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K ženevskému jednáni Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

svobodu infoímocí
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, jejíž druhá, nejdůležitější
část probíhá od 18. září v Ženevě, je přijímána pro změnu s menší nedůvěrou
na Západě než na Východě. Totiž oficiální postoj sovětského bloku se nezměnil,
ale publicita k jednání některých komisí zatlačila sovětskou propagandu z
útoku do místy nepříjemné obrany.

Sovětský svaz klade dá
le důraz na první a dru
hou část agendy, jak by
la ujednána v červenci v
Helsinkách - bezpečnost v
Evropě a prohloubení
spolupráce na poli hospo
dářském, vědeckém a
technickém -, kteréžto do
hody by chtěl uzavřít bez
ohledu na to, kdy a jak
budou skončena jednání
o části třetí a čtvrté. Je
zřejmě ochoten podepsat
i dohodu, která by obsa
hovala usnesení o svrcho
vanosti jednotlivých stá-

žádost o pomoc odmítnout
nemohl. Podobný výklad
uzavřených dohod by ji
stě našel i p:o jiné části
všeobecné dohody, ať už
pravda a logika znějí jak
koli.
Dohoda o hospodářské,
vědecké a technické spo
lupráci se nesetká s toli
ka potížemi, i když např.

tů, o zákazu vměšování
do vnitřních záležitostí ji
ných zemí a o jejich sebeurčení - pokud půjde o
dohodu všeobecně formu
lovanou, kterou lze vy
světlit po svém. Je to pře
ce pouze pět let, co se So
větský svaz odmítl vmě
šovat do vnitřních záleži
tostí Československa, ale

výklad toho, co lze poklá
dat za vědecké, bude na
obou stranách Evropy
často odlišný.
Západní státy kladou
největší důraz na třetí
bod dohodnuté agendy:
uvolnění vzájemných sty
ků a rozšíření informací.
A právě k těmto bodům
jednání se vyskytly na Zá
padě i nerealistické úva
hy o očekávaných překot
ných změnách v zemích
sovětského bloku, které
(Pokračování na str. 2)

Problémy americkej politiky

CO ZMŮŽE JEDEN ČLOVĚK ?

“ Rok Európy” nevyjde?

Jesenná politická sezóna v Spojených štátoch sa dostáva do plného tempa.
Je dosiaľ poznamenaná aférou s Watergate, ale na programe sú aj domáce
ekonomické problémy: inflácia, ceny potravín, tiskáIna politika vlády, federálne hospodárenie podľa od
hlasovaného rozpočtu. Na všetky tieto problémy má
Australští komunisté by hráli malou roli ve zdej však prezident Nixon názor odlišný od kongresu. To
ším životě i kdyby nebyli rozděleni na frakce pro-čín- spôsobuje rozpory, ochromuje činnosť vlády, ale pô
skou, pro-moskevskou a na zbylé členy původní Ko
sobí nepriaznivo aj na prácu legislatívy. A tak sa
munistické strany Austrálie. K poslední frakci se
hlásí též skupina intelektuálů, která změnila bezvý zdá, že najnaliehavejším vnútropolitickým problé
hradně pro-sovětský kurz po srpnu 1968, když padl mom v Spojených štátoch je nateraz otázka, ako ob
Dubčekův "socialismus s lidskou tváří", v němž hle noviť potrebnú spoluprácu medzi vládou a legisla
dala vzor nebo záchranu při snaze o praktické uplat
tívou.
nění komunistické ideologie. Tato skupina se nadále
Ale nezabúda sa pri atlantickej spolupráce a
úzkostlivě dovolává Dubčeka a nechce připustit, že
"socialismus s lidskou tváří" nebyl udržitelný na tom ani na zahraničné na vydanie novej Atlan
delší dobu, že diktaturu jedné strany nelze trvale problémy. Vláda si totiž tickej
charty, vyjadril
udržet ve společností, která by byla demokratická.
americké
rozpaky jedno
v
prvom
rade
uvedomuje.
Nový příklad, jak se tato skupina dovolává mož
ností, zdánlivě naznačených v době Pražského jara, 20 zaj^rati-io skonči Nixo- značne : prezident Nisou
dává zvláštní 12stránková příloha listu melboumských rov "rok Európy" a tak môže cestovať do Európy
universitních studentů (Farrago, 21. 9. 73), vypraco je treba r.e odkladné roz len za predpokladu, že
vaná tzv. "Carltonskou skupinou Komunistické stra
ny Austrálie". Jeden a půl stránky této přílohy za hodnúť o ::m . či prezi rokovania o modifikácii
bírá (zdánlivý) rozhovor s čs. přistěhovalcem, který dent pijde do Európy transatlantickej spoluprá
je v úvodu představen takto:
ce pokročia natoľko, že
"NI. je nyní 22 let. Je strojním zámečníkem. Je také
za svojho
V 22 cĽtlj* 5 iL.-uJ2D'p>Du. p*0- by prezident
komunistou a byl jím od svých 14 let, kdy vstoupil
sunul
2. äj konferencia m:- eoropskéte pobytu, motel
v Československu do komunistické mládeže. Opustil
Československo téměř za rok po ruské invazi a při itistrev deviatich krajin -podpísať .nový doknenent.
jel do Austrálie, kde vstoupil do Komunistické stra jLuropsséno hospocarsžte ■ Práca na. sovom doku
ny Austrálie."
ho společenstva v KoáanL mente však až donedávna

Povídáni o komunismu

V dlouhých odpovědích na otázky pak filozofuje ne
známý strojní zámečník, kterému bylo v době invaze
1? let, způsobem typickým pro zdejší krajní levici
o aspektech "socialismu s lidskou tváří", o bezfřídní
společnosti ("stranická byrokracie nepředstavuje
třídu"), zdůrazňuje, jak v komunistickém Českoslo
vensku byly zájmy dělníka nade vše, zmiňuje se o
kritice, kterou se dělníci zúčastňovali řízení podniků,
o dobrovolných shromážděních v pracovní době, na
nichž se rozhodovalo o vedení závodů atd. a nakonec
se cítí vinen, že opustil Československo se všemi vel
kými možnostmi a odebral se mezi kapitalisty.
Potom jsme očekávali, že se dozvíme, kdy strojní
zámečník M. napravuje svůj omyl a odjíždí zpět,
zvšak místo toho prohlásil hrdě, že vstoupil do Ko
munistické strany Austrálie, protože věří, že ve spo
lupráci s ní může přispět svými silami k boji zde.
Do rámce toho boje zapadlo i jeho povídání, které
r.ení_ místy logické, ale zato je naivní, byť i vy
broušeně.

ktorá mohla umožniť pre
zidentovi Nisonovi zakon
čiť s určitým výsledkom
vyhlásený
"Európsky
rok" americkej zahranič
nej politiky alebo nie. Te
raz sa viac pripúšťa, že
sa Nixonova cesta do
Európy asi odloží na bu
dúci rok. Prečo tieto roz
paky?
Nový minister zahraní
čia Henry Kissinger. kto
rý predložil európskym
spojencom v apríli návrh
na modifikáciu trans

"Politický a akade
mický nezájem téfo ze
mě o výsledok aféry
Súženie. n - Sacharov
rr.e udivuje a skličuje.
To, co dnes vidíme v
Rusku, je neobyčejně
důležité pro věčný zá
pas p zachování lidské
důstojnosti. Je to je
den z velkých zkušeb
ních kamenů historie . .
Dva bezbranní muži
vzdorují moci Kremlu,
dávají své všechno a není tak jisté, že by
jejich věc byia ztrace
. . . jeden
člověk . .
na . . . Jaký fantastic
A. Solženicyn
ký důkaz sííy, která
vzniká spojením velkého talentu s charakterem
a odvahou. Přesně to, co dnešní svět potřebuje . .
Toto století vidělo mnoho důkazů opačného pro
cesu — masakry a útisk jako výsledek spojení
opatmíckých duší s poddajnými a špatně defino
vanými morálními principy . . . V těch dnech mno
ho lidí volalo: "Co zmůže jeden člověk?" Solženicyn a Sacharov dávají odpověď dnešní generaci."
Z dopisu v australských novinách

viazla.. To najmä preto,
že
európsky
partner
transatlantickej spoluprá
ce nebol jednotný, neza
ujal jednotné stanovisko
k americkému návrhu. V
Amerike sí všimli. že
Europské
hospodárske
spoločenstvo sa dostáva
po vstupe Veľkej Britá
nie. Dánska a írska, te
da po jeho rozšírení na 9
členských krajín, do urči
tej krízy, alebo čo len
(Pokračovanie na str. 2)

Karel Wendt

“Co zmůže jeden člověk?” , lidé volali a volají.
Je to zaklínací formulka sobectví věků, požehnání
výhradnosti sebezájmu, rozmělňovač zodpovědnosti
a přísah, narkóza svedomí, říkající “já bych, kdy
by . .
Je to zaklínadlo pro každé počasí.
Pod jeho záštitou může člověk zrazovat pasivitou:
může trpně přihlížet, jak likvidují svobodil nebo
mrzačí spravedlnost: může vydat svoje jméno zne
užití; může přijmout almužnu razítka ze špinavých
rukou; může zůstat neutrální mezi vražděným a jeho
vrahem: nemusí přijít o místo a může třikrát zapřít
bratra; může se zdržet činu. aby neutrpěl obchod:
může být částí a při tom k tomu nepatřit: ve zvuko
těsném prostoru může vzývat bohy pět minut po
večeři s ďáblem: může odvolať co podepsal a népodepsat. co by měl: může z povinností udělat zby
tečnost a ze zbytečnosti účel živeča: může toto všech
no a přece se podívat do zrcadla, aniž by měl ža
ludeční potíže.
“Co zmůže jeden člověk:", dovoluje cokoliv a při
tom jaksi nevysloveně se rozumí samo sebou, že
kdyby více zmohl ječen čievěk. choval by se jinak.
Lidé jako Sacharov z Solžerfcyn. kteří až tím.
že obývají tento svět. jednají tak- jak jednají, a jsou
ověřitelní, torpédují všechny '‘útulky neraohoueno
stí". Jsem nepohedhtí nejen mktáicrúm. jejichž trů
ny otřásajL ale vší maloměšťácké přetvářce, za
setřené v pahotmocácii zbytečností, z nichž vyrůstá
Sclženicyrrůr ''mnichovský duch".
Slyšel jsem příběh člověka, který měl rád ptáky.
Když se někde dočetL že v Itálii za letu na jih chy
tají vlaštovky, poslal na jejich obranu protest do
Spojených národů, ačkoliv- dobře věděl, že to nijak
nepomůže.
Jeho okolí, v souladu se světem, jehož bylo části,
dozajista označilo toho muže za blázna a pošetilce.
Neboť — co zmůže jeden člověk? Jak může velká
láska jediného člověka zachránit malou vlaštovku,
která jedno léto hnízdila pod krovem jeho střechy,
daleko ve světě u břehů Afriky či Itálie?
Jenomže bláhový čin toho muže se jeví bláhový'
jenom hodnotové perversitě, do niž zabředla tak zva
ná lidská civilisace. Ve skutečnosti je blízký prvnímu
kroku k pravé hodnotě. Vědomí správného a ne
správného nezůstalo okorale uzavřeno uvnitř. Láska
je ukovala ve vůli a vůle vybuchla v čm. Hodnota
jeho “zbytečného” činu neměla nic společného s vy
hlídkou na úspěch. Tkvěla v tom. že byl vykonán.
(Pokračovaní na str. 2)
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O svobodu informaci
(Pokračování se str. 1) vadní sovětské praxi. So
nastanou po uzavření do větský svaz totiž podepsal tuto dohodu prostřed
hod.
nictvím svého zástupce v
Řekneme rovnou, že je SN již v březnu 1968, pou
zcela nemyslitelné, aby ze ratifikaci pozdržel.
Sovětský svaz přistoupil
Dohoda obsahuje usta
na dohodu, která by i v novení, že právo k vystě
praxi uvolnila obyvatele hování může být odmítnu
komunistických zemí z to z důležitějších bezpeč
nynější kontroly státního nostních důvodů, což opět
aparátu na úroveň, jaká umožňuje odlišný výklad
je běžná v demokratic v obou částech Evropy.
kých zemích. Je pravda, Účinnější může být tlak
že právě v těchto dnech amerického kongresu, kte
vyvolala na Západě znač rý odmítá přiznat Sovět
ný zájem zpráva z Mosk
n
vy, že Sovětský svaz ra
tifikoval 28. září dohodu
o všeobecných osobních a
politických právech obča
nů, jak byla přijata Val
ným shromážděním SN
před sedmi léty a obsa
hující mj. právo občanů
na vystěhování do ciziny,
avšak ve skutečnosti šlo
spíše o formalitu než o
významnou změnu v dosa

skému svazu v obchodní
smlouvě doložku o “nejvyšších výhodách” , pokud
Moskva nezmění dosavad
ní praxi při udělování
vystěhovaleckých viz pro
občany židovského vyzná
ní. I když by měl požada
vek znít na změnu praxe
při poskytování viz všem
sovětským občanům, kte
ří hodlají odjet do ciziny,
může to být krok, který
donutí Sovětský svaz k
určitým praktickým ústupkům.

hospodársky zanedbaných
oblastí v Taliansku, vo
Veľkej Británii a v Irsku.
V Amerike pozorujú aj
chovanie sa britského oby
vateľstva, ktoré si vraj
teraz kladie otázku, čo
po vstupe do Spoločenstva
získalo.
Spojené štáty zacláňa
jú tieto vnútorné rozpory

ŘEM ESLN ÍKY
STROJNÍKY I. TŘÍDY — k obsluze soustruhů
SVÁŘEČE I. TŘÍDY — znalé nebo schopné se zaučit C02
FRÉZAŘE OXYGENEM — k práci v dílně
LISAŘE — k obsluze 150 - 290-tunových Esu

ZA U CEN E
STROJNÍKY II. TŘÍDY — k vrtání a broušení
MONTÉRY — k mechanickému montování
NANÁŠEČE BARVY — k závěrečným postřikům
DĚLNÍKY — k běžným pracem
K DISPOZICI JSOU DENNÍ A ODPOLEDNÍ SMĚNY
Pracovní doba:
7 hod. ráno až 3.30 odpoledne
3.30 odpoledne až 11.30 večer
PLATY NAD STANOVENÉ SAZBY při nástupu, a podstatným
zvyšováním po 3 měsících až do 5 let
Pracovní oděv po 1-měsíční zkušební době
Volné životní pojištění ihned
Pensijní pojištění po 2 letech
PŘESČASY JSOU K DISPOZICI
Haste se laskavě u: EMPLOYMENT SUPERVISOR

INTERNATIONAL HARVESTER CO
of A ustrália Pty. Ltd.
LORIM ER S T R EE T , PORT M ELBOURNE. T ELEFO N : 64-2031

Interview kdykoli ve všední den nebo v sobotu dopoledne.

