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Západný svět sa zotavuje

Po politických otřasech
D r. Martin Kvetko

ŤažkohTadať v moderných dějinách obdobu toho, čo překonal západný svět
za pošledných pať mesiacov. šlo o politické krízy v celom tucte krajin, ktoré
sa museli riešiť buď mimoriadnymi volbami, alebo revolučným zásahom do
vládneho zriadenia či mimoriadnou parlamentnou procedurou. Takmer vo vsetkých týchto krizových prípadoch dostalo sa nové politické vedenie k moci, na
hradilo staré a startovalo nový vývoj. Začalo to vo februári vo VeTkej Británii,
kde vláda Konzervatívnej strany ministerského předsedu Heatha po konflikte
s odborovým zvázom baníkov o mzdové požiadavky rozpustila parlament a
vypísala volby na 28. februára. Výšledok? Pád konzervatívcov a relativné víťazstvo britskej robotníckej strany, ktorej předák Wilson vytvořil menšinová
vládu v nádeji, že ho malé skupiny, najma liberáfna strana, budu podporovať.

V apríli sa zrútil vládný systém v Portugalsku
i vo Francúzsku. V Por
tugalsku armáda previedla puč a odstránila výše
tridsať ročný režim Salazára a jeho nástupců, mi
nisterského předsedu Ceatana. Hlavný dóvod k vo
jenskému puču dala ne
konečná a krajinu ne
ustále vyčerpávajúca voj
na proti povstalcom v
afrických “provinciách” :
v JVlozámbiku, Angole a v
Portugalskej Guiney. Vodca vojenskej junty gene
rál Antonio de Spínola sa
rozhodol skončit’ válčeme

v afrických provinciách a
zohrať úlohu francúzskeho De GauUea, dohodnúť sa s africkými vodcami na federácii alebo
na úplnom osamostatně
ní.
Po viac ako tridsiatich
rokoch vrátili sa db Por
tugalska emigranti, Tavi
čovi 'předáci, a generál

chce zachránit’ vlasť” ,
naozaj podaří to, čo sa
dosial’ nepodařilo nikomu
a nikde (menovite nie v
Československu, kde před
poklady boli hádám najlepšie) vytvořit’ a udržať
demokratický režim v spo
lupráci s komunistami.
Ovzdušie v Portugalsku
je neobyčajne výbušné,
lebo ide o krajinu, kde
vládla svojrázna diktatu
ra výše tridsať rokov a
kde sa preto neuskutečni
li nijaké sociálně a hospo
dářské reformy. Portugal
ský robotník, ktorý sa teraz domáhá až 80percentného zvýšenia svojích

Spínola vytvořil koalicnu
vládu, v ktorej sú zastúpení aj komunisti aj so
cialisti. Sovietsky zváz ob
novil diplomatické styky
s Portugalskom po sedemnástich rokoch od ich prerušenia. Je teraz len otáz
ka, či sa generálovi Spínolovi, ktorý sa ujal moci
s heslom, že “armáda (Pokračovanie na str. 2)

K Nixonově cestě do -Moskvy

Sjezd komunistických stran

Tento týden poletí president Nixon do Moskvy, kde bude nepochybně vítán
s pompou — snad vetší, než tam byla pro něho přichystána před dvěma lety a
určitě větší, než by mohl očekávat nyní kdekoli ve Spojených státech. Nixonovy
víceméně osobní potíže doma a snaha získat prestyz v
zahraniční politice skrývají' ovšem pro Západ určité
nebezpečí, že bude povolnější k sovětským požadav
Během měsíce června se v Československu "vo lí" kům, ale nezdá se, že je to nebezpečí veliké — může
na čtyřleté období soudci z lidu. Volba se provádí tak, těžko sjednat v Kremlu dohodu, která by znamenala
že jsou soudci z lidu jmenováni národními výbory na převratnou událost v mezinárodním životě, protože
doporučení příslušného orgánu Národní fronty.
pro ní nejsou na obou stranách předpoklady.
Dosud působilo u krajských soudů v Českosloven
V Moskvě mohou být iský svaz a podřízené stá
sku 1.100 a u okresních soudů na 20.000 těchto soud
ců z lidu a jejich počet má být zvýšen na více než dojednány některé podruž ty, ale i. komunistická
28.000 (v českých zemích se "vo lí" přes 19.000 a na né problémy,' sjednána hnutí na celém světě jako
Slovensku přes 9;000). Předpokládané vlastnosti pá
nů lidových soudců popisuje Rudé právo takto: "po určitá hospodářská spolu jednotná síla, která uzná
litická a občanská vyspělost, angažovanost pro sou práce, týkající se např. vá a vítá sovětskou ve
časnou politiku komunistické strany, autorita, již využití sibiřského nerost doucí roli, jako sílá, kte
soudce z lidu požívá ve svém pracovišti a v okolí ného bohatství a americ rou musí vzít ostatní ze
svého bydliště a vysoké morální vlastnosti." Ve sku
tečnosti však na těch druhých dvou vlastnostech ne kých dodávek a nakonec mě na vědomí á plně ji
záleží, praxe naopak prokázala, že k této službě se může být vydáno slavnost respektovat.
nevybírají lidé s vysokými morálními vlastnostmi, ní komuniké o tom, že se
Síla a jednota komuniprotože ti se k ní nepropůjčí. Zbývá tedy pro partaj- vůdcové demokratického a istického bloku a komu
níky, kteří jsou ochotni vykonávat slepě a bezohled
komunistického světa do nismu má být zřejmě pre
ně dané pokyny.
Při výběru kandidátů měla být letos věnována hodli o tom, že se v bu izentována světu na mezi
zvýšená pozornost "mladým, společensky angažova doucnosti
dohodnou o národním sjezdu komuni
ným lidem". Někteří mladí lidé snad dokáží být kru problémech hlavních.
stických stran, k němuž
tější. Mezi dosavadními soudci z lidu byla téměř tře
dojde v dohledné době.
Sovětský
svaz,
jehož
tina (32%) žen a foto procento se má také zvýšit.
Rovněž procento dělníků (dosud přes 38%) má být vnitřní hospodářské i po Je jen zajímavé, že se so
vyšší.
litické potíže jsou větší větská propaganda roz
Funkce soudce z lidu má dle oficiálních míst vy než potíže americké, i hodla svolat jej tentokrát
soký politický význam, protože soudnictví je "jed 
ním z nejvýznamnějších mocenských nástrojů státu". když se o nich v sovět až na “naléhavou žádost”
Zmocnění se tohoto mocenského nástroje se nazývá ském tisku nepíše, stupňo komunistických stran v
dle RP demokratizace. A právě loto demokralizované val v minulých týdnech satelitních zemích.
soudnictví bylo prý v krizových letech 1968 a 1969 přípravy
Tyto “naléhavé žádosti”
k
jednáním
"všelijak očerňováno, tupeno, a lidé byli zastrašo
vání", protože "hlasatelé profisocíatisficJcých tenden pozdějším. o nichž se se ozývají především v
československém,
cí vystihli, co vše pro soustavu moceriských nástro domnívá, že přijdou. Z tisku
jů socialistického státu znamená demokratická, zli těchto příprav je nejpatr který vzpomíná v nápad
dovělá justice . . ."
nější snaha, aby při me né úpravě na páté výročí
O tom, co taková justice dokáže, na sobě pocítilo
rokováních takových porad v Moskvě
mnoho lidí po únoru 1948 a na veřejnosti se o tom zinárodních
dovídali při rehabilitačních řízeních v době " j a r a " . . vystupoval nejen Sovět- (Pokračování na str. 2)

Soudci z lidu

Karel Wendt

".časopisy i všech odrůd, v Americe. Anglii, Austrá
lii^ i jinde, denně rozdělují í společnost" západního
světa do dvou vyhraněných táborů; na konservativce neboli zpátečníky a na lidí pokrokové neboli
liberály. Slova konservativec á liberál stála se části
novinářské krajiny do té míry, že ačkoliv tam stojí
v nekonečné řadě, přerušována, pouze tečkou, čár
kou nebo středníkem a jenom, zřídkakdy ,také nějakou
samostatnou myšlenkou, člověk je přijímá jen tak
mlhavě a moc o nich ani v elektrice, ani v autobuse
nepřemýšlí.
,
,•
Nač přemýšlet, když dělení je jasné, člověk pakrokový, tj. liberál, má vlasy na ramena, plnovous,
texasky, pásku ve vlasech, řetěz s dvoukilovým me
dailonem a transistor, člověk konservativní má krát
ké vlasy ňa pěšinku, bílou košili s kravatou, usedlý
tmavošedý oblek, naleštěné boty a -zavěděný obchod,
člověk pokrokový většinou končí ve třiceti létech,
člověk konservativní tam obyčejně začíná, Pokrokár
holduje tvrdému i měkkému “rocku” a “protestsongům” . Konservativec předstírá, že není nad Bacha,
ale Franz Lehár je bližší jeho srdci. Líd pokrokový
se sdružuje v ulicích a napravuje svět “bílením” oken
amerických konsulátů jak kamením, tak tiskem. Lid
konservativní nad tím lomí rukama, říká “šmankote,
kam to ten svět spěje” a že by to nemělo být neb
tím trpí vlast a obchod. Liberálové se tváří jako
by nikdy neměli zestárnout, koriservaťivei, 'jako by
nikdy nebyli mladí. Liberálové mají víc srdce než
mozku. Konservativcům chybí obojí. V universálním
jazyce, jímž hovoří svět: liberálové nemají a konservativci mají.
Takové povrchní dělení je docela jednoduché. P o
tíže nastanou teprve, když člověk stěnou té povrchno
sti prorazí a zjistí, že rozdíly ani zdaleka nekončí u
délky vlasů, že zahrnuty jsou také problémy ťúž:
ných morálních koncepcí a z nich ústící postoje .k
jednotlivým otazníkům dnešního světa.
Protože člověk rád někam patří, neboť úplná a
nekomplikovaná náležitost přináší pohodlí: automa
tického reagování, zatoužil jsem se také zařadit. K
svému nemilému překvapení jsem zjistil,; že to není
lehké.
Rád bych věřil v Boha a tedy v trvalost určitých
morálních principů, což je konservativní,. ále “plný”
atheista, který se silou vlastního ■charakteru a vlast
ního intelektu zbavil arogance mělkého racionalismu
a humanismu, je mi bližší než tupé, nemyslící Odmumlávání otčenášů formálních křesťanů, což je.
pokrokové.
’ .
Věřím, že demokratický stát má právo, i povinnost
se bránit proti útokům monopolů, kartelů a pravico
vých extrémů, což je pokrokové; ••věřím však také, že
má právo i povinnost se bránit proti útokům levicové
totálnosti, což je konservativní.
Odsuzuji diktaturu Řecka a Španělska, což je po
krokové; ále odsuzuji táké diktatury Číny a Sovět
ského svazu, což je konservativní.
Jsem proti rasismu Rhodésie a Jižní Afriky, což je
pokrokové; jsem však také proti sovětskému ra 
sismu, což je konservativní.
Věřím ve svobodu jednotlivce, což je konšervativní; nevěřím, že tato svoboda smí zasahovat dó svo
body jiných, což je pokrokové.
Věřím v nutnost zápasu za . sociální spravedlnost,
což je pokrokové; nevěřím, že je k ní možno dojít
cestou dogmatických socialismů, což je konserva
tivní.
Věřím, že člověk má právo vlastnit, což je kon
servativní; nevěřím však, že má jedna desetina svě;
ta právo vlastnit devět jeho desetin, což je pokro
kové. ,
Jsem přesvědčen, že není ani moudré, ani .možné
schovávat sex do skleníku, což je pokrokové; nevě
řím však v “osvobozený sex” , který nahlodává po
slední společenskou jednotku, v níž se někdy za
bleskne hodnota oběti — rodinu, což je konservativní.
Věřím vášnivě ve svobodu projevu, což je pokro
kově; nehledám však v zápachu hnojnice kválitu
myšlenky, což se teď zdá být konservativní.
Zůstal jsem tedy nezařazen, čímž ovšem problém
neodešel.
Spočívá, myslím, v tom, že oba “nepřátelské” tá
bory spojuje^ jedno mocné pouto: někdy vědomý,
někdy podvědomý, ale vždycky výlučný koncept
hmotného štěstí jako životního cíle. V konservativní
společnosti je spojen s hromaděním majetku a ho-,
spodářské moci, v pokrokové společnosti s hroma
děním moci politické a svobodou instinktů.
...........(Pokračování na straně 2)
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St., Riehmond, Vic. 3121. — PRINTERS: UnifieatioH ;
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000

