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VOLÁNÍ Z MANILY

Dějiny néjsou nikdy mrtvé a některé minulé udá
losti promlouvají často důrazněji k lidem naší doby,
kteří jsou ochotni naslouchat, a to i přes všechny
1 časově a místní rozdíly. Tento mocný hlas dějin spoiuutváří přítomnost a nelze jej umlčet železnými opo
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLO V AK NEWSPAPER nami, ani zdmi věznic nebo výstřely popravčích čet
a konečně ani bdělostí politických tajemníků a komu
Ročník XXVI.
Melbourne 5. dubna 1976
Číslo 7.
nistických vyslanců.
Když L. Ma. Guerrero psal monografií o filipín
V Praze a Moskvě "naprostá shoda názorů"
ském národním hrdinovi Dr. J. Rizalovi (The First
Filipino), požádal československého komunistického
vyslance v Londýně Dr. Hájka, aby mu obstaral fo
tokopie článků v litoměřických novinách o Rizalově
návštěvě v květnu 1887. Vyslanec dokumenty obsta
ral, ale o velkém filipínském vlastenci se češi a Slo
Chce-li československý občan číst v těchto předsjezdových dnech i jinou než východě". Vždyť “ Sadaváci nesměli dovědět. Domnívám se však, že Rizasportovní stránku novin a je už docela syt výkladů na tém a (citujem e nadpisy tův režim se stal posluš lovy zkušenosti jsou velmi poučné i pro nás nyní a
namátkou vybran é): Form ujem e socialistického člověka,
Komplexní uplaťňo- ným nástrojem v rukou že jeho volání z Manily je nutno věnovat pozornost.
José Rizal, mladý filipínský student v Manile, po
váni zásad kádrové práce, Politickoideová příprava mladých, S komunistickou egyptské buržoazie a im
odpovědností,x Spojení tvůrčí fronty se stranou. Ručí za svou práci, Chozrasčot perialistických monopolů". zoroval s rozhořčením, politický útlak a hospodářské
vykořisťování Filipinců španělskými kolonialisty v
v družstvu atd., pak zbývá už jen číst informace a komentáře o mezinárodní Zůstává ovšem naděje, že druhé polovině minulého století a odešel do Španěl
politice. Konečně u nás se vysoká politika vždycky hodně pěstovala, kdejaký ‘ ‘arabské národy nikdy ne ska, aby tam studoval medicínu a aby pak v ostat
venkovský děda měl mezinárodní politiku v m alíčku. Všimněme si na několika zapomenou na politickou a ních evropských zemích získal světový politický pře
hled a zkušenosti pro boj o svobodu a nezávislost Fi
příkladech, jaké informace se těm dědům i ostatním dostávají nyní.
diplomatickou podporu a
lipín. Studoval také oční lékařství u nejlepších od
Číňané jsou na strán Savimbiho a Robertovy se pomstili obyvatelům všestrannou pomoc, kte borníků té doby ve Francii a v Německu, kde navá
kách novin téměř denně, bandy vyzbrojené zbraně oblastí, které je odmítly.” rou jim poskytoval a po zal korespondenci s ředitelem německého gymnasia v
Rozhořčení nejméně tak skytuje Sovětský svaz a Litoměřicích Dr. Blumentrittem, který byl známým
jejich domácí i zahraniční mi čínské výroby a vycvi
orientalistou a studoval filipínskou tagalogštinu \ a
politika je komentována čené čínskými vojenskými velké jako v Moskvě vyvo další země socialistického folklor.
společenství”
.
hodně zevrubně. I taková poradci drancovali, loupi lalo v Praze a Bratislavě
V Evropě spolupracoval Rizal s filipínskými stu
Vedle
jihoamerického dentskými kluby a připravoval ideově a politicky
čínská nafta a její proni li, mučili a upalovali an- vypovězení sovětsko-egyptkání nebo . podbízení na golské vlastence. Zabili ti ské smlouvy o přátelství “ Svědectví z pekla” a stá cesty k osvobození Filipín. A z těchto důvodů se roz
hodl také, žé navštíví Čechy a bude tam studovat
japonském trhu stojí za síce Angolanů dříve, než a. spolupráci egyptským lých protestů proti-“ Pinopoměry, neboť ho zajímala problematika českých ze
shromážděním, chetově juntě” v Chile ob mí v Rakousko-Uhersku. Po pětidenním pobytu v L i
zvláštní komentář (pod narychlo ustoupili na se Lidovým
nadpisem “ Nástroj vydírá ver, východ a jih. Vraždili protože “ přispěje k zhor jeví se občas také infor- toměřicích odjel . 17. května 1887 do Prahy a pak do
n í"). Především však čín ženy, staré lidi a děti, aby šení situace na Středním (Pokračování na str. 2) Brna, ale zatím není známo, zdali měl možnost se
vymanit z okruhu německých hostitelů a navázat
ský (konkurenční) postoj
styky s některými českými vlastenci, a proto další
Ústup
nezaměstnanosti
k událostem ve Třetím
výzkum v německých a českých novinách té doby je
světě, nejnověji v Africe,
žádoucí. Z finančních důvodů jeho pobyt v naší zemi
byl ovšem jen krátký.
vyvolává rozzlobené ko
Služebníci sovětského kolonialismu nebudou určitě
mentáře. Z článku R P
Am erické hospodárstvo sa v tomto roku zotavuje. Doteraz nemáme statistické
podporovat další výzkum o filipínském bojovníku pro
“ Lež a pomluvy jim ne správy z mesiaca m arca, ale už vo februári bol vykázaný ďalší vzrast zaměst ti španělskému kolonialismu minulého století, neboť
pomohou” si ocitujeme nanosti a ústup nezaměstnanosti. V celom americkom hospodárstve (bez far- ten Filipinec by mohl být inspiračním zdrojem pro
ukázku:
m árstva) pracovalo vo februári 78,300.000 osob, přibližné tol'ko, ako před za- náš lid a mohl by tak vyvolat další “ politickou diverzi” .
“ Rozhořčení a pobouření ěiaíkom recesie. Ekonómia přijala nových 210.000 pracovníkov a odborníci po■
Rizal, který ovládal mimo rodnou tagalogštinu čty
vyvolává to, -že maoisté ukazujú na to, že tento vzrast zaměstnanosti je výraznější ako tomu bolo za
ři evropské jazyky, měl styk s evropskými vzdělanci
špiní Sovětský svaz - vel recesie v rokoch 1957 a 1958. Keď sa tento februárový prírastok na zaměstna té doby, psal články a básně a vydal svým nákladem
kou socialistickou mocnost nosti přidá k prírastkom v predchádzajúcičh mesiacoch, tak za tri mesiace — |své- dvě novely, ve kterých líčil metody španělských
- která pomáhá Angolské december> jan uár a fe b ru á r'— vzrástla zaměstnanost" o 770.000 osob a od juna kolonialistů a utrpení filipínského lidu, byl ochoten
lidové republice. Obviňují sa dostalo na výplatné listiny výše 2 miliónov riadnych zamestnancov, teda zjav přinášet krajní oběti v bojí o svobodu své vlasti a
stával se opravdovou politickou silou. Jeho finanční
Sovětský svaz stejně jako iste pozoruhodný.
prostředky byly velmi omezené a proto šetřil dokon
Kubu ze zločinů, které ve
Nezaměstnanost pokles si ako. v januari, ale od práce sa uvádza, že v mi-, ce i na 'jídle tak, že často i hladověl, jen aby mohl
skutečnosti páchají impe la o. 0.2%, teda zo 7.8% v borníci vo vládnych služ nulom roku príbudlo na vydat své knihy. Uslyší toto volání z Manily ti naši
rialisté spolu s maoisty. januári na 7.6% vo februá bách poznamenávajú, že americkom trhu práce no exulanti, kteří nemají nouzi, ale na exulantskou prá
ci finančně nepřispějí, i když vědí dobře, že bez pe
Právě rasisté, žoldáci a ri. Je to pokles sice men- ani to nečakali, že by sa vých IVž milióna sil, z čoněz se žádné politické akce nemohou uskutečnit?
Pro nás je velmi pozoruhodné, že Rizal dal v Evro
bolí uspokojili aj s tým, ho bolo 1.100.000 žien. Je
keby február nebol vyká to pozoruhodný zjav, ktorý pě podnět k velké debatě filipínských studentů a inte
zal nijaký pokles neza však nemožno pripísať len lektuálů o tom, jaké jsou nejefektivnější metody po
litického boje o filipínskou samostatnost. I když fili
na vrub minulého roku. pínské, poměry v minulém století byly značně odlišné
městnanosti.
Když Miloš Form an p řija l "O s k a ra " za Lásky jed
V súvislosti s prejavu- Odborníci ho komentuj ú "od našich poměrů dnes, politický útlak a hospodářské
né plavovlásky, za tehdy nejlepší film neam erické
produkce, četli jsme kom entář, že tím Hollywood júcimi sa výkyvmi na pra- tak, že nástup žien na pra- vykořisťování jsou zde společným jmenovatelem. R i
ocenil nejen výborně udělaný film , ale že současně covnom trhu je třeba si covný trh začal už v r. zal. ovšem v Evropě pocítil tíživou skutečnost, že ne
poctu celé československé kinem atografii, kte povšimnut’ správy mini 1947 po vydaní zákona na jen Španělsko, ale i ostatní evropské země jeho po
bytu byly koloniálními mocnostmi a že Rakousko-Uherrá byla tehdy na výši. Dne 30. březria tr. přebíral
podporu
zaměstnanosti, sko nebylo spravedlivé k Slovanům, a proto jej naše
Miloš Form an "O sk ara " za film One Flew Over The sterstva práce, ktorá ana
Cockoors Nést (volně přeloženo Let- nad hnízdem bíáz- lyzuje povojnový vývoj na ale že až minulý rok sa problematika zajímala. Pochopil, že za dané situace
■ * ) a veliká pocta patřila už jenom jem u. Vlastně ne americkom trhu práce a táto aktivita ■žien mani-. nelze očekávat politickou pomoc od evropských zemí
— celý film , jehož režii měl Form an, dostal i na nástup žien na tento trh. festovala či naakumulova- a že je proto nutno nejdříve budovat. předpoklady
pro svobodu Filipín a čekat na příznivou mezinárodní
M n yauodské poměry zcela mimořádné uznání: vedle
A nakoťko mám po ruke la tak výnimočne.
mocenskou konstelaci.
režiséra byli poctěni "O skarem " i představitelé hlav
Pre potřeby statistické
n i re ie mužské (Jack Nicholson) i ženské (Luise Flet- aj analýzu o pracovnej úViděl, že tehdejší svět nedával Fiíipincům žádné na
d n s rev á), kam eram an a autor skriptu, tedy pět od- časti žien v Českosloven definujú americkí odborní děje a že je třeba se spoléhat v prvé řadě na své
«■£* am erické film ové akadem ie jednomu film u , což sku, tak porovnám aj nie- ci pracovnu silu v krajině vlastní síly, a-proto se snažil probouzet své krajany
se v 42feté historii těchto odměn do té doby nestalo. ktoré americké a česko ako súhrn osob vo veku v Evropě a ve vlasti svými články a novelami z ne
V y n a m e n á n í nepřekvapilo, už před jeho ohlášením
tečnosti a ze sobecké politické pohodlnosti, která se
h y l fara pokládán za nejlepší současné film ové dílo. slovenské čísla o pracov nad 16 rokov, ktoré buď obhajovala tím, že se stejně.nic dělat nedá. Rizai
už óracujú alebo prácu se rozhodl, že bude přes veškeré potíže a nepochope
Ořtfli i » má publicita měla zřejm ě vliv i na rozhod- nej aktivitě žien.
wěěí československých úřadů dát desetidenní vízum
V správě ministerstva (Pokračovanie na str. 2) ní pracovat pro osvobození své vlasti, i když to snad
éhěaea Itte tý m synkům (dvojčatům ) Miloše Formabude práce až pro budoucí generace.
* * , ÉJerí navštívili po více než pěti letech otče a
Nejdříve byl pro radikální revoluční řešení mocen
• f ® přBam ni slavnostnímu předávání film ových odskými prostředky, ale brzy pochopil, že program
PUBLISHED by F. Váňa,
8 Moorbouse St.,
boje ohněm a mečem se nedá uskutečnit, když lid
Riehmónd, Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
ÍPfcSMš poznámka: Pochytili jste jedno jasné a opanebude mít morální sílu, aby vojenských zbrani po
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne. Vic. 3000
I n é české slovo v slavném film u? Prozradit je
užil. Dále si dobře uvědomoval, že “ otroci dneška
mSalr w .—vinách dost dobře nemůžeme.)
(Pokračování.na str. 2)
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Letem světem
(Pokračování se str. 1)
mace o Pátém světadílu.
Tak se např. čs. čtenář
dozvěděl v Rudém právu
(23. 3.) o “ horečném zbro
jení v Austrálii a na No
vém Zélandu” . Z článku
“ V rozporu s uvolňová
ním napětí” se dovídá, že
na
plány
militarizace
Austrálie má být vynalože
no víc než 660 miliónů
australských dolarů, “ čím
byl vlastně takový záchvat
militaristické horečky v
Austrálii vyvolán?” List
odpovídá obsáhle: “ Když
se moci chopila liberálně
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agrární koalice . ., upusti
la od zahraničně politické
orientace předešlé labouristické vlády, a za svůj
cíl vyhlásila obnovení těs
ného vojenskopolitického
svazku se Spojenými stá
ty. USA se zase po své po
rážce v Indočíně snaží usa
dit v prostoru Indického
oceánu a v jižním Ticho
moří a legalizovat svou
stálou vojenskou přítom
nost ve vodách mezi ostro
vem Guam a mysem Dob
ré naděje, a to pomocí vo