Ukončení zimní lyžařské sezóny a příchod jara
oslavíte nejlépe pod horami
VESELÝM MEJDANEM

čs. tisk bojuje udatně
ve dnech 13; a 14. října 1973
proti možnostem dohody
v South Tawonga (Mt. Beauty), Víc.
Za pěkného počasí se veselice bude konat pod
o svobodě informací a k
širým nebem, za nepříznivého v lovecké hale.
podpoře svého stanoviska
Podrobnosti na požádání. Prosím zájemce, aby
přinesl zprávu.o tom, že
si zajistili ubytování předem písemně nebo tele
v Praze akreditovaný, ně
fonicky na adrese:
P.O. SOUTH TAWONGA, Vic. 3698
mecký novinář Riese fil
(for Mr. Jaroslav KANTA)
moval ‘‘jednoho z býva
Telefon: Tawonga 61 (8 - 10 hod. večer)
lých exponentů pravice”
spisovatele O. Filipa, jak
v Ostravě rozváží v zá
měrně ošumělých šatech
Co zmůže jeden člověk ?
mléko. Scéna měla být
(Pokračování se strany 1)
ukazována v německé te
bez ohledu na to, jestli zachránila jedinou vlaštov
levizi. Riese byl ovšem ku.
Vědomí proměněné v čin přetíná “záchranné”
vyhoštěn z ČSSR.
lano zaklínadla “co zmůže, jeden člověk” . Tehdy
dochází k pravému tříbení — Sacharov se odloupne
od měšťáka.
Jean-Baptiste Clamence, smutný hrdina Camusova
posledního románu “Pád”, vedl plný, úspěšný život.
v Európskom spoločenstve Byl vážen pro své bohatství a osobní kouzlo, ctěn
do tej miery, či Európa pro svůj intelekt i štědrou oddanost charitě.
Až jednou v noci, po cestě domů přes most. usly
je v stave sa predstaviť
šel náraz těla o vodu a výkřik o pomoc. Po krátkém
ako jeden partner a či ten zaváhání si pomyslel “příliš pozdě, příliš daleko” ,
to partner môže efektív a přidal do kroku. Tenkrát začal chápat smích, který
ne s Amerikou rokovať na čas od času slyšel vedle sebe. Tento tichý smích
navrhnutej
modifikácii bez zdroje ho pomalu obracel naruby, až jej postupně
dotlačil k poznání falše existence, která ve své bez
transatlantickej spoluprá výjimečné úplnosti sloužila jediné věci — jeho
ce. Zatiaľ kolujú po hlav egoismu.
Všichni, kdo trochu myslí a trochu vnímají, slyší
ných mestách Atlantické
ho spoločenstva tri ná někdy vedle sebe tento smích. A pokaždé, když v
té či oné formě řeknou “příliš pozdě, příliš daleko”
vrhy
na
modifikácia nebo “co zmůže jeden člověk” , tento úštěpačný smích
Atlantickej charty: ame zatne drápek do nepravdy jejich existencí.
V této chvíli v dálce, která neomlouvá, bojují
rický, britský a západodva lidé v temnu samoty svůj a náš zápas. Zápas o
nemecký.
to, jestli jedinec je jenom šroubek ve stroji zmechaZákladným problémom, nisované civilisace, číslo, kterým disponují diktátoři
ktorý je treba kompro a správní rady, tečka v pracovní statistice, čtvere
mísne riešiť, je odlišná ček vyklepnutý v kartě elektronického mozku, nula
v obchodní bilanci, robot na cestě do práce a z prá
predstava o tom, čo všet ce, počítadlo zisků, příkazní knížka číslo to a to —
ko má vlastne nová nebo jestli v něm někde spí v nejvybroušenější for
Atlantická charta pojať. mě síla Solženicynovy “jedné lidské duše s důvěrou
Amerika - podľa výkladu v sebe, která dokáže ovlivnit nejmocnější síly svě
ta . . . a ubránit svůj vlastní mír i univerzální mír
dr. Kissingera - chce ta lidstva” .
ký' dokument, ktorý by
Nikdo z nás by v těchto dnech neměl říci omluvně
byl základom alebo spo “co zmůže jeden člověk” , aniž by vedle sebe za
ločným politickým rám slechl smích, který pronásledoval Camusova Clamen
ce. Všichni máme při nejmenším možnost vstát a
com pre všetky úseky podepsat své jméno, bez ohledu na to, že si to na
transatlantickej spoluprá konsulátě budou pamatovat: na dopis redakci, na
ce, ktorý by sa teda rov protest poslanci, na petici senátorům. Poslanec sčí
nako vzťahoval na oblasť tá hlasy. Vyslanectví hlásí domů sílu měřitelného
protestu.
obchodnú,
menovú
a
Jeden velký ústavní právník kdysi poznamenal, že
obrannú. ■Naproti tomu "svoboda není výsledek zákonů a institucí, ale du
Európa, najmä Francúz chovního stavu a že lidé nemohou být donuceni, aby
svobodni” .
sko, nástojila na tom, aby byli
Měl pravdu v obou případech. “Duchovní stav”
sa rokovania o týchto dělá ze Solženicyna a Sacharova svobodné lidi v
problémoch rozdelili a prostoru, kde už svobodu dávno udupali v prachu.
aby sa otázky obrany ne Na druhé straně téže planety nic nedonúti k svobo
lidi svobodného světa, nás nevyjímaje, kteří —
spojovali s problémami dě
přikováni k masným hrncům a chráněni poduškou
obchodnými a menovými. zvolání “co zmůže jeden člověk” — odmítají žít
Podľa' posledného vývoja činně svobodu, kterou na nich nevybíravý osud vyv Európe sa hľadá kom plýtval.
promis v tom zmysle, že
by sa vlastne vydali dve |
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
deklarácie: jedna spoloč- j
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
ná, transatlantická, ktorá
důvěrou , na
by sa sústredila len na
ekonomickú a obchodnú
ODRA TRAVEL SERVICE
časť transatlantickej spo
311 La Trobe St., Melbourne, tel. 67-9454
lupráce a druhá, europ647 George St„ Sydney, tel. 211-5655
ská, ktorú by vydali len
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
krajiny Europského spo
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
ločenstva a riešili by v
— kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
nej svoje závazky na spo
Letenky do Evropy a zpět
ločnej obrane.
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Dušan Lehotský, N. Y.

Rok Európy” nevyjde?

(Pokračovanie zo str. 1)
stagnácie. Prehlbují sa
rozpory medzi Francúz
skom a Nemeckou spolko
vou republikou, ktorá za
čína ťažko znášať, že by
mala platiť okrem veľ
kých príspevkov, do fondu
Spoločenstva pre zaistenie
francúzskeho poľnohospo
dárstva ešte aj na rozvoj
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- 8Československo, Chile a Charta Spojených národů

.

O latinské Americe
— Zprávu německých no že se vše změní k lepší ní měsíčník, časopis zkonLidé v Československu dostali v minulých dnech mimořádnou dávku poučení
vin, dle níž se v Praze mu, protože jak dodava solidovaných českých spi o latinské Americe. Nejvíc ovšem o Chile, ale i o Kubě, Argentině a Mexiku
telé
tak
pracovníci
přijali
sovatelů.
Je
v
něm
báseň
vyšetřuje pokus, o větší
sabotáž na telefonní síti, k tomu účelu sdružený so Jiřího Taufera, verše Iva se veřejně hodně mluvilo a psalo. Nářky či sláva, určené zemím za mořem, z
potvrdila nepřímo zpráva cialistický závazek, že na Skály, úryvky z novel pokořené země, jakou je Československo, zněly však hodně falešně. Protesty
ředitelství telekomunikací má být stavba dokončena Jana Kozáka a Vladimíra vlády z milosti diktátora, která sama znásilňuje nebo násilí kryje, proti diktátu
v Praze, v níž se dává na ták, aby hotel mohl v Párala. Z úvah a statí je a násilí jinde, či nadiktované vychvalování režimu v cizí zemi, jaký vlastní zem
vědomí telefonním účast srpnu 1974 uvítat první prý nejzávažnější úvaha a vlastní lidi dusí, musejí mít opačný účinek než propagandiste zamýšlejí.
níkům pražské sítě, že “v hosty. (Neubráníme se z konference k nedožitým
důsledku několika havárii přirovnání: nedaleko re 95. narozeninám Z. Nejed Měly jistě opačný účinek i v Československu a to i u lidí, kteří jinak upřímně
spojovacích kabelů poško dakce HD začala letos lého, stať Jiřího Marka o lituji nevinných obětí všech revolucí.
zených cizím zásahem do stavba melboumského ho Fučíkově beletrickém uÚvahy o tom, jak lid stavovaly sice “pouze” národního výboru v Ústí
šlo k podstatnému omeze telu Intercontinental - s mění a diskuzní příspěvek
Chile
stojí pevně za vlá většinu v chilském parla n. Orlicí, kolektiv stavba
větším počtem lůžek a s Josefa Poláka “Kam spě
ní telefonního spojení. .
Příští den (21. 9.) upozor většími místnostmi pro je naše věda o literatuře dou presidenta Allenda se mentu, avšak to se čtená řů z n. p. Teplotéchna,
ňovaly pražské noviny, že konference atd. než v P ra pro děti a mládež”. Li změnily po oznámení vo ři či posluchači čs. sdělo STS Brno-Dolní Heršpice.
“při zjišťování rozsahu ze. Melbournský Intercon dé si počtou!
jenského- puče na referá vacích prostředků nedo okresní knihovna v Písku
poškození kabelu cizím tinental hodlá uvítat první — Do funkce velitele
atd. Velký dojem na čte
hosty
v
červnu
1974.)
pražské posádky byl usta ty, dle nichž “lid dále bo zvěděli.
zásahem byly odkryty
Zato se hodně mluvilo náře jistě udělalo, že
pučistům” .
další narušené spojovací — V Teplicích byli zatče noven příslušník I. armád juje proti
kabely . . . ” že by příspě- ni dva 121etí chlapci, kte ního ^ sboru generálmajor Když pak už bylo v Chile a psalo o tom, jak čs. lid
“komunisté olomoucké
věk neznámého ke Dni ří ohrožovali a o 400 Kčs Štěpán Bunzák.
docela po všem, českoslo projevuje solidaritu se ho okresu, kteří se zúčast
oloupili
831etou
ženu
v
je
—
Na
školách
I.
a
II.
cyk
tisku, rozhlasu a televize0
— Průměrná spotřeba pi jím bytě. Rovněž na Ta lu se bude letos “experi venské noviny dále psaly, statečným lidem Chile. nili rozšířeného jednání
va na 1 osobu dosáhla chovsku vnikli do bytu mentálně ověřovat” , jak že “Chile hrdinně vzdoru Rudé právo např. uveřej POV KSČ ve Šternberku,
předválečného
maxiima staré ženy dva mladíci, žáci využívají volného ča je kontrarevoluční brutali- : ňovalo denně seznamy s velkým rozhořčením od
100 litrů ročně již v roce kteří ji zranili, ale peníze su o_ sobotách a nedělích. tě” a že “v celé zemi na-, těch, kteří protestují. Ja  suzují vojenský puč v Chi
1951. Od té doby stoupla nenašli. Kriminalitou a Ukážedi průzkum, že vy
ko příklad přetiskneme le, který zlikvidoval úna 173 1 ročně - světový protispolečenskou činností užívají čas neefektivně a růstá hnutí odporu”, ř
mládeže se zabýval ÚY nesocialistický, lze očeká když “reakce stupňuje te podle jediného čísla Ru stavního presidenta Chile
rekord.
fronty, který vat nápravná opatření.
— President Svoboda dlel národní
ror” . Články popisují, jak dého práva, že proti udá Allenda a členy ústavní
v minulém měsíci na do oznámil, že “boj proti — Dlouhotrvající sucha v revolučních dnech stříle-; lostem v Chile ostře pro vlády Lidové jednoty. TO
volené - samozřejmě v rozkrádáni národního ma způsobila nejnižší stav vo
JE V PŘÍKRÉM ROZPO
jetku, proti vandalství dy v Labi za posledních ly vojenské jednotky do testují:
SSSR.
— Rožňava oslavila 700 poškozujícím společná za 1-5 let. Do výše položených davů, jak zahynul gene 7 KO KSČ Textil Liberec, RU S CHARTOU OSN A
let města historickým řízení, násilnostem všeho obcí v okolí Ústí n. L. se rální tajemník socialistic-. zaměstnanci Institutu tro PORUŠENÍM PRÁVA O
průvodem a manifestací, druhu a současně i boj dovážela voda v cister ké strany Carlos , Altami-; pického a subtropického LIDSKOSTI” - čímž se
— Vedoucí tajemník MY proti alkoholismu a jiným nách,.
KSČ v Praze A. Kapek taxikomániím se musí — Sdizoě chmele v dru rano a jak byly fotbalové; zemědělství na Vysoké mohlo stát, že ve Štern
přijal delegaci pracovníku stát věcí celé naší socia bém největším středisku, stadióny v těch dnech; škole zemědělské v Praze berku byli odhaleni v
na stavbě hotelu Intercon- listické společnosti. Orgá rakovnickém, se zúčastni proměněny ve věznice. a Suchdole, Národní pod kádrech
strany zavilí
tinental v Praze, kteří se ny a organizace XF vě lo 14.388 brigádníků, vět Přiznává se jen, že pouze nik Kolínská rafinérie mi kontrarevolucionáři. Jen
svěřili s dosavadním prů nují nyní soustředěnější šinou dětí a mládeže.
— Na silnici mezi Piešťa “pravice v Křesťanské nerálních olejů, pracující ti přece mohou připomí
během výstavby. Jednání péči mladé generaci . .
o stavbě hotelu začal Če — Federální shromáždění ny a Drabovcemi se sra- demokracii a Národní Švermových železáren v nat v dnešním Českoslo
dok v r. 1966, v příštím projednalo' vládni návrh z2 astates, s nákladní strana podporují pučisty” . Podbrezové, představen vensku Chartu OSN a lid
roce podepsal smlouvu se zákonného opatření o Yy- T ato « . 4 osoby zemřely Strany, které odporovaly stvo Jednoty LSD Praha- ská práva.
společností IHC New York soké škole Sboru národfií X&gíL místě, dalších 14 je
těžce zzmxsm.
Č/HD Aliendoru režimu, před západ, Rada okresního (Pokračování na str. 8)
o technické pomoci a člen bezpečnosti..
ství v systému hotelů — Zahájení 38. zasedáni
IHC a výstavba začala. Valného shromáždění OSN
Vlastníkem hotelu zůsta se zúčastnila čs. delegace
ne Čedok, který výstav ve složeni: ministr za hra
bu řídí. Stavba, provádě ničí B. Chroupeš, jetu
ná čs. stavebními podni náměstek M. Vejroda.
ky, však nepokračovala stálý delegát ČSSR při
Po výzvě čfetskélM ministerského předsedy Čuzáminkou zachování míru a rozvoje mezinárodní
podle plánu a delegace OSN L. Smíd, předseda
es-íafe, aby Sewfský svaz vyklidil vojensky Čes-' spolupráce? Budou pokračovat demagogická pro
oznámila Kapkoví, že si zahraničního výboru Sně
výstavba vyžádá další movny lidu F. Exner a
kjjsfevessko a Élesgeísfeo, dodala tisková služba
hlášení o 'svátém právu na sebeurčení každého
prodloužení lhůty, i když vedoucí odboru MZV P
ACE.N v Pariza rraz'národ nim tiskovým agenturám
státu, velkého i malého'? Budou pokračovat pro
se jí ujali “zkušení jiho Kaňka.
a tiskovým- odborům ambasád (včetně čínské) pro hlášení o 'nutnosti upustit od násilí při řešení
čeští stavbaři, n. p. Po — Na úseku Tatranská
hlášená Edmonda Řefeáka k současné diplomacii
mezinárodních sporů' a maskovat tak chamtivost
zemní stavby české Bu Lomnica - Skalnaté pleso
dějovice” . Hlavní překáž spadla kabina lanovky
západních velmocí.
velmoci a jejich, nepřiznané, pro rady na malých
kou plynulé výstavby by po přetržení lana. Z 25
Prohlášeni obsabvje IS přesné otázky. Je oprav
národech?"
la prý nedokončená pro cestujících v kabině bylo
du nutné, aby jen Čína- vyžadovala povinnou a
Dále se autor zmiňuje o nápisech, které se ob
jektová dokumentace a 8 zraněno těžce a 8 leh
spravedlivou věc — staženi sovětských branných
neuspokojivý stav zajiště ce.
jevují v Praze: "Ivane, Číňan tě od nás vyžene!",
ní prací i dodávek. Zá — Po dvouměsíční pře
a policejních sil z Československa? Bode ©pravda
jako doklad zahorklosii Čechů, opuštěných západ
stupci pracovníků slíbili, stávce vyšel opět Literár