-2-

HLAS

24. 6. 1974

DOMOVA

Po politických otrasoch
Okrem týchto najdůleži- sa zhodovali v tom, ze ni nového nemeckeho kan
(Pokračovanie zo str. 1)
tejších
politických zmien šlo o mimoriadne vážnu celára na pracovnom sto
miezd, bol najhoršie plá
těným robotníkom v Euro- rovnaká krizová situácia krízu západných demok le sa objavil portrét fran
sa javí v týchto dalších racií, o určitý stupeň dis- cúzskeho prezidenta, s
pe:.
intergrácie jej inštitúcií, ktorým sa nový nemecký
Vo Francúzsku sa po krajinách:
spósobený jednak hospo kancelář dobré poznal,
V
Dánsku
je
při
moci
smrti prezidenta .Pompi ■
doua zrútil de-gaullistic- menšinová liberálna vlá dářskými a sociálnymi a keď obaja zastavili vo
ký, režim, ktorý mal v ru da, ktorá může byť změ jednak národnostnými a- svojích , vládách rovnakú
kách; vládnu, moc výše tená hocikedy, lebo má rasovými problémami. Na" úlohu ministra fináncií.
Z VeTkej ’ Británie po
pátnásť: rokov. V prezi v parlamente len 22 po- riešenie velkých probléministerského
dentských
volbách'
v síancov. V Norsku po ne mov boli vraj malí Tudia nástupe
pri
moci,
nestačili
na
ne.
předsedu
Wilsona
přišli
rozhodných
septembroprvom kole' de-gaullistický
Ale
tak
či
onak,
nás
za
sice
rušivé
správy
pokiaT
vých
volbách
má
vláda
v
kandidát dostal, len patnásť • percent • hlasov 1 a parlamente len 62 hlasov ujímá len jedno: ako z sa týká postoja k europ
francúzsku
dcmokraciu zo 155 poslancův. Vo Švéd- tohoto krizového obdobia skym intergračným sna
musel zachraňovat4 vodca sku viáda ministerského výchádza Západ ako ce- hám - vláda britskej ronezávislej strany, minister předsedu Ólafa Palme sa lok? Posílený, či oslabe botníckej strany chce no-,
finánciL Maléry Giscard tiež neopierá o parlament- ný? Ako sa pod novým vé podmienky pre zotryaďEstaing proti nástupu nú vacšinu a udržuje sa europskym vedením bude nie v Europskom hospozjednotenej Taviče, kandi len zásluhou menších Ta vytvárať poměr ku Spo dárskom spoločenstve -,
dátovi ,, sociplistov... a ko- vičových skupin, vrátane jeným štátom? Začnime ale ako doterajšie prax
munistov
Mittérandovi. komunistov. V Belgicku, Francúzskom, lebo to bo- ukázala, nebude to asi
Giscard zvíťažil dvojper- kde sú chronické národ lo najslabším článkom v tak vážné ako sa povod
rozpory medzi politike europskeho zjed- ně očakávalo. Hádám bucentným rozdielom ' hía- nostně
hovoriacimi notenia i vo vzťahu k Spo dú mať pravdu tí, čo už
sov. V takej situácii sa francúzsky
Valónmi
a
Flámami
sa jeným štátom v rámci po pri vstupe VeTkej Britá
ocitlo
Francúzsko
po
smrti De Gaullepvho. ná , podařilo ’ zostaviť vládu litiky Atlantického obran nie do Spoločenstva povetrojmesačnom ného spoločenstva, ktoré dali, že. Vel’ka Británia
stupců. De gaullizinus ako len po
úpornom
vyjednávaní.
V sa v dosledku francúzskej svoj závázok nezradí.
politická sila zaniká. Do
stavili sa následky, na Holandsku sa podařilo po politiky ocitlo na pokraji
A tak možno zhrnúť:
. nerozhodných rozpadu.
ktoré nemyslel De Gaulle. rpVnako
po vážných politických
že totiž demokratický po- volbách zostaviť vládu
Dopisovatelia západnej otrasoch. sa západný svět
riadok a vládr.y systém, len po šiestich mesia- tlače hlásia, že Francúz zotavuje, obnovujú sa konmůže sice na čas udržať coch.. V Austrálii sa pře sko sa za Gisgar.dovho túry na ceste k ďalšiemu
silná. demokratická osob - dák Robptriíckej strany, vedenia bude znažiť o europskemu zjednoteniu i
předseda kooperáciu a nie o dominosť, ale že. ak sa tá -ne ministerský
postará o zaistenie systé Gough Whitlam odvolal k náciu nad europskym i
mu prostredníctvom poli- národu, ale vo volbách 18. partnermi. Prezident Gis
tickej" strany, tak systém mája nezískal přesvědči card oznámil nový styl, (Pokračování se str. !
zaniká, odumiera hned vá váčšinu ako očakával. “moderný štyl” v spolu a zdůrazňuje, že tehdejší
po smrti vodcu, alebo je Vláda je v Austrálii stále práci s ostatnými členmi porady znamenaly “mno
ho prvom - nástupcovi. na neistej nohe. V Kana Europského hospodářské hostranný politický přínos
dě menšinová vláda mi ho spoločenstva. Giscard pro strategii, taktiku a
Dlhšie to nevydrží.
V máji přišla kríza v nisterského předsedu Tru- znova rátá s tým, že před sjednocení sil světového
Xemeckej spolkovej: re deau po osemnástich me- krízou určený zjednocova- komunistického hnutí v
publike, ktorá překvapila siacoch neustálého váha cí postup bude dodržaný boji proti imperialismu” .
celý. svět. - Kancelář Willy nia a laborovania o pre- a že do roku 1980 za po
Čs. tisk ovšem nepři1
Brandt' Sa vzdál funkcie žitie, zverila svoj osud moci Nemecka možno po pomíná, že tehdejší pora
v dosledku toho, že v je do rúk voličov, ktorí vo čítat’ s europskou politic dy byly svolány krátce po
ho urade, medzi jeho naj- volbách 8. juna rozhodli kou jednotou. Bol by to nástupu Husáka na Dubbližšími spolupracovník- o jej osude a tým aj o ohromný úspěch pre zá- čekovo místo a že jejich
mi odhalili špióna výcho politickom vývoji v tejto padný svět. A z myšlie- hlavním úkolem bylo za
doněmeckého režimu. Je dóležitej severoamerickej nok nového francúzskeho hladit stopy po sovětském
ho nástupcom sa stal mi krajině. Konečne třeba za prezidenta na
adresu zákroku v Českosloven
nister financi! Helmut znamenat’, že po nevý Ameriky komentátoři u- sku, zabránit většímu roz
Schmidt. Brandtova “Ost- razných volbách dochád vádzajú, že Spojené štáty kolu v mezinárodním ko
politik” utrpěla ránu, kto- za k výměně vládnych sa nemusia Giscarda báť. munistickém hnutí a po
rú vzťahy medzi Výcho stráží aj vo štáte Izrael, On oceňuje priateTstvo a tvrdit vůdce v Kremlu v
dem a Západom budu dlho kde po dlhých a velkých spojenectvo s Amerikou, roli vůdců komunismu.
službách odchádza pani želá si aby americké voj
pociťovat’.
Potřebovali tehdy takové
V Taliansku sa strieda Golda Maierová z křesla sko zostalo v Europe, ho- veřejné ujištění jak pro
jedna vláda po druhej. ministerského předsedu, ci by si prial, aby sa Západ, tak hlavně pro Pe
Za terajšieho stranícko- ktorého. sa za neistých americká vláda tak bez king.
politického
rozvrstvenia okolností ujímá muž mlád prostředné nestarala do
Dnes se může zdát si
vpličov -,niet nádeje na šej generácie Yitzak Ra europskeho
zjednocova- tuace v řadách světového
stabilný vládny systém bin.
cieho procesu.
komunismu pro sovětské
. V důsledku tohoto bezvlá;
To všetko sa dialo v zá
Západonemecká vláda vůdce příznivější. Tehdy
dia hospodářská situácii padnom svete za posled za
sovětská
nového
kancelára zdůrazňovala
krajiny sa neustále zhor ných páť mesiacov. Ko Schmidta sa bude starat’ propaganda, že se moskev
suje.
mentáre západnej tlačí v prvom radě o upevne- ských porad zúčastnili zá
nie priateTstva- s Fran stupci 75 soudružskýcn
cúzskom, hoci nechce za stran, dnes může být úi
České ochotnické divadlo v Melbourne
. nedbat’ ani otázku pre- čast větší, při nejmenším
připravuje tradiční reprezentační ples na 10. srpna, hTbenia stykov so Spoje komunisté z Rumunska a
i
1974 v sále Regis ve Windsoru.
nými štátmi a Velkou Jugoslávie vyšlou asi své
Brežněvova
i
Bližší na pozvánkách.
. Britániou. Korespondenti delegáty.
zaznamenali, že v úradov- doktrína, která tehdy vy

DEVADESÁTKA DR. PETRA ZENKLA
<
Dne 13. června oslavil ve Spojených státech své <
devadesáté narozeniny dr. Petr Zenkl, dlouholetý m
starosta města Prahy, po dobu války vězněný v /
Dachau a Buchenwaldu, po válce předseda čs. J
strany národně socialistické a až do února 1948 ]
místopředseda čs. vlády. Těší se dobrému zdraví j
a projevuje stále nezmenšený zájem o události do- j
ma i v našem exilu.
j

Konservativni liberál
(Pokračování se strany 1)
Hegel nalezl tento koncept života^ v člověku osm
náctého století, a konservativni duše ho nikdy, ne
opustily. Herbert Marcuse, pro něhož svoboda je
štěstí, mu dal filosofické zdůvodnění a učinil jej tak
přijatelný pokrokovému myšlení.
'Moje dilema spočívá v přesvědčení, že Hegel
měl pravdu, když rozeznal, že štěstí jedněch je v
konfliktu se štěstím druhých; že Camusova filosofie
limitů je nepostradatelnou součástí, ne vidiny šťa st
né společnosti, ale reálné možnosti společnosti snesi
telné; že tedy každý přijatelný řád musí být založen
ne ňa požitku, ale na oběti, protože uznání práv ji
ných lidí znamená oběť části vlastní svobody; že ve
své čisté, pokrytectvím a institucionalizací nábožen
ství nezamořené formě, jediná filosofie, jíž znám,
která s principem oběti, stojí a padá je křesťanství.
A každý člověk, který dneska vidí svět kolem sebe
v těchto barvách a pro nějž tedy svoboda není spo
jena s požitky a štěstím, ale s obětí, jeví se v po
litickém zrcadle doby jako prehistorický brontosau
rus, kterého jsem z nouze nazval — konservativni
liberál.
k obnově důvěry medzi
partnermi
Atlantického
obranného spoločenstva.
Vítáme túto nádej, pretože je přepotřebná v čase.

keď sa mnohí právom
obávajú, že americko-so^
vietská “détante” by moh
la vyústit’ v novom Mni
chove.

Sjezd komunistických stran
volala protestní projevy
několika delegátů západ
ních
komunistickýcn
stran, je - jak Moskva
předpokládá - celkem, za
pomenuta. Objeví-li se te
dy projev nesouhlasu, bu
de nejspíše jen z úst ně.
kterých radikálnějších zá
stupců méně významných
komunistických stran ze
Západu a bude se týkat
sovětského dohadování s
Amerikou. Taková kritika
může být brána s ohledem
na “vnitřní” politiku ko
munismu na lehkou váhu
a při dalších jednáních se
Spojenými státy může být
dokonce velmi vítaná.
čs. tisk psal už od kon
ce května denně o potře
bě konference komunistic
kých stran a sověty už to
to volání - ozývající se
“náhodou” i z tisku jiných
satelitních zemí - “vzal
na vědomí” . V polovině
června oznámil tajemník
ÚV KSS Ponomarjov, že

KSSS tyto snahy přijala
za vlastní a věrna svým
leninským a internacionál
ním tradicím tuto iniciati
vu podporuje a rovněž se
co nejaktivněji podílí na
její realizaci” ...
Propagační
úspěchy,
které získá Kreml předve
denou “jednotou” komu
nistického světa, mohou
však mít malý vliv při.
dalších jednáních se Zá1
pádem. Po zkušenostech
z minulých měsíců se . n a .
Západě přetřásá . častějiotázka, zda má vůbec ce
nu dohadovat se o možno
stech dohody se sověty,
když. trvají, na vlastních
nedemokratických princi
pech jakékoli dohody.
®JAROSLAV KANTA z e l
i SOUTH TAWONGA, i
l-Vic.,' má toto číslo te-1
glefonu:
I

061,

oblastní

kódg

číslo 52-2478.

Alfred JUST

oznamuje všem svým přátelům,
že se přestěhoval z.Cardigan St., E. -St, Kilda
na adresu:
Fiat 5, 88 Brighton Rd.,
E.lsternwick, Víc. 3185

Telefon (Melb.) 91-3318

§
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-3"Nelze ponechal studenty náhodnému působení"