Volání z Manily
stupňování militarizace a
horečného
zbrojení
v
Austrálii a na N. Zélandu
a jejich souhlas s výstav
bou amerických základen
v této oblasti nutně zne
snadňují uvolňování napě
tí, které naléhavě potře
buje. tato část světa.”
Jinak se konaly v mi
nulých dnech v Moskvě po
rady Chňoupka s Gromykem. Společné komuniké
zdůrazňuje naprostou sho
du názorů na světové udá
losti . . .

(Pokračovanie zo s-•
hťadajú. V kategorii žien
to vypadá takto: v r. 1947
bolo v Amerike 52.500.000
žien nad 16 rokov a z tých
bolo zaregistrovaných na
pracovnom trhu 16.700.000,
teda len nějakých 31%. V
r. 1975 bolo žien vo veku
nad 16 rokov bezmála 80
miliónov a z nich už bolo
zavedených na pracovnom
trhu výše 37 miliónov. te
da takrner 46%. Taký bol
příliv ženských praco vných sil za posledných 25
rokov. vzrástol o 12-5%.
Keď túto aktivitu ame
rických žien porovnáme s
pomerami pracovného nasadenia žien v Českoslo
vensku, prichadzáme k to

Czechoslovakian Country Club NSW.

konal 21. 3. na vlastním pozemku v Kemp Creek
druhou členskou schůzi za účasti ol osob. Po refe
rátech předsedy, sekretáře a pokladníka o dosavadní
činnosti a programu do budoucna darovali přítomní
celkovou částku $ 6.245 a půjčili klubu bezúročně
$ 4.000. Tohoto obnosu bude použito v programu 2.
etapy budování střediska. Předseda^ poděkoval jmé
nem výboru všem dárcům a věřitelům (kteří si ne
přejí být jmenováni) a vyslovil naději, že tento chvá
lyhodný čin bude příkladem dalším krajaiíúm. kteří
pomohou urychlit dokončení celého stavebního progra
mu. Podrobné informace o klubu a jeho programu
sdělí předseda J. Rutar — tel. 604-4267 nebo sekretář
H. Trhlík — tel. 587-9691 (Sydney*.
H. T.

g

o

á

r

m

i

t

e

MOTEL GUEST HOUSE
r esta u r an t

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

muto výsledku: v Česko
slovensku je asi 7 milióna žien vo veku. nad 15
rokov, ktoré sa v česko-,
slovenskom případe rátajú
do pracovných sil. Všim
neme si, že je to o roč
ník viac ako v Spojených
štátoch. Z toho tvoria žen
ské pracovníčky vo veku
15 až 54 rokov 49% z cel
kového počtu pracovných
sil. To znamená, že v Čes
koslovensku je relativné o
3% viac ženských pracovných sil ako v Spojených
štátoch, teda pracovná nasadenosť do ekonomickej
činnosti je vyššja aspoň o
3% ako v Amerike. To ďalej znamená, že zatial’ čo
v Spojených štátoch sa asi
46% ženskej dospelej populácie uchádza o prácu
alebo už pováčšine aj pra
cuje, v
Československu
tvoria ženy v produktívnom veku už 48%% pra
covných sil.
To ďaiej znamená, že
sa ženy v Československu
čo do pracovného nasadenia rýchlo približujú mužom: z 1.000 žien je 820
už pracovně činných, zatial’ čo u mužov je to z
jednoho tisíca 840, teda
len o 20 viac ako u žien.
A tak, zatial’ čo v Čes
koslovensku sú už aj v
oblasti ženskej práce re
zervy takmer vyčerpané a
s ďalším ■rekrutováním
žien do ekonomickej činno
sti nemožno už bez vážnej
újmy na spoločenskom a
rodinnom živote rátat’ , v
Spojených štátoch napriek
búrlivému nástupu žien na
pracovný trh po druhej
světověj vojně, je ešte
stále 43 miliónov žien v
produktívnom veku, ktoré
nie sú zahrnuté do celko-

(Pokračování se strany 1)
se mohou stát otrokáři zítřka” a že tedy. program
pouhé národní nezávislosti nemůže stačit, poněvadž
by se národ mohl dostat do moci diktátorů domá
cích. Stát tedy může být nezávislý a lid přitom mů
že být zotročený a vládní systém malé skppiny pa
novačných a hrabivých a yelké části nužných ne
může být lidským ideálem.
Obavy Rizalovy se ukázaly velmi opodstatněné, ne
boť je známo, že v sedmdesátých letech bylo ve
svobodných Filipínách statkáři a dřevařskými fir
mami vytlačeno několik kmenů do hor a existenčně
doslova ničeno a že nově objevený kmen na ostrově
Mindanao měl být vystříleni poněvadž stál v cestě
lidské hrabivosti. Pouhá-státní nezávislost tedy ne
stačí. A my víme dobře, že komunistická Čína je
státem nezávislým, stejně jako. Kuba a Jugoslávie.
Ve světle těchto skutečností je tedy třeba chápat
úsilí českých a slovenských reformních komunistů
a hlasatelů “ socialismu s lidskou tváří” , kteří jsou
pouze protisovětští a jiné problémy nevidí.

