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ky strany a státu” .
Pokyny
* skladatelům,
kde strana vyžaduje for
te a kde piano, mají být
nadále stejně závazné a
podnětné, jako např. p o
kyny kde a jak vytesávat,
Leniny a Gottwaldy, kte
ré dávala strana počát
kem letošního roku vý
tvarným umělcům. Akci
v řadách výtvarných umělců skončila prý strana

s úspěchem. Aspoň Rudé
právo konstatuje už v mi
nulém měsíci (23. 3.) se
zadostiučiněním, že “ pra
vicové síly v naší výtvar
né praxi a teorii nemají
dnes již možnost působit
oficiálně a organizovaně
na naší výtvarnou obec i
širší veřejnost” .
Nebezpečí však podle
ústředního orgánu strany
dosud zcela nepominulo:

‘ ‘Jak se však dalo očeká
vat, nepřestaly našeptávat
našim umělcům různé ne
pravdy. Chopily se jako
jedné z hlavních zbraní
překrouceného
výkladu
socialistického realismu.
Neváhají zastrašovat umělce výmyslem, že poža
davek
socialistiekorealistické tvorby, s nímž se
na tvůrce obrací KSČ, má
znamenat .návrat k pade
sátým letům” . Padesátá
léta se dle RP “ nemohou
opakovat” .
i Čs. kultura, represento
vaná příslušnými svazy,
je tedy konečně pod plnou
stranickou kontrolou. Stra
na má jen ještě vyřešit
problém, jak dostat všech
nu tu angažovanou krásu
“ blíže k lidem” . Nezájem
(Pokračování na str. 2)

Ceny potravin
budú dalej rást

Obavy o zaistenie zásobovania

Odbornci,-ktorí sa zaoberajú sociálnymi a vyživovacími problémami, hl'adia
do budúcnosti s vefkým i obavami. Světová eneraetická kríza totiž zasiahla
vel'mi drasticky svetovú poTnohospodársku produkční
a zvýšila obavy a starosti o zaistenie zásobovania
vo svetovom meradle. Pre nedostatok ropy sa nevyNA Č E S K O S L O V E N S K Ý C H H R A N IC ÍC H
rába dost' umělých hnojív. A pre žvýšené ceny ropy
V Ženevě pokračují jednání jednotlivých komisí na svetovom trhu si niektoré krajiny, ako například
Evropské bezpečnostní konference, z nichž pronikají
India, ani nemóžu kúpiť tol'ko surovin pre produkciu
zprávy o úporném dohadování obou bloků o podrob
nostech navrhovaných dílčích dohod. Všechny zprávy hnojív, ko!'ko by potřebovali, aj keby bolo ropy d o st.
se zatím shodují v tom, že sovětský blok zůstává
Jeden
z odborníkov, ké ministerstvo poTnohoneoblomný v odmítání požadavku Západu, aby event.
předseda
Světověj
banky spodárstva, ktoré vydalo
dohoda o odzbrojení a hospodářské spolupráci byla
provázena dohodou o volné výměně idejí a lidí mezi Robert McNamara, sa dí v marci prvú situačnú
oběma částmi rozdělené Evropy. Sověty proti tomu vá do budúcnosti vel’mi správu o oseve plodin v
namítají, že plná intelektuální svoboda a nekontrolo kriticky. Očakáva obrov Spojených štátoch v tom
vaná výměna idejí a informací by se staly jen pro
to hospodárskom roku. Tá
středkem k protisovětské propagandě. Popravdě ře ské zásobovacie poruchy
čeno, jejich námitky jsou pochopitelné — žádná dik v niektorých preTudne- nádej vyplývá z týchto
tatura si nemůže dovolit takovou volnou výměnu, ných
krajinách
Ázie, okolností: podl’a očakávacfece-fi zůstat diktaturou.
Afriky a Latinskej Ame nia ministerstva pol’nohoNeměla by tedy ani překvapit zpráva vídeňského
riky, ak by zlé počasie spodárstva rozšíria ameKstu Kronenzeitung o mimořádných opatřeních, kte
rá se v době ženevského dohadování budují poblíž poškodilo tie pol’né kultů- rickí farmári v tomto ro
čs- hranic se západními státy.
ry, ktoré sa za terajších ku osev kukuřice o 10%,
List píše, že rakouští celníci a osoby žijící u hra kritických pomerov pred- osev pšenice o 19% a osev
nic s Československem pozorovali v minulých mě
bavlny o 18%. Plocha pod
sa len podařilo zasiať.
sících na čs. straně zvýšenou činnost — stavěly se
kukuricou vzrastie z 28
mmwé budovy, boudy a pozorovatelny. Nyní byl zjiš
Mnoho bude záležať na miliónov hektárov na 31%
těn i důvod: čs. úřady postavily podél celé hranice
Ešte
M řížení s infračervenými reflektory, kterými lze vi tom, aká bude tohoročná milióna hektárov.
dět w o c i tak jasně jako ve dne do vzdálenosti 2 km, úroda v přebytkových prenikavejší je prírastok
přičemž osoba, která by se v prostoru pohybovala, krajinách, najma v Spoje
na ploché pod pšenicou:
nemá tušení, že je pozorována. (Jde zřejmě o za
ných štátoch, v Kanadě a vláni totiž osiali pšenicou
řízeni, která byla vyzkoušena prvně ve Vietnamu.)
23% milióna hektárov, žaU s t poznamenává, že tímto odhalením je též vy v Austrálii.
světleno, proč tak náhle poklesl počet osob, kterým
Určitú nádej po tejto tial’ čo do tohoto roku to
se podařilo uprchnout z Československa. Nelze už
stránke
prinieslo americ (Pokračovanie na str. 2)
využít k útěku noční tmy.

Infračervené reflektory

historii věcí kolem

sebe a je nakloněn myslit, že jeho svobodné in
stituce vyrostly s přírodní
dlážděním,

snadností.

Ale

pod

po kterém kráčí, je polozapomenutý

nebyly postaveny na náměstí bez příčiny. Tu ob

Kultura plně angažovaná

Politická angažovanost
se vyžaduje už ve všech
oborech umění a vedle
brzdy skutečným uměl
cům přináší i více zmat
ku do řad tvůrců soudobé
kultury v socialistických
zemích. Úkolem nyněj:.
síeh umělců, kulturních
pracovníků a příslušných
svazů dle stranických po
kynů už není povznést,
poučit, pobavit, ale jen
probojovávat komunistic
ké myšlenky a oslavovat
komunistickou praxi, nebo
- citujeme Rudé právo "probojovávat a . střežit
ideovou jednotu při usku
tečňování kulturní politi-

letí nepoznaly porobu. Zde občan navykle užívá
zděděné svobody. Zapomíná

hrob tyrana a hrob jeho oběti, a sochy hrdinů

Roste též péče strany o krajany v zahraničí

Ne na t. opríla, ale až 2. dubna byl zahájen v Moskvě 5. sjezd Svazu sovětských
skladatelů, kterého se zúčastnilo přes 600 delegátů vedle čelných stranických
polenta tů a hostů z ciziny. Při jednání sjezdu vynikl opakovaný požadavek so
větských vůdců, aby se 1.880 členů svazu soustředilo na skládání děl, která by
inspirovala lid k výstavbě komunismu. Co se nedaří psaným slovem, má se po
dařit angažovanou muzikou.
Na sjezdu byla ovšem i delegace Svazu čs. skladatelů, která doma patřičně
tlumočí pokyny dané ve středisku vší vědy a kultury, takže se i český a slo
venský lid má na co těšit. O sjezdu referoval i čs. tisk, který však ne
ctíce předem příliš strašit a tak informuje zabalené, že se na moskevském sjez
du projednávaly "otázky skladatelské tvorby a estetickovýchovná působnost
toudbv".

dé. Jsou staré demokratické země, které po sta

čan musí být upomínán, že demokracie není jen
to, co je vidět, nýbrž také to, co není vidět, už
nebo ještě není vidět.
Ferdinand Peroutka (Demokratický manifest)

KRIZE Y DEMOKRACII?
Před dvěma týdny jsem se na tomto místě za
myslel (“ Demokracie v krizi” ) o chaotické situaci,
ve které se nalézají přičiněním nátlakových sil ně
které západoevropské státy a USA. Potají jsem se
těšil tím, že Austrálie je něčeho takového ušetřena
a nemá extrémní potíže s radikálními studenty, kri
tickým nedostatkem pohonných hmot či akcemi par
lamentních menšin dokazujících svoji razantnost ne
spokojeností nejrůznějšího druhu. V zápětí se ukázalo,
že moje předvelikonoční potěšení bylo předčasné.
Přihodilo se to, co ovšem nečekali ani zkušení a
znalí. Politický život se v Austrálii dostal přes noc
do varu, který zasahuje všechny obyvatele tohoto
kontinentu. Nemám ani na. mysli konstelaci politic
kých stran, Hlas domova si již při založení před té
měř pětadvaceti lety vytknul zásadu, že do austral
ského politického kolbiště nebude zasahovat. Jde mi
o. pohnutku s širším akčním radiem než je politic
ká rivalita. Češi a Slováci žijící v Austrálii měli
převážně zcela rozdílné důvody k emigraci než vět
šina jiných přistěhovalců. Neodcházeli jsme z Evro
py proto, že jsme se nemohli doma uživit. Opouštěli
jsme domov v přesvědčení, že nemůžeme žít v pokry
tectví a mravní či jiné diskriminaci. Emigrace nás
postavila před nejednu obtíž, drtivá většina z nás
tyto potíže více či méně úspěšně překonala s vědo
mím, že platíme za privilegii života v demokratickém
státě.
A nedávný tah australské vlády a ochota politic
kého oponenta na hru přistoupit vyvolaly domněnku
o začátku konce australské demokracie. Nepokládám
si žádné právo posuzovat taktiku politických stran,
nakonec jí snad ani nerozumím. Přesto však se ozý
vám s naléhavým přáním, aby demokracie v zemi,
literou jsme zvolili za druhý domov, nebyla ohrožová
na. českoslovenští exulanti vědí, co by to znamenalo a
tím více pak vyjadřují své přesvědčení o vitální nut
nosti zachování svobod, kterými se Austrálie dosud
poprávu"honosí. O lidských právech rozhodují záko
ny, o lidském životě rozhodujeme my sami.
Rád bych věřil, že politická rozhodnutí ovlivňující '
statisíce a často i milióny lidí, jsou učiněna uváženě
a' to nejen jako důsledek přání voličů, ale i jako vý
sledek analytických a podložených úvah politiků ,a
státníků. Na druhé straně rozhodnutí občana, které
pak dá politikovi moc státníka, spočívá na subjektiv
ní úvaze, která je někdy. intuitivní, někdy vedená
dřívější zkušeností a někdy sleduje pouhou radu.
Tím je doložena rozmanitost společnosti. Pravá de
mokracie tuto rozmanitost respektuje) zakládá se pa
snášenlivosti á zahrnuje všechny občany. Demokra
cie nemá co tajit. Nebývá uskutečňována jen proto,
že ji dědové odkázali. Je logicky správná. Ohrožení
demokracie mi připadá jako zrada člověka.
V. Donát
P U B L IS H E D

by

F. Váňa, I

Moorhouso

St.,

Richmond, Vlc. *121. — PRINTERS: Unlflcatlon
Pty. Ltd., 497 Colllns St., Molbourno, Vlc. MM
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Kultura plně angažovaná
(Pokračování se str. .1.
o ní, staromilství, “ pošil
hávání za kopečky” , to
jsou dosud nemoci, na
které si angažovaní pra
covníci i veřejně stěžují.
Jsou prý i takoví lidé,
kteří oficiálně, v zaměst
nání zájem projevují, po
máhají při pronikání této
kultury do podniků a to
váren, ale . Tovární siréna ozná
mí konec pracovní doby a
sehraný, kolektiv se rozpa
dá na tatínky a maminky,
starající se o domácnost,
fotbal, televizi atd. Sou
kromě zájmy a starosti
převládnou. Jak to udělat,
aby se kolektivy projevi
ly na Veřejnost i po skon
čení pracovní doby, třeba
se jen sešly a pobavily,
pomohly prorážet krunýř
předsudků,.' vlivů indivi
dualismu, ukázaly dru
hým, jak obohatit svůj ži
vot?. . ” , ptá se RP. Což
je ovšem problém poně
kud nesnadnější. než zor
ganizovat svaz z hrstky
povolných umělců a “ uměleů” .

Zvýšená aktivita strany
se nehodlá zastavit ani u
státních hranic a chystá
se větší akce “ pro kraja
ny v zahraničí” . Totiž
ohlášené akce českoslo
venského ústavu zahranič
ního se nebudou plně tý
kat všech krajanů, někte
ří byli jaksi odepsáni, ja
ko byli odepsáni “ nepolepšitelní” bývalí členové
zmíněných
uměleckých
svazů.
Současné zbrojení čs. ústavu zahraničního vy
neslo jako
první čin
zvláštní dohodu o spolu
práci tohoto vládního ústa
vu s brněnskou Zbrojov

(Pókračovanie zo str. 1)
má byť aspoň 28 miliónov
hektárov.
Z ostatných význam
ných plodin sa očakáva
zníženie osevu sóje a to
asi o 4% -a potom aj niektorých krmných obilnin,
ako je krmné proso. Ale
prírastok na oseve kuku
řice to vynahradí, takže

Hledám v Austrálii
k pravidelnému obchodnímu spojení. O opály
je ve Španělsku nyní značný zájem.
Dále hledám výrobce pěkných
SU VEN ÝRŮ Z KŮŽE

(k zavěšení na stěnu s různými znaky apod. a
jiné památkové předměty hlavně z kůže).
Úhrady prostřednictvím londýnské banky.
IN G . JAN F R Á Ň A , Nestor de la Torre, 29,
Las Palmas de G. Canaria, Canary Islands, Spair,

Š V A D L E N Y

’ Přijmeme dívky a ženy jakkoli zapracované
1 v šití k práci v moderní továrně na košile.
1
Nabízíme výkonnostní přídavky
1
a prvotřídní podmínky.
>

Většina vydělává u nás od S 80

>

do více než S 100 týdně.

*

Přijímáme k plnému nebo

*

částečnému zaměstnání.

j

P říjm e m také m iádé D Í V K Y
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WEAVE

DO U ČEN Í

PTY. LTD.

,

234 Brunswick St., Fitzroy, Vic.

!