Z a studenty nemyslící
V tomto měsíci rozhodují školské úřady v Československu na základě dobrozdá— Dne 10. června hava- souzeno
s
k' trestům od 3 řákovi, který působil v
roval poblíž města Tata- cdo 8 let, ostatní k podmí NĎ 35 let a za tu dobu ní místních národních výborů a stranických organizací a podle "zájmu státu"
bánya v západním Ma- něným
i
trestům. V době vystoupil v 1.500 předsta a taky snad podle prospěchu, kteří žáci budou v příštím školním roce studovat.
ďa-rsku čs. autobus se tohoto
í
rozsudku projedná1 veních. Deska je dílem
školním zájezdem. Tři ce- val
i Městský soud v Praze akad. sochaře Jana Ka- Sdělovací prostředky "vysvětlují" výběr po svém a utěšují historkami např. o
stující zahynuli na místě, ]případ bývalého předse vana a akad. arhitekta tom, jak šťastný je nejmenovaný synek, který se učí "černému řemeslu" a
2 byli těžce zraněni a 10 dy
< TJ Rapid Praha a ve Bedřicha Hanáka.
jak nepochopitelné jsou stížnosti jeho rodičů — lékařky a profesora —, že nebyl
dalších .lehce.
idoucího vedlejšího hospo — Podnik zahraničního poslán na studia.
— V dubnu se konal před dářství
i
při této jednotě. obchodu Škoda-export UNa vysokých školách
Jaká hlediska rozhodují kladními komunistickými
trestním senátem kraj- l621etého Viléma N. a je zavřel významný kontrakt
pak
má mít stranickost
poučkami
tvrdí,
že
ne
0
zařazení
dětí
vysvětluje
ského soudu v Brně další 1ho spolupachatelů, Vilém s ^brazilskou Státní. elekt
vždy
významné místo a
politický proces, když by- 1N. si dle žaloby od r. 1968 rárenskou
všechno
se
vyvíjí:
nepřímo
dlouhé
pojednání
společností
ly souzeny pro nepřátel- ;neoprávněně vyplácel od Eleetrosul: zařízení pro soudruha Antonína Vaňka
“nelze ji v žádném přípa
ský postoj k socialistické- měny
:
“Je známo, že odborná dě chápat resortně, jako
a zálohy, z prostřed parní elektrárnu Sotelca
mu státnímu zřízení a pro !ků TJ nakupoval pro sebe ve státě Santa Catarina v ředitele Ústavu marxismu- tematika se podstatně mě
podvracení republiky čty- :různé zboží a falšoval ceně téměř 1,3 miliardy leninismu Karlovy uni ní zhruba každých pět záležitost pouze. učitelů
marxismu-leninismu nebo
ři osoby, které spolupra účetní doklady. Podobně Kčs. Zařízení má být do versity v Praze, uveřejně
covaly se skupinou Dr. si počínali jeho podřízení dáno, ďo Brazílie v letech né v Rudém právu (5. 6.). let . . . Strategické cíle jako úkol jedné či několi
politickovýchovného půso ka kateder” - stranickost
Milana Šilhana,' odsouze dr. V. S. a K. E. Získali 1976 až 1978.
ného pro tuto činnost (roz tak pro sebe více než — V Jirkově u Chomuto Vaněk píše, co se poža bení však zůstávají jako
musí při vyučování proka
šiřování
nepřátelských 600.000 Kčs.
va zemřela Elsa Kludská, duje od čs. vysokoškolá trvalé orientační body vý
zovat všichni vysokoškol
tiskovin atd,) v červenci — Při stavbě transitního manželka ředitele před ků a hned v úvodu zdůraz
chovného procesu. Z toho ští učitelé.
1972. Tentokrát byly roz plynovodu bylo objeveno válkou velmi známého cir ňuje:
vyplývá, že komunistic
sudky mírnější: bývalý staroslovanské hradiště z kusu.
“Potřebujeme lidi vše
“Bylo by naivní se
sekretář Svazu českých 8. století v lokalitě Tismi- — V loňském školním ro
kou výchovu na vysokých
stranně
připravené,
odbor
domnívat,
že je možno ve
lékařů dr. Zbyněk Novot ce na českobrodsku, kte ce bylo na Slovensku na
školách nelze chápat ji
ný byl odsouzen k 15 mě ré náleží k nejstarším pa 13 vysokých školách s 37 ně vzdělané, politicko- nak, než jako cílevědomý, výchovné práci na vysoké
sícům odnětí svobody, bý mátkám tohoto druhu v fakultami 51.460 studentů. ideově zapálené a plně
škole zaujmout ve vztahu
valá členka předsednictva Československu. Tvoří ji Slovenská akademie věd, oddané socialismu. Absol dlouhodobý a komplexní ke studentům ‘neutrální
výchovný systém, na němž
městského výboru Čs. celá soustava hradišť, která vznikla v roce. 1953
strany socialistické v Brně vzdálených od sebe asi 6 a měla 37 pracovišť, jich venti vysokých škol aktiv se uvnitř vysoké školy po stanovisko’, které je mi
ně působí na myšlení a
mo rámec dané společen
Jarmila Potměšilové k 20 km, v níž kdysi žilo ho měla v r. 1972 už 61.
dílejí všechny její složky
měsícům, odnětí svobody, spodářské a vojenské spo — Ve věku 70 let zemřel činnost jiných lidí, a tak
ské reality, mimo linii
pod vedením komunistic
bývalý člen městského vý lečenství kmene Zličanů. v Praze náhle ing. Gustav nelze
ponechat' jejich
XIV. sjezdu KSČ.”
ké strany . . . ”
boru Čs. strany sociali — Dne 7. června zemřel Paul, nositel Řádu práce
Cesta studentské výcho
stické v Praze ing. Radim ve věku 81 let národní a vyznamenání Za záslu vlastní morálně politické
Autor vypisuje, že je vy však není dle soudruha
Kopecký k 12 měsícům umělec ing. arch. Jiří hy o výstavbu, vynikající formování náhodnému pů
odnětí svobody a bývalý Kroha - architekt, malíř, architekt a projektant.
sobení a živelnému vývo nutno sledovat nejen při ředitele snadná, vždyť
předseda místní organiza sochař a divadelník.
— Delegace čs. obchodní ji. Vysoká škola nemůže jímací řízení na vysoké
“vedle mnoha vnějších
ce Čs. strany socialistické — V českých Budějovi komory a obchodní komo
školy, ale už dřívější roz vlivů (působení antikomuv Bmě-Bystrici k 12 mě cích zemřel "ve věku 72 ry USA měly v Praze roz existovat mimo politiku a
sícům odnětí svobody. roků profesor ekbnomie hovory, po jejichž ukon výchova v komunistickém hodování o přijímání ke nistické ideologie) a po
Soud odložil výkon trestu dr. ing. Karel Koubek.
čení (7. června) parafo duchu musí tedy vycházet studiu na středních ' ško zůstatků různých revizioJ. Potměšilové na tříletou .— Šachta číslo 16 Urano vali jejich představitelé z třídních pozic.”
lách, protože už tam za nistiekých a nacionalistic
zkušební dobu a ostatním vých dolů v Příbrami je dohodu o vzájemné spolu
číná “faktický výběr stu kých tendencí se na vyso
Dále
rozvádí
soudruh
nejhlubší
šachtou
v
Čes
na dvouletou zkušební do
práci. Touto dohodou má
dentů ke studiu” . Má se kých školách střetáváme
ředitel
své
vědecké
pojed
koslovensku. Má hloubku být^ položen základ pro
bu.
— V pražském metru do 1682 m.
další rozvoj vzájemných nání zjištěním, za které sledovat “ angažovanost” , i s maloměšťáetvím, kte
šlo 10. června k první — V Pařížské ulici v Pra  styků. Předpokládá se, že by měl být vlastně sku studentů, jejich “organi- ré často přechází hranice
větší závadě, která vyřa ze byla odhalena pamětní dohoda bude podepsána tečnými
marx-leninistj zovanost ve Svazu socia a postihuje i příslušníky
dila na čas metro v cent deska tenoristovi Národ na podzim ve Washingto
1
pokárán.
V
odporu se zá listické mládeže” atd.
jiných sociálních skupin . .
ru Prahy z provozu. Do. ního divadla Otakaru Ma- nu.
šlo k poruše ve vodovod
Nelze rovněž přehlédnout,
ním potrubí a unikající
že dosud není zcela pře
voda zaplavila stanici So-;
konána
revizionistická
kolovská. Zásahem poho- j
kritika vztahu ideologie a
tovostních čet a pražských
požárníků byly závady od-!
vědy, jež marxismus-lenistraněny asi za 7 hodin,
nismus označovala za ‘fa 
načež byl provoz plně ob
Podle informací z domova je ve veřejnosti po
dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát
lešné vědomí’, a to jen
noven.
važována za nejlepší populární písničku z tvorby
pálil svět.
proto, aby její autoři mě
— Po 58 letech byla za
roku 1973 píseň "Slzy tvý mámy", jejíž text dále
Chtěl jsi- prachy na mejdan, byl to hloupej
stavena v polovině června
li ‘důvod’ osvobodit se oď
špás,
práce v Ocelárnách 1. má uveřejňujeme. Je třeba ovšem dodat, že jde o
všech svazků se stranou
j e v Mostě, které vyrábě ocenění neoficiální, o němž se v tisku nedočtete.
když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu
a od jejího programu, aby
ly kruhové ingoty pro bePíseň složil Petr Janda a poprvé ji přednesl se
třás, trochu třás.
mohli vystoupit jako ‘kri
.zešvé ocelo-vé trubky a
svoji skupinou Olympia v soutěži o nejlepší píseň
válcovaný ocelový drát.
tici myslící osobnosti nejKdyž tě našel noční hlídač,
Podnik ustoupí těžbě uhlí roku 1973, o tzv. Bratislavskou lyru. Hlavní poro
vyšší instance’ a fakticky
by! by to jen příběh bláznivýho kluka,
—jako ostatní budovy sta ta v Bratislavě píseň "nedoporučila" z důvodů
odmítnout teorii strany nebejf nože ve tvejch dětskejch rukách,
rého Mostu. Výroba bude ideologických, ale ta dostala přesto "Cenu kriti
marxismus - leninismus.
nebejt strachu, mohlo fo bejt všechno jínáč.
přenesena do Spojených
ky", o níž rozhodují novinářští kritici a hudeb
Revizionistická destrukce
oceláren na Kladně.
Slzy tvý mámy šedivý stékají na polštář.
;— Trestní senát Městské.- ní odborníci.
pojmu ideologie se stala
Kdo tě zná se vůbec nediví, že stárne její tvář.
-ho soudu v Praze skončil
Odpověď na otázku, proč je text "ideologicky
předpokladem
toho, aby
přelíčení proti 421etému
Nečekej úsměv od ženy, který jsi všechno
mohla být konstituována
zásobo vači Montovaných závadný" a proč se píseň stala na druhé straně
vzal,
teorie ‘elit’, zdánlivě pro
rstaveb Praha Rudolfu V. nejpopulárnější v celém roce, si může nalézt kaž
vrať jí ty touhy zborcený,
a dalším 12 obžalovaným. dý sám. V každém případě jde o zajímavý doklad
tiideologická, ve skuteč
Rudolf V. a jeho společ doma vládnoucí psychologie.
a ť pro léta ztracený nemusí plakat dál.
nosti však ostře protisoníci objednávali pro svůj
Jen pro tvý touhy zborcený, léta ztracený
cialisticky zaměřená . . . ”
podnik zboží v různých
SLZY TV Ý MÁMY
ty oči pláčou dál.
Výběr studentů na střed
prodejnách,
neodebírali
však všechno a o pe
Chvilku vzpomínej,.
ní i vysoké školy se pro
Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat,
níze z prodeje zbylého se
je to všechno jen pár let.
vádí ještě straničtěji než
možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat
po dohodě s vedoucími
Na kytaru v duchu hřej,
kdykoli dříve, což však
poctivejma rukama jako správné] chlap.
■prodejen dělili. Bylo jim
nutně neznamená, že. se
tvoje parta je tu hned.
Snad se někdo ušklíb jen, že jsi křivě šláp,
‘prokázáno, že takovým
-způsobem získali více než
studenti jako celek straně
Z cigaret je modrej dým,
křivě šláp.
,100:000 Kčs. Soud odsou
vydaří. Její potíž spočívá
hraje magneťák,
dil R. V. k 10 letům vě
I když byl někdo k tobě krutej,
hlavně v tom, že zvlášť
holka
sedla
na
tvůj
klín,
' zení nepodmíněně a zákas
proč jsi znovu začal mezi svejma?
vysoké školy nedokáží vy
nevíš ani jak, nevíš jak.
vykonávání funkce vedou
Tvůj pocit křivdy se pak těžko smejvá,
produkovat studenta na
cího pracovníka v záso
když hledáš vinu vždycky jenom druhejch . . .
Ty roky bláznivý chtěly křídla pro svůj let,
bování na dobu 5 let. Dal
prosto nemyslícího.
ších 5 pachatelů bylo od
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Americká technológia
vo Východnej Europe
Dušan Lehofský, New York

Herečky "SYD N EY MAGIC PUPPETS" cez
přestávku s predsedom Spoločnosti pre vedu a
umenie v Sydney. Od Fava: Eva Pečenková,
Barbora D. Vališová, Dr. Oliver Fiala,
Zuzka M. Vališová

SYDNEY MAGIC PUPPETS

Medzinárodná spolupráca v poTnohospodárstve, výměna agrobiologických a sobní a zároveň sa pod
agrotechnických skúšeností i moderných technologických procesov je základom statné znížia výrobně ná
světového po!'nohospodárskeho pokroku, a podmienkou potřebného zvyšovania klady. V tejto časti J.uhoprodukcie potravin. Táto spolupráca bola základom takzvanej zelenej revolúcie slávie bolo třeba podFa
na ázijskom kontinente.
doterajšich skúseností na
Východná Europa, uzavřená politicky a izolovaná ekonomicky od ostatného vypestovahie jednoho metsvěta po prvej i po druhej světověj vojně, sa dlho vyhýbala účasti na tejto ráka kukuřice 50 minut
spolupráci, ktorej směr určovalo najpokrokovejšie poTnohospodárstvo na svete, 1’udskej práce. Očakáva
americké farmárstvo. Len v druhej polovičke páťdesiatých rokov nastal přelom sa, že americký systém
aj vo Východnej Europe, keď dve krajiny — Pol'sko a Juhoslávia — začali spo produkcie zníži potřebu
lupracovat' s americkými odborníkmi. Ale ani pokusy v týchfo krajinách ne- 1’udskej práce na vypro-t
priniesli podstatný přínos do tamojšej poFnohospodárskej praxe a jej výsledkov. dukovanie metráka kuku

O prednostiach americ
Na bábkove odpoludnie do St. James Halí v Syd kej
poFnohospodárskej
ney dne 27. apríla 1974, ktoré bolo organizované “Spotechnologie
vedel Nikita
ločnosťou pre védy a umenie” , přišlo asi 120 návštevníkov — dětí a dospělých. Ako prvá uviedlo ‘‘SYD Chruščov, ktorý navštívil
NEY MAGIC PUPPETS” hru “TIMMY TIGER”, kte niekoFkokrát Ameriku a
rá trvá 45 minát. Po nej bola přestávka a dalšia pomocou svojho priateFa,
bola hra ‘‘CLOWN IN THE TOY CIRCUS”, ktorá ioweskeho farm ára Gartrvá 25 minát. Děti i dospělí sledovali obidve hry
vel’mi pozorné a po každom představení ‘‘herečky” sta, sa chcel čo najviac
umožnili deťom vidieť bábky zblízka, čo málo veFrni dozvedieť o áspechoch
priaznivý ohlas najma u menších děti, kedže mnohé tamojšej poFnohospodárz nich viděli loutkové divadlo a loutky zblízka po skej produkcie, najma o
prvý raz v živote.
SYDNEY MAGIC PUPPETS sa představilo verejno pěstovaní kukuřice. Chruš
sti v Sydney prvý krát v decembri 1971, kedy na čov, ktorý správné odha
Sydney Univerzitě uviedlo svoju prvá premiéru doval, že by kukuríca
“TIMMY TIGER” . Je to voFný přepis póvodnej mohla zabezpéčiť krmobábkovej hry, ktorej autorkou je poFská spisovatel’ka H. Januszewska a je vhodná pre děti vo veku vinársku základňu pre so6-12 rokov. Druha naša hra má názov “CLOWN IN vietsku živočíšnu výrobu,
THE TOY CIRKUS” vhodná pre vek 4-8 rokov, tu skončit’ obvyklé kalamity
prvý krát v Austrálii sú použité plošné bábky, ktoré vo výživě domácích zviedávaju velmi Stylizovaný pohyb celej hre. Hudbu na
obidve inscenacie komponoval Jaroslav Kováříček, rat, za ktorých musela
byť značná časť nedovýtvarná a režijnu část mala Milena A. Vališová,
“SYDNEY MAGIC PUPPETS” je vybudované na krmeného dobytka každo
tradíciach. československého bábkoveho divadla a to ročně nádzove odporazejak obsahom tak i formou. Ideová náplň divadla —■
nazýval
kukuricu
jeho “divadelná tvář” — je predovšetkym vyjádřit’ ná,
morálně hodnoty a to použitím moderných výtvar královnou polí. To potom,
ných prvkov a scénickej hudby a tak dať detskemu čo videi obrovské lány
obecenstvu etický a estetický zažitok.
hybridnej kukuřice na
Obecenstvo ‘ reaguje na naše predstavenie velmi americkom středozápade.
pozitivně, dostáváme mnoho listov a dětských kreAle keď Chruščov chosieb. Jé vidno, že děti tu, právě tak ako na celom
svete milujá “bábky” i keď doteraz v Austrálii sa dieval do Spojených štá
bábkove divadlo realizovalo prakticky iba ako “show” tov a horlil za to, aby sa
bez uplatnenia klasických divadelných aspektov.
“Herečkami” divadla sú Studentky, takže naša sovietske tzv. socialistic
aktivita je obmedzená t. č. iba na školské prázdniny ké kolchoznictvo učilo od
hraním v “shopping centres” v Sydney, na “parties” amerického tzv. kapitali
v kluboch a velmi zriedka v súkromnych domoch na stického farmárstva, pod
Oslavách narodenín ap.
Rádi by sme sformovali skupinu, ktora by ako mienky pre užšiu spoluputovně divadlo jazdila po školách. Tak isto šme ro prácu medzi Amerikou a
bili veFmi uspešne pokusy s natáčaním našich “ba- Východnou Europou nebo
bok” na farebný film. Avšak všetka takáto činnost' li priaznivé.
Východná
vyžaduje finančné investície a preto “SYDNEY MA- Europa žila pod dojmom
GIC PUPPETS” pracuje vo velmi skromných podmienkach. Velmi by sme uvítali spolupráeu a ná falošnej propagandy, že
vrhy na učinnejšie sa uplatnenie v australskom pro kolchoznictvo je najúspešstředí.
Milena A. Vališová nejším a najpokrokovej-