Rizal dospěl k názoru, že vyšší morální úroveň
lidu je nutným předpokladem pro dosažení a udrže
ní svobody a že boj o státní nezávislost musí jít ruku
v ruce s bojem o demokratické občanské svobody a
sociální spravedlnost. Neváhal proto kritizovat Filivých pracovných sil v kra pince, jejichž jedinou ambicí je mít útulný dům,
jině, lebo dosial’ trvalé rodinu a hrst rýže, a zdůrazňoval, že obětavost, ob
čanské ctnosti a vyšší vzdělání lidu jsou nutnými
zamestnanie nehťadali.
průvodci na cesté ke svobodě.
Podťa úradnej správy
Výrc-k. který učinil Goethe, že “ nic není'tak moc
ministerstva práce pracu
ného jako myšlenka, která přichází v pravý čas” ,
je celá polovička žien v nutil Rizala, aby se snažil formulovat politický pro
kategorii, ktorá sa ozna gram, který je opravdovou odpovědí na nejpalčivější
čuje ako “ white collar otázky doby, a i když věřil, že “ myšlenka zvítězí
nad hrubou silou” , neočekával, že se to stane- bez
workers” , teda
1’ahšia
opravdového úsilí. A tak budování morální, politic
kvalitnejšia práca.
ké, hospodářské a sociální základny národní svobody
Ďalšie rozčlenenie za bvlo jeho plánem bezprostředním a čekání na vhod
městnaní a žien vypadá nou příležitost, kdy — bude-li. třeba — se boj o svo
takto:, ženy tvoria 91% v bodu dokončí i prostředky mocenskými, plánem dlou
hodobým. Bezprostřední plán se však nesmí zaned
kategorii nižších banko bávat pouhým očekáváním příležitosti k uskutečnění
vých úradníkov a 87% po- plánu dlouhodobého.
kladníčiek. V pomocných
Jako lékař studoval Rizal psychologii a mentalitu
zdravotných službách ich exulanta a viděl jeho tendence k přehnané jednostran
je 72%, 44% v žurnalisti- nosti ve volbě politických prostředků a že často jde
jen o ventilování vnitřního napětí a nespokojenosti. .
ke, 25% obsluhuje moder a proto usiloval o důslednou racionalizaci politických
ně kompútry. Ukazuje sa. metod a prostředků. A tak otázka účinných prostřed
že nová priemyselná tech ků a priorit v exilové práci byla předmětem debat
nika vytvára neustále viac Filipinců v Evropě v druhé polovině minulého sto
letí.
takých miest, ktoré móžu
Měl jíž prosperující ordinaci v Hong Kongu, ale' v
ženy zastat’ právě tak ako
době politického “ uvolnění” ve Španělsku a ve fili
muži.
pínské kolonii se rozhodl ke krajní oběti, k návratu
A aký to má vplyv na do vlasti, aby tam budoval ony předpoklady fili
pínské samostatnosti. V tomto omylu ho nemůžeme
pracovně uplatnenie mu
následovat, ale jeho odvážný krok byl pochopitelný
žov? Okrem toho, že ženy v době, kdy nemohl působit na lid ve vlasti rozhla
tvoria
prevážnu zložku sem. Brzy po návratu byl Rizal deportován na Min
pracovníkov v niektorých danao, kde musel žít v oblasti mu vykázané, ale i
kancelářských a výskum- tam začal brzy organizovat hospodářské družstvo,
obchodní společnost a plánoval důkladnou výchovu
ných prácach, ženská prá lidu.
ca vytlačuje zo zamestnaUkvapená a neúspěšná revoluce Bonifaciova, se
nia vyššie ročníky mužov. kterou neměl Rizal nic společného, přispěla k zostře
Tak napr. v r. 1947 z ve- ní koloniálního režimu a Rizal byl Španěly odsouzen
kovej skupiny mužov 55 k smrti a 30. prosince 1896 byl zastřelen popravčí
četou filipínských vojáků, poněvadž prý byl ideovým
až 64 rokov pracovalo
inspirátorem vzpoury.
'
89%, v r. 1974 to však po
Rizalova báseň na rozloučenou Ultimo Adiós, psaná
kleslo na 77%, teda o ce Španělsky, patří ke skvostům španělské - literatury.
lých 12%. Ale ešte vyraz- V ní se básník loučí s milovanou zemí, ozařovanou
nejšie zasiahla ženská pra- sluncem, perlou východních moří, pro kterou umírá,
aby ona mohla žít. Jeho dílo volá přes vzdálenost
covná konkurencia do ve- času a místa, volá dnes, i když snad v Čechách se
kovej skupiny mužov na nesetkal s českými vlastenci a i když jeho hlas je
odpočinku. V r. 1947 pra zabarven romantickým stylem minulého století, ale
covalo vo věkovej skupi je velmi naléhavý a zaměřený k problematice stále
živé.
ně mužov 65 rokov a star
- Volá k umělcům a vědcům, že není možno být ne
ších 48%, v roku 1974 to
politickým v době, kdy. národ potřebuje naší poli
však pokleslo na 22%. tickou práci; volá k exulantům všem, že boj o pou
Očakáva sa, že tento vplyv hou státní nezávislost nestačí, a volá k.porobenému
ženskej pracovnej sily na lidu. že bez kulturní a mravní vyspělosti nelze získat
přesuny v mužských pra a udržet svobodu.
Ochota přinášet osobní oběti pro vlast je však nej
covných kategóriách bude silnějším hlasem filipínského vlastence. A kdo ne
pokračovat’ .
chce slyšet, ten si svobody nezaslouží.
. Dušan Lehotský
- S. Hofírek

Práca žien v Amerike

SYDN EY

-

jenského paktu ANZUS
společně s Austrálií a No
vým Zélandem . . .”
Další podrobnější zprávy
o amerických vojensko-politických machinacích v
této oblasti provází po
známka: “ To všechno je
motivováno potřebou ‘vy
tvořit protiváhu’ proti ja
kémusi ‘sovětskému ne
bezpečí’ -v této části svě
ta” a závěr: '
“ Politika
obnovování
vojenskopolitického svaz
ku se Spojenými státy,
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Odkládaná deportace
ČS. N Á M O Ř N ÍK A

z

kanady

— Předseda Svazu sloven
ských spisovatelů A. Pláv
ka. předal
cenu Pavla
Országha
Hviezdoslava
překladatelce slovenské li
teratury a literární vědkyní T, I. Mironovové.
— V Praze zasedala čs.britská komise k dohodě o,
kooperaci, obou zemí. Vy
daná , zpráva
říká, • že
“ představitelé obou dele
gací zhodnotili vzájemnou
výměnu zboží, průmyslo
vou a vědeckotechnickouspolupráci a projednali
možnosti dalšího rozvoje
hospodářských vztahů me
zi oběma zeměmi” .
— Ministerstvo zahraničí
tlumočilo ■ velvyslanectví
USA v Praze “ ostrý pro
test proti nebezpečnému
útoku na newyorskou úřa
dovnu čs. letecké společ
nosti ČSA, ha kterou byl
podniknut pumový atentát.
Zároveň vyslovilo požada
vek, aby vláda USA pat
řičně zajistila
ochranu
životů občanů ČSSR v
USA a jejich majetku před