Telefon 419-1600
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ameriekí farmári sa nemusia obávať o zásoby
krmív pre výkrm dobyt
ka. Sóje sa totiž oseje v
tomto hospodárskom roku
menej jednoducho preto,
že vláni bol rekordný
osev sóje v důsledku zlé
ho počasia na jar. Všade
tam, kde farmári nemoh
li vláni dostat’ do pódv
bavlnu pre dažde a zápla
vy, zasiali po vyčasení
sóju, pretože na bavlnu
už bolo neskořo. A tak sa
osev sóje v tomto hospo
dárskom roku vlastně len
upraví na obvyklú úroveň
a neočakáva sa, že by jej
úroda aj zo zníženej plo
chy nevystačila pre domáce i zahraničně potře
by.
Pravda,
obvykle
sa
úroda nezožne z rovnakej
výměry, ako sa osiala.
Vždy je to o niečo menej.
pretože pre nepriaznivé
počasie sa niečo, čo sa nevyvíja uspokojivo, musí
zaorať a obrobit’ náhradnou plodinou. Tak to bu
de iste aj tohoto retu. hoci sa jar ukazuje vel’mi
priaznívá a farmáři si doteraz nemóžu sťažovať
na nedostatek výrobných
potrieb, ako sú hnojivá a
ochranné prostriedky pro
ti škodcom.
Vláni sa například zožala v USA pšenica z plo

w w w w w W

w M

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou

• '» R. C. Kugler
’ \

v Rakousku . . . a . . . po
dle požadavků ZV ROH
Zbrojovky zajistí Čs-. Ú.
Z. pro politické vzdělávání
lektory k problémům me
zinárodních vztahů.”
Čs. ústav zahraniční do
dává, že “ cílem vzájemné
spolupráce se Zbrojovkou
je ještě účinněji působit
na rozvoj kladných strá
nek našeho krajanského
hnutí” . Spolupráce má být
rozšířena o další závody
a na další země, takže
kladné stránky krajanské
ho hnutí mohou nadále
vzkvétat po celém světě,
správná
informovanost
bude všem zajištěna.

Ceny potravin budu rást

D O D A V A T E L E O PÁ LŮ

>

kou. Dle této dohody si
bere závodní výbor ROH
Zbrojovky pod svůj patro
nát čs. krajany v Rakous
ku, kterých tam dle Čs.
Ú. Z. žije na 30.000 a kte
ří jsou organizováni ve
Sdružení Čechů a Slováků
v Rakousku. Spolupráce
nebude jen v tom, že
brněnská Zbrojovka umož
ní pobyt dětí čs. krajanů
z Rakouska ve svých
rekreačních
zařízeních,
ale “ Čs. ústav zahraniční
se na Zbrojovku Brno
přednostně obrací i v sou
vislosti s vysíláním kultur
ních souborů ke krajanům

k Associates

*7$?- l U U I nsurante Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vic., 3189

chy o 10% menšej, ako sa
osiala. Niektorí odborníci
prichádzajú aj s výhra
dou, že tohoročná úroda
nemusí byť tak kvalitná
a že hektárové výnosy
móžu byť nižšie, protože
časť pódy, o ktorú sa ob
hospodařovaná
plocha
rozšířila, je už len póda
okrajová, ktorá dá uspo
kojivé výnosy len za mimoriadne priaznivých po-,
veternostných
pomerov.
Ale táto výhrada nie je
celkom na mieste, lebo aj
po lanskom rozšíření plo
chy pod hlavnými plodi
nami, nedosiahla sa v Spo
jených štátoch ešte maximálna výměra tej obhospodarovanej plochy, kto
rá se kedysi už obrábala.
Tak například v roku 1944
bola táto plocha o 35 mi
liónov hektárov váčšia ako
tohoto roku. To znamená,
že o okrajovej a teda čo do
výnosov nespoFahlivej po
de by sa dalo hovořit’ až
vtedy. keď by sa terajšia
plocha obhospodarovanej
pódy dostala na úroveň
minulých rokov. To sa
však sotva podaří, pretože značná časť pódy' bo
la aj v Amerike zabratá
pre iné ciele, pre stavbu
nových sídlisk, obchod
ných
a priemyselných
podnikov atd’.
V súvislosti s výhliadkami na tohoročnú úrodu
třeba ešte spomenúť dve
okolnosti. Prvá je otázka
cien potravin na domácom americkom trhu. Mi
nisterstvo pol’nohospodárštva vo Washingtone nesl’ubuje, že ak bude dob
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IH N E D T Y T O K N IH Y :
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Tři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V .1
Čerepková) $ 5.i
B. Štěpán: Vynálezy $ 3.J
Ivan Sviták: Dialektika moci $ 4.10
<
Bruče Lockhart: Britský agent $ 3.50
<
Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 3.80
<
Zpěvník národních a populárních písní $ 1.10
i
Kalendář čs. exilu KALEX 74 $ 5.80
|
K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.60 *
K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60
*
J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.’
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1.10
’
Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3.-]
Z. Sálivar ová: Honzlová $ 3.50 J
J. Škvorecký: Zbabělci $ 3.50
<
J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 3.80
«
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80
«
Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
<
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
<
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
<
Arnošt Lustig: Miláček $ 3.70
<
A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.!
J. Firt: Knihy a osudy $ 4.20
\
A. Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.80
j
’ G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
<
'L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
<
'L. Grosman: Nevěsta $ 3.30
‘
■A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.60
j
, Kníška Karla Kryla $ 2.40
|
;Z. Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50
<
J. V. Pole a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký!
' (historie), 2 díly $ 7.50
J
’Z časů nedlouho zašlých (Vzpomínky dr. Mořice,
.Hrubana) $ 3.30
,
J
; Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia"
. (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290J
'stran) cena $ 16.«
>K. čapek: Anglické listy $ 1.70
'
I J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 '
>M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
J
'Motáky z Ruzyně (s předmluvou Luďka Pach-<
>mana) $ 2.J
i A. Ostrý (pseudonym — Praha): Československý’
[ problém $ 4.80
,
!Vilém špaček: Tam Portugués znova a znova na-j
•lévá svůj jed $ 3.,
iSborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.'
■Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm, I
|dr. A . Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr. ■
>0. šik) cena $ 3.10
!
1Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů'
, 1948-56) $ 1.70 '
;
'R . Selucký: Východ je východ $ 3.60
>B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20
[Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
, Petr Den: Světélko jen malé 50c
;
>M. Součková: Případ poesie $ 1.50
i V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70'
i Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov-!
* nik $ 2.80
;
,

Ceny jsou včetně poštovného

!
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rá úroda, ceny potravin
sa znížia. Naopak, očaká
va sa, že inflačně ceny
budú ďalej vzrastať a to
podl’a názoru odborníkov
ministerstva asi o 12%.
Druhá okolnost’ sa do
týká toho, čo móže cudzina očakávať od Ameri
ky? Na túto otázku dávajú odborníci poměrně opti
mistická odpověď. Očakávajú, že v tomto hospo
dárskom roku, teda do

konca júna, vyvezie Ame
rika potravin za nějakých
20 miliard dolárov, zatial’
čo v minulom hospodár
skom roku vyviezla len
za 12 miliard a 700 milió
nov dolárov. A tak v Spo
jených štátoch móže cudzina ešte vždy dostat’
značné množstvo základ
ných potravin - ako je
ochotná platit’ nové, vy
soké ceny.
Dušan Lehotský
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Angažovanost
literatury v praxi
Marcela Čechová
Ačkoliv jde o knihu, nepatří tato informativní poznámka do kulturní rubriky.
O Brnění se totiž bohužel nedá v konsolidované knižní produkci dnešního
Československa příliš hovořit. Svaz spisovatelů už také povětšině nahradil slovo
ornění slovem angažovanost. Není to náhodou. Dílo umělecké musí být umě
lecké, kdežto dílo angažované je podle stupně inteligence svého tvůrce buď
křečovité, ubohé nebo směšné. Často se sejdou všechny vlastnosti angažova
ností najednou — a pak se režim zaraduje nad novým literárním počinem.

Jedním z typických vý
robků tohoto druhu je ro
mánová trilogie Františka
Podlahy, nazvaná “ Svě
dectví inženýra Toncara” ,
která vyšla v edici Růže.
Jméno autora je v české
literatuře nové - snaživý
straník soudruh Podlaha
zachytil vítr a v době, kdy
opravdoví
spisovatelé
mlčí nebo jsou umlčeni,
vytvořil slátaninu, v níž
se snoubí naturalismus
Tichého Donu se stranickostí Řezáčova Nástupu a
naivností
Babajevského
Rytíře zlaté hvězdy i ro
mánů Bohumila Říhy. Ná
mět je také “ velice pů
vodní” - s podobným té
matem se v padesátých
letech proslavil tehdy ne
známý svazácký funkcionáříček Jan Procházka.
Jaké požitky se tedy na
bízejí nedočkavému čtená
ři? Kladný hrdina, kova
ný soudruh, odejde na vý
zvu strany z teplého mí
stečka na ministerstvu
zemědělství, aby politicky
i ekonomicky pozdvihl za
ostávající
zemědělské
družstvo. Naráží přitom
na nepředstavitelné potí
že, zpátečničtí družstevní
ci mu házejí klacky pod
nohy, náš hrdina však dí

ky sve politické zocelenosti a spisům Leninovým,
Gottwaldovým a snad i
Svobodovým a Husáko
vým, z nichž čerpá posi
lu, nakonec vyhraje. Stih
ne přitom pomilovat ně
kolik svůdných družstev
nic i nedružstevnic (autor,
aby zvýšil čtivost díla, li
či soukromý život vesni
čanů jako neustálé páře
ní), zařídí meliorace po
zemků, obnoví stranickou
kázeň v družstvu a zvýší
dojivost krav. Ke čtenářo
vě škodě zabere tato čin
nost přes tisíc stránek,
zatímco Procházkův sta
linský hrdina v Zelených
obzorech dokázal totéž ho
pem na pár stránkách.
Honorář se ovšem platí
podle autorských stran a
protože drahota stoupá,
není dnes už tak jednodu
ché vypsat si nový auťák
nebo vilu, jako tomu bý
valo za stalinské éry. Z
tohoto hlediska podal Pod
laha docela dobrý výkon.
Aby si čtenář mohl vy
tvořit představu, co tako
vé angažované dílo zna
mená v praxi, stačí uve
řejnit malý úryvek. Hrdi
na románu, když se dozví,
že bude otcem, rozumuje
takto:

“ Tahle
naše radost,
tohle naše štěstí, dokud
nebude všelidské, nebude
úplné.” Uvědomil si v té
to chvíli osobního štěstí
zvláštní naléhavost, co
znamená zápas dělnické
třídy v čele se svou stra
nou a Sovětským svazem
o budoucnosti všeho lid
stva. “ Všelidské štěstí.
přemýšlel a uvažoval na
hlas. “ Ono napřed musí
být, jak bych to řekl, všesoudružské . . . Pořád bu-.
de ohroženo, pořád bude
me muset mít o ně oba
vy . . .”
Podlahův román lze' po
kládat za prototyp anga
žované literatury, po níž
režim tolik volá. Není po
chyby o tom, že ÚV KSČ
jej doporučí k širokému
rozšíření mezi lid a školní
dítka se budou musit učit
nazpaměť autorovu živo
topisu. Kritika je zatím
zdrženlivá, jen redaktoru
Práce vytekly nervy a o
Podlahoví napsal, že je
“ typ nebásnivý, obzírají
cí skutečnost pouze v nej
hrubších vnějších obry
sech, v jevovém hemžení
života, a navíc také podle
ustálených schémat, kte
rá sice mohou ve své ge
neralizaci postihnout sku-

— v pražském Karolinu
uyiy siavnosuie přeaany
ueitrety nove jménuvanyrn
pruiesurum a aucentum
vysonycli skoi. jn,aanymi
proiesury D yn jmenovaní:
MUUr. O. UlazfeK, mg
arch. VI. DieseK, Muur.
x. Kejhal, MUUr. A. ko steieexy, mg. z., nořen,
mg. r . Leor, MUUr. t .
Macku, plk. MUDr. J. Ma
zák, PhUr. j . Pich, RSUr.
V. Ráb, MUDr. K. Ryšá
nek a J. Smok. Dekrety
mimořádných vysokoškol
ských profesorů převzali,
ing. PhDr. B. Bartoš, mg
Z. Klos, Př. Koči, ing. a .
Technik, JUDr. V. -'irapJ
a ing. V. Žaloudek.
— V loňském roce přije
lo do Československa 9%
miliónů návštěvníků ze so
cialistických
států
a
830.000 z kapitalistických
států.
— Obchod mezi Českoslo
venskem a Sovětským sva
zem stále vzrůstá - od
roku 1948 stoupl téměř
čtrnáctkrát. Letos se oče
kává zvýšení- na více než
23 miliard korun. Více
než 60% čs. vývozu do
SSSR tvoří strojírenské
výrobky a 24% spotřební
zboží.
— Od 29. března dlela v
Havaně na Kubě delegace
ÚV KSČ v čele s vedou
cím oddělení propagandy
a agitace ÚV KSČ Vasilem Bejdou.
— V Bratislavě zemřel
ve věku 77 roků Karol Bacílek, který byl v pade
sátých letech ministrem
státní kontroly, potom mi
nistrem národní bezpečnotečnost, ale v jednotlivo
stech se rozcházejí
s
pravdou,
především
s
pravdou uměleckou” .
Myslím, že si to redak
tor Práce odskáče a o
spisovateli Podlahoví ješ
tě uslyšíme.