ším systémom poFnohospodárskej výroby.
Trvalo to viac ako 15
rokov, než sa Východná
Europa zbavila tejto pro
pagandy a začala uzná
vat’ přednosti americkej
poFnohospodárskej tech
nologie. Dnes sa situácia
podstatné změnila. Ame
rický . denník Christian
Science Monitor prináša
napr. správu o tom, ako
si americká poFnohospodárska technológia razí
cestu do Východnej Eurppy a mění tamojší zaosta
lý systém polárenia, naj
ma pestovanie kukuřice.
Firma American Corn
Production System Incorporation so sídlom v mě
stě Rosemount vo štáte
Illinois na americkom
středozápade vyslala svo
jich odborníkov do. Ma
ďarska už před tromi
rokmi, aby tam zaviedli
americká technológiu při
pěstovaní kukuřice. Od
borníci - tejto firmy robili
prieskumné práce aj pre
zavedenie americkej tech
nologie pri pěstovaní ku
kuřice v Československu a
v Sovietskom zváze.
Před niekoFkými týždňami začala nová kapi
tola v tejto spolupráci
Spojených štátov s Východnou Europou. Firma
American Com Produc
tion uzavřela zmluvu s ju-

hoslovanskou vládou, podl’a ktorej zavedú americkí odborníci americky
spósob pestovania kuku
řice postupné na ploché
160.000 hektárov. Na tej
to ploché sa bude kukurica pěstovat’ podl’a ame
rického systému už na budúci rok. Juhoslovanským
partnerem je Agro-industriálny podnik v Osijeku.
Toto pestovanie kukuřice
na obrovskej ploché je do
hodnuté medzi zúčastně
nými stranami za obvyk
lých podmienok,
ktoré
určujú podmienky pre ka
pitálové investície v ko
munistických štátoch.' To
znamená, že ide o podni
ková spoločnosť, v ktorej
si ponechal juhoslovanský
partner 51 percent a ame
rický podiel jé 49 per
cent. Partneři sa záčastnia rovnakým podielom
na zisku i na prípadnej
strate.
Očakáva sa. že výnos
kukuřice na týchto poliach sa pomocou americkej technologie strojná-

řice na 5 minut.
Juhoslovanská
vláda
očakáva, že moderně pestovanie kukuřice zvýši
produkciu masa a umožní
udržať doterajší vývoz
masa, ktorý prináša Juhoslavii 250 miliónov dolárov ročně. Juhoslávia
vyprodukovala vláni 8 mi
liónov ton kukuřice a tá
to produkcia sa má v
priebehu niekoFkých ro
kov aspoň zdvojnásobnit’.
Do Juhoslávie prichádza
ročně asi 40 miliónov
návštevníkov z cudziny.
Ak si má Juhoslávia udr
žať tento rozsah cudzineckého ruchu, musí sa
postarat’ o zvýšenie pro
dukcie masa a masných
výrobkov. A táto okolnost’
- okrem značného vývo
zu - je hlavným dóvodom
prečo sa tamojšia vláda
rozhodla použit’ v širokom
rozsahu americká technológiu a pomocou nej zvý
šit’ produkciu. kukuřice,
ako předpoklad pre rozšírenie produkcie v živočíšnej výrobě.
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BARG AINS
119 Smith St., Fitzroy, Vic.

Vám nabízí nové a zánovní oblečení
za nejnižší trhové ceny.
Pánské vlněné kalhoty
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Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.

Děti, maminky a "bábky" po představení
" T IM M Y T IG E R "
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V patek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

vlněné kabáty
vlněné svrchníky
vlněné obleky
Dámské vlněné šatyvlněné pláště
vlněné sukně
vlněné kostýmy
Nové dámské kalhoty a blůzky
ve velkém výběru.
Na Vaši návštěvu se těší

$ 2.$3.$ 6,$ 6.$ 3.$ 5.$1.50
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ůckém vítězství, které
mělo všechno rozřešit, by
li dělníci a jejich ženy
naopak zapleteni do, den
ního zápasu o jídlo a ji
né životní potřeby, až do
mléka a chleba, jehel a
Na svém březnovém zasedání se výkonný výbóř
nití, dvě myšlenky v nich Australské a novožélandské. asociace slávistů
rostly: že socialismus se (ANZSA) usnesl na prvních akcích, které mají za
kompromitoval ve svém úkol povzbudit v australské akademické obci zájem
hlavním sociálním cíli, v o jazyky a kulturu slovanských národů. Přes dosti
rozšířené povědomí o neuspokojivém stavu českého
ulehčení a
pozdvižení kulturního
děni v Austrálii (či přinejmenším^ ve V ik
hmotného života. A že, torii) čeština byla vybrána jako 'nejvhodnější kandi
jde-Ii o nasycení, člověk- dát pro úvodní akci tohoto mnohaletého a velkory
;
se může nasytit pod vlá sého kulturního záměru.
Usnesení našeho výboru vychází ze dvou zrale uvá
dou různých směrů, zej
ména;: jak se zdálo, v ka-, žených poznatků, žel málo hodnocených mimo
akademickou veřejnost. První z nich je škatěčribsf,
pitalismu. Ve výši nad že česká věda má výjimečné postavení v humani
fakty komunistická propa stických oborech předních australských universit.
ganda se zoufalým odhod-í To bude konečně patrno ze seznamu účastníků | i
láním sestavovala legendy chystaných přednášek (částečně proslovených Češ
ky), jejichž seznam uveřejní HD později. Za druhé
o bídě dělnictva v západ je ' to specifický přínos
české
humanistické
nich státech. To podvrá-: vědy k univerzálnímu poznání člověka a lidství. Sá
til Nikita Chruščov. Byl ma tato otázka zasluhuje zvláštní symposion, které
na návštěvě v Americe, i by nutně vyústilo v posílení vzájemného porozuměhí
a úcty mezi Australany a nově příchozími z které
po návratu řekl doma: ‘ koliv země. K tomu, myslím, není lepšího kandidáfá,
“Viděl jsem americké děl než je česká věda a kultuřa. .
.. . i
níky, žijí si dobře.”
České kolokvium, jako první akce-svého druhu, njá
Avšak dělnické zklamá zatím skromnější cíle. .Má osvětlit některé aspekty
ní ze sovětského socia češtiny a české literatury v mezinárodním kontextu.
Jedno zasedání bude pak věnováno obecnému význa
lismu bylo mnohostranněj mu pražského strukturaiismu, který se tak hluboce
ší. Jak jinak ani nemohlo vryl do podvědomí i jednání současné světové jazy
;
být, dělníci sé nesmiřova kovědy i literární vědy.
Usnesení výkonného výboru uspořádat na Monashi
li s kapitalistickou vládou
dnech 16. a 17. srpna letošního . roku České ko
člověka nad člověkem, se ve
lokvium dává čs. obci v Austrálii vpravdě historické
(Pokračování na str. 61 privilegium, přesahující hranice a zájmy jedné ná
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Jeden omyl měl za následek druhý. Dělnictvo, které nebylo dále a dále zbídačováno, neukazovalo se
tak nerpzbornou falangou socialismu, jak M arx očekával. O Americe možno říci, že kapitalismus tu ,
dokonce*existuje s vřelým souhlasem dělníků. Oni to jsou, kteří mají na svých autech nejvíce nálepek s
heslem " A ť žije Amerika", "Buď věren Americe". V každém případě jich nalepují více než profesoři.
Projevují vděčnost k zemi, která jim dává dobré živobytí. To by zděsilo Marxe a Lenina.

dobro z ruky socialismu.
Nejdříve toho byla ta pří
čina, že dělnictyo ještě
nedospělo k širším a ab
straktnějším myšlenkám,
které vznikají jen na pů
dě vzdělání. ' Mnohem
později ta~příčina, že děl
níci shlédli ukázky socia
lismu, které se jim nelí
bily.
Ve své pohodlné agitační periodě sovětský komu
nismus nemluvil k davům
o ničem tak často jako o
nesmírném a skoro blesku
rychlém zvýšení životní
úrovně. které nastane,
jakmile mu davy dají moc.
Ale. když po válce sovět
ský komunismus ovládl
několik zemí, neukázal se
mistrem v této věci, mno
hem spíše břídilem. Za
tím co v okolí životní
úroveň stoupala skoky,
sovětské
■obyvatelstvo
hlodalo na kostech, které
zbyly.
Dělnictvo nebylo tak
uzpůsobeno, aby chápalo
jemnosti Marxova histo
rického materialismu, klo
nilo se k tomu. co bývá
nazýváno materialismem
vulgárním. Když po poli-

FRANKFURTU

za $ 769.90 ■ 1(
nebo jen jednu cestu do
’ :l
VÍDNĚ, FRANKFURTU
za $ 410.00
7
i
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje • . ; ,
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje
i

Takový sensační, romantický děj se nedostavil.. Během století, jež následovalo po této Marxově před
povědi, chudoba byla spíše omezována nebo odstraňována, sociální péče objevena a postupně organisována, střední stav bohatl, životní úroveň dělnictva trvale stoupala. Ukázalo se, že chuť prorokovat má
být zdrženlivější, a že Marx buď nebyl Vědec nebo že věda o budoucnosti neexistuje.

V době, kdy Marx psal polovině
devatenáctého
“Kapitál” , vyjádřil zne-. století dílem vzdělanců,
pokojení nad tím, že “náš ne instinktu dělnické tří
vliv se daleko, více rozši dy. Saint-Simon byl šlech
řuje mezi funkcionáři než tic. Lassalle syn zámožné
v dělnické třídě” . Jakási ho židovského obchodníka
to předtucha, že komuni a lev salonů. Marx a En
stický socialismus bude gels se vynořili z téže spo
.pevněji zakořeněn mezi lečenské vrstvy. Zatím
funkcionáři strany než me dělnická třída usilovala o
zi dělníky. Marx shledá vyšší mzdy a více volného
val, že jeho myšlenky při času. místo aby se chysta
tahují a rozeehvívají i la převrátit svět. Marx a.
buržoasní funkcionáře, ale ješíe více Lenin byli si
neradoval se z toho. Měl vědomi toho, že bude tře
své mínění o vratkosti ba dělnickou třídu teprve
vzdělanců, a hledal pro vychovat k socialistickým
socialismus stálejší zá ideám.
kladnu. Velmi pravděpo
Tak se opakuje to divad
dobně se k němu hlásilo lo. že -kdo nejsou dělníci,
pět nebo, deset studentů vyhlašují to či ono jméza jednoho dělníka.
, nem dělníků. Někdy to, bý
Bylo-lí tomu tak. pomě vá obzvlášť nepravdivé.
ry tehdejší se značně po V Americe si dělníci na
dobaly poměrům nyněj sazují přilby a revolucio
ším, kdy idea revoluce je náře spíše honí než aby
představována
zejména se k ním přidávali. Někte
skupinkami studentů. Ty ré skupinky revolučních
to skupinky se egoticky intelektuálů hledají, kdo
přou mezi sebou. Spory by jim půjčil své svaly, a
mezi nejmenšími jednot navazují nejintimnější spo
kami se zdají být odka jení s černochy.
zem, jenž zbyl po trocZajisté musilo mít své
kismu v exilu.
příčiny, proč dělnictvo ne
Idea socialismu a jeho vždy spěchalo - nebo ještě
formulace byly v prvni nespěchá - aby přijalo své

&
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Jako analytik M arx zasluhuje slávu, jíž se mu dostalo. Není jasno, proč se někde ješiě udržuje jeho
dobrá pověst jakožto proroka. Osobně ši zakládal nej více na tom, že odhalil mechanismus dějin a jeho
nevyhnutelný výsledek. Prohlásil za vědecký pozná tek tuto theorii: kapitalismus, poháněn svými démony, je odsouzen k tomu, aby neúchylně pokračoval ve své bezohlednosti; nastane obecná pauperisace,
dělníci budou dále zbídačováni, střední stav bude zničen, každý bude nesnesitelně chudý mimo kapitali
sty. Pak socialismus snadno zvítězí.

VIDMĚ

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Vde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridž*.- Rd.) zastávka č. 38.