ním východě. Sovětská
kancelář . Aeroflotu byla
čs. námořníků, kteří zběhli z čs. lodi Praha na ostrově Groote Eylandt, požádali
značně poškozena, zraněn
však nebyl nikdo.
v Darw inu o azyl, po půlročním pqbytu v Austrálii byli vzati do vazby, aby byli,
—
Podle zprávy na plenár
deportováni do Československa. Poplach způsobený krajan y v Darw inů, zorga
ním zasedání českého pronizovaná publicita v australských novinách a televizi a protesty veřejnosti do
tialkoholního sboru v Pra
sáhly nakohec změnu rozhodnutí m inistra přistěhovalectví tehdejší vlády a po
ze abstinuje jen polovina
151eté mládeže. Z toho jed
tom povolení oběma námořníkům zůstat trvale v Austrálii.
na třetina pije jen pivo
Loni v srpnu se udál o azyl Nejvyšší kanadský jen lodní knížku.
nebo víno, kdežto 14% si
podobný případ v Kanadě: soud v Ottawě a výsledek
k těmto oběma nápojům
Poslední zpráva je však
přidá občas něco ostřejší
z lodi Bratislava zběhl čs. byl znova nepříznivý: žá ještě radostnějšk Morci
ho. V 18 létech abstinuje
námořník Jan Morcinek dost o povolení trvalého nek je kuchař a restaura
už jenom 17% mládeže. Z
a požádal o azyl. Kanad pobytu v zemi se zamítá. tér Vašata z New Yorku
této věkové skupiny pije
ské úřady za Trudeauovy Obhajoba Jana Morcinka, potřebuje právě kuchaře.
37% pivo nebo víno, kdežto
téměř polovina všechny
vlády se k žádosti stavěly kterou sjednalo Čs. národ Vašatovi se už prý poda
druhy alkoholických nápo
podobně jako australský ní sdružení v Kanadě (a řilo vyběhat Morcinkovi
jů včetně destilátů.
ministr
přistěhovalectví která stála 7.000 dolarů a pracovní povolení ve Spo
— V loňském roce bylo v
předchozí australské vlá námahu několika. členů), jených státech, a zdá se
Československu vyšetřová
no 267.779 trestných činů
dy: azyl še zamítá, naři nebyla tedy příliš úspěšná, tedy, že v těchto dnech
a přečinů a stíhání bylo
zuje se deportace, do čes- ale zbytečná jistě riebyla překročí Morcinek hranice
zahájeno proti 198.692 pa
- už proto ne, že se USA, kde už deportační
skoslovenska.
chatelům. 81.92% spácha
Jana Morcinka se na podařilo deportaci dvakrát příkaz kanadského mini
ných činů bylo podle zprá
štěstí ujalo tamní čs. ná v poslední chvíli zarazit. sterstva přistěhovalectví
vy náčelníka Federální
kriminální ústředny pplk.
rodní sdružení: dvakrát Nakonec bylo dosaženo neplatí.
J. Janůrka objasněno. V
bylo stanoveno datum de pomocí několika členů par
Případem se zabýváme
hospodářské
kriminalitě
portace, k níž nedošlo - lamentu toho, že byl de- také proto, že by měli být
bylo odhaleno 50.853 trest
byla odložena. K vyřizová portáční rozkaz založen, upozorněni na jednání ka
ných činů a přečinů. Pro
ní případu najalo Čs. datum deportace odloženo nadských úřadů čs. spor útoky teroristických a ji jevuje se prý tendence k
ných obdobných skupin” . rozkrádání finančních pro
sdružení advokáta, který na neurčito a Morcinkovi tovci, kteří přijedou na le
Jde o protest v souvislo středků a zvyšuje se po
podával odvolání
proti byla dána možnost, odjet tošní olympiádu do Mont sti s výbuchem bomby
čet závažných případů se
rozhodnutím úřadů. Jedině mezitím do jiného státu, realu, nebo kteří přijedou před budovou sovětské le škodou nad 100.000 Kčs.
zájem veřejnosti se nepo který zastává jiné názory na návštěvu do Kanadv a tecké sDolečnosti Aeroflot, Loni bvlo s D á c h á n o v re
dařilo Vzbudit - kanadské na udělování azylu. Nej rozhodnou se žít na Zápa kde je také kancelář c s a , publice 192 vražd a jejicn
které byly výbuchem roz pokusů - objasněnost byla
noviny, až ria maíé výjim  prve se zdálo, že pro Mor dě trvalé. Tvrdé, někdy bity dvě výkladní skříně.
. 94%. Téměř 54% násilných
ky, se o případu nezmíni cinka zbývají jen dvě ta bezohledné dodržování no Podle New York Post vho- činů je pácháno pod •vli
ly, rozhlas a TV vůbéc ne. kové země: Chile a Argen vého kanadského přistěho- -dili bombu v noci před bu vem alkoholu. Majetková
Dne" .15. března tr. se za tina - jediné dosažitelné valeckého,zákona by moh dovu Aeroflotu členové trestná činnost tvoří 85%
býval
odvoláním
Jana státy,
které
přijímají lo některé naše návštěvní organizace Ozbrojené ú- ' veškeré trestné. činnosti a
derné židovské hnutí odpo došlo u ní k poklesu. Do
Morcinka proti rozhodnutí emigranty bez cestovního ky velmi nepříjemně pře ru na protest proti sou pravních nehod bylo loni
Dr. V. Z./HD časnému jednání o Střed v Československu 80.025.
soudu o zamítnutí žádosti pasu. Ján totiž pas nemá, kvapit.
při nichž ’ zahynulo 1.952
osob.
— Ve věku 74 roků zemřel
' v Praze profesor Karlovy
university. člen korespon
dent ČSAV F. Němejc a ve
Jostenova anglická inform ační služba FCI uve
bankovní zápůjčky ve výši 19.7 m iliard. Připočtevěku 76 let rovněž profe
řejnila koncem minulého měsíce zajím avá data,
me-li k této částce nové úvěry z loňského roku,
sor KU a člen korespon
dent ČSAV Vladimír Solpřevzatá ze "Z p rá v y o Východní Evropě", publi
dospějeme k obnosům, které západní odborníci
nař.
kované v Ženevě v Business International S. A. V
odhadovali. Tyto částky představují většinou dlou
Krátce před vánocemi, 1974 vzbudil v Austrálii velkou pozornost případ dvou

Obchod Východ - Západ

úvodu připomíná FCI Leninův výrok, že v honbě
za ziskem prodají kapitalisté bolševikům provaz,
na kterém budou nakonec sami oběšeni a pouka
zuje na rostoucí obchod Západu s komunistickými
státy a na stoupající deficit- východoevropských
zemí v obchodě se Západem a s tím související
vzrůst zadluženosti západnímu finančnímu světu. Z
2.7 m iliard y dolarů v roce 1973 stoupl obchodní de
fic it států Rady vzájem né hospodářské pomoci v
poměru k západním zemím na 3.5 m iliardy v roce
1974 a v loňském roce, kdy vývoz na Západ po'
kles!r ale dovoz pokračoval, aby mohlo pokračovat
plnění pětiletky a kdy SSSR musel dovézt velké
množství obilí, stoupl na 10 až 11 m iliard dolarů.
Sověty ani satelitní země nezveřejňují své pla

tební bilance,

ale odborníci dokládají, že státy
R V H P získaly loni na Západě úvěry v částce nejenéně 6.5 m iliard y dolarů, ale spíše je to částka
taiesa 9 m iliard dolarů. Tyto nové zápůjčky na
Západě zvýšily celkové zadlužení evropských ko- il— llilických zemí na 23 až 2 8 'm iliard dolarů.
(TPoffle: am erických bank je to až 32 m iliard dola«S_| H ěkteři východoevropští reprezentanti popře
l i , že je zadluěení jejich zemí tak vysoké, ale Polatteá ěKtannační služba připustila, že východoevropsbě stá ly dostaly na Západě v roce 1973 a 1974

hodobé úvěry a byly použity hlavně k nákupu in
vestičního m ateriálu. Některé z úvěrů se m a jí
splácet teprve dodávkami výrobků získaných ze
zařízení kupovaného na Západě na úvěr.

— P ři přechodu hřebenů
Bášť ve Vysokých Tat
rách se zřítili dva horolez
ci z Východního Německa
a na miste zahynuli. Od
začátku letošního roku za
hynuli ve Vysokých Tat
rách už 3 horolezci.

Ve "Zprávě z Východní Evropy" byla uvedena
tabulka, porovnávající obchodní bilance evropských
komunistických států se státy kapitalistickými,
— V minulém čísle, jsme
resp. vzniklý deficit, a úvěry, poskytnuté Zápa
se zmínili o propuštění 8
dem dle stavu koncem roku 1 9 7 5 . Z tabulky vy
italských novinářů, za
plývá, že Československo vykazuje příznivější stav
městnaných v čs, rozhla
než jeho komunističtí partneři. Vykazuje totiž pa
se. Později došla z Prahy
úřední zpráva, která pro
sivní bilanci se Západem v roce 1 9 7 3 — 9 7 m i l i ó n ů
puštění potvrdila. Píše se
dolarů, 1 9 7 4 — 2 3 4 miliónů a v r. 1 9 7 5 (odhad)
v ní:
“ Některé západní
3 0 0 až 3 5 0 miliónů dolarů, tedy méně než např.
agentury rozšířily v po
Bulharsko (r. 1 9 7 3 — 1 5 2 mil. $, 1 9 7 4 — 4 5 7 mil. Š ,
sledních dnech informace
o propuštění několika ital
1 9 7 5 — 5 0 0 až 6 0 0 mil. dolarů) a daleko méně než
ských zaměstnanců čs.
Polsko ( 1 9 7 3 — 1 . 1 3 8 , 1 9 7 4 — 1 .8 9 9 milionů a 1 9 7 5
rozhlasu, při čemž zkresle— odhad — 3 . 3 0 0 miliónů). Sovětský svaz vykazo , ně a nepravdivě informuji
val obchodní deficit v r. 1 9 7 3 — 6 7 9 mil., 1 9 7 4 — •
o okolnostech tohoto kro
ku. V ČSSR, jak známo,
4 4 1 mil. a v neúrodném roce 1 9 7 5 — 4 až 5 mi
platí zákony pro každého.
liard dolarů. Odhadované zvýšení úvěrů v roce
Několik italských redakto
1 9 7 5 činí u Československa 1 .0 až 1 ,2 miliardy $,
rů Čs. rozhlasu v těchtc
u Bulharska 1 .5 — 1 .6 miliardy, u Vých. Německa
dnech demonstrativně od
3 . 8 — 4 . 0 , Maďarska 1 .5 — 2.0, Polska 5.8.— 6.0,
mítlo plnit závazky, které
pro ně jako pro státní za
Rumunska 1 .8 — 2 .2 a SSSR 8 .0 — 1 1 .0 miliard
městnance byly platné ji;
dolarů.
od r. 1974 a proti nímž a;
dosud nikdy nevznášeli ja

kékoli námitky. Svým po
stupem, naprosto nesluči
telným s převzatými zá
vazky pracovníka Čs. roz
hlasu, pozbyli na základě
příslušných zákonných ustanovení možnosti praco
vat v této instituci. Proto
s nimi byl rozvázán pra
covní poměr.” Zpráva se
nezmiňuje o tom, že byli
tito Italové, členové Ko
munistické strany Itálie,
obviněni ze styků s čs.
občany a že fyto styky ne
hlásili nadřízeným úřa- .
dům, jak bylo jejich po
vinností. Podle soukromé
zprávy byli obviněni ze
styků s některými čs. disi
denty a s A. Dúbčekem.
— Veřejná
bezpečnost
Středočeského kraje pro
vedla dvoudenní preventh
ně bezpečnostní akcí, kte
rá byla zaměřena na “ pro
tispolečenské živly a na
rušenou
mládež''.
Při
kontrolách v 752 podezře
lých bytech a podobných
objektech bylo předvede
no 116 osob. Celkem bylo
předvedeno na útvary VB
275 osob, z nichž byla ve
174 případech prokázána
trestná činnost.
— V Praze byla zatčena
S41etá Věra Květnňnvá Je
oovmena, ze v doně od ..
1972 podvodně vylákala od
různých občanů částku
převyšující půl miliónu
Kčs. Slibovala obstaráni
bytů, parcel, rcxiinných
domků apod.
— “ Navrátilec” z Mnicho
va, bývalý hlasatel Roz
hlasu Svobodné Evropy
Pavel Minařík pokračuje
v propagandě. Při minu
lém vystoupení na tele
vizi řekl Minařík, aby po
strašil: "Mohu klidně ří
ci. že zásoba důkazů není
ještě vyčerpána. Mnohé z
nich budou posuzovány na
zcela jiném fóru než je te
levizní beseda.”
— V loňském roce hořelo
v Československu na 4.242
místech, čímž vznikly ško
dy za 210 miliónů Kčs a
zahynulo
při . nich 103
osob.
— Společná schůze výboru
pro průmysl, dopravu a
obchod obou sněmoven Fe
derálního
shromáždění
jednala o “ postupné pře
stavbě
velkoobchodních
cen” .
— Ke zprávě v minulém
čísle o zahájení soudního
přelíčení se západor.ěmeckými občany, kteří pašo
vali do Československa
různé zboží - textilní vý
robky, radiomagnetofony,,
reproduktory, holicí stroj
ky, náhradní díly k auto
mobilům atd., dodáváme,
že byli odsouzeni na 3% a
na 3 roky žaláře. Dva
.plzeňští překupníci dostali
15 a 12 měsíců žaláře ne
podmíněně.
— Ve věku 78 let zemřel
v Praze vědecký pracov
ník Archeologického ústa
vu ČSAV dr. I. Borkovský.
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Kalendář H D
DUBEN 1976
Jarka Vlčková