Hrosi propaganda
V minulém čísle jsme přidali ké zprávě o Dubčekově dopisu, který uveřejnil italský komunistic
ký týdeník Giorni-Vie Nuove, poznámku, že v P ra
ze "u c tili" Dubčeka, Smrkovského a další uvede
ním filmu Hroch. Reuterova tisková kancelář hlá
sí, že příběh tohoto nového československého sa
tirického filmu pojednává o hrochovi v zoologické
zahradě, který spolkl člověka a ten zůstal v jeho
břichu naživu. Autorem literární předlohy a re
žisérem filmu je nositel ceny v oboru dokumen
tárního filmu Karel Steklý. Alexander Dubček,
Josef Smrkovský a další jsou ve filmu Hroch
zobrazováni za jejich krátkodobého pokusu o libe
rálnější komunismus jako prázdni pokrytci, opilci
a kariéristé.
Vzhledem k tomu, že Smrkovský letos v lednu
zemřel na rakovinu, působí prý na diváka zvlášť
lisBÍvě, když ve filmu vystupuje veřejný činitel.

který jasně připomíná Smrkovského a který po
užívá s velkou oblibou demagogických triků, aby
se ukázal veřejnosti jako hrdinská osobnost. Pro
ti tomuto veřejnému činiteli jsou pak ve filmu
vznesena podobná obvinění, jaká byla vznesena
proti Smrkovskému před jeho vyloučením z komu
nistické strany.
Pražská televize si zase vzala v minulém měsí
ci na paškál "zrádnou em igraci". Jakýsi Jaroslav
Kučera připravil pořad na podkladě rozhovoru,
který měl loni posrpnový novinář A. J. Liehm
s krátce potom zesnulým poúnorovým exulantem,
spisovatelem Egonem Hostovským. Rozhovor byl
uveřejněn v edmontonském Telegramu a římských
Listech a reagovalo na něj mnichovské České slo
vo i jiné časopisy. Místo obsahu pořadu, včetné
komentářů Jaroslava Kučery, stačí uvést název
celého pořadu: "V álk a proti vlastnímu národu". .
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sti, 10 let prvním tajem
níkem Komunistické stra
ny Slovenska. Byl jedním
z ■'předních komunistů,
kteří se podíleli na zloči
nech padesátých let. 1
— Za úrazy v dopravě vy
platila loni česká státní
pojišťovna
odškodné v
25.677 případech ve výši
55 miliónů Kčs.
— V Čížkovicích na Litoměřicku se staví kom
binát na výrobu cementu
a vápna, který se má stát
hlavním
dodavatelem
těchto stavebních hmot
pro
ceiý
Severočeský
kraj.
— Nad Berounem se bu
duje vodojem o obsahu
5.000 kubíků pitné vody.
která poteče ze želivky
do Berouna.
— Od 30. března byly ce
ny benzinu v Českosloven
sku zvýšeny téměř na
dvojnásobek: u normální
ho benzínu z 2.10 Kčs na
4 Kčs za litr, u druhu Spe
ciál z 2.40 Kčs na 4.30
Kčs a u Super z 3 Kčs na
5 Kčs za litr. Kromě toho
bylo nařízeno všeobecné
snížení spotřeby. Čs. ob
čana se vša<k o těchto
opatřeních
nedozvěděli
takto “ rovně a jasně” ,
nýbrž
byla
provedena
“ cenová úprava” a “ urči
té krácení bilančních pří
dělů pohonných hmot” .
Ministr Sabolčík vysvětlil
nakonec v televizi, že “ je
třeba vycházet z konkrét
ní situace a pružně reago
vat na vývoj. Který stát
by si dovolil kupovat a
vyrábět dráže a prodávat
levněji? Právě v zájmu
našich obyvatel, v zájmu
československé republiky
tato opatření děláme.”. Pc
takovém vysvětlení se čs
motoristům jezdí jistě leh
čeji.
— V minulém čísle jsme
se zmínili o hlášeném
zmizení urny s popelem J.
Smrkovského z pražského
hřbitova na Olšanech a
jejím nalezení poblž ra
kouských hranic u Č. Velenic. Podle dalších zpráv
jde pravděpodobně o způ
sob, jak odstranit urnu z
Olšan méně nápadným
způsobem, než bylo od
tamtud odstraněno tělo
Jana-Palacha. Státní bez
pečnost urnu u hranic
“ zachránila” a vyzvala
rodinu J. Smrkovského,
aby ji uschovala na ve
řejnosti méně přístupném
místě.
— S velkým napětím byl
jistě očekáván výsledek
doplňovacích voleb
do
Sněmovny národů ve vo
lebním obvodě č. 57 v Ji
homoravském kraji. Tož
kandidát byl tak moc oblí
ben, že pro něj hlasova
lo 99.9% voličů. Je jím J.
Baryi, tajemník ÚV KSČ.
— Čs. mírový výbor vy
dal prohlášení, ve kterém
se praví: “ Plán Pentago
nu na vybudování ame
rické vojenské základny
na ostrově Diego Garcia

představuje vážné ohrože
ní bezpečnosti v této obla
sti a vyvolává znepokoje
ní nejen v asijských?; ze
mích, nýbrž i ve všech
zemích světa. Protestuje
me proti novým vojen
ským plánům USA ať též
proti existenci britských
vojenských základen v
Indickém oceánu.” ČSSR
dělají ty základny jistě
velké starosti.
— Zá druhé pololetí "loň
ského roku bylo jen v
českých zemích založeno
800 nových odboček Sva
zu čs.-sovětského přátel
ství se 77.000 nově získa
nými členy. Za posední
dva roky přibylo do ŠČSP
289.000 členů.
?
— 45clenná skupina .Čes
koslovenského
státního
souboru písní a tanců je
od počátku dubna na kon
certním turné po Japon
sku. Na programu jsou
koncerty v Tokiu, Naga
saki. Hirošimě, Jokohámě
a v dalších městech.
— Dne 6. dubna byla slav
nostně otevřena v irácké
Basře rafinérie ropy po
stavená čs. průmyslovými
podniky. V době špičko
vých prací bylo na její
stavbě zaměstnáno 1.200
čs. techniků a montážních
pracovníků.
Rafinérie
patří mezi největší -inve
stiční celky budované čs.
podniky v zahraničí. Má
zpracovávat 3,140.000 tun
ropy za rok:
— V Pecínově u Benešova
se konala druhá letošní
mezinárodní dražba spor
tovních a jezdeckých ko
ní. Dražilo se 132 koní, je
jichž vyvolávací cena se
pohybovala mezi 800 a 900
US dolary. — Literární cenu, kterou
uděluje vydavatelství slo
venského ÚV SSM Směna,
dostal letos Pa.voT.Koyš
za sbírku veršů Věčné lé
to, vydanou na počest X
světového festivalu .-mlá
deže v Berlíně..
..; ^
— Ve Špindlerově Mlýně
vyhořel do záklaclů hotel
Krakonoš, který byl (před
dvěma -lety celý nově; vy. baven. Při požáru shoře
ly i osobni věci, které tam
mělo asi 70 :hostů.- N
— V červenci loňského
roku jsme uveřejnili zprá
vu, že v Praze na Strossmajerově náměstí ' vjelo
nákladní auto do skupiny
lidí, při čemž bylo 7 osob
zabito, 6 -těžce a 6. lehce
zraněno. Dne 2. dubna za
čalo u městského soudu v
Praze hlavní líčení jlroti
řidičce Pražských komu
nikací, která je obviněna
z vraždy a dalších trest
ných činů. Prokurátor udává, že obžalovaná se
toho dne rozhodla usmrtit
větší počet lidí, že stoči
la úmyslně nákladní auto
do skupiny osob čekají
cích na zastávce elektri
ky. Při vyšetřování se .'prý
obžalovaná hájila tím, že
má velkou nenávist k li
dem.

HLAS
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FRANKFURTU

ZPĚT

i

za $ 747.20,
nebo jen jednu cestu do
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V ÍD N Ě , F R A N K F U R T U
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za $ 395.00
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
V a š i cestu spolehlivě zprostředkuje

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
(rohElizabeth St.),
,

Melbourne

Telefon 63-4801 — 63-4082
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DO A U S T R Á L IE

I

Dr.

i
A

Sociológia zeny
v Československu
E.

Dr. Jančárová má skvelú teoretickú přípravu pre
túto prácu. Narodila sa
A u stra lia in the Seventies. A S u rv e y by fhe v Keene Valle, N. York
F in a n c ia l Tim es. P e n g u in B ooks, 1973, str. v r. 1935, dosiahla diplo
229, cena $ 1.60.
mu z Chapinovy školy v
N. Yorku, hodnost’ bakaA U S T R Á L IE
lára v Smith College, cer
P O D Z V Ě T Š O V A C ÍM S K L E M
Domnívám se, že každý občan by měl znát alespoň tifikát Východoeuropského
základní skutečnosti o zemi, ve které žije a která ústavu na Kolumbijskej
se stala jeho domovem. Knížka, o které referuje univerzitě, kde nadobudla
me, nabízí každému z nás poučení o mnoha úsecích tiež akademickú hodnost’
veřejného života v Austrálii. Redaktor publikace
Michael Southern začal jako novinář v Newcastle MA a doktorát filozofie z
Svoje
Morning Herald a pak přijal místo redaktora pro politických vied.
australské záležitosti ve známých londýnských Fi vzdelanie doplnila nielen
nancial Times, z jejichž stránek vybral, uspořádal a cestami, ale aj výzkumom
doplnil řadu článků, které pak shrnul do této kníž
ky. Najdeme v ni informace o australské vnitřní i sociálnych vied v letnej
zahraniční politice, jednotlivých státech australské škole pre štúdium slajazykov
na
federace, lidech, kteří v nich žijí, o ekonomii, ze vianských
mědělství, důlním a hutním průmyslu, potravinář Karlovej univerzitě v Praství, spojích atd. Každé z těchto témat je rozdě he v r. 1966 a na Slovenleno do statí referujících o jednotlivých odvětvích
— tak např. kapitola “ spoje” pojednává o lodní skej akadémii vied v Bra
dopravě, silnicích, železnici, telekomunikacích, le tislavě v r. 1968, ako aj
tectví, rozhlasu - televizi - tisku a cestovním ruchu. zájazdami a dlhšími po
Knížka stojí za přečtení a zařazení do knihovny bytmi v Moskvě v r. 1959
jako referenční příručka.
IP
(na výstave amerických
knih) a v rokoch 1961 a
1962 (s putovnou americ
kou výstavou). Působila
ako profesorka na různých
(Dry Shampoo)
«
školách, od r. 1973 je na
fakultě politických viec
Union College v Shenecta
dy, N. Y., kde má hod:
nosť mimoriadného profe
sora. Je autorkou 166
stránkovej knihy The Phi
Služba 24 hodin denně T dr<• v týdnu v privátních !
domech, nemocnicích, kancelářích, restauracích j
atd. — Mluvíme česky
!

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

|

W E S T P IE L D S E R V IC E S
Tel. ( M E L B O U R N E ) 850-7395
R o vn ě ž vše ch n y d ru h y jin ých čisticích služeb

•
|

\

S P O R T O V N Í K L U B S L A V IA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VESELOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá k zahájení letošní sezóny v sobotu 20. dubna 1974

v moderních místnostech St. Kilda Bowling Club-u
Fitzroy Street, St. Kilda (blízko nádraží St. Kilda)
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1 hodinu

V S T U P N É $ 3.-

Všechno občerstvení k dostání za barové ceny.
Lehká večeře dle objednávky
Kontinentální hudba
,

A nd ic

Američanka Dr. Barbara Woife-Jančárová, manželka lekára Dr. Vladimíra
G. Jančára, póvodom z Bratislavy, prednášala v marci na schódzi miestnej
I
skupiny Spoločnosti pre védy a umenia v Albany na predmet "Ženy v Česko
i
slovensku a v Sovietskom zváze". Po prvý raz sme počuli Dr. Wolfe-Jančárovú
prednášať vo Washingtone na zjazde S V U v roku 1968, kedže sa bola právě
i
vrátila z Československa, kde osobné přežila prvé dni sovietskej okupácie v
Bratislavě. (M ala vtedy aj obrázky, vystihujůce, ako reagovalo obyvatelstvo
Bratislavy a celej republiky na příchod Červenej armády.) Od tých čias, pod
vplyvom šfúdií a osobných poznatkov v Československu a Sovietskom zváze,
venuje sa otázke oslobodenia ženy v komunistických krajinách východnej Europy. Je to časť srovnávacej štúdie, ako sa daří ženám v kapitalistických kraji
nách na jednej straně a v krajinách, v ktorých sa žije podl'a marxistickej
,1
ideologie.
i

.j

1
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Velká tombola

Předprodej vstupenek a reservování míst:
tel. 98-5756 (Chrpa), 306-4202 (Křepčík), 49-2394 (Frencl)

losophy of Aristotle, 422- dinach boli posunuté na
stránkovej knihy FodorA zad už samým Leninom.
Guide to Czechoslovakia Najváčší počet žien v So
(David McKay Co., N. Y., vietskom ústrednom výbo
1970) a 330stránkovej kni re bol v roku 1917. Od tej
hy Czechoslovakia and doby klesal tak, že dnes
the Absolute
Monopoly sú to len tri percentá.
Power (Praeger, N. Y.,
V Sovietskom zváze, ako
1971) . V tomto roku majú aj v Čine sú ženy zaměst
výisť jej práce ako spo nané
na
podřadných
luautorky štyroch ďal- miestach, velké percento
ších knih.
prácuje v manuálnych po-

let om. Manzeha si často
nechávajú písemné vzka
zy, čo třeba vykonat’ , pretože často ani úchytkom
nemajú chvíl’u pre pora
du. V mnohej rodině je
rozvrh práce a rozvrh ča
su tak na minutu výměra ■
ný, že všetko musí ísť
jedno po druhom, aby
členovia rodiny mohli ako
tak fungovat’ . Prirodzene
že toto stíhanie jednej po
vinnosti za druhou nedává
žiaden vol’ný čas a čle
novia rodin si pripadajú,
ako by boli otrokmi systé
mu, ktorý ích nemilosrdné
preháňa.
Životné
podmienky zhoršuje aj nedo
statek vhodných bytov.
Nie divu, že sa děti odcudzujú od rodičov, pretože vpliv otca či matky
sa zmenšuje. V útlom ve
ku pociťujú děti napátie,
ktorého sú obeťou a ten
to odklon od rodinného
života sa zhoršuje dospievaním mládeže, ktorá sa
stává cynickou. Nedávne
sociálně opatrenia - ma
terská dovolená 6 mesiacov před pórodom a šest’
mesiacov po porode problémy nevyriešily.
Profesorka
Jančárová
sa pustila do vážného a
časového problému. Ako
je vidno z jej doterajšieho
vědeckého
výzkumu
a
publikácií, bude vstave
významné prispeť k riešeniu problému oslobode
nia žien v modernej spo
ločnosti.

Dr. Jančárová je toho volaniach a koná ťažkú
názoru, že mnohé ženy v fyzickú prácu. Stav, v
západných krajinách sú akom sa tam nachádza
1’avicove
orientované manželstvo a rodinný ži
(napr.
Juliet Mitchell, vot, je na hony ďaleko
Margaret Benson, Kate od toho, čo bolo srubova
Millett
a
Germaine né ženám v původných
Greer), ale že sa mýlia, marxistických
oznámekeď tým hl’adajú spojan- niach. Okrem toho nema
ca k oslobodení ženy. Ani jú tieto ženy ul’ahčenú
Marx ani Engels sa ne- prácu v domácnostiach.
zaoberali otázkou, akú ro
V diskuzii, ktorá násle
lu majú mať eny v ho- dovala po prednáške Dr.
spodárskom živote, na Jančárovej,
prehovorila
opak žiadali od žien, aby paní Blanka Procházková.
sa podrobili potřebám re- Prokazovala, že ženy v
volúcie. Tvrdili - ako iní Československu sú na tom
1’avicoví intelektuáli po horšie ako kedy predtým
nich, že ženská otázka je - nielen musia vykonávat’
súčasť celkovej sociálnej domáce práce a venovať
otázky a že s riešením sa detom ako v minulosti,
ženskej otázky je třeba ale musia byť tiež zárobčakať.- Tak Lenin ako aj kove činné, pretože manBYTY
Stalin boli v tejto otázke želov plat je nedostateč
PRO SVO BO DN É
ešte strohí a neohybní. ný.
od $ 10 týdně
Lenin
ostro
kritizoval
Vyšlo tiež najavo, že v
78 Gipps St.
SKláru Zetkinovú, keď tá
Československu trpia že East Melbourne
to chcela na schůdzach
ny - ako trpí obyvatel
5 minut z City
diskutovat’ problémy postvo vóbec - na nedosta
Tel. (po 6. hod. več.)
hlavia a manželstva. Po41-4088
.vinosťou oslobodenej ženy tek súkromného života. Je
v marxistickej spoločnosti to nielen pre pozornost’ k
údajné má byť budovanie socializmu a rodenie
socialistických dětí. Za
I
Velký výběr vín, lihovin a piva
příklad bola uvádzaná Ka.
dodáme kamkoli v Austrálii
tarína Breskovskaja, na
za velkoobchodní ceny
zývaná babičkou ruskej
Ceník na požádání
revolúcie, ktorá sa vzdala i
svojho diet’ať a, aby moh
la pracovat’ za revolúciu.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Hovoří sa, že Stalin posu
Telefon: 42-4782
nul spát’ hodiny oslobo
denia v zemi Sovietov,
nebo: 104 Miiiers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281)
Jančárová je však názo
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
ru, že tieto ručičky na ho-

i. KINDA & CO, PTY. LTD.
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Proč kapitalismus nezah y ul (II)
Ferdinand