České kolokvium
v Melbourne

rodnostní skupiny a vedoucí k vzájemnému pocho
pení a spolupráci. Má-li se česká obec sjednotit, mů
že tak učinit toliko ve jménu svého jazyka a kultury,
a to ne ve smyslu národnostní uzavřenosti, ale
především v duchu vzájemnosti: Úspěch kolokvia je
pro probojování této myšlenky jedinečnou příleži
tostí.
Učiňme tedy podporu českému kolokviu měřítkem,
ukazujícím nejen dnešní schopnosti a možnosti čes
koslovenské obce v Austrálii, ale především její bu
doucnosti a perspektivy. .......................
:
Prof. Jiří Marvan, sekretář Asociace
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Proč kapitalismus nezahynul
(Pokračování se str. 5)
způsobem, jakým kapitali
sté a jejich zřízenci po
roučeli. Očekávali,, že, až
socialismus přijde, na
pťacovních místech za
vládne bratrství. Přišlo to
zcela jinak.
Když bylo. roku 1861 ne
volnictví v Rusku zruše
no, básník Někrasov na
psal: “Přetrhl se řetěz
věliký, přetrhl, a tím jed
ním koncem zasáhl pány
a , tím druhým mužíky.”
Po pádu kapitalismu v
Rusku se dělníci po něja
kou dobu dívali na to, jak
buržoasie je trestána j
účastnili se toho. Teprve
později’ na ně přicházely
myšlenky, kam je samot-,
né donesla socialistická
vlna. Fakta byla nečeka
ná a úžasná. Objevilo se,
že aspoň po jedné, ale zá
važné stránce dělníci mo
hou dávat kapitalismu
přednost. Kapitalista tre
stal prohřešky proti pra
covní disciplině propuště

ním z práce. Socialismus, le přisel novy, nemilosrd
jak se představil, trestal ný pán, a že sovětský so
totéž sibiřským koncent cialismus selhává i v ži
račním táborem.
votní úrovni i v huma
Nepochybně hlavním dů nismu. Jejich rozhodnutí
vodem, proč se sověty tak pro socialismus přestalo
nenávistně vzpírají tomu, být tak automatické, jak
aby poměry v sibiřských Marx očekával.
táborech byly veřejně roz
Tak se stalo, že nevybírány, je ta pravda, že trvali dělníci neprodyšně
tábory byly většinou na uzavření ve své třídnosti,
plněny dělníky. To vyho na jaké zejména Lenin
dilo do povětří základ so spoléhal a o nichž si my
větského státu, ideologii. slil, že jsou věční - aspoň
Oficielně byl tento stát po jedno nebo dvě století.
vládou dělníků, neoficiel- Musil váhat, čeho si více
ně byly miliony dělníků: přát, zda toho, aby dělnic
na nucených pracích na' ká třída vyspívala, nebo
Sibiři, spali v chatrných, toho, aby nevyspívala. Ne
boudách, drželi se na živu boť zároveň s jejím vyspíchudou vězeňskou stravou váním, s občanským uvě
a byli vystaveni libovůli doměním a s občanskou
dozorců.
hrdostí, mohou vzniknout
Se socialismem přišla v obtíže pro diktaturu, ja
Rusku hrubá doba, byl vy kou Lenin měl železně na
hlášen i trest smrti pro mysli.
děti, jedinečný to výkon
Poněvadž měl plány ne
ve světovém zákonodár jen s Ruskem, nýbrž s ce
ství. Dělníci po obou stra lým světem, nejvíce ze
nách sovětské hranice po všeho se obával, aby bo
cítili, že místo, osvobodite jovnost dělnické třídy ne

The Australian Assistance Plan

Australský pomocný plán je společná debata, plánování a práce lidí k
. dosažení a zlepšení blahobytu a služeb vlastní společnosti.
Prostřednictvím Australského pomocného plánu máte příležitost pomoci
1 řešit speciální problémy vašeho kraje. Australská vláda vám pomůže ,
radou a. penězi.
O informace, obsažené v publikaci “The Australian Assistance PÍan
and You” si napište tím, že vyplníte dolejší kupón, který odešlete nejra
ději ještě dnes.
TH E A.A.P. AND YOU

To: The Information Section,
Department' of Sociál Security,
P.O. Box 1,
WODEN, A.C.T. 2606
Prosím o zaslání .........kusů brožury “The Australian Assistance
Pian and You”.
' L
Jméno:
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Adresa: .................
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radiopřístrojů, TV,
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ělekt. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně
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Ceník na požádání

Velký výběr vín, lihovin a piva

| J. KINDA & CO. PTY. LTD.

Í

cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic. !

.....................
SS8.163.44
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Telefon: 42-4782
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nebo: 184 Millers Rd., Nth. Altena, Vic. 314-6281)1]

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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Opuštěná naděje

Nadeshda Mandelštam: Hope Abandoned.
Atheneum, USA, 1973, 687 str. US $ 13,95.

Dr. zívago a Prvm kruh pekla si dobyly naráz
celý západní svět, takovým dobyvatelem bude prav
děpodobně i Souostroví Gulag, které vyjde anglicky
i česky v nejbližší době. Ve stínu Pasternaka, Solženicyna, Medvěděvových a Sacharova stojí Naděžda
Mandelštamová, která dnes ve svých 75 letech nepo
chybně představuje jednu z posledních representa
tivních postav patřících k byvší třídě kdysi respekto
vaně a dnes již téměř zlikvidované ruské inteligence.
Tito představitelé ruské vědy a kultury byli třídně,
nežádoucí a revolučně přehlušení, jejich tělesné po
zůstatky jsou rozsety jak po sibiřské tajze tak po
emigrantských hřbitůvcích po celém světě. Manžel
Naděždy Mandelštamové, Osip Mandelštam, patřil
mezi tuto generaci také — typicky, zemřel ve Stalin-,
ském pracovním táboře v zimě roku 1938.
Naděžda Mandeštamová dosud žije v SSSR a po
padesát let ochraňuje přes nejrůznější persekuci a
soudružský nátlak dědictví, které zanechal její man
žel. Nejsou-to ani drahé kameny ani zlaté rubly,
ale literární pozůstalost. V období Chruščovovy vlá
dy byl Mandelštam posmrtně rehabilitován a v SSSR
vyšly některé z jeho básní, nikoliv ovšem jeho epi
gramy na Stalina. Ve Velké Britanii, a Spojených
státech byly nedávno publikovány jak překlady. Mandelštamovy poesie, tak i jeho životopis (“Selected.
Poems” — překladatelé W. S. Mernin a C. Brown
jsou také autory studie “Mandelštam” . B. Raffel a
A. Burage přeložili a vydali “Complete Poetry of
O. E. Mandelštam”).
Naděžda Mandeštamová odolala špehování souse
dů, návštěvám a raziím policejních úředníků a diskri
minaci všeho druhu a napsala dvě knihy vzpomínek,
které (nikdy v SSSR nevydány) se okamžitě dostaly
na Parnas memoárové literatury.
První kniha publikovaná' pod názvem Naděje proti
naději (Hope against Hope) vypravuje s udivujícím
citem i jemným humorem o trpkých letech předvá
lečného stalinského totalitarismu, předivo překvapi
vě živých vzpomínek se soustřeďuje jak na manžela
autorky tak na tehdejší literární scénu v Rusku
Druhá kniha vzpomínek neni na rozdíl od první seřa
zena chronologicky, tématika je ovšem podobná, vy
povídá o mnohém a dosud nevysloveném. Mandelštamová říká, že její knihy splácí dluh jak manželovi
tak “zbabělosti” nepromluvit. Mandelštam byl po
prvé uvězněn v roce 1934 pro svou báseň o diktáto- ,
rovi, o čtyři léta později ho pak nepoučeného “óda
na Stalina” dovedla do sibiřského tábora nucených
prací a na smrt. Naděžda Mandelštamová napovídá,
že poesie doprovází Slovany od kolébky až po ra 
kev a najdou se lidé, kteří ji obětují i své životy,
jak to udělal Ošij Emilievič Mandelštam.
IP
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(Dry Shampoo)
Služba 24 hodin denně 7 dr v týdnu v privátních
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| W ESTPIELD SERVICES
>| Tei. (M ELBOURNE) 850-7395
| Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb

F. 58/125 Napier St„
Fitzroy, Víc.
Tel. 419-3319
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Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Ruglei & Associates

.......................................................... .'............
Pošt. směrové číslo:

ochabla. Ale v tom jeho ,
přání nemohlo hrát hlav-1
ní roli. Bojovnost té nebo !
oné vrstvy není stálá veli
čina, je podrobena okolno- i
stem. Jestliže většina
hmotných cílů socialismu
je jinde lépe obstarána, (
než v zemi socialismu,
jestliže vedle toho, s dru
hé strany hránic svoboda
a občanská práva lákají,
není to potrava pro revo
luční instinkt, a polnice
socialismu zní méně hla
sitě. • •
Jako mnohý jiný roz
mach, tendence vzrůstu
výroby je kapitalismu vro
zena. Zcela mimoděk to
vlivně řešilo také otázku
mezd. Velká výroba před
pokládá velký konsum, ka
pitalista nemůže na bed
ny se svými výrobky psát:
“Vyrobil jsem, nevím ko
mu.” Výroba a konsum
jsou dvě stránky téže vě
ci. Ne úmysl kapitalistův,
nýbrž schopnost lidí kupo
vat nakonec rozhoduje o
rozsahu výroby.
A vzrůst mezd, násled
kem toho vzrůst úspor,
přivedl v posledních dvou
desítiletích dělníky tam,
kde nikdy nebyli: mezi fi
nanciéry
hospodářského
života, časopis radikál
ních intelektuálů na zápa
dě shrnul tento děj, tak
odlišný od toho, co Marx
očekával, do článku s iro
nickým a.hořkým titulem:
“Dělníci všech zemí. inve
stujte.”
Nic na světě není jed
nou pro vždy rozhodnuto.
Soutěž mezi socialismem,
a kápitalismem, mezi ko
lektivním svědomím a individuelní vlohou bude
pokračovat. Ale bude to
soutěž v jiných podmín
kách, na jiné úrovni. Themata budou jiná, než - jak
se chce říci - starobylá
už themata Marxova a
Leninova.
(Dokončení příště)
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Josef Škvorecký: Sedmiramenný svícen (Konfrontace, Curych, 1974)

Kadiš za zapomenuté

Téma: židé za druhé světové války, Endlosung židovské otázky, hekatomby
neárijců v koncentrácích, skrývá v sobě jedno nebezpečí. Ze samé hrůzy nad
tímto největším pogromem všech dob, ze samého soucitu, ale jistě i z pocitu
špatného svědomí, upadají autoři do pokušení vylíčit všechny příslušníky "ne
čisté" rasy jako jedinečné charaktery, jako anděly mezi námi. Slzy, kterými
překypoval zvláště krátce po válce hlas, hovořilo-li se o umírání, o plynových
komorách, o transportech hladu, zakrývaly jaksi všechny špatné vlastnosti,
které židé bezpochyby, jako, smím-li užít tohoto, hloupého slova, árijci, více
nebo méně měli. Tento poněkud zkreslený obraz nikomu příliš nevadil, čtenáři
ho brali samozřejmě na vědomí, protože v každém slušném člověku někde hlo
dala výčitka, že nic nepodnikl, že se jen díval, výčitka, která se ovšem hlasitě
překřikla námitkou, že se nic dělat nemohlo.

Úskalí jednorozměrného
pohledu se škvorecký v
Sedmiramenném
svícnu
dost s úspěchem uvaro
val. Samosebou: i on po-ci
ťuje za nás za všechny
stud, že k takovému vraž
dění mohlo dojít. “Já le
žel, vodpusťte mně to, ale
já ležel jak širokej tak
dlouhej na zemi, a nedě
lal jsem nic. Já vim, vono
ani nešlo nic dělat, ale . .
jeden, přece má dyčky ně
co dělat. Jeden přece ne
má stát a koukat, jak se
druhýmu děje násilí, a
myslet si, hlavně že je to
von, že to nejsem já . . .”
přiznává penzionovaný po
licejní strážmistr Baioun.
; To vědomí selhání je te
dy prezentní i u škvorec;
kého. Ale: ‘‘A pro fotra
si přišli druhej den, tak
tomu blbec taky neutek,

árijská manželka mu byla
houby platná . . . Byl to
posera . . . ” praví o svém
otci Rebekka, dívka, kte
rá se vrátila z koncentrá
ku a hledá kontakty k
normálnímu životu: dost
marně, protože ji děsí ne
ustále “blízkost smrti a
ubíhavé nožky vteřin” .
Její láska k “špatnému
tenorsaxofonistovi” Dannymu, kterého známe ze
Zbabělců a z jiných škvo
reckého románů, připomí
ná prý unikající lásku me
zi redaktorem a Emoke ze
stejnojmenné legendy. Je
chvilková, čtenář má do
jem, že trvá právě jen to
odpoledne, kdy si spolu
vyprávějí příhody z války,
příhody, jejichž hrdiny
jsou židé.
Vane z většiny smutek.
Nedosahuje se ho líčením

Jde o podobnost ryze náhodnou ■ ■ .

Konec
redaktora Hanouska
Jaroslav Kuieba

-Můj přítel Hanousek se stal šéfredaktorem, tímtodůležitým a odpovědným úřadem^ ho pověřil Svaz
pro obnovení práv domovních důvěrníků a ^důvěrnic
V exilu, který se, jak víte, vypíná jako Čimboraso
nad veškerým tím hemžením exilových spolku a spo.lečků. Jeho měsíčník Pavéza se v tisícovém nákladu
rozlétá každého prvního do všech svobodných zemí;
pražský ministr vnitra ho předplácí všem satelitním
kolegům;' je ‘oblíbenou četbou v Kremlu, v Bílém do
mě, v Ballháusu, v.Elysejském paláci, jakož i v po
hlavárově stanu u pramenů Konga.
Když jsem přítele Hanouska po jeho slavné insta
laci potkal, připadl mi celý jiný: jako by omládl, je
ho zrak nabyl jiskrnosti a měl jsem dokonce dojem,
že mu k jeho 123 pečlivě pěstovaným vlasům při
rostly nové. “Kamaráde,” povídá, “teď ht s osvobo
zením pojede. Udělám z Pavézy nositele převratných
myšlenek, takovou tribunu spravedlnosti, že bolševi
ci půjdou od válu.” Ani na okamžik jsem nezapochy
boval a upřímně jsem mu blahopřál. Jen^mávl ru
kou: “Ne pro svou slávu jsem se ujal osiřelého re
daktorského stolce, leč pro blaho všech, doma i za
hranicemi. Ale promiň, musím běžet, to víš, povin
nosti.” A už pádil pryč, jen za ním šosy jeho trenčkotú vlály. Mne však svým nezištným nadšením na
kazil tak, že jsem si málem Pavézu předplatil. Než
jšem se však k tomu opravdu^odhpdlal, potkal jsem
přítele Hanouska znovu. Nevšiml si mě, běžely za
kterýmsi výsokým Cílem, a musel jsem si ho přidržet,
aby se-mnou ztratil slovo. V jeho očích háral plamen
fanatismu, ale byl jaksi pohublý. Věnoval mi- jen pár
drobtů odpovědné redaktorské moudrosti: “Buderpe-li . . . , nebudeme-li . . . . pryč s . . . , ať žije
Krajané . . . ! housenky . . .” a pryč byl. Popravdě:
jeho proslov mě zmátl, hlavně jeho závěr. Ale při

