločasu 2 : 0 . Zápas začali Čechoslováci ve velkém 10. Jaroslav Holík (útočník — D. Jihlava)
188
stylu. Už v 8. minutě poslal Gajdůšek. dlouhou při
Ceilkem bylo bodováno 40 hráčů.
hrávku, Švehlík vyhrál sprintérský souboj s anglic
All-stars tým ČSR
kým zadákem Blockleyem. stříle], jeho první ránu
Jiří Holeček —■ M. Kužela (Bratislava), F. Pospí
anglický golnian Parkes sice vyrazil, ale Švehlík ji šil, — V. Martinec, V. Nedomanský a Jiří Holík.
pohotově vrátil do sítě. Tato branka Angličany vy
bičovala k velké ofensivě. měli v této fázi hrv^ v
M ALEČKOVA SED M D ESÁ TKA
poli převahu, ale obranné řady ČSR nebyly k pře
Dne 18. června se dožil v New Yorku ve vší svě
konání. Ve 33. minutě bylo však o utkání rozhodnuto. žesti a plném zdraví 70. narozenin jeden z našich
Gajdůšek znevu zacentroval, k míči se dostal Meli nejúspěšnějších a nejvšestrannějších sportovců Pepa
char a bylo to 2 : 0 pro ČSR. Angličané se ještě jed Maleček. Už v mladých letech byl dobrým lehkým
nou vzchopili, chtěli za každou cenu snížit nepříznivý atletem (překážky 400 m)„ fotbalistou, daviscuponáskok. V 55. minutě jim však zasadil _Švehlík roz vým hráčem ČSR, vynikajícím pozemním hokejistou,
hodné k. o., když překonal z ostrého úhlu Parkese golfistou, cyklistou atd., největší jeho láskou však
potřetí. Mladé čs. naděje měly sice v závěru u(kání byl hokej. V třicátých letech byl odborníky uznáván
ještě několik pěkných šancí, ale už jich nevyužily. za nejlepšího hokejistu Evropy, v dresu kapitána čs.
Vyhrály však vysoko 3 : 0. což je velký úspěch, ^kru- hokejového národního mužstva i klubového celku mi
tá porážka Angličanů, kteří nebyli celkově tak špat stra republiky LTC Praha .proslavil náš hokej na
ní; v některých fázích hry byli čs. mistrům Evropy všech kluzištích Evropy. Ještě po r. 1948, kdy odešel
rovnocennými soupeři.
do exilu, hrál a .trénoval několik sezón ve Švýcar
ském Davosu, pak se “ dal” na tenis a golf, kterým
F IB IN G E R O V Á K O U L Í 20,03 M
Dvojnásobná olympijská vitězka ve- sprintérských zůstal až-do. dnešních dnů věrný. V tenisu poráží
ještě dnes o generaci (a ještě více) mladší soupeře,
disciplinách na TOO m a 200 m. východní Němka R e
nate Stecherová, je nejrychlejší ženou světa. Na •>. nechce se ani věřit, že mu je sedmdesát let.
ročníku ‘ ‘Zlaté tretry” v Ostravě zaběhla jako prvni
žena 100 m pod 11 vteřin, za 10.9 vt. Překonala tak
HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně, j
o 0,1 vt. dosavadni světový rekord, jehož spoludržiMdí redakční kruh. Adresa: Hlas domova, )
telkou 'byla- od loňského roku i bratislavská sprintér8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
j
ka Eva Glesková.
..........................
Z čs. reprezentantů byla v Ostravě nejúspesnejsi
Telefon: 42-5980
Helena Fibingerová, která vytvořila^ znovu^nový čs.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotliví
rekord ve vrhu koulí, když jako třetí koulařka histo
výtisk 2Sc. PŘEDPLATNÉ D® ZAMOŘÍ: lodi za
rie “ šla” přes 20 m, přesně dosáhla 20,03 m.
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
Na .lehkoatletickém mítinku v Helsinkách zlepšil
£stg. 3.-, US $ 7,- -nebo ekvivalent v jiné měně
čs. vytrvalec Jánský časem 13:32,0 min. čs. rekord
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělím*
na 5.000 m. Doběhl do cíle jako druhý za Finem Paina požádáni obratem.
värintou (13:29,6 min.), ale před dvojnásobným olym
pijským přeborníkem Finem Lassém Virenem.