Peroutka

V pořadí příčin, proč
kapitalismus
(svobodné
podnikání) přežil, stojí na
druhém místě otázka výrobnosti, výkonnosti. Mů
žeme to dokonce nazvat
příčinou
obrovskou. A
můžeme se domnívat, že
Karl Marx by byl snad
nejvíce ze všech litoval
toho, kdyby kapitalismus
byl nikdy neexistoval.
Z “ Komunistického ma
nifestu” Marxovi epigoni
nejméně - mnozí nikdy citují jeho začátek. V něm
Marx, dříve než začal ka
pitalismus proklínat, mu
složil hold za jeho dílo,
za to, že pozdvihl lidstvo
k činnosti a tvořivosti,
proti nimž všechna století
minulá připadala jako le
nivá. Až do konce svého
života si Marx zachoval
názor, že kapitalismus za
hájil vývoj nezbytný k
rozvoji lidské rasy, i když
ji, podle dalšího Marxova
názoru, potom ničil.
Ačkoli Marx ovšem s konéčnou platností vélebil
koléktivismus, byl bez
příznivých předsudků o
konkrétních schopnostech
svého směru. Byl si reali
sticky vědom ' toho, že
žádné kolektivy by nebyly
schopny zahájit tu čilou
a vyspělou výrobu, jakou

se v jeho očích vyznamanalo svobodné podnikání.
Viděl jasně obě stránky
věci: socialismus nemůže
existovat bez velké, obrov
ské výroby ve velkých
podnicích,
bez
jejich
schopnosti chrlit spousty
výrobků na svět; na dru
hé straně viděl, že v jeho
době nemohl socialismus
se všemi svými přívrženci
takovou výrobu vytvořit.
Neměl k tomu ani potřeb
ných znalostí ani té odva
hy, která se chápe všech
úkolů.
Jak Marx to viděl, svo
bodné podnikání a buržoasie byly historicky jediný
činitel, schopný
položit
hmotné základy socia
lismu, přeměnit malovýrobu ve velkovýrobu,, vy
nalézt technologii k tomu
potřebnou a organisovat
koncerny, tento základ bu
doucího
komunistického
centralismu. V Marxových
očích historie předurčila
kapitalismus k tomu, aby
vykonal přípravnou práci
pro socialismus. Potom,
v jedné z opakujících se
politických nebo hospodář
ských krisí, socialismus
vystoupí
a
převezme
všechno, co svobodné pod
nikání vytvořilo.
Marx však očekával od

buržoasie ještě více, uklá
dal jí také přípravnou úlo
hu politickou. Také r|a
tomto poli buržoasie měla
být bezděčným pionýrem
socialismu. S důsledností,
jíž jeho přívrženci často
nechtěli rozumět, Marx
trval na tom, že sociali
sté musejí čekat, že re
voluce buržoasní musí při
jít před revolucí sociali
stickou a vykonat, k če
mu proletariát sám nemá
sílu: počkejme, až bur
žoasie zboří hlavní hrad
by minulosti, monarchii,
církev, šlechtu, reakci.
Teprve až buržoasie toto
vykoná, proletariát, socia
lismus vystoupí na scénu
a porazí buržoasii.
Musíme se ptát, zda to
to všechno není obraz mi
nulosti, a zda socialismus,
představovaný sovětským
komunismem, rychle ne
dospěl a nedohonil výko
ny kapitalismu, Chruščov
vyhlašoval, že co nevidět
jej i předhoní. Výsledek
se zdá smíšený. Po pade
sáti letech sovětská medi
cína patrně nijak nestojí
za západní. Sověty uká
zaly, co svede jejich vě
da, jestliže se soustředí
na jeden úkol: sebevědo
mí západu bylo otřeseno,
(Pokračování na str. 6)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ
★
★
★

P R V O T Ř ÍD N Í Š U N K Y ,
N EJVĚTŠÍ V Ý B Ě R

MLADÉ

KRM ENÉ

J A K O S T N ÍH O

M A SA

H U SY,
A

K D O S T Á N Í T É Ž J E L E N Í M A SO Z N O V ÉH O

KACHNY,

U Z E N IN

VŠEH O

S L E P IC E
DRUHU

ZÉLANDU

KEWCONUNENTAL K1HCIIKR.S Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Lid.
3 2 6 High Street, Kew, V ic

jf t * -* * * *

b rn íte

MOTEL GUESTHOUSE
restaurant

Kosledne jsme zahájili uvahu o současných posicích socialismu a kapitalismu. Je k takovému úkolu
jedna podmínka: nepočínat si jako straník toho nebo onoho směru, nehledat a nezaznamenávat s vět
ším potěšením vady a nezdary jednoho než druhého. Katastrofy a krutosti obou jsou dostatečně zapsá
ny v historii. Socialismus je dnes nejhlasitěji a nej násilněji representován sovětským komunismem. Odchýlí-li se menší komunistická země od sovětského svazu, musí počítat s invasí. Jsou miliony lidí, kteří
socialismus jinak nepoznali, a jsou plni hněvu na něj. Jsou jiní, kteří jsou ještě plni hněvu na kapi
talismus. Zkoumejme, jak socialismus nebo kapitalismus, bez ohledu na jejich manifesty, slouží pro
spěchu lidí, a jaký vliv to má na jejich posici.

Jak jsme už uvedli,
smrt kapitalismu byla
nesčetněkráte proroková
na a nepřišla. Domnívá
me se, že jsme správně
zjistili hlavní příčinu to
ho: kapitalismus se vyví
jel s dobou, ustupoval rád, nerad - potřebám a
vůli moderního demokra
tického státu. Staré Mar
xovy kritické salvy jdou
nad hlavou kapitalismu,
jak existuje v druhé po
lovině našeho století. Zů
stane tajemstvím, co by
Marx řekl k modernímu
reformnímu demokratic
kému státu, byl to muž
velkých,
neoblomných
vášní. Je však známo, že
Engels, který přežil Mar
xe a pozoroval první kro
ky reformy, odvolával ke
konci svého života někte
rá příliš důrazná tvrzení
marxismu.
Pokročme k dalším pří
činám toho, proč kapita
lismus dosud nebyl sme
ten jako něco, co bylo zce
la přežito a čeho už není
vůbec třeba. Marx odká
zal kapitalismu trvale
špatné jméno, avšak moh
li bychom místo “ kapita
lismus” říkat “ svobodné
podnikání” a tak poněkud
převést pozornost od pe
něz k činům.

-S-

Tel. 8 6 7 1 7 8

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

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, Vic., tel. 728-1298

Z exilové kultury
• Před nedávném jsme referovali o nově vydaném
českém překladu Lockhartových vzpomínek, které
publikovalo exilové nakladatelství Konfrontace ve
Švýcarsku. Britské nakladatelství Macmillan nyní vy
dává dvousvážkové dílo připravené K. Youngem:
The Diaries of Sir Robert Bruče Lockhart, 1915 1938. V knize jsou deníkovou formou zachyceny stov
ky událostí, které ve zmíněném období otřásaly svě
tem, od masakru carské rodiny až po Mnichov.
• U Harvilla-Collina vyšel anglický překlad známé
ho románu Honzlová exilové spisovatelky Zdeny Salivarové pod názvem Summer in Prague (str. 285,
US $ 6.00). V původním českém znění kniha vyšla
v roce 1972 u 68 Publishers, Toronto. (Toto české
vydání je však už u vydavatelů rozebráno.)
• Londýnský Gollanz vydal v roce 1973 překlad de
tektivky Josefa Škvoreckého s názvem The Mourafull Demeanour of Lieutenant Boruwka (str. 288,
$ 6.50).
• Nakladatelský dům Prager vydal 214stránkovou
publikaci The Soviet Invasion of Czechoslovakia, do
které přispěli Hana Benešová, Ivan Sviták, R. E.
Kant, G. Gomori, I. Volgyes aj.
• Příběh atentátu na Heydricha stále láká jak čte
náře tak i spisovatele. Hort Davies - Mac Gibton
vydali nyní překlad v ČSSR velmi rozšířené a dobře
napsané knihy Miroslava Ivanova: The Assassination of Heydrich (str. 299, ilustrace, US $ 8.00).
• Literární klub (Box 239, S 126 02 Hágestem 2,
Sweden) rozeslal svým členům jako novoroční přání
14stránkový zpěvníček s našimi hymnami a tuctem
nejznámějších koled s textovým i notovým zázna
mem. O zpěvníček, který pan Krušina posílá gratis,
si můžete ještě napsat.
• V Římě se konal sjezd věnovaný pastorační práci
věřících, kteří žijí mimo vlast.
• Počet, hlasů žádajících propuštění a rehabilitaci
spisovatele Vladimíra Škutiny z vězení roste zejména
v západoevropských zemích, škutinův zdravotní stav
se stále zhoršuje a jsou mu odpírány i základní
práva vězně na lékařské ošetření. I Čechoslováci
žijící v Austrálii by se měli k propuštění Škutiny
silně ozvat. Škutina napsal svoji zkušenost z konce
Novotného režimu Presidentův vězeň, úspěšně pů
sobil v čs. televizi a filmu, proslul sloganem, kte
rým podporoval Dubčeka: Jsme s vámi, buďte s
námi.
• čs. tisk přirozeně nezaznamenal znění telegramu,
kterým apelovali švýcarští literáti na adresu Svazu
čs. spisovatelů proti současné diskriminaci a perze
kuci čs. umělců. “ Dialog mezi Východem a Zápa
dem může být plodný jen tehdy, budou-li respekto
váni i lidé rozdílných názorů.”
• Téměř s desetiletým zpožděním vychází v českém
exilovém tisku publikace, která vyniká analýzou po
litické situace ve východním bloku — Janek Kuron,
Karel Modzelenski: Otevřený dopis členům komu
nistické strany. Polsky vyšlo v roce 1964, anglicky
v roce 1968, česky vydaly Socialistické informace v
západním Berlíně, 1973.
• Political Grouping in the .Czechoslovak Reform
Movement (Columbia University, 1972, str. 225) se
nazývá kniha V. V. Kusina.
• Nakladatelství Princeton University Press, N. J.
0854, vydalo v péči V. S. Mamatye a R. Luži čs.
dějiny pro období 1918-1948 (cena brožovaného vý
tisku US $ 9.75). Základní údaje historické, země
pisné, demografické, politické, hospodářské a jiné
až do konce roku 1971 shrnuje příručka “ Area Hand
book of Czechoslovakia” , kterou je možné objednat
za US $ 3.00 na adrese: US Governement Printing
I Office, Washington, D. C. 204021, USA.
i
(Pokračování na straně t)
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Proč kapitalismus nezahynul
(Pokračování se str. 5)
když. sovětský Sputnik
prrai se vznesl do prosto
ra, a obk rou žil zemi. Není
vyloučeno. že by se něco
podrobného mohlo opako
vat..
Jsoo na západě silné

směry, které žádají, aby
nesmírných sum, jichž vy
žaduje výzkum vesmírné
ho prostoru, byly raději
věnovány na zvelebení ži
vota na zemi, na konečné
potření chudoby v jejích
koutech, na školy, umění

O BRAZY A U M Ě LE C K É R EPRO 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 I obrazů a P O Z LA C O V Á N f rámů

'•
i nábytku odborně provádí
první pozlačpvačská firma v Austrálii

i. KOSNAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vlc.

-

’ Telefon: 37-3109

Jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne

(pokračování William St.). Tel.:

329-8039

Krajanům poskytneme 15% slevu

P Ř IS T Ě H O V A L E C T V Í

A. J. Grassby. australský ministr pro přistěhova
lectví, připravil zprávu datovanou 21. 3. 1974, která
se 'zábývá náslédujícími tématy: vyučování etnic
kým jazykům; dějinám a kultuře; úrazová preven
ce přistěhovalců v průmyslu; přistěhovalá mlá
dež v Tasmánii; zlevněné letenky pro přistěhovalce
při jejich návštěvách mateřských zemí atd.Ministerstvo pro přistěhovalectví stále pořádá ve
svých střediscích intenzivní jazykové kurzy pro při
stěhovalce, v jejichž povolání a pracovním zařazení
je dobrá znalost angličtiny nutná. Kurz trvá vždy
dva měsíce, s 8 hodinovou vyučovací dobou denně.
Účastníci mohou požádat o finanční podporu během
doby trvání kurzu. Učitelé jsou specializovaní pro
vyučování angličtiny pro dospělé jako druhého ja
zyka’ a znají přistěhovaleckou problematiku.
Ministerstvo školství ve Vietorii zahajuje v dubnu
tříměsíční kurz pro tlumočníky, kteří budou působit
vé veřejných službách (v nemocnicích, sociálních
zařízení apod.).
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
311 La Trobe St., Melbourne, tel. 67-9454
647 George St., Sydney, tel. 211-5655

Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
— kamkoli. Za hotové nebo na splátky,
i- Letenky do Evropy a zpět
• -^-jednotlivě nebo ve skupinách — $ 739.80
.'V ,
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"Řekněte to květinami"

g

sP°luPracu-íící s INTERFLORA,

I

v Československu nebo v jiných státech

§j

Chcete-li uctít-narozeniny, svátek, výročí sňatku §j
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní 1
; květinářství INTERFLORA.
|
j| ; ■ .
Poznáte je podle obrázku Merkura
i
U ''
ve Výkladní skříni.
i
I
fV