lem, vane i závěrečnou
povídkou Eine kleme Jazzmusik do vší té protektorátní hrůzy humor, který
se na těchto zlých mí
stech a v těchto zlých do
bách zdá takřka nepřístoj
ný a je pro Škvoreckého,
myslím, typický. To je
jedna - a podstatná - sou
část jeho umění: vykřesá
jiskru veselí i tam, kde
krutosti, lícením mucém. všechno volá po moldánUtrpení je komorní, smu cích nefalšovaného, ze
tek nedramatický,
ne- srdce jdoucího pláče.
ostentativní a snad proto
I druhá záliba autorova
-tak působivý, nepomíjející si přijde v Sedmiramenhned, nýbrž zanechávají ném svícnu na své: záliba
cí trvalou stopu. Klene se v detektivní zápletce. P ří
i v pozadí veselejších vy běh o kukačce je krimiprávění, jako je napří nalistická mozaika, téměř
klad Příběh pro Rebekku dvojče záhady Lvíčete, a
nebo v povídce o “půstu není nepodobná ani Atlan
od nápojů z vody, který tické romanci z Hříchů
trvá tři plné dny a začí pro pátera Knoxe. Veta
ná právě zítra” , anebo o za vetu, starozákonní zub
prvním koncertu Masko za zub, pomsta, vykonaná
vaných banditů rytmu v nezvyklým způsobem za
Kostelci.
. nezapomenutelnou a neza
V tomto závěrečném pomenutou křivdu. Rozře
příběhu zachycuje Škvo šení, k němuž se dopracu
recký přesně atmosféru je třetí osoba, náhodný
Zbabělců, zaujetí málo. svědek zločinu, je překva
městských študáků pro pivé, vražda ve všech
jazz v kulise války. A prá třech případech aspoň
vě tak jako v onom, dnes morálně omluvitelná, a
už klasickém románu, kte zajisté proto nestíhaná.
rý byl politickým skandá (Pokračování na str. 8)
soudil jsem to svému nedostatečnému politickému
rozhledu.
Tak za půl roku jsem do něho vrazil na ulici a
poznal jsem ho vlastně jen podle jeho převlečníku. Z
obličeje zůstaly zorničky, horečně rozšířené a lesklé,
upřené do dáli. Jeho ústa, sevřená do téměř nezná
telné. čárky, cedila v krátkých intervalech: “Housen
ky . . . , Tříbarevní kocouři. . . ,' právní koutek
stránka padlých dívek . . . , od 18ti . . . , nad 18 . . . .
sběratelé FDC . . . . rubrika předčasně zestárlých ji
nochů......... koloběžkáři v exilu, máte p r á v o . . . , ”
potom se mi zhroutil do náruče. Musel jsem .ho od
vézt do nemocnicé.
Nyní je v ústavu pro duševně narušené. Příčinu
jeho choroby,, která se projevuje útržkovými výroky,
nezjistili. Jen já ji znám. Přišel jsem na ni, když mě
pověřili", abych příteli Hanouskovi přinesl něco jeho
prádla. Vypravil jsem se do redakce, která byla zá
roveň jeho bytem. Dovnitř jsem se sotva mohl do
stat. Dveře totiž blokovala hromada dopisů. A ty
byly^ vlastně všude, na psacím stole, na lůžku, na
vařiči, na zemi. Nedalo mi a do některých jsem na- i
hlédl. Ocituju, pokud mi uvízl obsah v paměti:
“Nejhůře^v exilu jsou na tom čs. potápěči. Kde se
mají potápět? Jak mají udržovat krok s moderními
potápěčskými směry? Vyzývám vás. abyste neprodle
ně zřídil hlídku, která by se mohla jmenovat třebas
“Potápíme se v exilu . . .”
“Osud nás, pěstitelů hřivnáčů, je v exilu vskutku
politováníhodný. Zainteresujte světovou veřejnost a
naše problémy. Navrhuju rubriku “Vylít hřivnáč,
bielý pták . . . ”
“Barbarský útok sovětských vojsk rozprášil čs.
sběratele pivních tácků po širém světě. Koutek “Pij
me pivo s táckem” by mohl zpřetrhaná pouta na
vázat . . . ”
“Dyž můžou mít ve vašem plátku hlídku ženy nad
padesát, proč bysme si nemohly přijít na své také
my? Zaveďte okamžitě stránku “Panny maj pré!”
“Vyznavači vuduismu se v ČSSR nesměli sdružo
vat. Má tento hanebný stav potrvat i na svobodném
Západě? Pomozte mi najít bratry. Rezervujte aspoň
několik odstavců tomuto náboženství budoucnosti. J i
nak vás smrt nemine.” ,

Ptačí svatby
Ej, létala laštověnka,. létala,
až sa ona čérnej zemi týkala.
Doleťél k ní krahulíček, malý vták,
"Budeš-li sa laštověnko, vydávat?"
"Já sa budu, krahulíčku, vydávat,
až sa bude suchá linda zelenat."
Leťél, leťél krahulíček do krámu,
nakupil tam zeleného hedbávu.
"Budeš-li ty, laštověnko, žena má?
Šak už sa tá suchá linda zelená."
"A já budu, krahulíčku, žena tvá,
až ta suchá linda bude červená."
Leťél, leťél krahulíček do krámu,
nakupil tam červeného hedbávu.
"Budeš-li ty, laštověnko, žena má?
Šak už je tá suchá linda červená."
"A já budu, krahulíčku, žena tvá,
keď už je tá suchá linda červená."
Ze Slovácká
Na vysoké jedli
dva holoubci sedí,
lidé jim nepřejí,
že se rádi vidí.
Lidi, milí lidi,
nezáviďte toho,
kterak to pěkná věc,
kdo miluje koho!
Z Pošumaví
Holuběnko bledá,
holúbek tě hledá
po horách, po lesi,
holuběnko, kde jsi?
Z Brněnská

Právě když jsem dočetl tuto výhrůžku, nad níž mi
naskočila husí kůže, zadrnčel telefon.. “Tady redak
ce Pavézy,” hlásil jsem podle pravdy a cítil jsem,
jak se ve mně vzmáhal pocit pýchy, že mohu aspoň
okamžik mluvit za elitu národa. “Tak poslechněte,”
ozvalo se ze sluchátka, “vy slavná redakce, už toho
mám dost. Před měsícem jsem ultimativně žádal
rubriku boxerů polotěžké váhy. Neposlechli jste. Tak
já si na vás teď došlápnu osobně. To by v tom byl
čert, abyste mužům polotěžké váhy nedopřáli v tom
vašem káseblatu místo!” a boxer položil sluchátko,
až mi zapraskal bubínek.
Začal jsem stav přítele Hanouska chápat. A začal
jsem mít taky doopravdy strach. Zazvonění u dveří
mi málem způsobila infarkt. Chěl jsem .se zapřít,
chtěl jsem zapřít redakci, ba celý exil, ale pak jsem
si %-zpomněl na ty stovky, které v minulých věcích
položily životy za ideu časopisu bez zvláštních rub
rik. už jsem viděl, jak má urna. leží na Slavíně mezi
Vrchlickým a Boženou Němcovou, a otevřel jsem. Do
místnosti vplula dáma v nejlepších letech. “Pan
redaktor Hanousek?” zeptala. se a nevyčkavši; mé
odpovědi, pokračovala: “Já vám tady nesu pečlivě
vypracovaný návrh na koutek žen nad 30, které ovdo
věly, sbírají bedly jedlé a pěstují hroznýše královské.
Domnívám .se, že by taková -hlídka osvěžila váš list.
Kromě toho bych mohla přispívat do koutku ničitelů
drvopleně topolového a mohla bych vést také rubriky
hráčů černého Petra, kerých je v exilu jistě hodně.
Vy pořád s tou politikou nebo s literaturou. To přeci
nikoho nezajímá. Zaveďte zájmové koutky. Uvidíte
odezvu . . .
Sebral jsem Hanouskovy košile a pádil jsem z re
dakce přímo do ústavu pro nervově narušené. Zastihl
jsem přítele Hanouska sedět v koutku. Jakmile mě
spatřil, zařval zuřivě: “Chceš taky koutek? čeho?
Koho chceš koutek?” Začal do mě surově bušit á
kdyby nebyl zakročil ošetřovatel, byl by mě vskutku
mzkoutkoval jako svůj časopis.
Spěchal jsem domů pln dojmů toho dne a tam
ihned, tedy po zralé úvaze, jsem napsal dopis re
dakci Pavézy, že žádám zřízení koutku pro duševně
narušené v exilu, který bude mít nepochybně nebý
valý ohlas. Jinak . . .

- 8-

HLAS

DOMOVA

24. 6. 1914

Kadíš za zapomenuté
^

” C C Z ^A . '

- ’"■

-— ,

, " " . 7-1 '.'.'V;-^- '^1^

. (Pokračování 5)
Z darwinského přístavu nás odvezla
malá loď asi 15 mil k domorodé reser
vaci, kde se .těšíme nejen.,na program.
....
připravený domorodci, předvádějícími
corroboréě, ale i na speciálně připrave
nou výtečnou 'rybu 'keveroaustralských
moří zvanou barramundi. ..
Celkém osm domorodců nás bavilo svý- ________
mi mystickými tarici: Byli plně vystrojeni, těla po
malována různými. barvami, měli přilepena barevná
pera. Když skončili, jeden se mne ptá docela dobrou
angličtinou: ‘‘Jak se ti to líbilo?” — “Pěkně jste
tancovali” , odpovídám. Načež on hned k věci: “Tak
když se ti to ,tak, líbilo, kup mi pivo.” . Při popíjeni
s “opáleným” domorodcem 'jsem se dozvěděl, že r e 
servace .nejsou, tak moc odříznuté-od ostatního světa,
moderní věk .i tam už zasáhl. Všichni obyvatelé,
kteří tam tancují pro turisty, musí být členy herec
ké unie! .
,
—★
Když jsme, se, vraceli přes zátoku do Darwinu,
měl jsem horší pocity než kdysi při plavbě Paci
fickým oceánem, kdy se naše loď dostala do pěkné
bouře. Kapitán zátokové a přístavní kocábky se před
vyplutím řádně. namazal a místo aby se držel kor
midla, mačkal a ohledával jakousi tamní krasavici.
Na^ vlnách způsobených silným večerním větrem, pak
naše kocábka skákala' z'jedné vlny na druhou, takže
jsem měl několikrát dojem — teď nebo nikdy!
— ■*" —
Táboříme nedaleko letiště; naše stany jsou po
staveny asi 400 metrů od konce rozjezdové plochy.
Jelikož první letadlo opouští Darwin kolem čtvrté ho
diny ranní, nebylo třeba nás budit. Po; odstartování
se letadla- pohybovala asi 100 metrů nad našimi
stany, které se chvěly nejen větrem, způsobeným
proudnicovým motorenn ale i pískavým zvukem.
Snad proto, to bylo tábořiště, na kterém nás neobtě
žovali žádní pavouci či jiný neřádný hmyz.
Posloucháme rozhlasové zprávy o dovídáme se, že
naprosto ,mimořádné tropické deště způsobily velké
škody v Queenslandu, že je část Brisbane pod vodou. ,atd.,_Se, smutkem, přijímáme zprávu, že cesta,
po. které jsme. se měli vracet do Viktorie, je rovněž
pod vodou a bude trvat dosti dlouhou dobu, než
ibude zase sjízdná. A tak místo Mt. Isa, Augathella,
Charleville, Bourke a Forbes se vracíme zpět do
Melbourne cestou, kterou jsme přijeli a kterou už
tedy známe.
.■■■■;_•
—
, Najíždíme ..asi 2 km od hlavní silnice k dobytkářské
.stanici Mataranka. kde budeme nocovat. Dovídáme
se, že nedaleko, stanice, uprostřed buše, jsou teplé
prameny a jdeme se-tam k večeru vykoupat. K1na
šemu překvapení zjišťujeme, že má celý potok tep
lou vodu, a tak je za chvíli hluboká tůň, obrostlá
kapradím a bílými blahovičníky, která vypadá jako
ideáM líheň pro krokodýly, plná šplouchajících plav
ců.^ Zjistili, jsme totiž předem, že voda je siřičnatá
a ze takový druh vody krokodýlům a hadům ne
chutná.
.

^ -. Mezi Banka Banka a Tennant Creékem se silnice
..rozděluje na Stu&rt Highway, vedoucí k Alice Springs
-á Barkly Highway, směřující ke Queenslandu. Původ
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Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h. I
odp. a, od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po |
celý dne, v pondělí zavřeno.
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Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
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ně jsme měli odbočit na Barkly Highway . . . Řidič
na rozcestí zastavuje, abychom se aspoň rozhlédli
směrem k severnímu Queenslandu, na rovnou silni
ci, která mizí v dalekém obzoru. Rozhlas oznamuje,
že je část Brisbane zaplavena, Mt. Isa pod vodou, že
je Barkly Highway uzavřena pro provoz mezi Soudanem a Avon Downs . . . Krajina směrem ke
Queenslandu je rovná jako hladina klidného moře a
viditelný úhel dohledu dosahující 180 stupňů od le
vého k pravému oku, vytváří podobný dojem, jako
kdybyste si dali před oči pravítko a dívali se na něj.
—★ —
Jsme opět v Tennant Creeku, v hornickém stře
disku Severního teritoria. Město bylo založeno v roce
1872, když se zde stavěla telegrafní stanice, ale počet
obyvatel se podstatně zvýšil až v roce 1934, kdy zde
byla objevena značná ložiska zlata a stříbra, a hlav
ně v roce 1955, kdy byla zjištěna velká ložiska mědi.
V nynější době se v Tennant Creeku dobudovává no
vá obrovská slévárna, na jejíž stavbě je finančně
zainteresován též americký, britský, francouzský a
japonský kapitál. Hrajete-li na burze a doufáte, že
vám dobré akcie vynesou vysoké prémie, pak asi
zdejší doly firem Peko, Ivanhoe a Orlando znáte.
—
V Tennant. Creeku se dovídáme velmi nepříjemnou
zprávu. Řidič autobusu nás všechny svolal a sdělil,
že se právě dozvěděl od policisty to, co jsme tušili:
silnice mezi Tennant Creekem a Alice Springs je na
několika místech zaplavena a podle odhadu policistů
bude uzavřena pro. silniční provoz nejméně 20 dní!
Bylo rozhodnuto utábořit se na fotbalovém hřišti.
Procházíme se městem, které však není veliké a
tak během hodiny poznáme všechny hospody, samo
obsluhu, poštovní úřad, policejní stanici a rozsáhlé
garáže, což je asi vše, na co se turista běžně dívá.
V městě je velké množství domorodců, kteří prosedí
celý nebo půl dne na hlavní ulici: před obchodem
se smíšeným zbožím lízají děti zmrzlinu, louskají bur
ské oříšky nebo popíjejí limonádu, starší pijí pivc
nebo “plonk” . .Podpora v nezaměstnanosti umožňu
je snad podobnou útratu. P ro . mnohé domorodce je
těžké dostat zaměstnání, i kdyby o ně stáli a tak
většina z nich bydlí asi kilometr za městem v ubika
cích, které mi připomněly některé naše cikánské
čtvrtě, například košickou cihelnu kdysi, nebo “Tegladár” ; několik kůlů pokrytých zrezavělým plechem,
místo podlahy ušmudlaná deka, několik plechovek
místo, nádobí a bedny, kde by měl být nábytek.
Prodlel jsem delší dobu v jejich táboře, abych se
přesvědčil, jak žijí a natočil si celé prostředí i za
rostlé tváře starých domorodců, kterými se sídliště
hemžilo. Jako všude na světě za podobných okolno
stí žádají i tito domorodci bakšiš za to, že postojí
před kamerou — obyčejně 20 centů. Kromě tohc
jsem se předem zásobil cigaretami a žvýkačkou,
které jsem rozdával podobně, jako to dělají přísluš
níci Armády spásy.
V táboře nemají pitnou vodu, musí pro ni chodil
několik set metrů a proto snad není zvykem se mýt
Hygienická opatření nejsou naprosto žádná. “Nejsoi
potřeba” , vysvětluje mi, trhaně starý domorodec <
ukazuje na vysokou štěpní trávu kolem sídliště. Zřej
mě příčina, proč je tolik much v táboře.
—
★ —
Je sobota večer a na fotbalové hřiště doléhaj
zvuky hudby — v nedalekém pavilonu se tancuje
Několik děvčat z naší výpravy se přistrojilo a odešlí
si zatančit. Kolem půlnoci, když jsme ^ už všichn
spali, slyšíme výkřiky a dopadání kamenů s několikí
stran. Dva z našich stanů byly povaleny. Vyběhl
jsme z ostatních stanů většinou s klacky v rukou
které byly přichystány pro případ, že by se do teple
ho stanu připlazil nějaký had, a zjistili jsme, že^ ná:
napadli opilí horníci, kteří se šli “podívat na děvča
ta ” . Dali se však hned na útěk, jakmile nás spát
řili. Děvčata byla vystrašena, avšak pro ostatní t(
bylo neobyčejné, docela vítané vzrušení. ^Rozfoukal
jsme oheň, přidali několik polen, a u šálku káv;
kolem táboráku jsme si připadali jako hrdinové te
levizního seriálu, kteří právě odvrátili útok divo
kých Indiánů.
(Pokračování příště)