Proč jenom Čína!

Z L O B Í VÁS O Č I ?
Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od O P T Á

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.

Č iO j

<

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

nutné, vzhledem k naprostému nezájmu západních
vlád o národní aspirace podmaněného obyvatel
stva v Evropě, aby se tyto národy cbrátffy na
Čínu k dosažení podpory na BsezánárodnÍB*. fena
proti kolonialistickému iraperiaHsmií Krwai«? Ke
ni už svrchovaný čas, aby politika západních
velmoci, také ve vlastním zájmu, ustala kolísat
mezi Mnichovem a Jaltou?
Nejstarší švýcarský deník vydávaný ve fran
couzské řeči (od r. 1738) "EX P ESS FAN" věno
val prohlášení obsáhlý a vystihující komentář z
pera zahrnničně-politického redaktora Jaime Pin
to. Ten navázal na zmíněné prohlášení a píše:
"Takové jsou otázky, které dal západním diplo
matům Edmund Řehák, předseda Čs. poradního
sboru v západní Evropě. Budou demokracie pokra
čovat v kapitulaci před totalitními režimy pod

ními demokraciemi.
V dalším komentuje Jaime Pinto obšírně návště
vu francouzského presidenta Pompidou v Číně
v souvislosti se současnými mezinárodně-polífickými problémy. V Pekingu rozhodující činitelé
znovu využijí příležitosti, aby prostřednictvím pre
sidenta Pompidou varovali Evropu před nebezpe
čím sovětské vojenské moci. Prozatím je ještě
předčasné komentovat detailně celý mezinárodní
dosah návštěvy presidenta v Číně. (Článek
byl uveřejněn 12. září, tedy několik dní před za
hájením prací fzv. "evropských komisí" v Ženevě.) Svůj článek končí autor těmito slovy: "Ne
ní už svrchovaný čas, právě nyní, kdy se Evropa
výrazněji projevuje na mezinárodní scéně, aby
se také zabývala osudem podmaněných národů?"
(Sbor-Inf.-Paříž)
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Problémy hospodárske a politické

ČISTĚNÍ KOBERCŮ
(Dry Shampoo)
,
Služba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v privátních
domech, nemocnicích, kancelářích, restauracích
atd. — Mluvíme česky
W ESTFIELD SER V ICES
Tel. (MELBOURNE) 850-7395
Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb
■V-

.

jř

Říjnové vzpomínaní
Jarka Vlčková
• Epigonem Jaroslava Vrchlického a spojkou jeho
školy s básnickými směry devadesátých let byl básník
Antonín Klášterský, který zemřel 3. října 1938 v Pra
ze. Vydal mnoho sbírek básnických, lyrických i epic
kých, překládal z angličtiny básníky anglické a ame
rické, po Sládkovi dokončil překlad ze Shakespeara.
Napsal operní libreta k Dědovu odkazu a k Jánoší
kovi.
• 5. října 1938 abdikoval pod tíhou tehdejších udá
lostí druhý president ČSR Dr. E. Beneš, který dne
22. října 1938 odešel znovu do exilu, aby bojoval opět
za naši samostatnost.
• 8. října 1838 se narodil v Úbislavicích u Nové Pá
ky pokračovatel jazykozpytného díla Dobrovského,
profesor slovanské filologie, Jan Gebauer. Jeho Hi
storická mluvnice jazyka českého je základní mo
derní dílo českého jazykozpytu.
• Zdeněk Kalista ve své knize České baroko (1941)
a J. Jireček v Osvětě r. 1881 se zmiňují o spisovateli
Felixů Kadlinském, členu jezuitského řádu, který
podle Hájkovy kroniky sepsal Život sv. Ludmily a
přeložil do češtiny knihu Život a sláva sv. Václava
již latinsky napsal Jari Tanner. Jeho Zdoroslavíček
v kratochvilném hájíčku postavený působil ještě nz
obrození a V. Thám z něho převzal tři partie do své
ho almanachu Básně v řeči vázané. Felix Kadlinský se narodil 18. října 1613 v Horšově Týně.
• 18. října 1918 bylo vydáno v Paříži prohlášení
československé samostatnosti, jež podepsal prof. T.
G. Masaryk jako předseda ministerské rady a mi
nistr financí, gen. Dr. Milan R. Štefánik jako ministr
národní obrany a Dr. Ed. Beneš jako ministr zahra
ničních záležitostí a ministr vnitra.
• MUDr. Arnošt Dvořák, vojenský lékař, dramatik,
zemřel 22. října 1933 v Praze. Jeho drama Husité
vyšio r. 1919. Již roku 1911 měl F. X. salda s Dvo
řákem diskusi o významu jeho “Krále Václava IV.” ,
jehož dramatickým konfliktem jest rozpor mezi krá
lem milujícím život a. vážným lidem českým. F. X.
Šalda napsal o A. Dvořákovi nekrolog (Šaldův zá
písník) a studii “Arnošt Dvořák a jeho svět básnic
ký” .
• 28. října 1918 vydal Národní výbor Československy
provolání k československému lidu o vytvoření sa
mostatného čsl. státu. Provolání podepsali: Dr. Fr.
Soukup, Dr. Vávro šrobár, Ant. Švehla, Jiří Stříbrný
a Dr. A. Rašín.
• 28. října 1898 se narodil v Praze účastník dvou
výprav do Arktidy (Amudsenovy, Ellsworthovy a
Nobilovy r. 1926 a Nobilovy r. 1928), profesor Kar
lovy university a spisovatel František Běhounek
Byl prvním Čechem, který se dostal k severnímu
pólu. Jeho kniha Trosečníci na kře ledové (1928) zí
skala velkou popularitu nejen pro dokumentární hod
notu, nýbrž i pro poutavé zpracování.
• 28. října 1903 še narodil ve Zbirohu básník Karel
Vokáč, autor Prasklého zvonu a Modlitební knížky,
který byl r. 1944 popraven nacisty. Posmrtně vyšly
jeho Uhlířské pohádky.
• 30. října 1918 se připojilo Slovensko a Slováci na
zasedání Slovenské národní rady v Turčanském sv.
Martině k nově vytvořené československé republice.
Deklaraci podepsali: Karol A. Medvecký, tajemník
Slovenské národní rady a Matúš Dula, předseda Slo
venské národní rady.

Medzinárodne korporácie
a rozvojové krajiny
Od 11. septembra sa konala pracovná porada zvláštneho výboru 20 medziná
rodných ekonomistov, vymenovaného na základe jednomyselného uznesenia Ho
spodárskej a sociálnej komisie Spojených národov generálnym tajomníkom Kur
tom Waldheimom, aby preštudovala úlohu tzv. multinárodných korporácií vo
svetovom hospodárstve a ich vplyv na politický a sociálny vývoj sveta. Členo
via tohoto výboru boli vybraní tak, aby — pokiaľ je to možné — zastupovali
záujmy všetkých oblastí sveta, krajín ekonomicky rozvinutých i štátov v po
čiatočnom rozvoji.
Otázka postavenia multinárodných priemyselných firiem sa totiž dostala v
posledných rokoch značne do popredia v dôsledku toho, že mnohé rozvojové
krajiny začali pociťovať vplyv týchto hospodárskych gigantov na ich celý ná
rodný život. Začali sa tomuto vplyvu brániť a činnosť týchto korporácií kontro
lovať, brzdiť. Radikálnejšie vlády v niektorých rozvojových krajinách prišli s
požiadavkom na znárodnenie majetku týchto podnikov, čim sa otvorila celá
škála medzinárodných problémov.