Po několika letech se sešla na mistrovství Francie
v Paříži zase veškerá světová elita, a tak turnaj
patří letos spolu s Wimbledonem' a mistrovstvím
USA do nejvyšší kategorie Grand Prix tenistů. Sou
těži- tentokrát nepřálo počasí (turnaj byl dokončen
o dva dny později) a došlo na něm k celé řadě vel
kých překvapení.
O jedno z největších sě postaral čs. exulant, 291eíý
Milan Holeček (žije v NSR), kterýmž v 1. kole zví
tězil nad trojnásobným vítězem Wimbledonu Austra
lanem Johnem Newcombem ve dvou sadách 7 : 5 a
6=: 1.^Holeček to “ dotáhl” až mezi 15 nejlepších hrá
čů přeborů Francie, což je jistě velký úspěch. Pro
hrál až boj o postup do čtvrtfinále s Američanem
Ternem Gormanem 3 : 6 , 3 : '6 a 4 : 6. Na tomto
Američanu ztroskotal i v současné době nejlepší čs.
tenista Jan Kodeš, který mu podlehl ve čtvrtfinále
4 : 6,^6 : 7, 6 : 4 a 1 : 6 . Ve čtyřhře hrál v Paříži
Koděš s. černým Američanem Arthurem Ashem, je 
jich společné umění však končilo rovněž v boji o
účast v semifinále, ve kterém podlehli _holandskoaustralské dvojici Okker — Newcombe ' 4: 6 , 6 : 4
a 4 : 6. r
Mezinárodní tenisový .křest 161eté čs. reprezentant
ky Martiny Navrátilové se bezpochyby zdařil zname
nitě. Prohrála totiž v Paříži až ve čtvrtfinále s
Australankou Evonou Goolagongovou 6 : 7 a 4 : 6,
svým výkonem však znovu příjemně překvapila. Pře
kvapila hlavně -v utkání o účast do čtvrtfinále, ve
kterém vyřadila jako číslo 5 nasazenou Američanku
Nancy Richeyovou-Guntherovou 6 : 3 a 6 : 3.
Vítězem 72. ročniku pánské dvouhry se stal jako
číslo dvě nasazený Rumun lilie Nastase, který pora
zil ve finále o 7 let staršího. (331etého) jugoslávského
exprofesionála Niki Piliče 6 : 3, 6 : 3 a 6 : 0. V dám
ské dvouhře dominovala (celkově už popáté) 301etá
Australanka Margareta Courtová-Smithová,. která po
razila ve finále Američanku Chris Evertovou 6 : 7 , ’
7 : 6 a 6 : 4 ; čtyřhru mužů vyhrála australsko-holandská dvojice Newcombe — . Okker nad americkorumunským párem Connors — Nastase 6 : 1 , 3 ■: 6.
6 : 3 , 5 : 7 a 6 : 4 ; čtyřhru žen Courtová s Wadeovou
z V. Británie (nad francouzsko-holandskou dvojící
Durrová — Steveová 6 : 2 a 6 : 3 ) a v “ mixu” zů
stal titul doma, zvítězili Francouzi Barclay — Durro
vá (v závěrečném utkání porazili francouzsko-ho
landskou dvojici Dominques — Stoveová 6 : 1 a 6 : 4).
ST Á LE BEZ K O N K U REN CE

Šestinásobní mistři svě
ta v kolové bratři Jan a
Jindřich. Pospíšilové
z
Brna jsou už úplnými vir
tuózy, kterým se nikdo ze
soupeřů svým výkonem
nepřibližuje, , spíše na
čpak. O tom’ nás znovu
přesvědčili první červno
vý- víkend, kdy se v bel
gickém Gentu bojovalo o
Evropský pohár. Bratři
Pospíšilové vyhráli suve
rénně všech 7 utkání, v
posledním porazili - stej

ně jako loni na mistrov
ství světa v Offenburgu západoněmeckou
dvojici
Flackus — Bernais. Na
světovém šampionátu ■ v
Offenburgu to bylo 6 : 4,
nyní v Gentu 4 : 0 . Vel
mi čestně obstál v bojích
evropské elity i druhý čs.
pár Svoboda — Jícha z
Plzně, který obsadil 3.
místo. Kolová se tedy po
malu stává hlavně čs.
sportem.

- - Ve zkratce - — Na hřišti pražské Sparty na Letné došlo k ^přá
telskému fotbalovému utkání kdysi velkých rivalů
Letné: Sparty a Slavie, které skončilo nerozhodně
3 : 3, po. poločasu 2 : 2. Utkání mělo dobrou úroveň.
— Čs. lehcí atleti vytvořili 3 nové čs. rekordy. V
Praze nejprve Hájek překonal výkonem 69,02 m o
14 cm svůj vlastní čs. rekord v hodu kladivem, po
sledním pokusem- však Jaroslav Charvát přidal 2
cm — 69,04 m. V Pardubicích skokan do dálky Ja
roslav Brož zlepšil o 7 cm svůj' vlastní rekord na
7,95 m. V Brně pak — při druhém kole I. ligy atletek — posunula Naděžda Varcabová národní rekord
v běhu na 3.000 m na 9:35,4 min.
— Velká cena ČSR v motokrosu třídy do 500 ccm v
Holicích byla 5. jízdou mistrovství světa pro rok
1973. Zvítězil Bauer z NSR na Maico před Belgiča
nem Van Velthovenem na Yamaze. Nejlepším Če
choslovákem byl Toman na ČZ. _Stav mistrovtsví
světa po 5. závodu: 1. De Coster 84 b., .2- Bauer 62.
3. Van Velthoven 56 b. . . %. Stodůlka (ČSR) 50 bodu,
6. Toman 28 bodů, atd.