• Richard František Branald, činoherní a operní
herec, režisér a dramatický spisovatel, se narodil
3. dubna 1876. Napsal řadu divadelních her (Naše
maminka, Muzikanti z české vesnice) a her pro
ochotnická jeviště. Vzpomínky na něho zachoval je
ho syn, spisovatel Adolf Branald, v knize Skříňka
s líčidly.
• 4. 4. 1711 se narodil malíř fresek Jan Václav
Spitzer. Zbytky jím malovaných nástropních fresek
dosud můžeme spátřit v kostele sv. Michala v Praxe
a dále pak oltář sv. Augustina se Spitzerecn malo
vaným obrazem z roku 1756 v kostele na K a rto ě.
• 4. dubna 1956 zemřel ve Valašském Meziříčí Jan
Nepomuk Polášek, hudební skladatel, pedagog a sbě
ratel lidových písní valašských. Ve Valašském Me
ziříčí — svém rodišti — byl profesorem zpěvá na.
učitelském ústavu a reálném gymnasiu a se svou
chotí Boženou, roz. Táborskou, založil zde viastei ho•dební školu. Z jeho sborů jsou oejzuáinéjS; symionietta Radhošť. Balada o námořníkovi a S ah at Ma
ter.
• Před sto léty — 5. dubna 1876 — se sapotfii Fran
tišek Lexa, zakladatel české egyptaiogíe, profesor
UK a ředitel Čs. egyptoiogickěh® ústava. K d o ž fi
významné egyptské literární texty, vydal gramatiku
demotštiny a dílo o veřejeési životě ve starém
Egyptě..
• Patřil k těm. kdo síejaě abdžvQhocfeě vytvářeli ua
prknech NI) Rostandora Cyrana jako S a r o r a Cé
sara či Čapkova Loupežníka agáw GaeSlmta Fátssta.
Hrál téměř všechny hlavní male v Basessavých dra
matech, vytvářel postavy Heszy v Ksapitově Princez
ně Pampelišce, švandu v Tylově StsaakocickěHi du
dáku, Karla IV. ve VrcHíckěís© Xscž sa Karlštejně.
Jana Husa ve stejnojmenném ěram sts Jiráskové či
Romea v Shakespearové Jak se vám 1M. To je jen
mály, ale přece rozmanitý výběr z €§raáefaá činno
sti Rudolfa Deyla. jenž se BatwS, xmraěž před sto
léty — 6. dubna 1876.
• V Soběslavi se narodil 7. saiaaa I8S5 malíř a gra
fik Ladislav Zítek, jehož poěžte&i saEěšecká díla
(Potok, Z Okoře) jsou crrfivEěBa Majákem, další díla
samostatného výrazu přinesla řada cesmýeh staropražských motivú.
• Divadelní a filmový komik. Vlasta Burian se na
rodil 9. 4. 1891. Jeho osobitě kaesacké a herecké
nadání a improvisačm sdbogwosí. z něho udělaly sku
tečného krále komiků své doby. Na všech inscena
cích i ve filmech, v nichž óSsskerrai. měl také svůj
významný podíl režisérský. Vynikl ve Brnech C. k.
polní maršálek, Revisor. C SBědEaéto krámu. Kata
komby, Tin vejce do skla aj.
• Spisovatelka Božena Benešová (raz. Zapletalová)
zemřela 8. dubna 1836 v- Praze, kam se přestěhovala
v r. 1908 z Napajedel. Puhlikcsvala první verše i pro
su v Novině, České kultuře a Lípě. Y románu Člověk
polemisovala s idealistickým pojeiim umělce a kul
tem jeho výlučnosti vyjádřeným v šaádově románě
Loutky i dělníci boží čí v Svobodové Zahradě irémské. Osud českého člověka za p rrcí světové války
vylíčila v trilogii Úder. Podzesni plameev a Tragic
ká duha. Její novela Don Pabio. don Pedro a Věra
Lukášová byla zfilmována a znfeamaíisována E. F.
Burianem.
, • 10. dubna 1896 se narodil Jaroslav Tomášek, skla
datel, kritik a organizátor hudebního života. Vedle
své činnosti skladatelské se věnoval organizaci hu
debního ruchu českého.
• Vojtěch Bořivoj Aim. sbormistr a skladatel, se
narodil 13. 4. 1886. Profesor konservatoře v Praze,
v létech 1924-1954' sbormistr ‘ 'Typografie” , již po
zvedl na světovou úroveň a s níž měl bohaté úspěchy
doma i na četných zahraničních zájezdech. Založil a
vedl madrigalové Aimovo kvarteto. Je tvůrcem asi
120 skladeb sborových, které jsou stále na repertoáru
všech našich pěveckých sdružení.
•
15. 4. 1936 zemřel malíř a ilustrátor Yěnceslav
Černý, s jehož ilustracemi jsem se poprvé setkala ve
svém mládí v Jiráskových Starých pověstech českých.
• První český jaderný řvsík Bohumil Kučera zemřel
16. dubna 1921.
• Počátky literární tvorby spisovatele Viktora Ka
mila Jeřábka byly pod vlivem A. Jiráska. V jeho
duchu tvořil litomyšlské maloměstské historie s žán
rovou drobnokresbou a humorem jasné pohody. Ja
ko učitel působil v Prstících, kde téměř dvě deseti
letí věnoval osvětové a buditelské práci, v Obřanech
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Budúcnosť světového
polnohospodárštva
V súvislosťi s prehlbujúcou sa zásobovacou světovou krízou pokračuje roz třeba obdobné zvýšit’ proprava o perspektivách polTiohospodárskej produkcie v svetovom meradle. Vzhťa- dukciu zeleniny, ovocia,
dom na vzrastajúcu svetovú populáciu a na zvyšujúce sa nároký na spotřebu okopanin, mlieka, masa a
potravin kladů sa základné otázky o budúcnosti světového poťnohospodárstva vajec.
A toto zvýšene
takto: móže poťnohospodársfvo ešte stále zvyšovat' prúdukciu?, Aké sú per množstvo sa musí vypro
spektivy v tomto ohl'ade?.A ké výhliadky dává k tomu moderná poťnohospodárska technologie na základe nových objavov agrofiológie a agrofechniky?
A

Redaktor významného am erického denníku Christian Science Monitor Peter
Tomge mal rozhovor s vynikajúcim i odborníkmi a uveřejnil o tom sériu článkov
ve zminenom časopise. Získané poznatky sa sice sústreďujú prevážne na per
spektivy amerického pďnohospodárstva do konca tohoto storočia, ale mnohé
poznatky májů obecná platnost' a týkajú sa možností a podmienok poťnohospodárskej produkcie vo svetovom meradle. Peter Tonge sa dozvěděl, že hoci sa
nám nateraz bilancia medzi produkciou a spotřebou ukazuje v nepriaznivom
svefie, predsa nie sú perspektivy tak beznádejné za předpokladu, že sa poťnohospodárskej produkcii bude věnovat' zvýšená pozornost' vo svetovom meradle
a že sa všade v poťnohospodárskej praxi uplatnia určité agrobiologické a agro
technické zásady, ktoré dávajú v teorii nové horizonty rozmachu ekonomickej
činnosti na pdde.

Začnime. teda napřed s
bilanciou
produkcie
a
spotřeby.
V prvom řade třeba
konstatovat’ , že poťnohospodárstvo ako jeden zo
sektorov Tudskej ekono
mickej činnosti představu
je sektor najvačši a najdóležitejší. To hádám a,i
preto, že ešte vždy v dů
sledku veťm i nízkej pro
duktivity práce v poťnohospodárstve rozvojových
krajin pracuje v tomto
sektore světověj ekonomie
naj viac
prqcovných sil.
Pohádková
produktivita

práce v najpokrokovejších
krajinách nemóže zmeniť
tento
sociálne-politický
fakt vo svetovom merad
le.
Pri tom je rovnako dů
ležité si povšimnut', že sú
len tri krajiny na svete,
ktoré dnes vyvážajú viac
potravin ako dovážajú. Sú
to Spojené štáty, Kanada
a Austrália. Ostatně kraji
ny, vrátane vyspele.) západnej Európy, sú v potra
vinách schodkové a odhliadnúc od- toho, aj také
oblasti ako je Východná
Európa sú neustále nese-