Treba, však dodať, že
pozornosť sveta sa teraz
sústreďuje na tieto ho
spodárske podniky nielen
z pohnútiek politických,
lež aj z výlučne ekonomic
kých. To preto, že svojou
činnosťou značne zasahu
jú do medzinárodnej ob
chodnej a menovej obla
sti, značne ovplyvňujú vý
voj svetového obchodu a
medzinárodnú
menovú
spoluprácu. O ich význam
nom postavení vo svetovej
ekonómii nám hovoria tie
to skutočnosti:
Nateraz je to asi 250
firiem, ktoré sa podľa
rozmiestnenia svojich vý
robných zariadení v r-ôz
ných oblastiach sveta a
podľa rozsahu svojej eko
nomickej činnosti považu
jú za multinárodné prie
myselné a obchodné kon
cerny. Z nich je asi 20C
riadených zo Spojených
štátov a ostatne za západ
nej Európy aleba Japon
ska.
Štyri z nich maju celko
vý ročný obrat vyše 1C
miliárd dolárov, ale naj
väčšia - americká firma
General Motors Corpora
tion - má sama vyše 3C
miliárd dolárov ročne;
tržby. Viac ako 200 vyka
zuje tržbu po 1 miliarde
dolárov. Keď to dáme do
hromady, prichádzame k
celkovej tržbe týchto pod
nikov vyše 260 alebo 28C
miliárd dolárov, čo je há
dam viac ako hodnota cel

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
, Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189 J

kového zahraničného- ob
chodu slobodného sveta.
Pravda, nejde pri tom
len o podniky zo sektoru
ťažkého priemyslu, oceliarstva, strojárenstva a
podobne. Dnes dosiahol
svoje globálne operatívne
rozpätie aj sektor potra
vinársky. Nedávne číslo
amerického týždenika Ti
me prináša uchvacujúcu
reportáž o potravinárskej
firme McDonald, ktorá
predáva vo svojich 2.500
reštauráciách, rozmiestne
ných po 9 krajinách - od
západnej Európy,
cez
Ameriku a Japonsko až
po Austráliu - hamburgrové obedy. Táto firma sa
od r. 1965 natoľko rozrást
la, že má dnes výše mi
lióna zamestnancov v rož
ných oblastiach sveta a
jej tržba vzrástla za 170
miliónov v r. 1965 na 1
miliardu a 3 milióny do
lárov v r. 1972. Jej zisk
vzrástol z 3,800.000 v r.
1965 na 36,200.000 dolárov
v r. 1972.
Pri rozprave v Hospo
dárskej komisii SN, za
ktorej vznikol jednomyselne prijatý podnet, aby
sa svetová organizácia s
touto ekonomickou proble
matikou zaoberala a svoj
elaborát predložila Valné
mu zhromaždeniu na bu
dúci rok, sovietsky dele
gát obvinil Západ, že je
ho multinárodné priemy
selné giganty strhli na se
ba priemyselnú výrobu
natoľko, že už dnes vy
rábajú dvakrát toľko, ako
všetky rozvojové krajiny
dohromady a že teda
predstavujú neustálu hroz
bu voči nezávislosti ma
lých krajín.
Podľa zistenia jednej
skupiny amerických od

borníkov sa obchodná čin
nosť týchto medzinárod
ných korporácií už teraz
podieľa
celou jednou
štvrtinou na medzinárod
nej továrovej výmene a
podľa názoru druhej sku
piny amerických expertov
budú za priaznivého vý
voja vraj môcť vyrobiť
do r. 1980 jednu štvrtinu
hospodárskeho produktu
celého slobodného sveta.
Tým by samozrejme ich
postavenie vo svetovom
obchode a v menovej obla
sti ešte viac vzrástlo.
Pravda, toto ich posta
venie neprišlo náhle, lež
je výsledkom 25-ročného
vývoja. Odzrkadluje sa to
najvypuklejšie na príkla
de amerických firiem: v
r. 1929 predstavovali pria
me americké zahraničné
investície,
vybudované
podniky v cudzine, hodno
tu 7Vz miliardy dolárov,
v r. 1971 to však už bolo
vyše 86 miliárd dolárov,
čiže výše 11-násobok.
Upravovala sa aj med
zinárodná dizlokácia tých
to investícií. Je zaujíma
vé, že zatiaľ čo sa v Ka
nade takmer nemenilo
percento amerických za
hraničných investícií za
celých 25 rokov (zachova
lo sa na úrovni 26 až
28%) a zatiaľ čo značne
vzrástlo v Európe a to z
pôvodných 18% v r. 1929
na 32% v r. 1971, v La
tinskej Amerike sa roz
sah priamej americkej in
vestičnej zaangažovanosti
zmenšoval: v r. 1929 tvo
rili americké investície v
Latinskej Amerike 47% z
celkých amerických inve
stícií vo svete, ale v r.
1971 to bolo- len 18%.
Americký kapitál sa sťa
hoval z Latinskej Ameri-

ky nielen do Európy, lež
aj do iných rozvojových
krajin a do Austrálie, tak
že v tejto oblasti vzrástli
americké investície z pô
vodných 8% v r . 1929 na
25% v r. 1971. Podľa to
ho má nateraz Amerika
najviac investícií v Euró
pe, potom v Kanade, na
treťom mieste sú rozvo
jové krajiny mimo Latin
skej Ameriky, ktorá je až
na poslednom mieste.
Rovnako ako rozsah in
vestičnej činnosti menil
sa aj obor investičného
podnikania. Za 25 rokov
sa americké zahraničné
investície značne rozšírili
v priemyselnej výrobe a
v olejárstve, ale podstat
ne sa zmenšili v baníctve
a v oceliarstve.
Okrem verejného záujmu
o osud týchto multinárodných ekonomických gi
gantov venujú tejto veci
značnú pozornosť aj sú
kromné kruhy. Tie sa tiež
snažia vypátrať postave
nie takýchto podnikov vo
svetovom hospodárstve a
zistiť, do akej miery by
sa dalo predísť sťažno
stiam, ktoré sa nateraz
tak rezolútne prejavili na
pôde Spojených národov
voči týmto podnikom. Je
pravda, že na fóre sveto
vej organizácie bolo niekoľkráť poukázané na to,
že multinárodné priemy
selné organizácie majú
pozitívny vplyv na rozvoj
svetového hospodárstva,
najmä na rozvoj ekono
micky zaostalých krajín.
Zdôraznila sa tiež tá okol
nosť, že ak vo svetovej
ekonómii sa stále prehlbu
je prepásť medzi ekono
mickým vývojom rozvinu
tých a rozvíjajúcich sa
krajín - prvé bohatnú,
druhé zaostávajú - situá
cia by bola ešte horšia,
keby sa výstavby ekonó
mie v zaostalých kraji
nách neboli chytili tieto
priemyselné giganty. No,
práve preto, že tu nebolo
nijakých medzinárodných
zásad a opatrení, po kto
rých sa dnes volá, dosta
li sa multinárodné orga
nizácie - napriek záslu
hám, ktoré sa im prizná
vajú - do krížovej paľby
kritikov, Ktorí važia viac
(Pokračování na rtr. 8)
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Pražské lato mělo upíímnost,
ne taktiku
Ferdinand

Peroutka

Mluvme ještě jednou o vzruchu a naději, které zhasly před pěti lety.
Pražské jaro bylo neseno dvěma proudy, z nichž v každém tekla jiná voda. V lednu 1968 se zdál ko
munistický režim pod vedením Antonína Novotného tak vysílený, vypotřebovaný a tak všem protivný,
že se komunistická strana poradila a svrhla pana Novotného. Ne všichni komunističtí předáci k tomu
měli stejné důvody, jak vidno z toho, že na pádu Novotného měli podíl i pánové Husák, Indra, Štrougal,
Bilák. Pro ně bylo nečekaným výsledkem, že ve straně nabyl převahy nejživější element, komunističtí
reformisté. Nově zvolený generální sekretář strany Alexander Dubček brzo shledal o sobě, že je také
reformista. Byl pln dobrých úmyslů na všechny strany. Prohlížíme-li si jeho počínání za osm měsíců,
kdy stál v popředí strany i státu, i jeho počínání v poslední chvíli, zdá se nám nejlogičtějším domní
vat se, že věřil, nebo doufal, že sověty na konec budou vděčny jemu a ostatním československým reformisfúm, že ukázali na potřebnou cestu, na niž sověty samy nebyly schopny připadnout. Ať tomu bylo
jakkoli, pod jeho vedením komunistická strana nejdříve poněkud, potom sensačně uvolnila diktaturu.
Poprvé se tu komunismus rozešel s censurou. Poprvé mohly být zločinné přehmaty sovětského protektora
v zemi veřejně odhalovány a odsuzovány. Bylo dovoleno číst všechny knihy. Poprvé byla rozvinuta
uvnitř komunistického impéria inteligentní theorie, že žádná skupina lidí, ani Politbyro sovětské komu
nistické strany, nezná a nemůže znát všechnu pravdu ani v hospodářství, ani v politice, ani v lidských
věcech. To vše udělalo v režimu díry, jimiž pronikalo smýšlení obyvatelstva. Je jen spravedlivo kon
statovat, že bez krátké vlády komunistických reformistu by Pražského jara nebylo.

Pravda, před tím se spi
sovatelé
už
dvakráte
vzbouřili a pronesli ohni
vé řeči na sjezdu v roce
1956 a 1967. Ale byl to
statečný akt bez pokračo
vání. Terorem zastrašené
obyvatelstvo po obakrái
s dychtivost! naslouchalo,
ale nehnulo se. nechalo
spisovatelům i slávu i risiko za to. co dělali. Te
prve dírami, které reformisfé udělali ne v konsti
tuci. nýbrž v železném a
vzpupoém koenunisSckém
zvyku, se ostatní obyva
telstvo cítilo povzbuzeno
a někdy od áa&oa se ta
ké začalo Másií ke slovy.
Na veřejných staKsážděních začali mlavií í nekomunisié.
Snad sověty měly' se své
ho hlediska pravdu, snad
to vskutku byla protírevoluce. Jaká vsak proíirevoluce proti jaké revolu
ci? Sovětská revoluce ne

priznáva
nekomunistom .trpěli jen proto, že komu
právo jakéhokoli projevu. nistická strana si na nich
Kde toto právo dostanou, jdokazovala, že vskutku
tam je protirevoluce. Ta ;vede třídní boj. Vrátili se
ké tam, kde censura byla ;z vězení a pracovních tázrušena, kde ne už komu iborů s podlomeným zdranistická strana, nýbrž ’vím,
se
zmrzačenými
soudy soudí a vynášejí údy, se vzpomínkami na
rozsudky, kde občané do systematické, rozmyšlené
stali právo žalovat na to, ponižování - a s velkým
jak se na nich provinila hněvem. Nevíme, s které
“mužná zuřivost” revolu ho stanoviska kritisovat
ce - tam všude je proti tento hněv - mimo, ovšem,
revoluce v sovětském se stanoviska sovětské re
smyslu.
voluce. Ta také někdy re
Dnes zbývá chladný po habilituje své nevinné
hled na všechno. Jednou oběti - jestliže to byli ko
složkou Pražského jara munisté. Avšak rehabili
byli komunističtí reformi tovat, odprosit oběti také
sté. druhou bylo obyvatel z řad nekomunistů - to
stvo, národ, lid. Byla to je protirevoluce.
složitá situace. Byl Dub Komunističtí reformisté
ček. který chtěl komuni dali svobodu projevu, a
stickou stranu zreformo někteří, rozčileni příkoří
val a učinit populární. mi minulými, někdy i žá
Byli ti. kdo hořeli touhou dali s řečniště, aby exi
potrestat ji. Byl nepotla stence komunistické stra
čitelný
subjektivismus ny byla zakázána. Bylo
těch. kdo těžce a nevinně zajisté přílišné žádat toto

od generálního tajemníka
komunistické strany. Po
něvadž se zřejmě nepři
pravoval vyhovět, Dubček
začal být s některých
stran kritisován. Bylo to
paradoxní. Řečník kritisoval Dubčeka s pódia na
náměstí, ale pod tímto vi
ditelným jevem byla nevi
ditelná pravda, že na pó
diu stál a kritisoval Dub
čeka právě pod ochranou
téhož Dubčeka. Kdyby je
ho reformismu nebylo,
nebylo by ani pódium na
náměstí.
Za tím vším byla skry
tá, ale hlavní otázka: jde
Pražské jaro po široké
cestě nebo po úzké? Má
nějakou naději
přežít
Dubčeka, obstát i jen na
chvíli v přímém soused
ství sovětů, kdyby komu
nistických reformistů ne
bylo? Otázka, kdo má ko
lik skutečné moci, byla
(Pokračování na str. 6)

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ
*

PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ KRM EN É HUSY,

KACHNY, S L E P IC E

+ NEJVĚTŠÍ V Ý B Ě R JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Víc.

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Vietoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge,Rd.) zastávka č. 38
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ČTYŘI

KNIHY

které by neměly chybět v žádné knihovně
HOVORY_S JANEM MASARYKEM
o svobodě, o slavných lidech, o komunismu a o
mnohém jiném, jak je zaznamenal spisovatel Vik
tor Fischl. Kartonovaný výtisk, 166 stran, cena
17.80 DM (A $ 4.95).
HU—MOR NA NĚ
Sbírka více než 500 politických vtipů, dokonalé
dějiny komunistické vlády v Československu. Při
pravili redaktoři Biče čížek a Morris. Vázané, 144
str., cena pouze 13.- DM (A $ 3.65).
PŘESUNUTÉ HODINY MYTHOLOGIE
druhá kniha básníka, textaře a spisovatele Jana
Schneidra, která vychází v exilu. Vázané, 182 s t r ,
cena 19.80 DM (AS 5.50).
PRAŽSKÁ EKLOGA
román Jiřího Kovtuna z květnových dnů roku 1945.
Vázané, 288 str., cena 19.20 DM (A $ 5.35).
ZELENA PASTELKA
sbírka povídek Michala Racka, v nichž realita
minulých drů v Československu přechází až do
kafkovské vidiny. Vázané, cena 15.80 DM (A $
4.40).
Napište si o podmínky členství v Klubu čtenářů
úspěšného exilového nakladatelství CCC Books.
V posledních dvou letech vyšlo již 15 výborných
titulů.
Adresa nakladatelství: CCC Books GmbH, 8
Muenchen 30, Postrach 86 02 07, West Germany.
Knihy prvního ročníku dodává knižní velkoob
chod KRAUSE, CH-8307 Effretikon, Rebenstr. 2.
West Germany.
V Austrálii můžete objednat všechny knihy CCC
Books na adrese: M. Čechová, Lot 8, Stumpy
Gully Rd., Moorooduc, Vic. 3933.
Tisíc iet pražského biskupství. Křesťanská
akademie, Řím, 1973, str. 239, cena US $ 5.00.