I N T E R F L O R A —
K V Ě T IN Y

DO C E L É H O S V Ě T A

1
§

a zábavu. Kdyby tak bylo jen znát tajemství vyná
rozhodnuto, komunismus lezu, je třeba také vědět,
a kapitalismus by se sobě jak s ním prakticky zavyrovnaly v tom, že oba ' cházet a jak podniky vést.
by v některých ohledech Když sověty jednaly s
vědecké bádání omezova Amerikou o dohodě, vtěli
ly, nefinancovaly. Rozdíl ly do ní ujednání, že si
mezi nimi by byl ve vý koupí některé americké
běru toho, co má být opo vynálezy, částečně za pe
menuto. To by záleželo níze, částečně za politic
na tom, jaké kdo má kou vlídnost, a přijmou i
hlavní úmysly. Záleželo pomoc amerických kapi
by to na politice.
talistů a odborníků, aby
Až dosud byla na zápa je pomohli zdomácnit na
dě pěstována věda bez ruské půdě.
omezení, kdežto v sově
Bezprostředně po druhé
tech některá vědecká bá světové válce se ony hi
dání byla omezována a za storické vážky, jež váží
kazována
jakožto
prý socialismus
a
kapita
škodlivá pro socialismus. lismus, naprosto klonily
Sputnik byl briliantní a na stranu kapitalismu.
osamocený výkon. Jiné so Nikdo neočekával pomoc
větské vědy, méně chlad od socialismu,
kapita
né k člověku, nepokročily lismus byl beze vší pochy
tak daleko. A je otázka, by jediný činitel, který
zda vynalézavost svobod byl schopen vyrobit a do
ného západního podnikání dat. Amerika nabídla po
i přes Sputnika nezůstala moc všem, sověty ji z
zatím větší než vynaléza politických důvodů odmít
vost socialistická, jak to  ly a menším komunistic
mu bylo za Marxe.
kým státům, které jim by
Jeden fakt lze pokládat ly poddány, zakázaly ji
dokonce za přímý důkaz, přijmout.
To vytvořilo v Evropě
že tomu tak je. Roku 1972
se Amerika a Rusko do jakousi velmi citelnou hra
hodly, že budou společně nici. V jedné její části ná
pracovat k tomu, aby se sledovala desítiletí chudo
“ atmosféra” mezi nimi by, již je možno pokládat
změnila, aby bylo méně za zbytečnou, nemltnou. V
nepřátelství, aby místo to druhé části, v zemích, kte
ho, oo rozděluje, bylo spí ré americkou pomoc při
še hledáno, co spojuje. jaly, byla jejich rychlá
nejviditelnějším,
Tento cíl byl po celém obroda
světě vřele uvítán. Jiné, nejnepopíratelnějším tri
hmotnější stránky dohody umfem kapitalismu. Při
se pomalu, postupně od pomeňme k tomu, že kaž
halovaly. Politická doho dý triumf je dočasný, a
da mezi Amerikou a Rus že během doby bude vy
kem má rozsáhlé obchod staven novým zkouškám.
Sovětský
komunismus
ní a hospodářské pozadí,
z něhož možno usoudit, že měl dvě největší ctižádo
vynalézavost kapitalismu sti: stát se nej vlivnější
ještě stojí na prvním mí velmocí, která nakonec
stě, a že sověty jsou si to bude poroučet světu. Za
druhé, předvést světu, jak
ho vědomy.
Po druhé světové válce vysoká bude životní úro
rozprostřely sověty na zá veň, až s člověka spadnou
padě síť svých špionů, okovy kapitalismu.
O první z těchto ctižádo
aby chytaly kapitalistická
výrobní tajemství. Ještě stí sovětský komunismus
nedávno vzbudilo úžas a spíše mlčel, aby si de
skandál ve dvou hlavních mokraté nezačali dávat
evropských zemích, když pozor. Avšak druhou svou
se jim odhalilo, kolika ctižádost, dokud byl v pří
stům nebo i tisícům so jemném stadiu theorie a
větských špionů slouží ja slov, komunismus předvá
ko hostitelé. Ale západ se děl v křiklavých barvách.
naučil tuto patrně neměn Životní úroveň bude “ ne
nou okolnost přijímat s tušená” , “ dosud nepřed
resignací. Z nějakých dů stavitelná” , každým způ
vodů špioni, ačkoli byli sobem nebývalá.
tak četní, nedodali všech
Pohled na půl století
no, co sověty potřebova ukazuje, že to přišlo zce
ly, snad proto, že nestačí la jinak. V této věci utrpěl
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Z exilové kultury
(Pokračování se strany 5)
0 Slovenští jezuité v Kanadě se kromě misijní čin
nosti věnují i publicistice náboženské četby v nové
založené edici Dobrá kniha (P. O. Box Galt-600,
Cambridge, Ontario, Canada NIR 5W3). Ze sloven
ských novin, které vycházejí v Kanadě, stojí “ Ka
nadský Slovák” na pozicích a myšlenkových prou
dech Slovenského štátu 1940-45, “ Ludové zvěsti”
reprezentují marx-leninskou ideologii a “ Slovenský
Mas” stojí na pozici západní filosofie a státoprávním
problémem uspořádání česko-slovenských vztahů se
nezabývá.
• Srpnový emigrant šachový velmistr Lubomír Kaválek se podělil o titul mistra USA v šachu s Johnem Grefe.
• International Arts and Science Press v Novém
Yorku vydává knihu A. J. Liehma Closely Watched
Films věnovanou čs. kulturní politice. Liehmova publi
kace Politics of Culture vychází nyní v paperbakové
úpravě v nakladatelství Grove Press, New York.
Jde o soubor rozhovorů s představiteli Pražského
jara.
• Rafael Kubelík nastudoval v Metropolitní opeře
v Novém Yorku-operu H. Berlioze Trojanové.
9 Ladislav Sutnar uveřejnil v japonském časopise
Idea článek “ Ekologie a potřeba výtvarného vyjád
ření” dokumentující nutnost zachování harmonického
životního prostředí.
• Milan Kundera, kterému čs. režim zabraňuje pub
likovat jakékoliv literární práce, si našel cestu k
vydáni nového románu Život je jinde (La vie est
ailleurs) u pařížského Gallimarda. Ihned po vydání
byla novému románu udělena cena “ Prix Medicis” .
• V prosinci 1973 byla v Mnichově ustavena Svo
bodná společnost pro rozvoj přátelství k národům
Československa, jejímž úkolem je rozvoj kulturních
a politických svazků mezi NSR a ČSSR. Německým
předsedou byl zvolen dr. R. Gepperth, čs. zástupci
ve výboru jsou L. Pachman, M. Bradová, K. Boček.
K. Jezdínský, dr. A. Kratochvíl, msgr. Němec a další.
FCI, STO, Proměny, Nový život, Listy/IP
komunismus svou nejhor
ší porážku, kapitalismus
získal největší triumf, kte
rý překáží tomu. aby se
jeho tak často předpoví
daná mrt dostavila. Marx
uznával průkopnickou ro
li kapitalismu v jiných
věcech, avšak fakt je, že
kapitalismus se stal prů
kopníkem i vysoké život
ní úrovně, a komunismus
se loudal daleko, daleko
za ním.
Životní úroveň, již dá
val, byla někdy nepřed
stavitelná v jiném smy
slu. Místo aby byla zvý
šena, byla v komunistic
kých zemích na dlouho
snížena. V Americe i v
evropských zemích byl
reálný příjem pracujících
za jednu generaci zdvoj
násoben, život o tó dvoj

násobně obohacen. V ko
munistických zemích bylo
zatím studené šero. Zde
člověk denně hledal, kde
by dostal maso, kde mlé
ko, kde nějaký nástroj,
kde by.bydlel.
A ť jakkoli je přitažlivá
vysoká životní úroveň, ne
má být postavena nade
všechno. Mívá i své po
chybné stránky. Ale v sou
těži, již komunisté sami
vyhlásili, se kapitalismus
ukazoval po půl století ja
ko nepochybný vítěz. A
lidé necítili velké nutkání
zakroutit krk tomu, kdo
je lépe živí a hojněji jim
opatřuje všechny životní
potřeby.
Zmíníme se o dalších
příčinách, proč kapita
lismus zatím přežil všech
na proroctví.
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Ernst Fischer: Oposičník (Allen Lané, Londýn, 19741

Jeden z hnojiště dějin
Na toto nehostinné místo vykázaly už v červenci 1969 Ernsta Fischera moskev
ské Izvestije. Vybočil z pravověrné linie strany tak trochu už v květnu 19.63,
kdy se zúčastnil s mnoha jinými teoretiky marxismu liblické konference o
Kafkovi a kdy souhlasně zjistili, že odcizení není jen nemocí kapitalismu, že
je jí zachvácen komunismus právě tak jako všechny diktátorské systémy.
Bacil nepokoje se z Liblic rozletěl po celém světě, až dotud poslušném příkazů
Moskvy, a byl prapůvodcem Pražského jara. Fischer držel palce českoslo
venským reformátorům v naději, že je možno komunismus zlidštit tak, jak si
vysnili on a jeho přátelé. Sovětský zákrok v Československu mu otevřel oči zcela
a Fischer žádal, aby okupační vojska opustila znásilněnou zem; pro Brežněvovo pojetí komunismu ze srpna 1968 razil právě Fischer název "komunismus
tanků". A tehdy byly jeho dny v partaji definitivně sečteny. Byl vyloučen ze
strany v říjnu 1969, po pětatřiceti letech věrných služeb Stalinovi a jeho
následníkům

Téhož roku vydal svou
autobiografii “ Vzpomínky
a úvahy” , které v anglič
tině vyšly nyní pod ná
zvem Oposičník. Tento ti
tul neodpovídá životu to
hoto revolucionáře, lyri
ka, dramatika, kulturního
historika a na chvíli také
ministra školství v pová
lečném Rakousku. Neboť
Fischer neoponoval, na
opak věrně sloužil, proje
vil neposlušnost teprve
opravdu na sklonku živo
ta, necelé čtyři roky před
svou smrtí (1972). Aby
chom byli k mrtvému
spravedliví: Něco oposice
v něm bylo od mládí,
avšak ne té, na kterou
mu překladatel přisuzuje
nárok.
Bouřil se proti otci, za
stával se dokonce - jakc

Čtrnáctiletý - s pistoli v
ruce matky, která bruta
litou svého manžela trpě
la; k stému výročí “ bit
vy národů” u Lipska vy
dal časopis, v němž pod
Heineovým vlivem osla
voval Napoleona - časopis
byl samosebou zabaven.
“ Vzbouřil” se na samém
konci války, když důstoj
níku, který vytýkal vojá
kům v zákopech špinavé
boty, poukázal na rozdíl
poměrů v plukovníkově
vile a na frontě - tehdy
ho jenom solidarita muž
stva zachránila, že ho nezastřelil plukovníkův po
bočník.
Ze všech lidí nejvíc mi
loval svou sestru. Před
incestem je zachránily je 
nom obavy, že by intim
ní styk zfalšoval jejich

Jde o podobnost ryze náhodnou...

Interview
Reportéru
HD
Jaroslavu Kujebovi se podařilo
získat exklusivní interview s libyjským presidentem
Moamarem Gaddáfím. Eventuální nesrovnalosti, kte
ré budou vypadat jako opravdická pravda, přičtěte
nedostatečné — i když úctyhodné — schopnosti pa
na presidenta vyjadřovat se česky.

HD: Vaše Excelence, je hezké, že trváte na tom,
abychom spolu mluvili česky.
G.: Oh. ráda. Čeština je krásný jazyk.
HD: Muvite kostrbatým slohem, leč pravdu, takže
byste se podle Jana Šroubka z Tribuny hodil za
českého novináře.
G.: Má učitelka je Číňan. Nedivujte se. Nemohl
jsem sehnat Čecha, Husa mi žádného nepošle . . .
because of poíítical reason, emigranti neučí otcovštínu ani svá dítka. Tak jsem poprosil předsedu Maa
a ten mi hned poslal učitele, protože má o můj
projekt interes.
BÍD: Smím vědět, jaký plán se zrodil ve vaší ka
deřavé hlavě?
G.: Chci se spojit s knížectvím lichtenštejnským v
jediné soustátí.
HD: Svět je přesvědčen, že sjednocení Libye s
Tuniskem je hotová věc.
G.: Taky jsem si myslela . . . eh . . . myslel, já
jsem přece rod mužský. Ale Burgiba je podobný
jako Sadat. Oba by chtěli naši zem ovládnout. Avšak
Prorok přece dí. že v Libyji se rodějí nejmoudřejší
vůdci.
HD: To je samozřejmé. Vaše Excelence. Ale jak
jste připadl právě na.Lichtenštejnsko?
G.: Jednoduchý jako políček. Jsme přece v azbuce hned vedle sebe. Chápete? Libye — Lichtenštejn.
Nikdo se mezi nás nemůže postavit. Nejni to genitální? A potom: Já považuju ženy za méněcenné
tvory, a lichtenštejnští muži mají stejný názor: ne

dokonalé porozumění. Ješ
tě v pamětech pláče nad
její smrtí. A tu je si dob
ře připomenout, že naci
stičtí dozorci
v
kon
centrácích dovedli s doje
tím naslouchat Beethove
novým skladbám a komu
nisté, kterým nikterak ne
vadily stovky mrtvých,
které za sebou nechávala
“ vítězná revoluce” , vy
znávali něžně lásku a pla
kali, když jim někdo blíz
ký
přirozenou
smrtí
umřel.
Náhodou, když se v
mládí neuplatnil jako děl
ník v továrně, zakotvil
Fischer u sociálně demok
ratických novin a koncem
dvacátých let vstoupil do
sociální demokracie. V
roce nezdařeného puče ví
deňských dělníků se stal

komunistou. Zánik dělnic
kého hnutí a kruté Dollfussovo
vítězství
líčí
Fischer opravdu mistrně.
Když popisuje lůzu, vypa
lující a plundrující redak
ce pravicových novin, hle
dí sice tváří v tvář prav
dě, že při každém násilí
vítězí ten, kdo je silnější,
ne ten, kdo má pravdu,
ale tuto trpkou skutečnost
nevidí: “ Nezavazujme se
k smíru, nýbrž k vášnivé
mu boji proti buržoasnímu
kapitalismu, v němž se
dělníci střílejí jako divá
zvěř, slibme sí hluboké a
nesmiřitelné nepřátelství
vůči hroznému systému,
jehož argumenty jsou kul
ky dumdum” .
V zápětí odchází do Pra
hy a odtud do Moskvy a
upisuje se onomu, třebas
jinobarevnému, hroznému
systému, stalinismu, je
hož argumenty jsou jen
a jen popravčí peletony,
dusné úřadovny NKVD.
všemocní vyšetřující soud
ci.
Jak je možno tento roz
por u intelektuála vysvět
lit? Musíme sí uvědomit
povahu sil, proti kterým
bojoval: brutálně autori
tativní pravicový rakous

pustí je proto k volební umě. Jsme tedy stejně po
krokoví.
HD: Jaké výhody přinese oběma zemím nové sou
státí?
G.: Je vidět, že jste Europejec. Nemáte státnic
kou pohlednici . . ne . . . rozhlednici, rozhled, správ
ně. Libye se stane větší. Těch 61 čtverečních mílí se
snad zdá nic, ale malý ryby, taky ryby, je k l před
seda Mao. Subjekti bratra knížete Františka Josefa
se rozmnoží. Kníže pán bude mít o 1,617.000 duší
more.
HD: Bude soustátí republikou nebo monarchií?
G.: Tenhle problém nejni dosud vyřešen. Budeme
to asi střídat. Jeden rok budu já presidentem nové
ho státu, druhý rok budu na knížecím trůně se
dět já.
HD: Jak státnicky jednoduché. Tak bude zajiště
na kontinuita vlády. Co uděláte s bratrem Františ
kem Josefem?
G.: O tom se taky eště vyjednává. Titul mu zů
stane. Udělám ho velvyslancem v Grónsku. To je
vzhledem k vysunuté posici velmi důležité místo.
Zato bude hlavním městem soustátí Vaduz. Tam bu
dou hlavní ministerstva, např. ministerstvo zemětře
sení, zvonařství, solná komora á podobně. V Tripolisu zůstanou jen podružné úřady, ministerstvo zahra
ničí, financí, vnitra a tak. Z lichtenštejnského prince
uděláme místodržícího. To je výslovné přání předse
dy Maa.
HD: Smím vědět proč?
‘
G.: To dá rozum. Přece se nedávno oženil. A
s kým?
HD: To nevím. Já nečtu ilustrované časopisy.
G.: S pannou Marií Aglájou Kinskou.
HD: Z těch, co mají v Praze zahradu, palác?
G.: Měli, bratře, měli. Husa jim je vzala. Ale
úrok . . . vlastně výrok zůstává. A jak je jednou
výrok, it may be asserted. Ukradené pozemky Kinských, zahradu, paláce budeme chtít zpátky. Je to
podobné jak země za Ussuri. Ta taky předsedovi