(Pokračování se str. . 7)
Většina příběhů Sedmiramenného svícnu není
tak spektakulární. Jako
by sě Škvorecký prostě
modlil za své zemřelé ži
dovské přátele a známé,
když seznamuje Rebekku
(a čtenáře) s jejich osu
dy. Dělá to nepateticky,
je to defilé obyčejných ži
votů kosteleckých občanů,
před válkou oblíbených,
po příchodu Hitlera však
bezmocně přenechaných
transportu do Terezína a
dál. Strýček Khon, pan
doktor
Strass,
rodina
Loblů, pan učitel Katz.
Mifinka a Bob Zabiják,
Sára Abelesová, Paddy
Nakonec a Suzi Braunová,
to jsou všechno lidé za
svěcení záhubě, pro něž
nikdo nemůže nic udělat,
nejvýš snad jen. prodat
pod pultem inzulín, sta
tečně postát s člověkem
s židovskom hvězdou na
kabátě, doprovodit ho do
mů. V transportu smrti
jsou zoufale sami.
Je sama i Rebekka,
když odchází k transportu
na výstaviště a potká ka
marádku, která jde na
rande, neboť “takhle to
na světě je, vždycky je
den jde na rande, druhý

do koncentráku” ; a je sa
ma, i když se vrátí a v
bytě svých rodičů, svého
strýce zastihuje české
“hrdiny” , kteří si z titulu
protektorátního
utrpení
a zásluh o potření esesáků,‘ dělají na byt nárok,
právě tak chladnokrevně
jako paní Růžičková za
pře, že si k ní Rebečin
otec schoval před odcho
dem do Terezína šperky.
Sedmiramenný svícen:
kantáta bezmoci a podlo
sti, kontrapunktovaná hu
morem, zpívaná autorem,
který zná cenu slova, a
proto s ním cudně zachá
zí. Právě tak cudně jako
s citem. .
J. S.
Pozn.:
Knihu můžete
objednat též v Hlasu do
mova.

HODINÁŘ *
ZLA TNÍK *
STEVEN VARDY

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

LYŽAŘI — TENISTI !

j

Všechno prvotřídní vybavení
pro Váš oblíbený sport
najdete v speciálním obchodě

:
i
:

HENRTS SPORTS WEAR

|

2 Bay Street, Double Bay, NSW. 2028

■

Telefon (Sydney) 328-1119
Krajanům poskytneme 10% slevy

:
:
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NOVÁ ČESKÁ RESTAURACE
MORAVSKÁ

JIZBA

“Moravian Lodge”
290 Bondi Rd., Bondi (Sydney)

Telefon 300-9783
Otevřeno denně od 6. hod. večerní do půlnoci
(v úterý zavřeno)
Srdečně Vás zvou
manželé Dagmar a Václav Toldy

PŘ IJM E M E

HOSPODYNI,

samost. ženu, včetně bytu nebo docházení.
K dispozici je odděl, pokoj s koupelnou a TV.
Vysoká mzda a výtečné podmínky.
Uklízečka je již v domě zaměstnána.
Jsou třeba reference.
Volejte (Sydney): Mrs. Kirsh, tel. 211-4177
(v obch. době) nebo 42-5718 (po hodinách).

24, 6. 1974

HLAS

KATOLÍCI V PER THU , ZÁP. AUSTRÁLIE,

oslaví památku věrozvěstů Cyrila a Metoděje boho
službami v kapli Sv. Cyrila a-Metoděje, 383 Darlington Rd., Darlington, v neděli 7. července 1974 ve 3
hod. odpoledne.
Po mši sv. pořad jako po první české mši v Perthu.
Všichni křesťané jsou upřímně zváni.
Farář Ondřej Hrdina
(Informace tél. 04-6769)
ADELAIDSKÉ DECHOVÉ KVINTETO

LOMOVÁ
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ČEŠTINA M A TU R ITN ÍM PŘEDM ĚTEM
VE V IK TO R II

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

;

ZHOTOVUJEME

PŘÍVĚSNÉ VO ZÍK Y
BESEDA MELBOURNE

VYR Á B ÍM E NÁBYTEK

|

— speciálně domácí bary, španělské stoly atd.

!|

PROVÁDÍME DŘEVĚNÉ OBKLADY DOMŮ

!i -■.

—. i jiné truhlářské a tesařské práce

||
r

BOHUMIL & ROMAN HALAMA
85 First Ave., North Dandenong, Vic.

i! .

Telefon 795-1411

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.

S potěšením oznamuji, že se 13. června 1974 stala
čeština maturitním předmětem v australském státě
Viktorie a zároveň též předmětem přijímacího ří
zení na všech: .třech universitách tohoto státu. Mel
bourne se tak stal prvním místem na .pátém konti
nentě a na jižní polokouli, které bude mít české ma
turanty.
'
Současně podnikáme první kroky, aby se češtině
dostálo stejného uznání i v dalších státech Austral
ského společenství. Věříme, že právě Austrálie se
stane prvním kontinentem, na němž právo skládat
maturitu z češtiny bude mít každý středoškolák.
Prof; Dr. Jiří Marvan,
předseda maturitní komise
slovanských a baltských jazyků

po delší době opět zavítá do Nového Jižního Walesu
a Viktorie, Program, který toto komorní sdružení
úspěšně nastudovalo pro hudební festival v Adelaidě, zazní i na koncertech v městech Wodonga — 25.
července, Griffith — 26. července, Sydney — 30.
července a Canberra — 1. srpna. V Melbourne uspo
řádá kvinteto tři koncerty (Robert Blackwood Halí
— 21. července, Melba Halí — 23. července a “SoiNA M IMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ
rees Musicales” 28. července). Zakladatelem a vůd
Rodičovského sdružení v Melbourne
čí osobností kvinteta je čs. emigraci dobře známý
Jiří Tancibudek (hoboj). Novým členem je flétnista. dne 12. června 1974 byl zvolen tento výbor: předse
Zdeněk Bruderhans, bývalý člen pražského1 Noneta. da Václav Ambrož, místopředseda prof. Jiří Marvan,
pokladní Helena Jizbová, jednatelka Marie Pavlová,
2. jednatel Petr Peithner, členové výboru: D. Ambro
žová, M. Čechová, M. Jančářová, F. Kučerová, M.
OPRAVUJEME ODBORNĚ KARAVANY
Macáková, E. Marvanová, D. Váňová, J. Čech, K.
11— včetně elektr., sváření, vnitřního zařizení, atd., Jančář, J. Kopecký a J. Kůtka.
M. P.
připravuje výstavku uměleckých a řemeslných vý
robků zdejších krajanů na neděli 14. července 1974
v sále Good Ňeighbour Council of Victoria, 575 Eli
,i zabeth St., Melbourne a prosí o spolupráci všechny
krajany — zapůjčení ručních prací, výšivek, kera
;;
miky, tepaných předmětů, maleb, filmů, fotografii,
11 diapositivů atd. Volejte laskavě J. Kafku na č.
a 480-2737.

|

8-10 Helen St., West Heidelberg, Víc. 3081

i

Telefon: 459-3672,
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se !
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.
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ŠVADLENY
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Přijmeme ženy jakkoli zapracované
v oděvním oboru k práci
v moderní továrně na košile.
Platíme výkonnostní přídavky,
nabízíme prvotřídní podmínky.
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Většina žen vydělává přes $ -100 týdně.
Plné zaměstnání nebo částečné.

?
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Přijmeme též D ÍV K Y DO UČENÍ.
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234 Brunswick St., Fitzroy, Vic.

5

<

Telefon 419-1600

^

PRO ZATÍM NÍ KRAJANSKÉ STŘEDISKO
V MELBOURNE

Československé sdružení ve Viktorii najmulo míst
nosti na adrese:
632 St. Kilda Road, Melbourne (přízemí, blízko jj
křižovatky St. Kilda), které se tč. zařizuje a bude
v nejbližší době přístupné veřejnosti. Eventuální na
bídky potřebného zařízení (je třeba 50 židlí atd.) bu
dou velmi vítány. Podrobnější infnrmace: telefon
96-4155 nebo 52-1311.
I. Č.

toáemite
m o t e l g u e s t h o u se

RESTAURANT
. ' KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi

ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE

Letos v lize ještě neporažená Slavia dostala lekci
v semifinálovém zápase o Dockertyho pohár, když
prohrála vysoko s mužstvem, které t. č. na dru
hém místě ligového žebříčku. Hráči Slavie tím pro
pásli příležitost hrát ve finále poháru, ale doufejme,
že získali ponaučení, že přílišná sebedůvěra není
na místě.

Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298

DOCKERTY CUP: HELLAS — SLAVIA 3 : 0 (2 : 0)

Hellas předvedl na svém hřišti výborný výkon,
jeho mužstvo lépe kombinovalo, útočníci pronikali
S jindy dobrou slavistickou obranou a od počátku ohro
žovali branku Slavie. Svůj nápor korunovali úspě
chem ve 13. minutě a v 39. minutě zvýšili po nedo
rozumění slavistické obrany kopem z dálky na 2: 0.
Po změně stran se hráči Slavie vzchopili, měli více
ze hry, útočníci několikrát stříleli, ale jejich rány
výborný brankář Hellasu kryl. V době, kdy měla
Každou sobotu čerstvé máslové rohlíky (loupáčky) S Slavia jasnou převahu v poli, to byl nakonec útočník
a všechny běžné druhy pečivá a dortů
\ Hellasu Savage, který prošel sám slavistickou obra
dostanete u firmy
< nou a vstřelil v 65. minutě třetí branku. Slavia si i
potom udržela převahu v poli, ale skórovat se jí
CONWAYS CAKES
< nepodařilo.
B. Dvořáček
( ^ Ligový zápas s mužstvem Hellasu je právě na po
7
T92 Commercial Rd., Prahran, Víc
\ řadu v příštím (9.) kole. Hraje se v neděli 30. června
na stadiónu v Olympic Parku.
,
(proti/tržnici). — Tel. 51-2415
^
Rovněž v 10. kole hraje Slavia na hřišti v Olym
pic Parku a to v sobotu 6. července s Juventusem.
PEČIVO PO NAŠEM — PŘESVĚDČTE SE I
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RÁMUJTE
<;

u první pozlacováčské firmy v Austrálii

|

J. KOSŇAR PTY. LTD.

<*

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

!»
;!

Telefon: 37-3109
nebo: 42 Howard St., North Melbourne

!>

MELBOURNE
i SYDNEY

<>

PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
POVLAKY

j;

A. Z. Q U IL T IN G

<>
Telefon 329-8038
;[
!; nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ !;
;!
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
Ji
!> výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu jí
;[
dle Vašeho výběru.
;;

Anna Mendanová
Melbourne:

175 Břougham St.,
Kew, Víc., tel. 86-8427
Sydney:

Telefon: 622-2453

É

spolupracující^ s INTERFLORA, ^

"^Československu nebo v jiných státech

j|

Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku jf
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní ||
květinářství INTERFLORA. - - . j§
Poznáte je podle obrázku Merkura
i
ve výkladní skříni.
g

!

I N T E R F L O R A —

|

K V Ě T IN Y DO CELÉHO SVĚTA

|

KONÍŘOVÁ M IS TR Y N Í SVĚTA

V západoněmeckém Eppelheimu probíhalo mistrov
ství světa v kuželkách, na kterém k nejúspěšnějším
borcům vůbec patřila čs. reprezentantka Hana Koní
řová, jež zde získala zlatou medaili za prvenství v
soutěži jednotlivkyň. Konkurence byla tentokrát _mi:
mořádně velká a tak úspěch je to skutečně mimořád
ný. Kromě světového prvenství Konířovéobsadili
čs. reprezentanti ještě dvě čtvrtá, jedno páté a dve
šestá místa. Absolutními vítězi světového šampioná
tu však se stali kuželkáři Rumunska, kteří si z tý
denních bojů v Eppelheimu odvezli domů devět me^
dailí z 18 možných (pochopitelně i s tituly mistrí
RODIČOVSKÉ
světa).SDRUŽENÍ V MELBOURNE
zve srdečně Vás i Vaše přátele na
.
..

V Ý R O Č N Í PLES

ze skladu nebo na míru
dodá firma

;[

ANTOINE GALLERIES

r
11

"Řekněte to květinami"

VE VELK ÉM

který se koná v sobotu 20. července 1974 ‘
SÁLE "DORCHESTER-u", ALEXANDRA GARDENS

;

Začátek v 8 hodin večer, konec ve 12.30 hod.
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
Vstupné včetně bohaté večeře $ 9.00

1

i
;

Předprodej vstupenek a reservování míst:
telefon 232-7929 (F. Kučerová) nebo 359-6017 (H. Klopštoková - večer)

!

|\
1

Čistý výtěžek ve prospěch tábora čs. dětí

!