973 - I973
V Hlase domova se objevilo v poslední době ně
kolik navzájem se opravujících dopisů čtenářů,
které se dotýkaly založení biskupství v Praze a v
Polsku. Velehrad, české náboženské středisko v Ří
mě (Via Concordia 1, 00183 Roma, Italia) distribuje
nyní, skutečně v pravý čas, zvláštní číslo čtvrtletní
ku Křesťanské akademie Studium, které vychází ja
ko samostatný sborník k miléniu založení pražského
biskupství. Takovým tisíciletým výročím se nemůže
pochlubit každý národ, měli bychom si toho být vě
domi zvláště v zemi, kde se historie měří prozatím
spíše na desetiletí než na století.
K správnému chápání přítomnosti je zapotřebí
poznat^ minulost a její vývoj. Český národ se nepodá-,
řilo přes všechny možné útlaky zlikvidovat, což je
skutečnost nejen fyzická, ale i duchovní, je to.
skutečnost lidská. K jejímu vytvoření nestačí jen fy
zická či biologická existence, ta musí být provázena
kontinuitou duchovní, která v našem případě spojuje
dnešní Československo s republikou Masarykovou, s
rakouským mocnářstvím, s husitskými Čechami, pře
myslovským královstvím a českým knížectvím Svaté
Říše římské.
Stav pražského biskupství byl a je barometrem
situace národa. Za braniborské okupace biskup To
biáš nemůže vykonávat svůj úřad, za Václava IV. se
musí Jan z Jenštejna odebrat do vyhnanství, v době
, husitské revoluce je pražský biskupský stolec neobsa: zen, Habsburkové na něj dosazovali cizince a dnes?
Skutečnost je dostatečně známá. Formy otroctví se
mění, ale úřad pražského biskupa zůstává.
Sborník Tisíc let pražského biskupství sestává jed
nak z části studijní, do které poučeně přispěli Karel
Schwarzenberg (Pražský stolec ve státě), Jaroslav
V. Pole (Církevní správa v Čechách do poloviny 14:
století), Vladimír Koudelka (Dominikáni v pražské
diecézi) a Václav Ryneš dvěma studiemi (K počát
kům znaku pražského biskupství a Poslední pražský
biskup Jan IV. z Dražie, ctitel zemských patronů).
Další dvě třetiny sborníku zabírá část dokumentační,
do které jsou zahrnuty historické texty spjaté s
pražskými biskupy od Dětmara (972 - 982) a sv.
Vojtěcha (982 - 997) až po bullu papeže Klementa
VI. z 30. dubna 1344, kterou bylo pražské biskupství
povýšeno na arcibiskupství.
Tento záslužný sborník nevyřeší jenom spory o
letopočty, ale zejména podpoří naši národní hrdost
s přesvědčením, že křesťanský humanismus má nám
říci nejméně tolik, jako našim předkům před tisíci
lety.
■
IP
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Upřímnost, ne taktika
(Pokračování se str. 5)
PQ osm měsíců pokud mož
ni) ignorována, panovala
nechuť zabývat se prosou
politického života. Mysl
národa byla osvobozena a
v-ýžívala se v mohutné nárbdní lyrice. Ptali jsme se
riiilého svého přítele, kte
rý hrál význačnou roli v
oněch dnech a přijel na
chvíli do New Yorku: “A
co Rusové?” Odpověděl:
“|Tó je jejich starost.”
Rozuměli jsme ovšem:
rtiysl odpírala vrátit se do
poníženosti, zase úzkostli
vé počítat, zase se krčit.
Naše otázka byla pokládáná za malomyslnou.
Rok 1968 nabyl své cha
rakteristické podoby tím,
žé v jeho popředí stanuli
nějdříve spisovatelé, po
tom se stala jeho nejhla
sitějším zastáncem na uli
cích mládež. Tyto dvě
'vrstvy přinášejí vzruch a
oddanost, bez nichž poli
tické hnutí by. jen živoři
lo. Avšak opatrnost není

hlavní jejich ctností, a udržuje k sovětské spoko
jsou nejméně přístupny jenosti tuhou diktaturu.
disciplině taktiky. To je Pražské jaro bylo by s
konflikt dvou stránek jed opovržením odmítlo tako
né věci. Tyto dva kuráž, vou cestu na dvě strany.
né houfce výtečně vedou
Je na místě, abychom
v dramatických okolno uvážili, co je to politika.
stech, ale jsou bez poli Spisovatel se obyčejně
tických zkušeností. Jejich uspokojí, když vyjádřil
čest je v tom, že bráni svůj cit. Filosof pojme no
profesionálním politikům, vou ideu, oznámí ji světu,
aby stálým taktišováním ale zůstane ve svém po
neztratili skoro všechno koji. Ale politika je prak
Ale mnohdy chtějí všech tická činnost ve stálém
no najednou, ne za tři ro styku s lidmi. Politika za
ky, nýbrž za tři měsíce, číná teprve tehdy, když
snad za tři týdny. Nemají se člověk snaží prosadit
smysl pro metodu krůčku svůj cit, svou ideu v ne
za krůčkem, jež bývá me snadném světě realit, kde
todou praktického politi je plno lidí s jinými city
ka, snad někdy i nutnou a ideami, s jinou vůlí, a
metodou národa bez pře !kde nespravedliví bývají
stání ohrožovaného ze silnější. Tu nastává obtíž
sousedství. Rumunsko usi ná činnost politická, oby
luje o samostatnost v za-, čejně plná kompromisů s
hraniční politice a stateč tím nebo oním. Kdo chce,
ně si vybojovalo některá může říci, že proto je po
privilegia, jež ostatní sa- litika nečisté zaměstnání.
telité nemají, snad ani Zajisté je v poměru k li
nechtějí mít. Rumunsko teratuře a filosofii, kde
za to platí tím, že doma člověk ukládá svou čisto-

USMÍVAL SE
AŽ DOMŮ PO
CELOU CESTU Z BANKY
THE NATIONAL BANK
VÁCLAVŮV PRVNÍ VOZ. 0 TOMTO DNU SNIL
UŽ TŘI ROKY. $ 3.500.
Jezdi opatrně, Vašku.
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

tu do listů popsaného pa
píru. Bývá tam vynechá
no, že ve světě existuje
také porážka idejí.
Když věci dospívaly
vrcholu, poslali jsme do
mu vzkaz, nic jiného než
citát z Lenina: *‘Do pří
573 Hampfon Sf.,
krého vrchu je třeba jít
Hampfon, Vic.
spirálou, ne přímo vzhů
Telefon: 98-5756
ru.” Přátelé v Praze od
pověděli až v září: “Snad
je to pravda.”
Ivan Diviš: Teorie spolehlivosti. CCC Books,
Pražské jaro mělo jen
Mnichov, 1972, str. 111.
upřímnost, žádnou taktiku.
Snad společná taktika ne
byla vůbec možná, když.
na jedné straně stáli zku
Mezi rokem 1960 a 1967 vydal Ivan Diviš (1924)
šenější komunističtí refor- v horečném chvatu téměř deset sbírek poesie. Hned
misté, na druhé občané, v první (Uzlové písmo) udivil české čtenáře a mi
opojený, nadšený lid se lovníky básní neobyčejnou imaginací a verbální bo
svými spontánními výbu hatostí. Diviš, přestože absolvent pražské filosofic
ké fakulty, vyzkoušel devatero řemesel-počínaje knih
chy. Potřebovali se navzá kupeckým příručím a konče soustružníkem. Nepatřil
jem. Dubček potřeboval mezi straně oddané a ochotné ke korupci. Až v době
podporu lidu pro dialog kulturní liberalizace se stal nakladatelským lektorem.
se sověty. Nikdo nebyl Jako by tušil krátkost jejího trvání, vydával jednu
svoji knížku za druhou. To skončilo v srpnu 1968.
dost silný, aby vynutil o rok později odešel do Mnichova, kde dnes žije.
disciplinu, již by vyžado Vzal sebou kolem dvou tisíc glos, které si během
mnoha let poznamenal. V exilu je roztřídil, mnohé
vala taktika.
eliminoval,
přidal a tak vznikla knížka Teorie
Ale patrně otázku takti spolehlivosti,některé
které se někdo bude obdivovat, druhý
ky vůbec můžeme opome nesouhlasit. Není snadné dát Icgickou souvislost de
nout. Podle všeho žádná sítkám myšlenek zapisovaných v dlouhém časovém
taktika nebyla schopna období a tématicky komentujících jak niterný život
oklamat sověty, které se básníkův tak i svět kolem něj. Přes zajímavost
Teorie spolehlivosti se přiznám, že její různorodost
držely toho, že v Česko mne nenadchla, některé formulace působí ekvilibrislovensku byla zrušena sticky a exhibicionisticky. Prozrazují, že básník mí
censura a bylo dáno slovo sto perspektivního pohledu pořádá svoji minulost. Na
i nekomunistům. Nic ne to však má ještě spoustu času. U Diviše, jehož
básnický kalibr je mimořádný, bych raději viděl no
mohlo oblomit jejich abso vou poesii než testament Teorie spolehlivosti. Cel
lutistické požadavky, je kem nerad uzavírám, připadalo mi že Teorie spo
jich přesvědčení, že Čes lehlivosti byla vydána aby pomohla spíše autorovi
- IP
koslovensko patří jim, ne než čtenáři.
lidu, jenž je obývá.
jak hnusit si násilnické být taktickou chybou, po
A tak. po pěti letech, nepravdy opatrně, a jak něvadž sověty si přejí,
opakujeme, co jsme řekli opatrně se zastávat pro aby na tomto území ná
tenkrát, po 21. srpnu:
spěchu národa a opatrně rodního vědomí a hrdosti
"A nyní, když připouští se radovat, když po dlou nebylo. Chyby nebo neme, že snad se staly chy hé době se ukázaly zá chyby, je do velké míry
by, vzdejme nehynoucí dí blesky svobody. Ukázalo dílem kurážného předvoje,
ky těm. kdo chybovali. se, že bylo taktickou chy že národ zase jednou na
Perioda jejích chyb proti bou připomínat sovětům, chvíli žil svým přiroze
taktice a opatrnosti zůsta jejich zločiny. Svoboda ným životem, byl takový,
ne jednou ze slavných tisku a projevu byla tak jaký je. Nikdy na to ne
dob národa. Někdy byla tická chyba. A, jak pomě zapomeneme. A, jak přes';
jen volba mezi chybou a ry nyní v okupaci jsou, vřrchen povinný skepti
ponížeností. Bývá nesnad každý projev národního cismus věříme, nebude tono nalézt pravou míru, vědomí a hrdosti může bez vlivu na budoucnost.” '

Básníkův glosář

ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V E VIKTORII
MŮŽETE MÍT TOTÉŽ POMOCÍ OSOENÍ PŮ JČKY
NÁRODNÍ BANKY A TO KDEKOLI V AUSTRÁLII.

Snad tomu nebudete chtít věřit, ale Národní banka
chce půjčovat peníze — od $ 300 do $ 4.C00 (a možná,
že i více) — a to se zárukou nebo bez záruky.
Zastavte se v kterékoli filiálce Národní banky a
promluvte si s námi o osobní zápůjčce — Personál
Loan. Jste-li fair, my budeme taky.

National Bank
300-P-478 D

Vás srdečně zve na

R EP R ESEN TA Č N I PLES
který pořádá v sobotu 13. října 1973

VE WINDSOR REGES, 29 CHAPEL STREET. WINDSOR
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30
K tanci i poslechu hrají Melody Makcrs
Společenský oblek ★
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
Vstupné včetně výborné večeře $ 7.00
čistý výtěžek ve prospěch fondu na postavení Čs. národ, domu v Melbourne
'Předprodej vstupenek a reservování stolů: tel. 651-7398 (pí. Jensen - ve dne).
850-1542 (pí. Jelínková), 232-3999 (p. Janeček)

1. 10. 1973
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Pjotr Jakir: Dětství ve vězení (MacMilfan, Londýn, 1972)

Zlomený svědek
Prvního září odsoudil moskevský soud Pjotra Jakira a Viktora Krasina k
třem rokům vězení a k stejně dlouhému vypovězení. Obžalovani se doznali, že
prováděli "agitaci a propagandu, jejichž cílem bylo oslabení sovětské moci".
Tato zpráva prošla západním tiskem a moudří komentátoři usoudili, že obžalo
vaní uzavřeli se sovětskou tajnou policií výměnný obchod; slibem spolupráce
prý vykoupili poměrně nízkou sazbu rozsudku. Citovali také sovětský tisk,
podle něhož obžalovani soud ujistili, že v ráji dělníků a zemědělců neexistuje
demokratisačni hnutí a že pokyny k své činnosti dostávali od ruských exulantů.
Sotvakterý z vykladačů se však zmínil o zprávě, která loni v prosinci kolovala
v Moskvě a podle níž Jakir v předtuše, že bude zatčen, nahrál na zvukový pás
poselství pro své přátele. Pravil prý v něm, že, pokud se k něčemu dozná,
bude to výsledek mučení, a jestliže se rozšíří zpráva, že spáchal sebevraždu,
bude to znamenat, že byl zavražděn. Jakir se doznal a nemáme důvodu nevěřit
jeho předtuše. Tím méně, známe-li jeho zpověď z dětství.