u Brna, kde v době svého působení napsal nejvíce a
nejvýznačnější ze svých děl. První předseda Morav:
ského kola spisovatelů V. K. Jeřábek zemřel ve svém
rodišti Litomyšli, kde jeho otec byl správcem Augu
stovy tiskárny, 16. dubna 1946.
• Cyklus pěti dřevorytů Domov, ilustrace k Wolkrově Baladě o Bohu, ženě a muži, podobizna Mikuláše
Alše, ilustrace Erbenovy Kytice, dřevoryty k Dostojevského Bratřím Karamazovým a Zápiskům z mrtvé
ho domu — to jsou ve zkratce hlavní díla grafika
Rudolfa Švajdlera, který se narodil 17. dubna 1906
v Hořicích.
• Jen jedna pražská pouť měnila svůj ’ ráz spolu s
vývojem české společnosti, a byla to právě pouť
největší, která nebyla jen záležitostí Prahy, nýbrž
celého národa, protože se na ni sjížděly tisíce poutní
ků z Čech a Moravy. Byla to pouť svatojanská. A
nejvíce poutníků našlo v té době, kdy v Praze bý
valo vše obsazeno, přístřeší U Halánků na Betlém
ském plácku, kde panímáma, stará maminka bratří
Náprstků, připravila výborné ubytování — rok co rok.
Tento dům, nazvaný podle někdejšího majitele Jana
Halánka z Jičína, zejména proslul v 19. století, kdy
byl majetkem Vojty Náprstka a jeho choti Josefiny,
.známých lidumilů a kulturních pracovníků. Vojtěch
Náprstek, který se narodil 17. dubna 1826, politik,
účastník revoluce 1848 a organizátor Čechů v Ameri
ce, tu založil velkou knihovnu, kterou spolu s domem
věnoval museu,: jež sám roku 1862 založil a pro něž
r. 1886 dal zbudovat v zadní části domu podle plá
nů architektů Antonína Bouma a Bedřicha Muenzbergera novou musejní budovu — dnes Náprstkovo
museum.
• Jiří Švehgsbír, tvůrce portrétu J. S. Bacha, je
velmi známým grafikem a především rytcem mnoha
krásných známek. Vyzdobil moka šálek s podšálkem
vyrobený z nejlepšího českého porcelánu značky pirkenhammer. Jiří švengsbír se narodil 19. dubna 1921.

bestačné a- prispievajú tak
veťm i citelne-k prehlbovaniu světověj zásobovacej krízy.
Minulý rok vyprodukovavali roTníci vo -všetkých
končinách světa 1.150 miliónov metrických ton obil
nin. Produkcia v tom ro
ku zaznamenala rekordnu
úrodu pšenice, ovsa, ryže
a iných obilnin. Ale aj tak
toto množstvo sotva kryje
svetovú potřebu. Odborní
ci upozorňujú, že ak sa
má terajšia úroveň zásobovania obilninami zacho
vat’ , tak - vzhTadom na
vzrastajúcu populáciu musí světové poťnohospodárstvo zvyšovat’ produkciu obilnin aspoň o 2%
ročně, tak že by mala svě
tová produkcia obilnin do-'
siahnuť na konci tohoto
storočia
1.880 miliónov
metrických ton. Vyjádře
né vročných vzťahoch je
to takto: každoročně pribudne na svete 98 miliónov l ’udí a pře skromné
zaistenie tohoto prírastku
musia farmáři vyproduko
vat’ každoročně o. 23 miiiónov ton obilia viac. Sa
mozřejmé, že okrem toho

dukovat’ aj za tej okolno
sti, že rozrastajúca sa urbanizácia siaha po značnom množstve hektárov
úrodnej pódy a tak zniču
je rozsah světověj ornej
plochy. A nielen to. Ubúda
aj ďalších výrobných prostriedkov ako je voda, pá
livá, ochranné prostried-ky
a umělé hnojivá. O všetko
toto musí světové poťnohospodárstvo bojovat’ s
inými sektormi národného
hospodárstva. Móže byť
tento boj úspěšný? Móže
poťnohospodárstvo za tak
to neprieznive sa vytvárajúcich podmienok splnit’ ■
úlohu, ktorá sa od něho
očakáva?
Profesor na poťnohospodárskej škole v Pennsylvánii dr. Bob Herr odpovedal kladné, poukázal však
na rožne okolnosti, ktoré
sa musia-zmeniť, ak má
poTnohospodárstvo ďalej
lepšie prosperovat’ . Na
prvom mieste menoval
Fudskú silu. Tvrdil, že
poTnonospodárstvo sa do
stává do krízy najma v
Spojených štátoch, pretože
niet dosť odborného dorastu, ktorý by mohol reali
zovat’ perspektivy pre roz
voj amerického farmárstva.- V posledných rokoch
sa mnoho zanedbalo vo
výchove odborného dorastu, zabudlo s a ’ na odbor
né poFnohospodárske školenie - všade sa pociť.uje
citel’ný nedostatok odbor
ných sil.
Nesmieme však pri tom
m yslieť len na to, že sa
nedostává pracovníkov v
bezprostrednej práci na
(Pokračovanie na str. 8)

Z D R U Ž E N IE AU STR A LSK ÝC H SLOVÁKOV
VO V IK T O R II

Vás srdečne pozýva na .
V E L K O N O Č N Ú

z á b a v u

ktorá bude y nedeťu 18. apríla 1976
V NORTH MELBOURNE TOWN HALL
(Spodná sála)
Začiatok o 7. hod. večer.
Vstupné $ 7.- na osobu (včetne kvalitnej večere)
Výčapné povolenie na vlastně liehoviny
Bohatá tombola
Zaistenie vstupeniek:
89-6407 (Kašarik), 726-0430 (Svatík)
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Ferdinand Peroutka

“ytě
vo
s dětská nemoc levičactvi”
Leonid Breznev zahájil 25. kongres sovětské kom unistické strany dlouhým referátem o zahraniční po
litice. Jak samy počítají, ale ja k i mnozí jin í p o č íta jí, sověty získaly v údobí od posledního kongresu
nejvíce úspěchů v zahraniční politice. C ítí, že to m ají oslavit. Vše ostatní, co Brežněv dále řekl, byly
vedlejší poznámky za tímto hlavním tem atem . D ruhá pozoruhodná okolnost byla ta, že se Brežněv nikte
rak netajil tím , že vzrůst sovětského vlivu ve světě se dostavil nikoli přes to, že je detenta, nýbrž právě
proto, že je detenta. C itujm e ho. Vyslovil se: "N e d ě lám e žádné tajem ství z toho, že se dívám e na detentu jako na způsob, ja k vytvořit příznivější podmínky pro mírové socialistické a komunistické konstruk
ce" Sověty jsou náhle přítomny na místech světa, kde dosud přítomny nebyly. To se zdá být ona "k o n 
strukce".

s
—

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
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Telefon 598-V756

| Optical Service

Západní sovětologové zavedli na chvíli trochu zm atku do přítomných sovětských dějů. Po určité strán
ce je také sovětologie sobecké povolání, také v ni panuje soutěž, sovětologův ideál je zpráva, kterou
kolegové nem ají. T a k některé sovětology příliš snadno napadalo, že Brežněv snad. svou politikou detenty
vzbuzuje doma oposici a že snad bude vystřídán. Nic z toho nebylo pravda. Naopak, za svou politiku
detenty byl Brežněv oslaven jako žádný sovětský vůdce od dob Stalinových. "Zasluhuje dík za svou ne
únavnou a ušlechtilou p rá c i", usnesla se sovětská komunistická strana. Brežněv, bylo řečeno na kongresu,
'ovládá umění proniknout do duše člověka". Brežněv, bylo také řečeno, pomohl vytvořit "čisté a-bezmračné
nebe nad n ám i".
Se vší potřebnou jasností vyšlo najevo, že sověty nem ají

nejmenší chuť měnit své vedení. Bylo by

od nich dokonce pošetilé, kdyby usilovaly o pád m uže, za jehož vedení došlo k nápadnému posílení so
větské posice ve světě. Neočekávejme pošetilosti od sovětů. Dovedou ocenit, co nazývají "čistým a bez
m račným nebem nad n ám i".

Roku 1920 Lenin sepsal chvíli shovívavý i k před
malou knížku s titulem sudkům. Je-li doba nadše^
' ‘Levičactvi - dětská ne na pro demokracii, lenin
moc komunismu” . Tehdy ský komunista nepolemisushledávaly povídavé ko je od rána do večera proti
munistické skupiny v Dán demokracii. Vklouzne ně
sku, Holandsku a Němec jak do jejích záhybů a pří
ku, že Lenin je málo radi ležitostně také vystupuje
kální pro jejich vkus a vy jako demokrat.
Buďte
povídaly mu úctu. Aniž by vždy tam, kde jsou masy.
tím byl deprimován, L e učil Lenin. Jeho ideální
nin použil příležitosti a komunista snaží se být
jasněji než kdy dříve sta ' uvnitř hradeb, ne před ni
novil podstatu své taktiky mi .. . Bere účast na exi
stujících institucích, parla
pro dobytí světa.
Shrňme stručně obsah mentech a konferencích.
jeho knížky. Radikální le- Hlavní věc je dostat se
vičácká hesla, psal Le dovnitř, být uvnitř, rýt a
nin. nemají větší smysl vrtat zvnitřku, ne pokřiko
než ukojit ješitnost někte vat zvnějšku. Jde-li o ko
rých mladíků. Zbytečně munistickou hrdost, po v í
poplaší ještě silného ne tězství bude dost času ji
přítele a učiní ho opatr ukázat.
ným. Dospělý komunista
Zavíráme Leninovu kníž
umí držet, jazyk za zuby. ku s živým dojmem, že
Jeho cílem je revoluce, ale sovětské vedení perfektně
nepůsobí si zbytečné obtíže provádí taktiku uloženou
tím. že by to každý den Leninem. Je dokonale pro
každému vykládal. Je to, sto ‘ ‘dětské nemoci leviučil Lenin, jako když člo čáctví” . Rozšířilo komuni
věk stojí před vysokou ho stický vliv po světě a nerou: může se drápat rov , užilo při tom ani jednoho
nou cestou vzhůru, nebo levičáckébo hesla, obyčej
může pohodlněji vystupo ně citovalo hesla všelid
vat spirálou. Lenin ukládá ská. Častěji ve jménu ko
spirálu. Podle jeho knížky munismu, nyní mluví více
bývá třeba zaplatit daň ve jménu Helsinské kon
ctóbě a prostředí, osvojit ference než .ve jménu ko
si populární hesla, být na munismu. Je to duch Hel
sinek, který prý si žádá,
aby sovětské Rusko inter
|
ELEKTRIKÁŘ
■ “ venovalo v Angole. Je cí
lem leninské taktiky, aby
|
7 dní v týdnu
“ demokratický odpůrce pře
stával vědět, kdy snad se
I
JUeš Hubschmann
má začít bránit.
Ovšem, každého může
|
Tel. 233-3815
“
napadnout:
Lenin
učil
f
' !l držet jazyk za zuby; jak
to, že on sám jazyk za zu