POMLÁZKA
Zabrkejte almarou,
ať ty groše vypadnou!
Zatoč se, koši,
dej nám po groši,
roztrhni se, misku,
dej nám po penízku,
po malým, po velkým,
po vajíčku červeným.
(Z Čech)
Tetičko, matičko,
dejte mně vajíčko!
Esli mně ho nedáte,
vašu céru nevdáte,
bude v kůtě sedět
a škaredě hledět,
šak to uhlídáte!
(Z Kyjovska)
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka,
nedáte-Ii vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?
(Z Horáčka)
Komu vajíčko daruju,
toho upřímně miluju,
komu to vajíčko dám,
toho tuze ráda mám.
(Z Moravy)

ký režim a za hranice
mi obludný stín nacismu.
Nelze říci, že Stalin byl
prostě Hitlerovo dvojče, i
když to je pravda, aniž
vezmeme v uvahu subjek

tivní rozdíl postoje jejich
přívrženců: nikdo nešel s
Hitlerem dlouho z čest
ných motivů, mnozí však
poslouchali Stalina až do
(Pokračování na str. 8)

nikdy nepatřila. A jakej je z toho pofíruňk. Stačí
záminka, škvírka, a už jsme uvnitř monolitu moskev
ských revizionistů. Z jedné strany Ussuri, z druhé
strany Vchynice. Dvěma frontám neodolá ani Grečko. Nejni to genitální?
HD: Naprosto. Co tomu však řekne švýcarsko?
Lichtenštejnsko patří tak trochu k němu; víte, cel
níci, rozhlas, policie . . .
G.: To je maličkost. Když budou Švýcaři dělat
obstructions, nedodáme jim ani kapku oleje. Uvidíte,
jak se tamní automobilisti vzbouří, až budou jejich
vozy stát smutně, žíznivě v garážích.
HD: A co otázka náboženská? V Lichtenštejnsku
byste muslima marně hledal. Samí katolíci a evan
gelíci.
G.: To se mýlíte. Polovička firem, které mají
zdánlivě, aby nemusely platit daně, ve Vaduzu sídlo,
vlastní bratři v Mohammedu. Už dávno jsme in
filtrovali lichtenštejnské hospodářství.
HD: Odstraníte v celé konfederaci daně?
G.: Jenom jednu, novou, si ponecháme. Až bude
nové soustátí u zeleného stolu negotiated, postaví
si držitelé zdánlivých firem ve Vaduzu na náměstí
mešitu a budou vybírat mešitné, to znamená, že
každý turista, který pojede kolem mešity, zaplatí
daň. Naši experti pozorovali provoz na vaduzské
návsi a zjistili, že mešitné vynese víc než všechen
olej otcovské země.
HD: Nebojíte se reakce světové veřejnosti?
G.: Vezmeme jim vítr s plachet. Už jsme požádali
papeže, aby knížectví lichtenštejnské povýšil na krá
lovství. Slíbili jsme mu za to na věky vytápět ole
jem Castel Gandolfo. Není tedy důvodu, proč by
naši žádost odmítl. A pak si svět může trhnouť no
hou.
HD: Jak se bude nový útvar jmenovat?
G.: Spojená královská republika OLDA. To je
zkratka místo “ Olej” a “ Daně” .
HD: Děkujeme vám za rozhovor, presidentský
králi.
G.: Rádo se stalo. Přijďte zas.
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STEVEN VA R DY

Í29 Bayswater Rd.

“

Rushcufters Bay

^

' Sydney. tel. 31-7393
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I Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h. i
l odp. a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po i
I celý dne, v pondělí zavřeno.
i
l

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

I Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

(

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

Getting to know your Parliament in Canberra. One of aseries
to acquaint you with the workings of our democracy.

'T he Table’

(

HOFBRAU-HAUS KABARET

§

15. 4. M M :

H O D IN Á Ř * '
Z L A T N ÍK *

i1

.CofitSiB- "G O U R M E T "
|Restaurant "LABUŽN ÍK"

DOMOVA

O T E V Ř E N D E N N Ě OD
6. HOD. V E Č E R N Í
DO 3. HOD. R A N N Í

Čs. poradní sbor
v západní

Evropě

zaslal spisovateli A.^ Solíenicynovi pozdravný do
pis, v němž se v závěru
praví: "Vaše významné
projevy nás posilují a_napomáhají nám v našem
osvobozovacím
snažení.
Spatřujeme ve Vás vynilajícího
představitele
evropské bojující demok
racie a jejího ofensivního
:deálu lidských práv
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DOPORUČTE
E X IL O V Ý

TISK

Každou noc program.
Účinkují mezinárodně
známí artisti.

Jeden z★ hnoiiště
dějin
VEČEŘE

(Pokračování se str. 7) primární,
anarchistické
★ P IT Í
jeho konce,- -vedeni vyso ‘já ’ vzpírá, toto nikdy ne
★ TANEC
kými,
byť
iluzorními umlkající ‘ne’ přitakajícíPrůměrně za dva $ 10.ideály. A také:
ho intelektuála, tím pruď
Reservování: tel.:
“ Čím zarputileji se ono čeji bude
ten, kdo
se nutí
358-1988,
358-6454

k závazkům, hájit kázeň,
která se mu hluboce pro
tiví, proti neposlušnosti,
tedy proti sobě, kacíři,
jimž je.”

24 B A Y S W A T E R RD.,
IN G S CRO
SS, Sydneyi
JSpolečnost pro vědy a Kumění
v Sydney
_______ _________________________________ - __________
E pořádá pro děti i dospělé loutkové představeni;

Přirovnává se k námě
síčníkovi, putujícímu me
zi propastmi a této neza
ujatosti přičítá únik po
=' ‘
‘
skupiny
i
pravčí sekeře Stalina. Ja
=
" S Y D N E Y M A G IC P U P P E T S "
\ ko ostatní rakouští dele
Es programem:TIMMY TÍGER(maňásci,
anglický: gáti na 17. kongresu KS
= text),- GLOWN IN THE TOY CIRCUS (plošné:
SSSR měl vinu, že tajně
E
loutky, hudební komedie)
i
Masoval pro to, aby Sta
E
Režie: Milena A. Vališová
: lina vystřídal Kirov. Ačko
=
Hudba: Jaroslav Kováříček
E liv Stalin nemohl vědět,
C v
;
~ Představení se koná v sobotu dne 27. dubna 1974: jak kdo hlasoval, zdálo se
E v e 3 hod. odp. v St. James' Halí, 169 Phillip Sf,E mu nejjisiější zavraždit
E
Sydney.
: většina delegátů i 3 Síro
EO občerstvení postaráno.
:
vém. Fischera zachránil
= Vstupně: dospělí $ 1.50, děti a studenti $ -.50 : jen osobni zásah hrdiny
j=
Těšíme se na shledanou
E lipského procesu proti
domnělým žhářům Říšské
Ťiiiiiííiiiiiiiiíiiim im iH iiiiir iis siiii. iin iiiiiiiiii i i ii i i ii i i ii i r
ho sněmu, Dimítrova.
- t m i H im i i m i ii u ii i i ii i i ii i i ii i i ii i i m im m i m m ii i i ii i i i in i i;
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LICENCÍ

382 B P IT T ST., S Y D N E Y

(mezi Goulburn & Liverpool St.)
T E L E F O N : 61-3028
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Výtečná maďarská kuchyně
Otevřeno pondělí — sobota
12 do 12 vnoci
Parkování k dispozici
Srdečně zvou:
Andrew & Barbara Star

■

_ _
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Fiseher veřejné nezavá
hal: byl vedoucím teore
tikem rakouských komu
nistů. ne sice bez skrupu
lí, přece však jen napsal
pamflet proti Trockému,
proti Titovi jako imperia
listickému agentovi, na
obranu moskevských pro
cesů před "špínou, kterou
na ně vrhal tisk na zá
padě", pochválil potření
maďarského
národního
povstání. Jeho oddanost
tedy neskončila smrtí kníratého diktátora, pokra
čovala i když nastoupil
diktátor holohlavý a po

Right below the Speakeťs Chair in
the centre of the House of Representatives
is ‘The Table’. Here, at the top end, sits the
Chairman of Committees flanked by the Clerk
of the House and his Deputy.
The Prime Minister and his Deputy sit on the
Government side, and opposite sit the Leader
and the Deputy Leader of the Opposition.
The Clerk of the House is the man who keeps
the exact record of what is doně (iťs called
‘Votes and Proceedings’) .
Also at The Table sit the Hansard writers
who make a record of everything thaťs said
in Parliament.
The Despatch Boxes, which were presented
by His Majesty, King George V, are kepthere;
and the long row of books contain the laws
passed by your Parliament.
The Table is a busy plače. You could almost
call it ‘Tarliamenťs work-beňch”.

TheAustralian Governmentm B .
LOP4.263.34
něm diktátor s chundela otrokem. Jen tušit může
tým obočím.
me z citátu:
škoda, že Fischerovy
memoáry končí rokem
1945, že nedořekl, co ho
přimělo k osobní revoluci,
k neposlušnosti ideám,
kterých byl tak dlouho

“ Znovu a znovu je to
člověk, který je nepředví
datelným
faktorem ve
všech výpočtech reálpolitiků. Není proto bláhové
stále doufat.”
J. S.

SW IS S T R A IN E D
W ATCHMAKERS
K. Ebner

19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543
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AUSTRAISKÁ
.* " Cl
fe- .

V jednom chladném sobotním odpoledni
v srpnu loňského roku jsem pročítal in
zeráty nabízející dovolenou v Indonésii,
Hongkongu, v Anglii a na Bermudách a
uvažoval jsem, jak je ten svět nyní malý
a lehce dostupný. Pak mi padl do oka
*>**££0 *?*
menší^ inzerát, oznamující, že jakási do*v“"
právní společnost pořádá v lednu třiadvacetidenní safari do střední a severní
Austrálie a odtud přes Mt. Isu, Bourke, ---------------Forbes zpět do Melbourne. V duchu jsem se musel
chvilku přesvědčovat, že je na čase, abych se po
několika toulkách v cizině trochu porozhlédl po
Austrálii, hlavně po oblastech, které ještě neznám.
Snad mne taky trochu ovlivnily předválečné plakáty
Čedoku “ Poznej svou vlast” a přísloví “ Všude dobře,
doma nejlépe” . Po rozmluvě s rodinou je rozhodnuto
pojedeme autobusem napříč Austrálií.
—
★ —
Počátkem ledna nasedáme na rušné melbournské
ulici do mohutného autobusu, před nímž je vyvěšena
tabulka s nápisem “ Northern Expedition — Darwin” .
Cestující se u nápisu fotografují. Německý turista
z Mnichova si dokonce vytáhl ze svých zavazadel
pušku, aby dodal přípravám k odjezdu trochu vzru
šení a hlavně aby si mohl pořídit přesvědčivý sní
mek nebo snad i fotomontáž. Melbournský pracující
lid, prodavačky a úřadúvé, spěchají o půl deváté
do práce-_a někteří z nich upírají své zraky závisti
vě na náš autobus s přívěskem, v němž je polní ku
chyně, spací pytle a jiné potřeby.
— ★ —
Jedeme směrem k Sheppartonu a po přejezdu řeky
Murray u Tocumvalu zastavujeme k obědu. Všichni
cestující jsou zvědaví, co a jak bude servírovat ku
chařka, kterou cestovní společnost najala. Přívěsek
za autobusem — “ pejsek” , jak mu říkáme — se plně
otevřel a škrtnutím zápalky se začalo připravovat
jídlo. Během čtvrthodiny jíme na rušné ulici ven
kovského městečka. Stejně jako ráno na Flinders
Street, máme i tady při obědě hodně obdivovatelů.
Navíc se přidala hejna much, která nám pomáhají
dokončit jinak chutný oběd.
—★—
Jsme v Jeřilderie v Novém Jižním Walesu a ři
dič nás poučuje, že v této části Austrálie prováděl
své kousky v druhé polovině minulého století proslu
lý australský loupežník Ned Kelly. Právě v Jerilderie se proslavil nejen vyloupením banky, ale hlavně
tím, že on a jeho tlupa pochytali všechny zdejší stráž
ce bezpečnosti a zavřeli je do staré kamenné vězeň
ské kobky s masivními dveřmi a důkladným zám
kem. Klíč od kobky pak hodili do vězeňského záchod
ku na dvoře. Jelikož v Jerilderie tehdy ještě neměli
kanalisaci (a myslím, že ji nemají dodnes), poseděli
si strážci bezpečnosti hezkou chvilku ve věznici, než
se podařilo klíč vylovit.
Mezi městečky Hay a Balranald jsem v duchu dě
koval australskému úředníkovi, který nás přiděloval
v lednu 1950 v australském přistěhovaleckém táboře
v Bonegille na práci, kterou jsme měli plnit dvou
letý pracovní kontrakt. Byl jsem původně přidělen
na farmu do této oblasti, když jsem však tehdy po
několika hodinách zjistil na poštovním úřadě, kde se
moje nové působiště nalézá, vrátil jsem se kvapem
na “ pracák” a sdělil jsem dotyčnému_ úředníkovi,
že jako nesnáším teplo a slunce, že trpím záchvaty
podrážděním nosního citu ovlivněného ve vzduchu se
vznášejícím pelem z trávy a stromů a vůbec a zkrát
ka že ho prosím, aby mne přidělil někam jinam.
Setkal jsem se tehdy u něho s nečekaným pochope
ním. Dozvěděl jsem se, že on mívá také záchvaty
“ hay fever” a ví, jak dovedou člověka .zdrhnout.
Snad abych měl možnost rychlého ošetření, a z ko
legiality, mi nabídl místo v táborové nemocnici.
Dělal jsem pak rok lapiducha. K plnění přidělených
povinností mi tam svěřili hned od prvního dne klíče
od skladů potravin, jejichž některé druhy jsem už de
set let neviděl. To byla ovšem v těch prvních dnech
docela mimořádná příležitost pro někoho, kdo přijel
z hladové poválečné Evropy. Pracoval jsem tam
tehdy asi tak tři hodiny denně a zbytek pracovní do
by zabralo hraní tenisu, škádlení ošetřovatelek a
koupání v nedalekém jezeru . . . Vzpomínal jsem na
tu příjemnou dobu při pohledu z okna autobusu na
část Nového Jižního Walesu rovnou jako hladina klid
ného moře, porostlou semtam jakýmsi keřem a
smutně vyhlížející jakousi travou. Jak bych bývai