Jakir je synem generá
la Iona Jakira, který,
přestože byl hrdinou revo
luce a jedním z nejváže
nějších porevolučních ve
litelů Rudé armády, byl v
červnu 1937 zatčen a za
střelen. Na falešné obvi
nění ovšem, jako desítky
jiných obětí Stalinových
čistek. Pjotru bylo tehdy
14 let. Přesto ho sovětské
bezpečnostní orgány po
važovaly .za “prvek ne
bezpečný společnosti” . Je 
ho matka zmizela v někte
rém z pracovních táborů,
v nichž se tehdy po stov
kách umíralo. Pjotr byl
rovněž zatčen, a obžalo
ván z toho, že vytvořil
“skupinu anarchistického;
jezdectva, která měla v
případě války působit zá
škodnícky v týlu Rudé
armády” . Tuto obžalobu
nechalo NKVD pro její
směšnost samo- padnout,
avšak Jakir byl stejně od
souzen jako nebezpečný
element k pěti rokům pracovního tábora.
Jeho kniha je zázna
mem o těchto letech a
končí jeho propuštěním r.
1942. A je to zpráva pro

stá všech vyumelkovano
stí, strohá skoro jako zá
pisky kapitána do lodní
knihy. Avšak právě na
prostý nedostatek emoč
ního vzrušení, právě onen
neutrální tón, dodává je
ho pamětem závažnost
svědectví o velkém vraž
dění. Čtenář se může sou
středit na fakta, která ne
potřebují citových komen
tářů, aby v něm vyvolaly
hrůzu. Není to obrana,
jen záznam, přesný a
stručný jako obžalovací
spis, který výpočtem za
chycuje zločiny, páchané
v sovětských koncentrá
cích. Naprostá objektivita,
která necouvne ani před
některými méně důstojný
mi počiny autora samotné
ho, je dalším významným
rysem JakirOvých memoárů.
“Představ si,” řekl mu
táborový lékař, když byl
ošetřil jeho omrzlé nohy,
“představ si, že se účast
níš expedice, která studu
je lidské chování. Snaž se
pochopit význam lidského
konání, sleduj je a snaž
se
vyhmátnout
jeho
smysl.” Jakirovi pomoh

Chameleon
Jiří Sýkora

Můj přítel se opožďoval. Už od mládí.
Ne snad že by na zahájení školního roku přišel
až o vánocích, to ne. Pan učitel se ale třeba při
občanské nauce'otázal, kdo to byl, co to a tak a tak?
A František se přihlásil řka, že to byl ten a že to
tak a tak — no a posadil se koncem února 1948 s
tím, že dostal kuli jen to hvízdlo. Dnes už jej správně
nazývá jinak.
Díky svým omylům se naučil počítat s dlouhodo
bou perspektivou. Do školy chodil v našmolkovaných
montérkách a do dlaní si každého rána pečlivě
vtíral trochu mouru. Svačiny si krájel srpem. Pro
šel — s vyznamenáním.
Nastoupil jako úředník u pana Kubáta, který měl
továrnu na nábytek. František byl přijat na pří
mluvu svého otce, jenž se s panem Kubátem dobře
znal. Nechal si u něho totiž před třiceti lety^zhoto
vit skříň, kterou mají podnes, jenže teď slouží jako
altánek. Dobrá práce. Kubát by Františka Jinak
nikdy nevzal, ale z přátelství dělá člověk jinší vo
loviny.

la tato devisa přežít věz
nění, ale zřejmě s ní ne
vystačil dál. Autor před
mluvy, znalec poměrů v
Sovětském svazu, Robert
Conquest tvrdí, že se J a 
kir dostal ze spárů taj
ných teprve r. 1954;
“osud jeho rodiny, jeho
vlastní zkušenosti, fakta,
která poznal v koncentrá
cích, z něho udělaly pře
svědčeného odpůrce toho.
co Pasternak nazývá ne
lidskou silou lži.”
Ačkoliv byl Jakir za
dráty lágrů, neunikly mu
změny, kterými procháze
la za války sovětská spo
lečnost. Prostřednictvím
svého otce znal mnoho
prominentních
rodin,
setkával se v různých tá
borech se zlomenými lid
mi, kteří jako jediní pře
žili jejích vyhlazení. Vi
děl, co se stalo s těmi,
co byli u moci. Když se
tam však setkal s prostý
mi občany, s neznámými
inženýry, s řediteli tová
ren. s učiteli, uvědomil si,
že čistky nejsou jen znám
kou vnitřních mocenských
přesunů, nýbrž že to je
masivní křeč sovětského

systému. Jakir a jeho
spoluvězňové věděli lépe,
co se děje, než ti, kteří
četli oficiální zprávy. Ne
dovedli však odpovědět na
otázku, která zajímala
všechny: proč?
Jakir zaznamenává bez
ohledně všechny druhy
muk, kterým byli vězňové
vystavovaní. Horši než tě
lesné příkoří, jako je od
mítání nápoje po slaně rvbě, nebo vláčení těch věz
ňů, kteří se pokusili o
útěk, na provaze přes
skalnatou půdu, byla pří
koří duševní. Jakirův otec
neprotestoval proti soudní
frašce v naději, že ušetří
svou ženu a syna stíhání.
Matíc j úřady požádal v,
aby se veřejně otce zřek
la. Ačkoliv to odmítla, no
viny přesto jejím jménem
otiskly odsouzení zločinů
svého mufe, které nikdy
nespáchal. Solfenicynův
První kruh pekla ožívá v
Jakírovych pamětech hi
storickými fakty', osobní
mi zážitky.
Jakir - už jsme řekli se nestal přívržencem so
větského režimu, i kdys
byl jeho otec rehabilito
ván. Svým postojem V
zločinům oficiálních míst
se netajil. Úřady ho vy
zývaly, aby zanechal ve
řejné činnosti. Říkalo s<
mu: “Vy nejste duchovní
dědic svého otce. My jsme
jeho dědici.” A v prosin
ci 1971 ho při jednom
konfliktu tajný policista
napomenul: “Vy se pořád
díváte dozadu. Měl byste
hledět do budoucnosti.

František chodil do kanceláře s lopatou v ruce a
v čepici s kšiltem. Kubát se Františka bál a docela
si oddechl, když dílnu znárodnili. Když mu však
František, teď už vedoucí pana Kubáta, jednoho
krásného dne na prstech spočítal zálohu na měsíc
říjen ve výši 79.395 korun a deset haléřů, zalekl se
a odešel na bezpečnější pracoviště do blízké továrny
na výrobu krysího jedu.
František chodil pilně na schůze, přednášky, do
divadel a kin Setkání na Labi videi dvanáctkrát.
Vše absolvoval v montérkách. Jednou v kině chtěli,
aby alespoň lopatu odložil v šatně. Odmítl. Přivolanj'
ředitel»kina se zdravým úsměvem na své pobledlé
tváři zjistiv, že František není přestrojený ministr
kultury zkoumající hlas lidu, Františka vyhodil. Jin
dy, v divadle, vzbudil dojem, že je dlouho očekávaný
instalatér — a tak musil opravit všechny vodovodní
roury. V budově onoho divadla jsou nyní veřejné
lázně. V anonymním dopise s razítkem MNV mu by
lo doporučeno, aby tyto a podobné podniky navště
voval ve smokingu, protože doba pokročila. Franti
šek přestal kulturní podniky navštěvovat a stal se
nedůvěřivým. Dal se raději vyfotografovat před tou
sochou na Letně. Totiž, nedal. Když chtěly aby bvl
vidět, nebyla vidět socha. A když byla vidět socha,

Chlapec
a hvězdy
Jaroslav Seifert
Když se hvězdy vyrojily,
měsíc byl jok šátek bílý,
ztichla celá ves.
Za oknem už světlo zhaslo,
jiné, bledší, padá na sklo
a jen někde v chlévě řinčel
řetěz o řetěz.
Snům se nikdo neubrání.
Clapec snil, snil bez ustání,
měsíc svítil mu.
Ruce v klíně, v zamyšlení
bloudil, sedě na kameni,
zemí, kterou neuviděl
nikdy ve filmu.
Hvězdy svítí vyčítavě,
co všechno měl tenkrát v hlavě,
čím vším býti chtěl.
Chtěl lovit zvěř asagajem,
už se loučil s rodným krajem,
chtěl se státi námořníkem
rychlých karavel.
Pro perlu se spustil ke dnu,
chce mamince přinést jednu,
viděl led a sníh.
Choulil se do teplých koží,
v moři spatřil hlavu mroží,
svítily mu jiné hvězdy,
neznal žádnou z nich.
Přešly roky, den se chýlí,
měsíc je jak šátek bílý,
ztichla celá ves.
Za oknem už světlo zhaslo,
jiné, bledší padá na sklo
a jen někde v chlévě řinčí
řetěz o řetěz.

Všechno je přece pěkné.’
Jakir však nebyl zřejmě
přívržencem reálpolitiky a
snažil se o nemožné přes
tyto vážně míněné výstrahy. Loni v červnu byl
zatčen. Prvního září le-

tošního roku ho moskevský soud odsoudil k poměrně nízkému trestu;
prý také proto, že je v
proudu světové uvolnění,
Všechno bude pěkné . . .
j . s.

tak byl mrňavej. Než sehnal pořádný objektiv, so
chu zbourali. Velké věci v něm pak nadále budily
hrůzu. Zamiloval si věci malé. Chodil na malé pro
cházky, pil malá piva, četl k r a t k e
zprávy,
měl vždy dost drobných, podal si žádost o menší
byt (už tenkrát!), měl rád krátké schůze a malé
státy, což spojil s filatelií. Vyměňoval si známky
s jedním soudruhem cizozemcem, ale když mu bylo
i v tomto učiněno jasno, nechal i toho. Jen poslal
milému Albánci dopis na rozloučenou. Do obálky
vsypal pět gramů prudkého krysího jedu získaného
od pana Kubáta, jenž stále ještě pracoval v krysárně. Nebohý cizozemec se domníval, že je to nová
zásilka kakaa z bratrského Československa — a
lízl si.
František byl zrcadlo, jež se opožďuje. Bezpro
středně po skolení Albánce začal postávat před čín
skou restaurací, ve které předtím promrhal všechny
příspěvky ROH za šweižužu a kungpao a pokřikoval
na chodce:
Mao tse, Mao tse — zničí mouchu tsetsetse!
Františka zatkli právě v okamžiku, kdy se sápal
po tepně nevinného metaře, temně mruče:
Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
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O latinské Americe
Oznámeni

Výbor pro
veřejné styky
pri
prístěhovalecké
poradní komisi
'»*' •

Tento výbor má zájem slyšet od přistěhovalců, zvláště zástupců národnost
ních organisad, informace, jež by mu byly nápomocné v jeho běžném
vyšetřování diskriminace vůči přistěhovalcům, využívání přistěhovalců, a
zdali tito používají či nikoliv veřejných služeb.
Výbor byl ustanoven za tímto účelem ministrem přistěhovalectví, poslancem
A. J. Grassby a zasedá ve všech státech, aby vyslechl podání v těchto
věcech.
Zasedání se budou brzo konat v Sydney a v Melbourne a osoby, mající
o to zájem, se vybízejí spojit se v první řadě s níže podepsaným tajemníkem,
co možná nejdříve, avšak nejpozději do 10. října 1973. a naznačit zhruba
body, které by si přáli, aby výbor projednal.
(K. E. SCOTT)
Tajemník.
Výbor pro veřejné styky.
Přistěhovalecká poradní komise,
Northboume House.
Canberra, 2661

Společnost pro vědy a umění

y

"Sibiřská anabase československých legií",

[která bude doprovázena obrazovými pomůckami
Přednáška se koná
v úterý 23. října 1973 v 7.30 hod. večer

na University of NSW.
Round House. Debating Room.
Anzac Parade, Kensington
(vjezd z Barker Street)
Těšíme se na Vaši účast
Pozvete své známé

česká restaurace
Contin. "GOURM ET"
Restaurant "LABUŽNÍK'
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay

Sydney, tel. 31-7393
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Přijďte určitě, budete spokojeni !
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných

se zastavil ná cestě z ofi ■
ciální návštěvy Severního
Vietnamu.
Slavnostně
vyzdobené
Ruzyňské letiště bylo 17.
září plně obsazeno všemi,
kdo něco znamenají v
dnešní KSČ, a při cestě z
letiště v doprovodu Husá
ka a ostatních byl prý
Castro “nadšeně pozdra
vován pracujícími” . Ca
stro se pak zúčastnil slav
nostní večeře, pohovořil
s Husákem a téže noci

Biographical Directory of the Members of
the Czechoslovak Society of Arts and Scien
ces in America, lne. Vydala SVU, Nový York,
1972; str. 134, cena US $ 8.00 (pro členy
SVU US $ 4.00).