L~-----------

by nedržel, nýbrž napsal
knížku, v níž svou taktiku
dopodrobna prozradil? Ne
unesla ho pýcha tvůrce,
který by těžce snášel, kdy
by vynikající práce jeho
mozku, přesná krása jeho
taktiky zůstaly lidem ne
známy? Ale Lenin nebyl
do té míry ješitný. Musí
me se seznámit s dala ka
pitolou leninismu, která
jedná o tom. že komunista
si může počínat celkem
bezstarostné ve styku s
demokraty, poněvadž oni
jsou předurčeni k pádu.
Bylo Leninovým přesvěd
čením, že demokratická
společnost nemá krunýř,
že je to měkkýš, který se
nemůže bránit nebezpečí
ani když je zná, poněvadž
demokratická
pravidla,
zvyky a zlozvyky a stále
se točící kolotoč přerůzných mínění a zájmů mu
to nedovolují: Leninovo mí
nění o politických schop
nostech demokratů bylo
nejhorší. Následkem toho
si dovoloval přetvařovat se
i nepřetvařovat se. Také
jeho dědici se přetvařují i
nepřetvařují. Nelze říci, že
nebývají někdy upřímní.
Smluvili ■ mírovou, koexi
stenci, smluvili detentu,
smluvili Helsinskou konfe
renci, třikrát se potěšili z
toho, že mír byl upevněn,
a zároveň třikrát opakova
li, že mírová koexistence,
detenta a Helsinská kon
ference jsou formami tříd
ního
zápasu,
dokonce
“ vrcholem třídního zápa
su” . Že bude mír, ale zá
roveň že budou i “ osvo
bozovací války” .

Je třeba vidět sovětský
režim, jak nyní existuje.
Není to nervosní ani ne
dočkavý režim Hitler vě
řil, že všechen veliké n w á
být vykeoáiM za j á ® živo
ta. sice Je to ztraceno.

Snad bylo trocha spects
v Chruščovov L ale v Brežněvovi Jistě netá. Lesanistická rtai f a panuje, ale
je spravována s jakous:
byrokratickou solidnosti.
Kolektivní vedení se vži
lo. každý si dává dobrý
pozor, aby kolektivní ve
dení nepohoršil. Za tím
vším je leninismus v dob
rém stavu a nedotknutý.
Někteří jsou nakloněni ří
ci: což necítíte uvolnění?
Nevidíte, že východ a zá
pad
spolu
obchodují?
Ovšem že vidíme. Ale ja
ká nevědomost o Leninovi
se tu projevuje! Lenin byl
průkopníkem obchodu me
zi východem a západem,
když nikdo jiný by se byl
neodvážil. V letech pade
sátých, za Stalina, byl po
praven značný počet ko
munistických vůdců za ná
znaky, že by snad východ
mohl obchodovat se zápa
dem. Jak nepatrné bylo to
prohřešení proti tomu, co
ši dovoloval Lenin, který
připisoval západnímu prů
myslu nesmírnou roli při
obrodě Ruska, Dalek toho,
aby se levičácky ohradil
proti styku še západem,
zval americké firmy do
Ruska a nabízel jim kon
cese (slyšte, dokonce kon
cese), soukromě si dopi
soval s americkým prů
myslníkem. S vášnivým
(Pokračování na str. 6)

Nevhodná slova
M ilan R ň n čk a

Z nafoukanesti tě nejčasiěji podezírají prázdní.
★
Snahu naučil se v lesa chodit jsem nechal dáv
no běžec.
★
Nejvíc obvykle zapiští tem kdo neví co' chce.
★

To. cs chceš napsat až jednou, nenapíšeš nikdy.
*
Něvyimasasý ještě neznamená křivý.
♦
Všedtao se zaisojL ale ne všechno pře bolí.
★
Nejsvésfeiiiitěji bývá hlídáno ukradené.
★
Odpovědností se netál — uměl se jí vyhnout.
★
Když zjjstísLže svět se nedá napravit, zkus to
alespoň se seboo sazným.
★
Není ziá. když si z nás autor dělá legrací, ale
když si tím nejsme jisti.

★
Není podstatné, že ho neučili krást. Měli ho učit
— nekrást.
★
, Ohnout té mohou, ale sám se sklonit nemusíš.
★
Každý7, kdo říká "Kdyby se něco stalo” , pevně
věří. že ne jemu.
★
Proč jsou životopisy slavných lidí tak oblíbeny?
Každý v nich hledá kousek sebe.

★
Doma neříkal a venku se na to odvolává.
★
Je zlé, když už nám nedochází ani běžné.
★
Moudré rady obvykle jenom udílíme, pro sebe
býváme spíše chytří.
★
Každá nová moudrost se zdá být nejprve bláz
novstvím.
★
■Nejvíc zdržují ti, kteří se musejí vracet pro
rady.

★
Člověk by měl jen dospět, nikoliv přestat růst.
★
Člověk by nevěřil, nač všechno se lidé dokáží
koukat, když je to zadarmo.
★
Vztek se neptá — dělá rovnou vykřičníky.
tAt

Nejhbrší je ta pravda, o které se bojíme pře
svědčit.

■
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Sověty a levičáctsví
(Pokračování se str. 5)
zaujetím četl proslulou
tehdy americkou knihu
Taylorovu o výkonnosti
práce, která byla později
prohlášena stalinisty za
katechismus
otroctví.
Avšak Lenin chtěl,4 aby
kniha byla užívána v rus
kých školách jako učebni
ce: “ Učit se pracovat je
teď hlavní a vskutku ná
rodní ruský úkol.’ ’ Stali
nismus byl obrovská úchylka od leninismu.
Nynější soyětské kolek
tivní vedení se vrátilo k
leninismu - se všemi jeho
návody a úskoky jak po
razit demokracii. Nechuť
sovětologů nebo snad ne
chuť těch, kdo je zaměst
návají, zabývat se důklad
ně tím, co leninismus jest,
je nebezpečná. Je to jako
nezajímat se, jaká je sku
tečnost, co leninismus má
pro nás v zásobě.
-

★

-

Kongres sovětské komu
nistické strany tiše skon
čil, a co bylo, bude. čte
me, že snahy po zlepšení
vztahů mezi západem a
východem budou pokračo
vat - po čtyřech letech detenty budou pokračovat ale že ze sovětské strany
to bude doplňováno pod
porou všech bojovných le
vých hnutí na světě. Ve
doucí američtí politikové
vyslovili pochybnost, zda
se sovětská intervence v
Angole snáší se zásadami
detenty, a zda sověty ne
budou musit, pro tuto věc
“ čelit hněvu
historie” .

7

Leonid Brežněv projevil
všechnu ochotu čelit tomu7
to druhu hněvu a ve své
řeči na kongresu odpově
děl, že “ někteří buržoasní
vůdcové předstírají pře
kvapení” a nad oprávně
ným sovětským podnikem
v Angole začínají “ výt” .
V anglickém referátu by
lo užito slova “ howl” , kte
ré se obvykle překládá ja
ko “ výt” . Snad však Brež
něv v rámci detenty užil
nějakého mírnějšího ruské
ho slova, které by spíše
znamenalo něco jako “ bě
dovat” nebo “ lomit ruka
ma” . Zdálo se mnohým,
že na Helsinské konferen
ci byla vyjednána větší so
větská blahovůle v povo
lování emigrace těm sovět
ským občanům, kteří si
toho budou prát. Někteří
to - omylem - dokonce 'po
kládali za pevný sovětský
závazek a navrhovali, aby
americko-ruský obchod byl
zastaven dokud sověty ne
uskuteční ’
svobodnější
emigrací. Na kongresu od
pověděl
Brežněv:
“*To
ovšem není řeč. jaké je
možno užívat vůči Sovět
skému svazu." Na západě
roste mínění, že kdo má
takovou deterrta. nepotře
buje už žádnou studeno®
válku. Někteří oznamují,
že slova “ deteota" bž ne
budou užívat.
To lze považovat za vý
raz rozmrzelosti a za cel
kem oprávněný závěr z
faktů, jež jsou k disposi
ci. Ale mnozí jiní. zejjsséna na odpovědných mí
stech, se obávají jit tak