i
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asi v těchto místech trávil první dobu svého pracovního^ závazku? Asi bych se býval staral o ovce, je
jichž stáda jsme občas také zahlédli.
— ★ —
První noc jsrne,^ v Leetonu, stále ještě v NSW,
kde se k nám přidalo dvanáct turistů ze Sydney.
Rozbíjíme tábor v místním karavanovém parku. Sta
ny si stavíme sami a po chutné večeři připravené
na ohni prozíváme první noc pod širým nebem. Ji
ný druh^ vegetace a vůně stromů naznačují, že jsme
v teplejších částech země. Uléháme a všechny stany
zůstávají zpola otevřené. Po chvíli však slyšíme vý
křik: “ Viděl jsem hada u plotu!” Unisono je slyšet
šustot a skřípot — všichni zapínají stany. Ráno se
z hada vyklubal ,kus hnědé zahradní plastické hadice.
Vracíme _se zpět do Viktorie. Po příjezdu do Míidury vysvětluji dvěma Američankám, že je vlastně
zásluhou dvou Američanů z Kalifornie, bratří Chaffey-ových, že je dnes tato část Austrálie tak prospe
rující, neboť meliorace byla jejich výmyslem. Jedna
z Američanek vyprázdnila v Milduře během dvou
hodin našeho pobytu celý film. Když jsem se jí pozdě
ji ptal, co se jí na Milduře tak líbilo, pousmála se
a řekla, že její jméno je také Chaffey a že je také z
Kalifornie. Až se vrátí do Oaklandu, ověří prý si,
zda není příbuzná obou v Milduře slavných bratří.
Přejíždíme hranice třetího australského státu. Již
ní Austrálie, kromě Barossova údolí, se mi nikdy
nelíbila. Američané, kteří sloužili za války v její
metropoli,, tvrdili, že Adelaida je tak velká jako
newyorský hřbitov, ale třikrát tak mrtvá. Promiň,
jihoaustralský čtenáři, dotýkám-li se tvých státnícn
a vlasteneckých citů. Na můj dojem mohla mít vliv
okolnost, že kdykoliv jsem dosud zavítal do Jižní
Austrálie, počasí mi nepřálo — buď bylo strašně hor
ko nebo lilo jako z konve. Tentokrát si přihodila po
línko řeka Murray, která se majestátně rozlila po
okolních planinách. Nevypadala vůbec jako řeka, byl
to jen ^opuchlý řetěz jezer a rybníků. Velká voda
však přišla nakonec vhod. Opustili jsme totiž plá
novanou cestu a odbočili do Waikerie, kde se právě

konalo světové mistrovství kluzáků, kterého se zúčast
nilo 67 pilotů z 23 zemí. Místo dělalo dojem olym
pijské vesnice. Na stožárech plály vlajky států, je
jichž ^příslušníci se zúčastnili závodů. Místo olym
pijských domků stály ovšem řady karavan. Na le
tišti nebo právě ve vzduchu jsem napočítal 70 letou
nů a přesto to bylo jedno z nejtišších letišť, jaká
jsem kdy viděl.
— ★ —
V přímořském městě Port Augusta jsme měli ne
obyčejnou noc. V karavaně nedaleko našeho stanu
trávila jakási Australanka svoji dovolenou a své
noční dobrodružství s náhodným milencem, do ně
hož se ten den zamilovala kdesi na koupališti. Ňa
neštěstí se její manžel vnoci nečekaně vrátil a.
namlátil své nevěrné choti a málem přizabil olieousovaného Casanovu, kterého odvezla sanitka s
nakřáplou lebkou do místní nemocnice. Pak odvezla
policie klamaného manžela v želízkách a my jsme
šli klidně spát.
—

★

—

Komu se líbí australská koloniální architektura,
neměl by vynechat návštěvu jihoaustralské hornic
ké obce Burra. Byla to vlastně dvě městečka, zalo
žená^ kolem roku 1845. Stále jsou patrné stopy wa
leských a německých osídlenců, kteří byli prvními
horníky ve zdejších měděných dolech.
—

★

—

Milovníky přírody překvapí mnohé druhy vegeta
ce. které zde příroda nabízí. Lesnaté i travnaté sa
vany směrem do vnitrozemí pozvolna přecházejí v
křovité formace spinifexu. Křovité formace tvrdolisté
vegetace se nazývají scrub, který pokrývá rozsáhle
plochy střední Austrálie. Tentokrát, vlivem mimo
řádných velkých dešťů, byla několik stop vysoká
tráva všude tam, kde není v tu dobu normálně tráva
naprosto žádná. Jinak působí krajina pokrytá scrubem velmi skličujícím dojmem. Tuhé, šedozelené,
matné listy scrubu pokrývá voskový povlak, který
ještě zvyšuje jeho neživotný vzhled. Pouze v červen
ci a srpnu, kdy nastane normální období dešťů, se
jednotvárný šedý vzhled scrubu zpestří barvami květ-ů,- které však rychle mizí.
Křovité porosty eukaliptů, nazývané Maile scrub,
byly brzy vystřídány křovitými porosty kapinie, zva
nými Mulga scrub. Na slaných půdách v jezerní
oblasti Středoaustralské pánve, kterou jsme projíž
děli, tvoří kapicinové, blahovičníkově a přesličníkové
keře typickou polopouštní formaci, tzv, slanomilný
bush - (Saltbush). Podrost tvoří druhy čeledi merlíkovité.
V oblasti australských polopouští „se rozšířila for
mace spinifexová. Tvoří ji různé druhy tvrdých tuholistých trav, mezi nimiž převládají druhy trav rodu
Spinifex a Triodia.
Pravé pouště, písčité nebo kamenité, bez vegetač
ního krytu, se vyskytují v Austrálii jen v malém
rozsahu. Přejeli jsme podobnou kamenitou poušť ne
daleko pánve Eyre. Nazývá se Gibber a sestává z
malých k sobě naskládaných kamenů.
(Pokračování příště)

P Ř E S V Ě D Č T E S E , že
K O N T IN E N T Á L N Í

Ř EZN IC T V Í A U ZEN Á Ř S T V Í
R.

J.

G I L B E R T S O N

P/L.
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JE
PRVOTŘÍDNÍ
NEJEN MODERNÍM, HYGIENICKÝM VYBAVENÍM PODNIKU,
ALE ZVLÁŠTĚ VELKÝM VÝBĚREM MASA,
PRVOTŘÍDNÍCH KONTINENTÁLNÍCH UZENIN,
DRŮBEŽE A LAHŮDEK VŠEHO DRUHU
Telefon 391-6714
Hromadné příkazy možno dát po obchodní době na tel. 842-5528
Č E S K Ý M A S L O V E N S K Ý M Z Á K A Z N ÍK Ů M P O S K Y T N E M E Z V L Á Š T N Í S L E V U .
Ž Á D E J T E V E D O U C ÍH O P. L A D IS L A V A HORU.
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veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

/
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s í 573 Hampton Sf.,
Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756
I

hrtHRPA
Optical Service
Ivan Sviták: Dialektika moci. Index, Kolín
n. R., 1973, str. 164, cena D M 13.40.

Kniha plná parády

Máte nějaký názor nebo
návrh, který by mohl zajímat
posluchače australského
rozhlasu nebo televize?
MINISTR INFORMAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZAHÁJIL ROZHOVORY S ABC A S VEDENÍM
OBCHODNÍCH ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH
STANIC VE VĚCI VEŘEJNÉHO PŘÍSTUPU K
VYSÍLÁNÍ V NYNĚJŠÍ FORMĚ. JAKOŽ I V
BUDOUCNOSTI. KDY MŮŽE BÝT K DISPOZICI
VÍCE STANIC, ZVLÁŠTĚ ROZHLASOVÝCH.
ÚČAST VEŘEJNOSTI MÁ BÝT PATRNÁ
NEJEN V DOBĚ KRIZÍ. V RÁMCI DANÉHO .
ČASOVÉHO OMEZENÍ ROZHLASOVÝCH A
TELEVIZNÍCH STANIC MĚL BY BÝT
DŮSLEDNĚ SLYŠEN NÁZOR VEŘEJNOSTI O
SOCIÁLNÍCH OTÁZKÁCH. SNAD JEDINÝM
KRITÉRIEM BY MĚLA BÝT UPŘÍMNOST
PŘÍSPĚVKU. ABY SE ZAMEZILO MRHÁNÍ
PŘÍLEŽITOSTI, KTERÉ NENÍ NIKDY
DOSTATEK.

K POSOUZENÍ ROZSAHU POŽADAVKŮ O
VEŘEJNÝ PŘÍSTUP K VYSÍLÁNÍ BY
MINISTERSTVO INFORMAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
RÁDO SLYŠELO O SKUPINÁCH LIDÍ S
URČITÝM SPOLEČNÝM ZÁJMEM. KTEŘÍ
SE DOMNÍVAJÍ. ŽE BY PROSPĚLO
VEŘEJNOSTI JAKO CELKU.'KDYBY MOHLI
VYUŽÍT PŘÍLEŽITOSTI VYJÁDŘIT NÁZOR
MENŠINY PROSTŘEDNICTVÍM ROZHLASU
NEBO TELEVIZE. BUDE-LI K TOMU ÚČELU
REZERVOVÁN ČAS.
PIŠTE NA:
THE DIRECTOR OF PLANNING i- RESEARCH.
DEPARTMENT OF THE MEDIA.
BOX 471, P.O., NORTH SYDNEY. NSW. 2060
A UDEJTE STRUČNĚ NÁZOR.
KTERÝ ZASTÁVÁTE.
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Poznámka o Svitákově Dialektice moci by měla
pocházet z pera povolaného a erudovaného filosofa,
aby poodkryla všechny záhyby, do kterých Sviták
ukryl svoje krédo. Zdá se, že se to mění od kapitoly
ke kapitole. Zdání jednotnosti dává knize obratná
a výrazově bohatá vyjadřovací schopnos|, která je
pro autora typická. Pro čtenáře i knížku samotnou
Sviták tentokráte ztlumil svůj příslovečný slovní exhibicionismus, kterým tak hýřil v předchozích dí
lech Nevědecké antropologie, jejíž je Dialektika mo
ci třetí částí. První díl (Kniha prezenee) vyšel před
časem v Melbourne péčí Matěje Šmída (škoda, že
Šmídova aktivita se tím vyčerpala) a druhý díl (Dialectika more empirica demonstrata) vyšel v Kali
fornii. Aby se tato pestrost v titulech a místech
vydání ještě zvýšila, což asi není Svitákovi proti
mysli, nově založené nakladatelství Konfrontace v
Curychu oznámilo, že v roce 1974 vydá první díl této
Svitákovy trilogie pod názvem Děvčátko s červenou
mašlí. Zda bude totožná s Knihou prezenee nebo jde
o jiný první díl (?), nevím, Konfrontace však vydání
oznamuje jako první v exilu, kde ovšem již Kniha
prezenee byla publikována.
Dialektika moci nebyla vydána v původní a úplné
podobě, dvě třetiny (Metafysika konkrétního a Tra
gický experiment) chybí a knížka představuje sou
bor 11 přednášek, které Sviták připravil pro čs. Spo
lečnost pro vědy a umění v Novém Yorku. Tak je snad
vysvětlitelný důvod kolísavosti obsahu.
“ Realita není empirická, nemá význam^ je jako
soubor fakt, vlastně ani vůbec neexistuje, protože
je chápání vždy jen v perspektivě budoucího ideálu.
Ideolog vidí prostě jinou realitu než vědec” (str. 51).
Mám si touto větou vysvětlit, proč tedy Nevědecká
antropologie? Přes veškerý obdiv k Svitákově inte
lektu a originalitě ale poznávám, že jeho vývody mi
nejsou sympatické snad proto, že “ ideolog vidí ji
nak než vědec” . Pro obyčejného člověka se tento
konflikt zdá být umělý a exulantovi páchne, poně
vadž tomu je pojem ideologa, ať již jakkoli angažo
vaného, podezřelý. Tím spíše, že na str. 109 Sviták
uvádí, že intelektuální marxista je chápán jako vy
ústění filosofických a ekonomických tradicí 19. sto
letí, jako vědecká metodologie, jako humanistické
pojetí člověka . . .
Stať o intelektuálním marxismu by vůbec stála za
podrobnější rozbor ne snad ani pro rozpory s jinými
stránkami této Svitákovy knížky, ale pro líbivou pre
zentaci a tvrzení, že jde o část vládnoucí elity, která
nemá přímý podíl na výkonu politické moci a nemá
tedy ani přímou zodpovědnost. Mám tomu rozumět
jako obhajobě komunistických intelektuálů? Uvědo
muji si, že citace několika vytrhaných vět a pojmů
nemusí být přesvědčující, ani nakonec se o to ne
snaží. chci jen naznačit směr Svitákova světového
názoru. Nemohu pak jinak než skončit na stránce 162:
“ Systém, jenž by politické a ekonomické funkce do
kázal sjednotit tak, aby se demokratizovala také
ekonomická moc, by byl identický s cílem, jejž sle
doval Marx světovou revolucí — s reálným huma
nismem a se socialistickou dmokracií.”
Docela se přiznám, že bych byl raději na živu
bez Marxem plánovaných světových revolucí. Za
stihly mne však, což nesu nelibě a pocitu tísně, kte
rá mne při čtení Svitákovy Dialektiky moci provázela,
mne nezbavila ani zmínka na str. 163, že “ konec
marxismu je identický se svobodou lidství” . Klada
si pak otázku, jak pak skoncovat s marxisty.
IP
Pozn.: Knihu můžete zakoupit v Hlasu domova.
Cena $ 4.- (včetně poštovného).
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Hans Hollander: Leoš Janáček. His Life and Works.
Nakl. John Colder, London, str. 21.5, 18 fotografií, cena $ 2.90.