Adresář
členů SVU
Československá společnost pro vědy a umění vy
dala nový a doplněný adresář svých členů. Kromě
krátkého nástinu 171eté historie Společnosti, přehle
du funkcionářů všech volebních období, soupisu pub
likací vydaných Společností a stanov, těžiště knížky
spočívá v seznamu členů. Editoři (Eva a Miloslav
Rechcíglovi) nejprve členy Společnosti shrnuli v
abecedním pořádku s uvedením jména, povolání,
j bydliště, data a místa narození, akademické kvalifi*kace a profesionální specializace. Publikace dále pří; naší seznam členů vypracovaný na podkladě profesí
i v deviti sekcích a 36 podsekcích a dle místa bydliště
| (světadíl, stát. lokalita).
I Nově vydaný seznam členů SVU svědčí o péči.
i kterou vydavatelé věnovali nejen koncepci publikace,
i ale i její tiskové úpravě. Záměr SVU uveřejňovat
jména, adresy a profese členů sleduje zřejmě usnad
nění komunikace mezi jednotlivými členy a krajan
skou či odbornou veřejností. Je zajímavé v seznamu
listovat, zjišťovat v jakých vědeckých a uměleckých
oborech naši krajané působí a kam je exilový život
IP
zavál.
Jsme členy

Sydney

zve zájemce na přednášku Jana Nováka
na thema

S Y D N E Y

(Pokračování se str. 3)
Za poznámku snad ještě
stojí zjištění, že čs. sdělo
vací prostředky viní z pu
če chilskou velkoburžoasii a generálskou juntu,
ale ne americkou CIC,
jak by se dělo automatic
ky ještě před nedávném,
kdy Moskva nevolala tak
hlasitě po sblížení s USA,
Další příležitost k lek
cím o latinské Americe
dala krátká návštěva Fidela Castra v Praze, kde

MEDZINÁRODNÉ KORPORÁCIE
A ROZVOJOVÉ KRAJIN Y

(Pokračování se str. 4)
politické ako odborné
okolnosti.
Dieboldov ústav pre stu
dium verejnej politiky a
správy v New Yorku prá
ve vydal svoju štúdiu, pod
názvom “Obchod a rozvojové krajiny” . V nej poukazuje na zásluhy týchto
korporácií a zároveň predkladá svoje návrhy, ako
by sa mala upraviť otázka ďalšieho pôsobenie
týchto pre svetový ekonomický rozvoj potrebných
organizácií. aby sa vyhovelo národným záujmom
__________________ _
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebner

19 York St„
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

rozvojových krajin a zne
možnila sa ďalšia kritisa.
Odborníci tohoto ústavu
sa domnievajú, že sa roz
pory odstránia čiastočne
aj za ďalšieho vývoja,
pretože aiultinárodné organizácie sa začínajú
orientovať tak, aby čo
najviac výroby sústredili
do rozvojových krajín, budovalí tam podniky aj za
domácej kapitálovej účasti, podnietili tak vzrast
zamestnanosti i technického školenia, zatiaľ čo
v rozvinutých krajinách
by sa sústredili prevážne
len na produkciu novej
technológie a služieb. Tá
to deľba práce sa pova
žuje za správnu preto, že
v rozvojových krajinách
je pomerne dosť surovin
a hlavne lacných pracov
ných síl.
Dr. M. Kvetko

RETRAVISION

největší austrálské
skupiny pro hromadne
nákupy

odletěl domů. Zůstalo po
něm jen společné pruř_á
šeni, v němž se zdůr..zžj
je jednota názorů ve
všem. V tom prohlášeni
se též
“kladně hodnotí výsled
ky nedávné konfe . -.ce
neangažovaných zet
v
Alžíru, která vyzněla v
posílení společného boje
všech pokrokových sil ve
světě proti imperialismu,
kolonialismu a neokolonialismu, proti jakékoli dis
kriminaci, za nezadatel
né právo národů svobod
ně rozhodovat o svém
osudu, disponovat přírod
ními zdroji svých zemí.
za jejich plnou rovnopráv
nost . . . ”
Další příležitost k po
učení o latinské Americe
dala volba Peróna za pre
sidenta Argentiny a jeho
“sociální uvědomění” , ja
kož i oficiální návštěva
ministra
zahraničí
Chňoupka v Mexiku, kte
rou vykonal koncem září
a která je - podle čs. pra
menů - “výrazem prohlu
bujících se přátelských
styků mezi oběma země
mi” .
SOOS BA KERY

přijme muže
pro tato zaměstnání:
PEKAŘ
UKLIZEČ
MLADÝ MUŽ

s řidič, licencí
Dostavte se
nebo zavolejte.
445 Old South Head Rd.
Rose Bay, Sydney
Telefon (Sydney)
371-7341, 371-8421
HODINÁŘ *
ZLATNÍK *

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Sfreef

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE ná uvedené
adrese!
Jen “Naše ceny
jsou nejnižší!”

ŠTEVEN VARDY

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

Máme volná místa pro ženy a dívky jako
OBRUBOVAČKY A ŠVADLENY

zapracované v dámském pleteném zboží
Stálá místa ★ Týden 4% dne
Chceme skutečně nejlepší obrubovačky
a švadleny a jsme připraveni platit
nejvyšší mzdy v Sydney
TRENDY
KNITWEAR

36 - 38 Wentworth Áve., Sydney
Telefon 61-4182
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RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE

★ Meíbournská universita poděkovala za úspěšné
uspořádání výstavky čs. kultury v budově tamní
Brněnské dorty ★ Moravské koblihy
hlavní knihovny. Trvání výstavy bylo vzhledem k
Každou sobotu čerstvé máslové rohlíky (loupáčky) ■ projevovanému zájmu dvakrát prodlouženo. Rodičov
ské sdružení tlumočí toto poděkování všem těm, kte
a všechny běžné druhy pečiva a dortů
rým především náleží: ochotným majitelům zapůj
dostanete u firmy
čených vystavovaných předmětů z Melbourne, Syd
ney a" Canberry.
CONWAYS CAKES
★ tíepresentační večer rodičovského sdružení ne
B. Dvořáček
měl' jen úspěch společenský, ale i finanční, čistý
192 Commercial Rd., Prahran, Vic.
výtěžek večera je $ 570.00. Děkujeme všem, kteří
pomáhali.
(proti tržnici). — Tel. 51-2415
-ř - Výroční valná hromada se bude konat v úterv
23. října v 7.30 hodin večer v dolejším sále restaura
ce Edy Zlatého (9 - 13 Drewery Lane. City). Po
skončení běžného pořadu a volbách výboru na příští
OBRAZY A U M ĚLEC K É REPRO DUKCE
období mají se projednat všechny otázky, související
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukci
se sobotním vyučováním češtině (od příštího roku
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel, Gustav aj.)
též slovenštině, bude-li dost žáků), jakož í s přípra
vou letního tábora pro čs. dětí. Doufáme proto, že
RÁMOVANÍ obrazů a, POZLACOVÁNÍ rámů
se na valnou hromadu dostaví všichni, kteří mají o
‘i nábytku odborně provádí
věci zájem.
D. Váňová, jednatelka
první pozlacovačská firma v Austrálii

TISKÁRNA

PEČIVO PO NAŠEM — PŘESV ĚD ČTE SE !

J. KOŠŇAR PTY. LTD.

Velký výběr jakostního masa a uzenin

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

najdete v českém řeznictví a uzertářství

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

U FRANTIŠKA ŘÍHY

(pokračování William St.) Tel.: 329-8038

‘ 73 Mclniyre Rd., Nth. SunsMne, Víc., tel. 311-20191

Krajanům poskytneme 15% slevy

I Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu.
Naše specialita: domácí jaternice a jelífka,
frankfurtské párky, turistický salám.

MODERN PRINTING CO. PTY. LTD.

tisk, obálky, krabice, kartony a papírn. potřeby
34 Leicester Street, Carlton Sth., 3053

Telefonujte o nezávaz. nabídku: 347-3400
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
BOX H ILL SLAVIA — 3 : 2 ( 2: 2)

V posledním (odloženém) ligovém zápase na hřišti
v Box Hillu předvedlo mužstvo Slavie vzornou ukáz
ku. jak se kopaná hrát nemá. S posledním týmem
ligové tabulky (sestupujícím do 1. divize) se kromě
dvou celkem laciných branek nezmohlo na kloudnou
akci a obrana Slavie chvílemi neexistovala. Nezá
jem celého mužstva o výsledek zápasu byl víc nez
patrný. V tomto utkání už sice o mnoho nešlo, po
kud se umístění v tabulce týče, šlo však “jen” o
dobré jméno mužstva a s tím by Slavia hazardovat
neměla. Celkově lze říci. že dobře začatou sezóna
končí Slavia špatně. Nejde tolik o 9. místo (z 12)
v ligové tabulce, jako o ten nezájem hráčů. Do příští
sezóny bude proto třeba nejen zlepšená forma na
hříští, ale i zlepšená klubová morálka, má-li muž
stvo hrát ve zdejší kopané znovu roli, jakou mělo
před léty. Doufáme, že se pak i podpora klubu zdejší
krajanskou veřejností zvětší na někdejší úroveň.
Přijmeme

ŠYADLENY

£

zapracované jakkoli v oděvním průmyslu k práci
v moderní továrně na košile.
Výkonnostní přídavky a prvotřídní podmínky.
K plnému nebo částečnému zaměstnání.
Dále přijmeme MLADÉ DÍVKY DO UČENÍ

Dietám — denně
do VIDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA
můžete letět ZA POUHÝCH $ 380.-

Do mnoha měst v EVROPĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí
$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

"Řekněte te květinami"

Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA.
může zařídit dodávku
květin a včscfi
t ieakoaleveoska 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
IN T E R F L O R A —
KVĚTIN Y DO CELÉH O SVĚTA

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

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vlc. 3081
Telefon, 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.

§

G LO

WEAVE

234 Brunswick St., Fitzroy, Vlc.

Telefon 419-1600
TH E SO CIETY OF EAST-EUROPEAN
CULTURAL STUDIES V M ELBOURNE

pořádá dvakrát za měsíc na Melbournske^ universitě
přednášky a diskuse, které by měly zvláště zajímat
přistěhovalce ze střední a^ východní Evropy^ a je
jích rodiny. Příští přednáška se koná ve čtvrtek
11. října v 7.30 hodin večer v Lower Theatre, “Ba
bel” , University of Melbourne. L. Chramzová pro
mluví na téma “Slované a Baltici — lidé a rasy ..
Vstup je volný.

OSLAVY 28. ŘÍJNA V MELBOURNE

V rámci oslav 55. výročí vyhlášení československé republiky bude v Mel
bourne dne 28. října 1973:
★ v 10.30 hodin dopoledne sloužit Dp. Peksa mši sv. “Za domov” v kapli
BetMehem Hospital (roh Ludbrook Ave. a Kooyong Rd., blíže North Road)
Caulfield,
★ v 13.45 sraz v prostranství před památníkem padlých, St. Kilda Rd. Na
velkém stožáru bude vlát čs, vlajka. Členové Čs. obce legionářské za účasti
ostatních krajanů položí pak při slavnostním aktu věnec u hrobu Neznámého
vojína.
★ od 15 do 17 hodin se bude konat oslava v restauraci br. Edy Zlatého
9 - 13 Drewery Lane (blízko rohu Lonsdale a Swanston Sts.), při níž účinkují
zástupci čs. obce legionářské, čs. sdružení, Českého ochot, divadla a taneční
skupiny Beseda,
★ po 6. hodině pořádá Čs. obec legionářská v těchže místnostech společnou
večeři a pak přátelský večer s tancem.
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC

LEGIONÁŘSKÁ, JEDNOTA VICTORIA

srdečně zve Vás a Vámi uvedené hosty na

goítemtte

MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost, bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kalorama, Vič., tel. 728-1298

PTY. LTD.

P Ř Á T ELSK Ý V E Č E R
S TA N CEM
který se bude konat v neděli, dne 28. října 1973

ve všech místnostech restaurace “Rheinland” , 9 - 13 Drewery Lane,
Melbourne-City u bratra Edy Zlatého, který hraje k tanci se svým orchestrem
Začátek o 6. hodině večer.
Vstupné včetně kontinentální večeře $ 6.00
Předprodej a zajištění stolů nejpozději do 23. října 1973

Bratr Forester (večer) 50-5715, sestra Picková 94-6635,
Geelong: Bratr Slabik 21-3021

Opravy

radiopřístrojů, TV,
transist. a domácích
elekt. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně
E. HALUŠKA

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

MALÍŘ
A NATĚRAČ

který pracuje odborné
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr PEITH N ER

8 Moorhouse St.,
Richmond, Vic.
Tel. 42-5980

BYTY
PRO SVOBODNÉ

od $ 10 týdně
70 Gipps St.
East Melbourne

5 minut z City
Tel, (po 6. hod. veá.)
41-4088
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V evropských fotbalových soutěžích

Čtyři čs. vítězství
V mezinárodním sportu jsme už vstoupili do období, které bude zase patřit v Evropě v prvé řadě
kopané. Vždyť do Silvestra se rozhodne nejen o zbývajících 13 účastnících světového šampionátu r. 1974
v Německé spolkové republice, ale i o všech čtvrtfinalistech třech nejpopulárnějších evropských fot
balových soutěží klubových celků, které byly ve středu 19. září odstartovány 64 mezinárodními zápasy.
Do bojů nového ročníku zasáhla i čtyři čs. mužstva, jejichž premiéry se zdařily, ovšem berme v úvahu,
že tři týmy budou hrát odvetu na hřištích soupeřů a tak s hodnocením posečkejme.