- 10 -
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Sportovnímu světu vládne fotbalový míč v Západním Německu

Mistrovství světa v kopané
Německá spotková republika — a vlastně celý fotbalový svět — žije od 13. června ve sportovním opo
jení. V ten den bylo ve Frankfurtu nad Mohanem zahájeno presidentem NSR dr. Heinemannem jubi
lejní X . mistrovství světa v kopané, které slibuje i tentokrát zajímavá a dramatická zápolení. Premiéra
světového šampionátu — alespoň obhájcům světového prvenství Brazilcům — se však příliš nevydařila.
Trojnásobní mistři světa v úvodním zápase hráli ve Frankfurtu s Jugoslávií pouze 0 : 0 a tato bezbranková remiza je pro ně ještě hodně lichotivá. Jugoslávský reprezentační tým byl po celou druhou půli
lepším celkem, vypracoval si tři "tučné" gólové příležitosti, ale nepřesnost ve střelbě a také smůla ho
připravila o zasloužené vítězství. Brazilci byli hrou soupeře šokováni a v závěru zápasu kondičně úplně
hotovi. Jugosiávci, kteří se v prvnich 45 minutách přizpůsobili pomalému tempu Jihoameričanů, podpo
rováni svými fanoušky {kterých byla ve vyprodá ném hledišti s 63.080 diváky dobrá polovina), po změ
ně stran vsadili na tempo, byli očividně lepší, ovšem střelba zůstává stále slabou stránkou jugoslávské
kopané. Zapas jako takový neutrálního pozorovatele zklamal (hlavně první poločas), i když jsme viděli
dramatické scény před oběma brankami (především však Dřed brazilskou svafvníL

Do uzávěrky HD byly seb rán y na MS tyto zapasy:
. Skupina I.: N S R '— Chile í : 0: V. Německo —
Austrálie 2 : §: Chile — V. Německo 1 : 1 : A ustráie — NSR i : 3.
' Skupina EL: B razílie -— Jugoslávie 0 : 0 : Skotsko
- Z atře 2 : 8: Skotsko — B razílie 0 : 0 : Jugoslávie
— Za ire 9 : 0.
Skupina HL: Hdaosfeko — U ruguay 2 : 0 : Buihar;kd — ' švédsko 9 z t : S d a o á É o — Švédsko 0 : 0 :
Bulharsko — G ragBay 1 : I.
Skupina IV .: S áB e .— H aiti 3 : I: Polsko — Argem ina 3 : 2: Polsko — H á S 7 : 9: A rgentina — Itálie
, : 1.
' P řím é re fe rá ty sjw rtíw u íta re d a k to ra K. Janov
ského z MS in r é e ja a a e v fžíštíiB čísle H lasu domova.

V soutěži UEFA:
T R IU M F FEYENOORDU ROTTERDAM

Vítězem třetí nejpopulámější evropské fotbalové
soutěže klubových celků, soutěže UESA (bývalý Ve
letržní pohár) se stalo mužstvo rotterdamského Feye
noordu, které po remize 2 : 2 v Londýně s předním
týmem Anglie Tottenhamem Hotspur vyhrálo odvet
né finálové utkání v Rotterdamu před vyprodaným
hledištěm se 68.000 diváků zaslouženě 2 : 0. Angli
čané nejenže zde prohráli, ale udělali zde ostudu. Ne
hráči, ale jejich fanoušci, kteří zde během utkám
vyprovokovali boxerská střetnutí, při kterých byla
celá řada návštěvníků stadiónu zraněna: demolovali
zde okna. rozbili na 300 židlí, prostě něco podobného
od svých krajanů předseda Tottenhamu neviděl, když
prohlásil: ‘'To, co zde dnes udělali, to je velká ostu
PŘÍPRAVA NA MM
da pro Anglii i klub. Takové fandy skutečně nepotře
Ve dnech 1. - S. z á ří s e ses, Otympijakém stadiónu
bujeme. obejdeme se bez nich!''
r Ř ím ě uskutečni ie lfa^ S e S ick é ag s&mvsfef E vropy,
cteré m á být vrcholem v dosavasÉHÍ historii m istrov
SPARTA — SLAVIA 1 : 3 {« : 0)
ských podniků sta ré h o koatBsefflbu.
se ho £
Po remíze I : 1 v prvním finálovém utkání českého
ločetná skupina čeehssltasáiki. K e c á cfeee zde b r á t p atera v Edenst se všeobecně očekávalo, že Sparta
ten to k rát čestao a rsiL N ejvětší šmaá u a jseáaSt- «tasB2 s a Letně Slavii v odvetě porazí. Ale jako už
ii m á koularka H elena F i t f s m , S te rá s e l e t e fafifaát v Mstosfi vzájemných styků (bylo to 185.
>d závodu k závodu le p il. Nša men^ámuMĚm. .mátísifc® derby Sparta — Slavia*. favorit i tentokrát prohrál.
‘Z laté tr e tiy ” v O stravě s a 8 a sfo ěšfii s é s i vrba. Sparta se sice v 63. minuté svým kapitánem Boh
t nichž nejlepší byl -světové e sa ra ifíd y J I J B :m. Vel- VeseřýiE ujala veden! 1 : 0. Slávisté však jakoby
•:ou. naději čs... atletiky pro Ř á s J s®b i w jísm y čs- od této chvíle teprve začali hrát. Byli najednou lep
něžcě M ."K odejše. k te rý n a tss fis la x s k ě s i ta rta n u ším mužstvem, než domácí, a třemi hezkými branka
Msunul- čs. rekord n a 406 m překážek z a poronshod- mi Segmueliera. Klimeše (v 81. minutě druhý gólí
lých 49.3 ví. Slibný je i nejiepšl skok ISteSé čs. výš- a Františka Veselého zvítězili 3 : 1 a stali se vítězi
ta řk y Věry B radáčové, k te rá v B ratisla v ě zdolala Českého poháru. Nyní “červenobílí” nastoupí k dvě
aťk u na 1.86 m .
ma zápasům o Československý pohár proti vítězi Slo
venského poháru, Slovanu Bratislava (vyhrál finále
Slovenského poháru nad fotbalisty Spartaku Trnava
SILNÍ MUŽI Z VERONY
Severoitalská
Verona -Mezí “velikány™ obstál i po dvou remizách (0 : 0 a 2 : 2) 6 : 5 na pokutové
byla v prvé polovině červ Paviásek. který vzepřel kopy). Jelikož Slovan se stal mistrem ligy, bude
na dějištěm mistrovství čs. rekord 377.5 kg a ob Slavia — i kdyby ve finále neuspěla — zástupcem
Evropy vzpěračů. jehož sadil v etai -čestné čtvrté čs. kopané v soutěži “držitelů trofejí” .
absolutními vítězi se stali 3212SŽ-0"V ELK Á CENA" MONACA A ŠVÉDSKÁ
reprezentanti SSSR před
Ovšem EejáspěšoějšÍHi
Monte Carlo bylo v květnu už tradičně dostaveníč
svými velkými rivaly Bul borcem čs. výpravy ve
světové automobilové elity, která se tu zúčast
hary. V supertěžké váze Veroně byl Karel ProM kem
Velké ceny Monaca, jež byla šestou jízdou svě
zvítězil Rus Alexejev, kte z Bohumína, který si do nila
tového šampionátu formule I pro rok 1974. Jejím ví
rý v olympijském dvojboji naů dovezl dvě medaile: tězem
se stal švéd Ronnie Peterson, na — jak po
vzepřel 422,5 kg, což je stříbrnou za druhé místo znamenávali
úsměvem novináři — z muzea výzvěd
nový
světový
rekord v nadhozu a bronz za tře euíém Lotusus 72.,
před Jihoafričanem Jody Scheckt(trhem 187,5 kg - světový tí místo v olympijském rem na Tyrellu a Francouzem
Jarrierem, startujícím
rekord, nadhozem 235 kg). dvojboji.
na americkém Shadow. Tedy celkem nečekané po
řadí. í když vítězství Peterssona není velkým překva
pením. V celkové klasifikaci postoupil Petersson ze
13. na 5. místo. Tradiční, velmi náročnou trať Vel
HLAS
D O M O V A vychází čtrháctídenně.
ké cenv Monaka zdolalo pouze 9 z 25 jezdců.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
Druhou červnovou neděli se v Anderstorpu jela
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Velká cena Švédská, která skončila triumfem outsi
Telefon: 42-5980
derů. Nejrychlejším jezdcem byl Jihoafričan Jody
Scheckter ňa Tyrell Ford (průměrná hodinová rych
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-. jednotlivý
lost 162.3 km), druhý v pořadí skončil jeho kolega
; výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za
z Tyrell Ford Francouz Patrick Depailler, třetí pak
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.- James Hunt z V. Británie na Hasketh Ford. Z hvězd
světového automobilového sportu byl nejúspěšnější
£ stg. 3.-. US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měné
exmistr světa Brazilec Emerson Fittipaldi (Mc La, Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
ren). který si tak dokonce mohl zlepšit postavení
na požádání obratem.
v celkové klasifikaci. Má 27 bodů, o 5 bodů více než
Švýcar Regazzoni.

24. 6. 1074

— Novým předsedou mezinárodního fotbalového sva
zu FIFA byl ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen
Brazilec Joao Havelange. Dostal v souboji s dosa
vadním předsedou Angličanem Sirem Stanley Rousem
především hlasy Afriky i komunistického východu,
který si tak s Rousem vyřizoval “účty” za vyřazení
SSSR z mistrovství světa.
— Vítězem 57. ročníku druhého nejslavnějšího světcřvého silničního závodu cyklistů “Giro ď Italia” se
stal — už popáté — Belgičan Eddy Merckx, ovšem
jen 12vteřinovým rozdílem před mladým Italem G.
B. Baronchellim. Belgičan Eddy Merckx je teprve
třetím cyklistou, kterému se podařilo vyhrát pětkrát
tento etapový závod, jenž ze 140 startujících zakončilo
pouze 96. Před ním vyhráli Giro ď Italia pětkrát Ita
lové: Alfredo Binda a Fausto Coppi.
— Velkou nadějí čs. dámského tenisu je bezpochyby
171etá Martina Navrátilová, která se jak na meziná
rodních přeborech Německa v Hamburku, tak i na
mistrovství Itálie v Římě probojovala až do finále,
kde však — především pro svou malou mezinárodní
zkušenost — neuspěla. V Hamburku prohrála ve flnále dámské dvouhry s Němkou Helgou Masthoffovou 4 : 6, 7 : 5 a 3 : 6 (té se pak o týden později re
vanšovala v římském čtvrtfinále), na Toro Italieo
v Římě podlehla pak Martina přední světové te
nistce Američance Chris Evertové 3 : 6 a 3 : 6.
Slovan mistrem — Lok. Košice a Prešov sestupují .

:: Fotbalová liga

::

Na takové nervové vypětí, jaké zažili příznivci
kopané v Československu v právě zakončené sezóně,
na tak vyrovnanou soutěž, si i starší návštěvníci
zápasů 1. čs. ligy těžko vzpomínají. Vždyť teprve
poslední kolo, které se hrálo v předvečer zahájení
mistrovství světa — ve středu 12. června — určilo
nejen přeborníka republiky, ale i oba sestupující.
Mistrem Československa a tím i účastníkem příštího
ročníku “Poháru mistrů evropských zemí” se stal
bratislavský Slovan, který na Tehelnom poli porazil
Nitru 4 : 2 a tím s definitivní platností zlikvidoval
přímo senzačně finišující pražskou Slavii, jež měla
do posledního ligového kola šanci na prvenství v čs..
kopané. Nakonec však prohrála v Žilině 1 : 2 a obsa
dila třetí místo. Zatímco Bratislava bude reprezen
tovat čs. kopanou v PMEZ a pražská Slavia v sou
těži “držitelů trofejí” , zasáhnou pražští vojáci a
mužstvo ostravského Baníku od podzimu do meziná
rodní soutěže UEFA (bývalý Veletržní pohár).
Klíč k rozuzlení gordického uzlu na konci tabulky
mělo v posledním kole mužstvo Tatranu Prešov. To
však doma prohrálo se Zbrojovkou Brno 0 : 1 a to
znamenalo konec v 1. lize a naopak záchranu Mo
ravanů. Jelikož dva další “aspiranti” na sestup:
Plzeň a Inter Bratislava se v západočeské metropoli
rozdělili o body, nepomohlo fotbalistům Lokomotivy
Košice k záchraně ani vítězství 3 : 2 v domácím derby
nad VSS. Slovenská kopaná tedy “dodala” 1. čs. lize
mistra, ale i oba sestupující. Do nejvyšší čs. fotbalo
vé soutěže postupují Třinec a Jablonec (!) a tak tý
my historických zemí budou.mít většinu 10 : 6. — Po
zoruhodná je ta skutečnost, že mezi šestým mužstvem
v pořadí — Teplicemi — a do 2. ligy sestupujícím
15. týmem ligy — Lok. Košice — jsou pouhé 2 body,
což nemá v Československu obdoby.
28. kolo: Dukla Praha — Sparta Praha 2 : 0, Slo
van Bratislava — Bohemians 2 : 1, Tatran Prešov
— Baník Ostrava 2: 0, Slavia Praha — Inter Brati
slava 3 : 1, Škoda Plzeň — VSS Košice ’5': 3, Loko
motiva Košice — AC Nitra 5 : 1, Teplice — Trnava
2 : 1 a Žilina — Zbrojovka Brno 1: 1.
29. kolo: Bohemians — Sparta Praha 3 : 0, Inter
Bratislava — Žilina 0 : 1, Zbrojovka Brno — Škoda
Plzeň 3 : 1, Nitra — Teplice 2 : 0, Baník Ostrava
—• Lokomotiva Košice 2 : 1, VSS -Košice — Prešov
1 : 2, Trnava — Slovan Bratislava 3 : 2 a SlaviaPraha — Dukla Praha 2: 1.
30. kolo: Plzeň — Inter Bratislava 1 : 1, Prešov
— Zbrojovka Brno 0: 1, Slovan Bratislava — Nitra
4 : 2, Žilina — Slavia Praha 2 : 1, Dukla Praha —.
Bohemians 1 : 0, Teplice — Ostrava 1 : 1, Sparta;
Praha — Spartak Trnava 0 : 0 a Lokomotiva Koši
ce — VSS Košice 3: 2.
Konečné pořadí: 1. Slovan Bratislava 37 bodů, skó
re 58 : 39; 2. Dukla Praha 35 b.; 3. Slavia Praha
34 b., skóre 47 : 38 (nejúspěšnější čs. mužstvo jara!):
4. Baník Ostrava 34 b. (skóre 40 : 42) ; 5. Žilina 30
b.; 6. Teplice, .7. Trnava, 8.. Sparta Praha, 9. VSS
Košice, 10. Zbrojovka Brno, 11. Nitra (všech 6 muž
stev po 29 b.); 12. Bohemians, 13. Inter Bratislava.
14. Plzeň (po 28 b .); 15. Lokomotiva Košice 27 b.,.
aktivní poměr branek 50 ; 47(!); 16. Prešov 25 bodů.;
skóre 35 ; 43.