Životopis moravského
JA N M A S A R Y K

V 6. čísle HD mne zaujaly dva náměty: Byly Spo
jené státy předběžně informovány o sovětské invazi
Československa v r. 1968 (str. 4) a svědectví o osob
nosti Jana Masaryka (str. 7).
Oběma náměty jsem se zabýval a snad bych je
mohl doplnit novým pohledem právě z úst bývalého
ministra zahraničí, kterému jsem sloužil a měl to
štěstí být s ním občas v přímém služebním i soukro
mém styku. Naposled v jeho bytě časně ráno^ 23.
února 1948 — v době vrcholící pražské krize. Půjdu
však o pár měsíců nazpět. Byl jsem na letišti v
Ruzyni, když jsme “ úředně” vítali Jana Masaryka
po návratu ze zasedání SN. Zde jsem také v čekámé
naposled soukromě mluvil s dr^ Clementisem. Pro
zajímavost zaznamenávám, že měl vážné výhrady fe
činnosti dr. Galusky, příslušníka kádrového odděle
ní MZV. Clementise jsem znal poměrně dobře z
doby válečného exilu v Londýně.
Krátce na to Jan Masaryk v užším kruhu vylíčil
svoje rozloučení s Amerikou. Noviny tehdy psaly:
“ Hrdina se vrací” apod. Masaryk to apostrofovai
slovy: “ Jakýpak hrdina, když cestuje první třídou
na zámořské lo d i. . ” Mluvil také o návštěvě na roz
loučenou u presidenta Trumana, kterému vylíčil obtíž
nou situaci doma, , zejména vzhledem ke ^ komu
nistickým výbojům. “ President Truman mně slibo
val,” , řekl Masaryk, “ každou morální pomoc,_ jakou
potřebujeme” . Na- to mu Masaryk odpověděl: “ S
morální pomocí nezastavíme^ komunistickou agresi.
Potřebovali bychom, abyste přesunuli v Německu pár
divisí. . . ” A k tomu se president nemohl zavázat.
Osud Československa tím byl zpečetěn.
O tom, zda .se v USA vědělo “ na příslušných mí
stech” , že SSSR plánuje přepadení a okupaci Česko
slovenska v roce 1968, psal velmi určitým způsobem
jeden kanadský korespondent ve Washingtonu. Při
kláním se k jeho názoru, že ani Varšavský pakt ne
mohl riskovat podobnou akci, aniž by neznal předem
americkou reakci. Podle toho také vypadala spíš
cvičná než vážná opatření NATO. Prostě za Česko
slovensko už vlastně potřetí nebyl Západ ochoten
riskovat konflikt se Sověty.
Na závěr Masaryk — člověk. Mluvíval jsem s ním
úředně, dělal jsem s ním v lednu 1948 poslední svo
bodný projev pro Elektajournal (český i anglický
text mám na památku jako relikvii) a byl jsem ně
kolikrát v jeho soukromém bytě. Tam byly __ovšem
ty nejzajímavější hovory. Proto jsem také zůstal v
Praze, ačkoliv jsem jiné varoval, co se chystá —
včetně poslankyně Horákové. Tragický konec postihl
nás všechny, a my, kteří jsme unikli likvidaci, má
me nyní jen jediné východisko nebo možnost: “ Do
houfu!” Je nás hrozně málo a velmi jeden druhého
potřebujeme.
Josef Josten, redaktor FCI, Londýn
Z P R Á V A Z C H IL E

Jistě jste informováni o jedinečném převratu, kte
rý se udál v Chile, i když mnoho cizojazyčných, i
západních, novin o něm správně neinformuje. Máme
tu teď opět pořádek. Není kousek země, který by
nebyl obdělán a z dluhů, které nám nadělala minu
lá vláda, se jistě také dostaneme.
V. Kavon, Santiago, Chile
P R A H A T Ř IC Á T Ý C H L E T

Recenze v HD č. 3 (str. 7, p. r.) ve mně vzbudila
vzpomínku a otázku, zda se ještě někdo pamatuje
na nakladatelství Aventinum. Tiskárna Aventina byla
v Purkyňově ulici, ve starém, ale bezvadně udržo
vaném domě v barokním stylu. Nejvíce jsem obdivo
vala tamní prodejnu knih, umístěnou v podkrovní
mansardě: na, podlaze koberce, na stěnách obrazy,
knihy na stojanech, několik stolečků, židlí a spousta
časopisů k volnému nahlédnutí, Slečna, která seděla
za psacím' stolem poblíž vchodu, se nikdy neptala
vstupujícího, co si přeje nebo chce-li, něco koupit.
Každý si mohl vybrat knihu, kterou chtěl a číst ji
tak dlouho, jak chtěl. Každý se ovšem snažil zachá
zet s knihami co nejlépe, protože to byly knihy na
prodej. Když čtenář odcházel, slečna ho vlídně po
zdravila, nezáleželo na tom, zda si něco koupil nebo
ne. Toto nakladatelství vydávalo prvotřídníma krásně
ilustrované knihy, často též číslované výtisky. V
Aventinu vycházel také časopis Rozpravy Aventina,
který výborně informoval o kulturním dění u nás.
Jedním z redaktorů tohoto časopisu byl středoškol
ský profesor dr. Jan Paulík, který byl během války
zatčen nacisty. Když se po válce vracel z koncentrač
ního tábora hladovým pochodem, nakazil se tyfem
a zemřel u cesty kdesi poblíž vlasti.

g é n ia

Jméno a zejména hudební dílo skladatele Leoše Janáčka (1854 - 1928) nebylo
donedávna v Austrálii příliš známé. Hudební pořady A B C občas reprodukují
Lašské tance a výjimečně jiné skladby, na koncertních pódiích zazní zřídka
některé z jeho děl v podání hostujících umělců (Firkušný, Jásek, čs. komorní
tělesa) a na operní scéně byl Janáček donedávna v Austrálii zcela neznámý.
Jeho obdivovatelé byli odkázáni na gramofonové snímky. Až v poslední době
se zdá, že si Janáčkova hudba otevřela cestu k australskému publiku, opera v
Adelaidě uvedla Výlety pana Broučka (jak již H D referoval) a opera v Sydney
připravuje Její pastorkyňu. Smetanovo kvarteto z Prahy, které je v této době
na turné v Austrálii, má v zájezdovém programu oba Janáčkovy smyčcové
kvartety patřící k vrcholům jeho skladatelského díla. Získávají jak Janáčkovi
tak Smetanovu kvartetu mnoho obdivovatelů.

AngRcky čtoucí milovník
hudby neměl dosud příle
žitost k solidnímu pouče
ní o Janáčkově životě a
díle. česká literatura ot
Janáčkovi je dosti rozsáh
lá, německá, diky Maxu
Brodoví také, v anglické
musiktiogické literatuře
še s Janáčkovým jménem
setkáváme Baaejyýše v
hudebních skyrakách ane
bo několika krátkých stu-

diích na specifické téma.
Břeclavský rodák dr.
Jan Hollander poznal Ja
náčka. osobně jako ředi
tel
hudebního vysílání
brněnského radiožumálu v
třicátých letech a byl v
pracovním kontaktu s Ja
náčkovými žáky (Bakala.
Haas. Kunaera aj.). Ja
náčkově hudbě zůstal věr
ný i po své emigraci do
Anglie, kde se usadil ja-

Druho-u vzposiiBfai ve mně vzbudil článek o Ukra
jině v téazže ěfeip. HD (sír. 9, p. r.)_ Bylo to koncem
války a Němci aafasaii do Terezína lidi z Podkarpat
ské Rasy saaui ze všech koncentračních táboru. Mě
li na sobě vězeáské pratorané^šaly a jiné cáry. kte
ré jim sotva pěfaýwaly této. Na těchto hadrech měli
vyšity motivy z Toekaě Podkarpatské Rusy. Bylo to
opravdu k jáátL ¥e&$i se těšili a dělali sí plány,
jak se budou vracet do mítosaaé vlasti- Potom se
však začalo pfuslýcfeat, že pány jejích vlastí budou
Rusové — a lesem staaSie- nikdo nechtěl zpět.
1L Cílová, Santiago, Chile
TUZEX

Posílat aefeo asgosaiat dolary do Československa9
Jsem rád. že í s otázka nezjednodušujete (HD č. 4,
str. 4. p. r_i_ Mac záleží na tom. komu se posílá
a za jakých ofaafeísáí. A v Kanadských listech správ
ně upozorňuji, že- nakap zboží dováženého z česko
slovenská rovněž přisáli Husákovu režimu tvrdé va
luty. Nejde íeBk o ía. že sí někdo koupí čs. ruksak
anebo baso gžzeiežaělis piva. ale stalo se. že si kra
janské firmy objedsávaly stroje z Československa v
ceně tisíců ůošarfL To m je na pováženou!
Souhlasím s ajĚjMfeso; tazexové bony nejsou to, co
národ od ex2a potřebuje. ■Ovšem národ, to nejsou
andělé. nýbrž' M ě . často nerozumní lidé. Mnoho z
nich dá přednost éotxém a iziapsu z Tuzexu před Peroutkovým matážesčesa. Smíme jim to zazlívat, nebo
lépe: jak ssec jim p> smíme zazlívat? Daleko od
Moskvy Savek občas zapomíná, že lidi za železnou
oponou jsou trvale pod tlakem: pořád je někdo otra
vuje. napájí átajfejgg a propagandou. Možná, že bu
deme muset být k liš e n v Československu shovíva
vější. nejná-K ex3 ztratit jejich důvěru. Nemyslím,
že bychom měB zatajovat nebo rozmělňovat své ná
zory. Správné je dolary na chlast neposílat — a to
musíme dál říkal. Jen buďme opatrní v odsuzování,
abychom se nestalí protivnými umravňovateli mas
Martin Skála, Montreal
Otázku, "‘ zda esS pomáhá komunismu” , jsem si
položil od r. 12G9 mnohokrát a docházel jsem k tomu.
že ano. Proto jsem posílal balíčky, i když jsem zboží
musel koupit, platit poštovné a příjemce pak platil
nekřesťanské d o . Přiznám se. že dnes již posílám
valuty, které tamní režim více vítá. Začal jsem
uvažovat mozkem západních politiků a obchodníků,
kteří obchodují s komunistickými státy bez jakých
koli zábran . . . Konečně, co to je 5 miliónů americ
kých dolarů? Když si kterýkoli východní režim za
mane. dostane půjčky a zboží z kterékoli západní ze
mě. ještě se západní státy předhánějí, kdo víc a
kdo lépe. Jsou ochotny šlápout i na kus demokra
cie — kvůli obchodu. Byly by mnohé východní země
dnes tam. kde jsou. kdyby neměly tolik pomocníků
ve světovém obchodu a peněžnictví? Osobně si proío
vůbec nelámu hlavu tím. jak pomůže můj dolar ko
munistickému režimu.
J. Řezáč, Brookvale

ko vysokoškolský učitel
hudebních věd. Hollander
napsal Janáčkův životopis
pro německé nakladatel
ství, ve kterém vyšel v
roce 1963 a později byl
přeložen do angličtiny a
vydán ve Velké Británii
jako první úplná biogra
fie o Janáčkovi a jeho dí
le. Janáček, narézený v
učitelské rodině v mo
ravských Hukvaldech ne
daleko Příbora, předběhl
skladatelský vývoj soudo
bé hudby nejméně o pa
desát let a dostává se do
světového hudebního po
vědomí až nyní. HollandeSM ETANOVO

rovi se podařilo připravit
poutavou knihu o Janáč
kově bouřliváekém a ne
konvenčním životě a jeho
progresivním díle, které
vycházelo ze zdrojů mo
ravské národní písně (tě
šínská tonalita v muž
ských sborech na texty
Petra Bezruče, líšeňský
dialekt v Lišce Bystroušce atd.). Glagolská mše
prozradila Janáčkovo slo
vanství, Symfonieta sokolství. Zápisník zmizelého
účast s nešťastným rol
nickým synkem.
Hollanderova kniha ne
ní určena pouze pro hu
dební vědce, její čtivá
koncepce upoutá i běž
ného čtenáře a seznámí
jej nejen s Janáčkem,
ale i s kulturním životem
v českých zemích na roz
hraní tohoto století a spo
lečenských poměrech v
Brně, kde Janáček uči
telsky působil na varha
nické škole.
IP
KVARTETO,

které nyní hostuje v Austrálii, bylo založeno v rocs
1943 pod názvem Kvarteto české konservatoře, kde
jeho tehdejší členové studovali. Kvarteto vzniklo
iniciativou violončelisty Antonína Kohouta, který je
vůdčí osobností tohoto tělesa dodnes. Interpretačně
se poučili u Českého kvarteta, i když jeho hru již
členové Smetanova kvarteta osobně nepoznali. Od
roku 1955 vystupuje Smetanovo kvarteto (nazývá se
tak od 6. listopadu 1945) ve složení Jiří Novák —
první housle, Lubomír Kostecký — druhé housle.
Milan škampa — viola a Antonín Kohout — violoncelo. Je to od založení kvarteta třetí sestava.
Všichni členové původně hráli v české filharmonii,
od roku 1951 se kvarteto stalo sdružením České fil
harmonie a hráči se mohli zcela věnovat komorní
hře. Tehdy také začali hrát bez not, ze 150 nastu
dovaných skladeb jich třetinu ovládli zpaměti. Kvar
teto hraje na nástroje, které pro členy vyrobil praž
ský mistr houslař Špodlen. Smetanovo kvarteto hrá
lo ve všech světadílech (poprvé bylo v Austrálii v
roce 1957) a získalo si kromě formálních uznání ob
div obecenstva na celém světě. Natočilo řadu smyč
cových kvartetů a dalších skladeb ve spolupráci s
jinými umělci na Supraphon a desky jiných prove
niencí, některé z nich jsou běžně k dostání v Austrá
lií. Jen ze zajímavosti dodávám, že Smetanovo kvar
teto nastudovalo v roce 1948 Baxův kvintet pro ho
boj a smyčcový kvartet s hobojistou J. Tancibudkem, který nyní učí na konservatoři- a hraje v
Adelaidě. .
jp
A U STR A LSK É T U R N É SM ETAN O VA K VA RTETA

Smetanovo kvarteto z Prahy zahájilo své austral
ské turné koncertem ve Springwoodu dne 1. dubna.
Hrálo dvakrát v Sydney, v Canbeře, v Launcestonu
a v Hobártu, na Velký Pátek se zúčastnilo programu
hudebního semináře v Geelongu. Koncertní síň Dal
lase Brookse v Melbourne uslyší Smetanovo kvarteto
dvakrát, dne 16. dubna tam Smetanovci přednesou
kromě kvartet Haydna a Schuberta dílo Leoše Janáč
ka inspirované Tolstého Kreutzerovou sonátou, dru
hý Janáčkův kvartet zařadí do programu koncertu
26. dubna, kdy ještě zazní Beethovenův kvartet B dur
a Dvořákův F dur — Americký. Smetanovo kvarteto
zavítá ještě do Adelaidy, kde se představí 17. dub
na, vrátí se do Sydney na další dva koncerty 19. a
23. dubna, Toowoomba a Brisbane uslyší Smetanovo
kvarteto 21. a 22. dubna, Canberra podruhé dne 24.
dubna, Warragul 27. dubna, Adelaide podruhé 29.
dubna, a turné zakončí v Perthu 1. května.
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7newAustraIians.
Sometimes we forget.
If you’re not a full-blooded
aboriginal then your family txee was
planted in Australia by people who
came on the worlďs longest mystery
tour.
They had something in common:
the earnest hope of building a new and
better life; the one you’re living now.

Sometimes we forget what the
people in our families’ faded photo
albums went through.
Iťs well to remember they were
new Australians, and it wasn’t easy.
It stiU isn’t easy for a family to
piek up stieks in Europe or Asia and
come here; but weVe learned how to
help them and we do.

^ The Australian Government
maintains migration advisory Services
around the world. In Australia, English
is taught and advice is given about
employment and housing.
. Government does all it can to help
newcomers settíe and to encourage
the community to accept and care.
But in the long run, iťs up to the individual.

AdvanceAustralia. Care. lp í
Axcthorised by the Australian Government.