Jak se dalo očekávat, čs. fotbalový přeborník Spar
tak Trnava je na nejlepší cestě probojovat se do 2.
kola Poháru mistrů evropských zemí, tedy mezi
šestnáct nejlepších týmů. Trnavští fotbalisté vyhráli
v norském Stavangeru nad trojnásobným norským
mistrem Viking Stavanger 2 : 1, po poločasu 2 : 0.
když převyšovali hráče soupeře jak po. technické
tak i taktické stránce a i ve. střelbě. Soupeř patří
skutečně k evropskému průměru, ba ještě méně.
Slováci měli v 1. poločase drtivou převahu a dva
góly vstřelené ve 13, minutě Adamcem a ve 37.
minutě Martinkovičem ještě nevyjadřují jejich suve
renitu na hřišti. Po změně stran, zvláště po té,
kdy Norové ve 13. minutě druhého poločasu snížili
z pokutového kopu na 1: 2, se vzpamatovali, ovšem
trnavské zadní řady hrály s velkým přehledem.
Zdařil se i start Baníku Ostrava v druhé nej slav
nější evropské soutěži, v soutěži “držitelů trofejí” :
Ostrava porazila Na Bazalech irský tým Cork Hibernian Albrechtovou brankou z 25. minuty 1. půle 1: 0,
zda však tento náskok bude stačit k odvetě, těžko
říci. Ostravští byli sice po celých 90 minut pány si
tuace, nedokázali se však prosadit proti elastické
obraně Irů.
V poháru UEFA jsou mezi 64 účastníky také 2 čs.
týmy: Tátran Prešov a mužstvo VSS Košice. Oba

: : Fotbalová liga

:

Na rozdíl od několika posledních ročníků, kdy slo
venská mužstva udávala tón 1. čs. fotbalové lize.
vedou si tentokrát pro změnu velmi dobře mužstva
Čech a Moravy. Pravda, o špici tabulky bojuje s
pražskou Duklou bratislavský Slovan, ale vcelku jsou
na tom zatím lépe čeští a moravští fotbalisté.
O největší senzaci se v 6. kole postarali fotbalisté
Baníku Ostravy, když vyhráli v Praze nad vojáky
1 : 0. Dukla měla sice v poli drtivou převahu, ostrav
ský Klement však už v 11. minutě vstřelil nečekanou
branku, a pak Baník velmi inteligentně bránil a
jednobrankový náskok udržel. — V 6. kole se hrálo
i derby kdysi velkých rivalů Letně Sparty a Slavie.
Toto 183. utkání vyhráli před 18.000 diváky bojovnější
Slávisté 1 : 0, když autorem jediné branky domácích
v Edenu byl v 17. minutě první půle Grospič.
5. kolo: Sparta Praha — Inter Bratislava 3 : 0,
Slovan Bratislava — Slavia Praha 5 : 1, Bohemians
— Zbrojovka Brno 2 : 0, Prešov — Dukla Praha 2 : 4,
AC Nitra — Baník Ostrava 3 : 1, Lok. Košice —
Plzeň 3 : 1, Teplice — Žilina 4 : 0 a Spartak Trnava
— VSS Košice 1 : 0.
6. kolo: Slavia — Sparta 1 : 0, Inter — Bohemians
1 : 0, Prešov — Lok. Košice 5 : 1, Dukla — Baník
Ostrava 0 : 1, Plzeň — Teplice 1 : 1, VSS Košice —
AC Nitra 1 : 0, Zbrojovka Brno — Trnava 1 : 1, Ži
lina — Slovan 0: 1.
7. kolo: Lok. Košice — Dukla 0 : 2, Sparta — Žili
na. 3 : 2, Teplice — Prešov 4 : 0, Slovan — Plzeň
1 : 1, Bohemians — Slavia 3 : 1, Trnava — Inter 2 : 2,
AC -Nitra — Brno 1 : 0 a Baník Ostrava — VSS Ko
šice 2: 0.
Tabulka: 1. Dukla Praha 11 bodů, skóre 12 : 5:
2. Slovan Bratislava 11 b., skóre 18 : 10; 3. Teplice
8 b., skóre 12 : 4, 4. Bohemians 8 b., skóre 13 : 9;
5. Sparta Praha 8 b., skóre 12 : 8; 6. Ostrava 8b.,
skóre 9 : 12; 7. Prešov, 8. Trnava, 9. Slavia Praha
(po 7 b.); 10. VSS Košice, 11. Inter Bratislava, 12.
Plzeň (po 6 b.); 13. AC Nitra, 14. Zbrojovka Brno,
15. Lok. Košice (po 5 b.); 16. Žilina 4 body, skóre
7 : 13.

sice vyhrály, ale s konečnou úvahou vyčkejme až po
odvetných utkáních na hřištích soupeřů. Zatímco
Tatran Prešov porazil přední mužstvo jugoslávské 1.
ligy Velež Mostar 4 : 2, w hrály VSS Košice nad Honvédem Budapešť tím nejtěsnějším výsledkem 1 : 0.
Z ostatních zápasů 1. kola Poháru mistrů evrop
ských zemí stojí za povšimnutí, že finalista soutěže
Juventus Turin (jehož trenérem je Česta Vycpálek)
prohrál první utkání v Drážďanech s východoněmec
kým přeborníkem Dynamem Drážďany 0 :2, takže
v odvetě má co dohánět.
SSSR VÍTĚZEM EVROPSKÉ T R O F E JE

Na rozdíl od Evropského poháru žen. který jasně
vyhrály reprezentantky V. Německa, z finálového
boje nejlepších šesti mužských týmů Evropy ve skot
ském Edinburghu vyšli vítězně lehcí atleti SSSR,
hlavně zásluhou vyrovnanosti celého družstva. Ko
nečné pořadí bylo: 1. SSSR 82,5 b.. 2. V. Německo
78 b., 3. NSR 76 b., 4. V. Británie 71.5 b.. 5. Finske
64,5 b., 6. Francie 45 bodů.
ČSR V ÍTĚZÍ NAD MAĎARSKEM

V iránském hlavním městě se uskutečnilo mistrov
ství světa v zápase, na kterém čs. reprezentanti zí
skali dvě medaile, obě v klasickém řecko-římském
zápase. Nejúspěšnější byl Petr Kment, který v su
pertěžké váze (nad 100 kg) po vítězství nad sovět
ským zápasníkem Morčalidzem obsadil za Bulharem
Alexandrem Tomovem druhé místo a získal stříbrnou
medaili. Nečekaně dobře si vedl i Miroslav Janota
který získal v kategorii střední váhy (do 82 kg)
bronzovou medaili, když lepších výkonů dosáhli už
jen mistr světa Rus Liberman a Jugoslávec Nenadič. Kdo však na mistrovství světa zklamal, byl
olympijský přeborník Vítězslav Mácha, který ve welteru (do 74 kg) byl v utkání s pozdějším mistrem
světa Bulharem Kolevem pro pasivitu diskvalifikován
a nedostal se do závěrečných bojů o medaile. — Pět
zlatých medailí MS získali reprezentanti SSSR, po
2 Poláci a Bulhaři, a desátý titul mistra světa pak
putuje do Rumunska. Vybojoval ho Finea Querque,
který vyhrál muší váhu.
MISTR SVĚTA: JA C K IE STEWART

Automobilový sport má už mistra světa pro rok
1973. Stal se jim po triumfech v r. 1969 a 1971 už
potřetí Skot Jackie Stewart na Tyrrellu. Na 44. Vel
ké ceně Itálie v Monze obsadil Stewart sice až 5
místo, ale i to mu stačilo k tomu, že už v posled
ních dvou •jízdách . světového šampionátu formule I
nemůže být nikým bodově dostižen.
KODEŠ VÍTĚZÍ

NAD SMITHEM

Čs tenista Jan Kodeš potvrdil na mezinárodním
tenisovém mistrovství USA ve Forest Hills, že jeho
vítězství ve Wimbledonu a další jeho skvělé úspě
chy nebyly náhodné. Kodeš je dnes schopen porazit
kohokoli na světě. Nezapomenutelné zůstane pro am e
rické příznivce tenisu Kodešovo semifinálové vítěz
ství nad v současné době prvním hráčem světového
žebříčku Američanem Stan Smithem, které i odbor
níci považují -za nejlepší utkání v bohaté historii
amerických přeborů. Jan Kodeš vyhrál nad Smithem
7 : 5, 6 : 7, 1 : 6, 6 : 1 a 7 : 5. Stálo ho to však zřejmě
mnoho sil a tak v závěrečrém utkání s Australanem
Johnem Newcombem nestačil v posledních dvou sa
dách kondičně. Podlehl Newcombovi (který v semi
finále s Ken Rosewallem nemusel vydat ze sebe vše)
v pěti setech 4: 6, 6: 1, 6: 4, 2 : 6 a 3: 6, v zá
pase, který trval téměř 3 hodiny. John Newcombe
k tomu řekl: “Dostal jsem re do formy, v jaké jsem
byl v největší své slávě; Kodeš však je velký sou
peř — v Davisově poháru nemůžeme ČSR podceňo
vat — hraje ‘velký’ tenis!”

Čs. lehkým atletům se podařilo v zápolení s Ma
ďary v Ostravě poprvé v letošním roce zvítězit, a
to rozdílem 16 bodů v p měru 113 : 97 b.. když vy
hráli 11 z 20 klasických disciplin, (čs. tým byl bez
rekordmana na 400 m Kodejše a půlkaře Plaché
ho.) K nejcennějším výrinům patřil vrh koulí, kte
rý, vyhrál Brabec před Vlkem (oba dva 19.45 m).
Hokefo^á liga
vítězství L. Nádeníčka na 110 m přek. (za 13.8 vt.).
Blýská
se
na
lepší časy pražského hokeje? Hlavní
prvenství čs. sprintérské štafety (4 x 100 m za
39,9 vt.) a vítězství “náhradníka” šišovského v tak město republiky nehrálo v posledních letech v 1. čs.
hokejové lize nejlepší r:li. Sparta jako repre
tickém závodě na 800 m (za 1:48,9 min.).
zentant Prahy zůstala daleko za úspěchy kdysi slav
Čs. děvčata prohrála s Maďarkami 68 : 78.
ného LTC Praha. Letos temu má být jinak, trenér
L. Bukač věří, že jeho svěřenci zasáhnou do bojů
PROTI OLYMPIJSKÝM HRÁM V MOSKVĚ
39 členů amerického kongresu ve Washingtone o přední místo v tabulce. Zatím to hokejisté Sparty
zaslalo předsedovi Mezinárodního olympijského vý skutečně válí, po třetím kole jsou jako jediní s
boru lordu Killainovi připiš, ve kterém protestují plným počtem 6 bodů. Velkou jejich posilou bude
proti tomu, aby XX. letní olympijské hry v r. 1980 zřejmě reprezentační brankář Jiří Holeček, který
byly svěřeny Moskvě. Jako důvod uvádějí diskrimi přestoupil nyní z Košic do Prahy. — Těžko,však mo
říci, kdo bude brát ve 44kolovém marató
naci israelského družstva na nedávné Universiádě v mentálně
sovětské metropoli. V prípise se mimo jiné praví. nu prim. Jisté je, že i letes se do první poloviny ta
“Tak, jak bylo jednáno- s israelskými sportovci v bulky dostane obhájce přebornického titulu Tesla P ar
dubice. ZKL Brno (má nového brankáře, a to branká
Moskvě, diskvalifikuje SSSR z možnosti stát se po ře
národního mužstva Vlado Dzurrilu, který odešel
řadatelem olympijských her. Už jednou se Meziná ze Slovana
Bratislava), Dukla Jihlava a po špatném
rodní olympijský výbor “spálil” , když svěřil v r. startu si věří
ještě i v Bratislavě. — Poprvé v sezó
1936 pořádání olympiády nacistickému Německu. Ne ně 1973-74 hraje
v 1. čs. lize 12 mužstev, která spolu
udělejte další chybu!”
budou
hrát
čtyřkolově,
konec sezóny bude zno
Mezitím se už k protestu připojila i celá řada vu až v polovině květnatedy
1974,
amerických politiků i sportovních funkcionářů, a v
po 3. kole: 1. Sparta Praha 6 bodů, skóre
posledních dnech se do této akce zapojili i v Itálii. 11Tabulka
: 0; 2. Pardubice 5 b.; 3. Košice, 4. Jihlava, 5.
Čelní členové italských organizací zveřejnili společ Plzeň
6. ZKL Brno 3 b.; 7. Vítkovice, 8.
né komuniké, které bude zasláno i předsednictvu Kladno.(po9. 4Č.b.);
10. Litvínov (po 2 b.); 11.
MOV. V prohlášení protestují proti “štvavé sovětské Chomutov, 12. Budějovice,
Slovan
Bratislava
(po 1 bodu)._____
kampani proti israelským sportovcům v době aka
demického světového šampionátu v Moskvě” a vy
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
zývají “spolek italských olympijských vítězů” , aby
Řídí redakční kruh. Adresa; Hlas domova,
i on pozvedl svůj hlas proti uspořádání olympiády
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
v SSSR.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
DVOJE SVĚTOVÉ REKORDY
Lehká atletika má no- do 440 yd dva světové re- výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
vinku. Mezinárodní fede- kordy: zvláště světové repřibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.race na svém zasedání ve kordy měřené ručními
skotském Edinburghu to- stopkami, zvláště rekordy £ stg. 3.-, US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měně.
tiž rozhodla, že napříště dosažené elektrickým mě- Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
povede oficiálně na všech řením.
na požádání obratem.
krátkých tratích od 100 yd
—O —