daleko v logice. Cítí se
postaveni před volbou:
buď tuto velmi nedokona
lou detentu, anebo historii
bez brzd, úplné politické
prázdno nad tragickými
možnostmi doby.
Nic z toho, co se na
kongresu dělo, nenasvěd
čuje, že by sovětská ko
munistická strana v čem
koli opustila leninismus,
ačkoli někdy se zdá, jako
by se sověty zřekly zápa
su o Evropu. Ale to ovšem - je také leni
nismus. Po první světové
válce byl Lenin zklamán
neochotou evropského proletariátu připojit se k re
voluci po ruském vzoru.
Tehdy uložil pěstovat za
tnu revoluční var v Orien
tu. Nelze říci. že by so
větské vedení bylo zaned
balo toto část Leninovy
nauky. Tři asijské státy
nedávno ještě nekomunistické - Jižní Vietnam,
Kambodža. Laos - jsou ny
ní komunistické. Lenin
ještě nemohl pomýšlet na
činnost v Africe, ale doba
pokročila, a dnešní sovět
ské vedení zahájilo akci v
Angole. Konečný cíl je le
ninský: obklíčit váhavou
Evropu revolučními hnutí
mi barevných národů.
Sovětský kongres byl
zahájen jako otevřená událost. televise přenášela
obraz řečnícího Brežněva
a tleskajících
delegátů.
Tato otevřenost pominula,
dveře se na nějakou dobu
zavřely před mezinárodní
mi korespondenty, některé
děje se přestěhovaly ze

zasedací síně do komuni
stického soukromí. Sovět
ské novinyyreferovaly,.že
delegáti z četných komu
nistických zemí jsou “ od
rána do večera” zaměst
náni hovory se sovětskými
hodnostáři,
čímž nepo
chybně byli míněni sovět
ští Stratégové. Obsah těch
to hovorů se zřejmě ne
hodil pro tele visi. Také
toto odpovídá zásadám L e
ninovým, který učil, že
komunismus
musí
mít
vždy svou veřejnou i ne
veřejnou, legální i nelegál
ní stránku.
Zatím co se toto dělo v
komunistickém soukromí,
zasedací síň byla opět
otevřena veřejnosti a kaž
dý mohl naslouchat deba
tě o sovětské ekonomii.
Debata byla vedena s “ ne
obyčejně upřímným kriticismem” , jak některé zá
padní noviny usoudily. U
tohoto neobyčejně upřím
ného kriticismu se zastav
me. Debata se točila ko
lem faktu, že konsumní
průmysl v sovětech je za
nedbáván a buď vyrábí
málo nebo vyrábí špatně,
nekvalitně. Bylo připuště
no, že sovětský občan shá
ní dosud, s obtížemi věci
denní potřeby, od uzenin
až po automobilové pneu
matiky.
Bylo
otevřeně
konstatováno, že cílů, jež
si sovětský pětiletý plán
pro konsumní průmysl sta
novil, nebylo dosaženo. V i
na, jak řečníci zjišťovali,
je na neohrabané, neschop
né byrokracii. Sám Brež
něv obvinil centrální plá
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novací úřady z nedostateč
ného zájmu o konsumní
výrobky.
Kdo v dálce tyto stesky
čte, snad se rozíobí na so
větskou byrokracii, která
hatí nejlepší sovětské úmysly. Nápadné však je,
že sovětská byrokracie by
la už tolikrát uznána vin
nou a ještě se nepodařilo
ji přemoci. Vypadá to, ja 
koby to byla smělá, ne
ohrožená byrokracie, kte
rá má svou vlastní nepře-,
možitelnou moc a opět a
opět se odvažuje saboto
vat pětileté plány. Praví-,
me “ opět a opět” , neboť
stejně byla byrokracie kritisována už na kongresech
minulých. Známe tíhu so
větských trestů. Kdy ko
nečně tyto tresty postih
nou zlovolné byrokraty?
Znovu a znovu byli kritisováni a znovu a znovu vy 
šli se zdravou kůží. To má
své příčiny.
Od svých nejrannějších
počátků se sovětský re
žim vždy znovu usnášel
na převaze těžkého, vojen
ského průmyslu nad prů
myslem lehkým, konsumním. Který sovětský poli
tik. tímto dogmatem otřá
sal, zmizel v propadlišti.
Zároveň však nebylo mož
no úplně ignorovat, že so-.
větské obyvatelstvo beze
vší pochyby touží po zvý
šení své životní úrovně,
která zůstávala nejnižší v
Evropě. Bylo třeba nějak
dát tyto dvě okolnosti pod
jednu střechu a zneškod
nit jejich protiklad. Našlo
se řešení, které 25. sjezd
jen opakoval. po sjezdech
předešlých: sověty mají
nejlepší úmysly s konsumem, ale byrokracie to
kazí. Některé otázky ne
jsou připouštěny.: když je
ruské zemědělství působe
ním byrokracie ve špat
ném stavu, proč také so
větský vojenský průmysl
působením téže byrokracie
není ve špatném stavu?
Proč, když autobusy pro
■dopravu občanů jsou cha
trné, sovětské- tanky ne
jsou? Pozemní cesty v
Rusku jsou rozryty, ale
vzdušné cesty byly doko
nale vypracovány, Rusko
první vyslalo do vesmír

ného
prostoru
umělou
oběžnici, Sputnika. Proč
sovětská byrokracie níá
dost moci, aby zdržovala
rozvoj konsumního průmy
slu, ale žádnou, aby zdržo
vala rozvoj průmyslu vo
jenského na zemi, na mo
ři a ve vzduchu? Poně
vadž zde, na této hrani
ci, přestávají všechny žer
ty“ Neobyčejná
upřím
nost” , již se domnívaly
některé západní časopisy
vidět v debatě sovětského
kongresu o ekonomii, je
založena na smělém mlče
ní o příčině příčin.. Sově
ty nikdy výslovně svému
lidu nepřiznají, ■ do jaké
míry staví těžký průmysl
na první, nedotknutelné
místo. Se vší jasností by
vyšlo najevo, žé životní úroveň mohla být dávno
zvýšena, kdyby vedení s
velkou rozhodností nesle
dovalo jiné cíle. Něco ta
kového se naprosto nehodí
režimu, který vystupuje s
nárokem nejsociálnějšího
režimu na světě, žaloby
na byrokracii jsou vžitý
obřad sovětského politic
kého života. Je třeba ně
koho, kdo rád-nerad vez
me na sebe hřích režimu.
Potom se může debata o
ekonomii volně rozvinout,
nastal čas mluvit s “ ne
obyčejným kriticismem” i
o maličkostech. O tom, že
ta nebo ona stranická organisace neplatí řádně pří
spěvky, nebo o tom, že,
dejme tomu, v čeljabinsku je přechodný nedosta
tek knoflíků.
Pojednávali jsme dosud
o tom, jak sovětský režim
zůstává věren leninismu.
Ale jsou situace, o nichž
Lenin ve své době nemohl
mít ani tušení. Je atomo
vá bomba, je inflační i
leckterá jiná krise svobod
ného světa. Tu sovětské
vedení musí. samostatně
hledat cestu. A ť jakkoli
ji hledá, zůstává věrno
hlavnímu ideálu leninské
taktiky: pěstovat, připra
vovat revolucí, o níž ostat
ní teprve pozdě poznají, že
je to revoluce. To, podle
Lenina, se sluší na komu
nismus bez dětské nemoci
levičáetví.

i.

4. 1976
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Pavel Eisner: čeština poklepem a poslechem (Konfrontace, Curych, 1976)

Jazyk jako cesta
k charakteru naroda

Modlitba umělce
IV A N

D IV IŠ

'! Upřímnost mně velí, abych ztlum il pláč, ale .

T

i mlčel, f
Radim vám upřímně, neberte si, pokud jen trochu m áte rádi detektivky, s ‘ ‘jazykem požehnaným” : v neboť slova jsou nepatřičná a nemají co vyslovit, ♦
J
sebou do postele tuto Eisnerovu knihu o češtině v domnění, že se váni podaří loupežník je ovšem doce i1 tak jako se tium í zpěv, zahlédáme-li
nad nudnou vědeckostí tvrdě usnout. Právě naopak: je to napínavější než hle la něco jiného než lupič a ,i kamennou stavbu plnou tajem ství a navíc v
i
dat ve škvoreckého povídkách Hříchy p'ro pátera Knoxe.' Na každé ze 369 strá m á' jiný citový náboj než i
sutinách. S
nek aspoň tři dobré detektivní příběhy, při nichž jde většinou o to, "w hy dun it" raubíř, ačkoli všichni tihle | Pokora, které se učím, má i svůj zcestný výklad: J
nebo o "how dun it" , nikdy však ne o "who dun it" (protože to jé jasné: pacha
telem je pokaždé čeština, ten královský jazy k, eventuálně ten, kdo jí m lu ví).
Otevřme namátkou (namouduši, na sto hříchů, a ť jsem drajcén že namátkou)
a máme tu heslo " ta š k á ř" . I čteme tedy:
"P říp ad dosti podařený. Taškář je hodnostář, který má spadeno na naše taš
ky, je to bratříček rodný kapsář. Lid však nějak shledal, že m ilý taškář, tedy
pobertovský specialista, je šprým ař. I je taškář ani ne již kapsář, jako šprý
m ař, veselá kopa, jsa vedle toho zároveň i dareba nespecialisovaný, zcela po
všechný. Zda dareba, zda čtverák a veselá kopa, to se v každém případě po
dává jen z kontextu. Velká pojmová pohyblivost, jen co je pravda. A od jednoho
z obou taškářů, od toho sympatického' je tedy taškařina a je sloveso taškařiti,
dvě slova, jejichž význam je pak již kladný . . .

Pátrám po původů slo
va,
po
jeho různých
maskováních,
významo
vých přesunech, to je fa 
vorizovaná metoda Pavla
Eisnera v této knize (má
lem bych byl použil výra
zu knížka, o němž Eisner
hlásí, že je ho v českém
světě přespříliš a povolu
je jej jenom tři sta pěta
sedmdesáti
Neklanům
Douděrům
Doubravským). Eisner je filolog,
tedy vlastně “ slovomil” ,
jeden z těch podivných
manželů, který se oženil s
Mluvou.' ‘ ‘On jí pořád vy
čítá, že se spouští s kaž
dým obejdou; ona zas na
truc ho nepustí do ložnice.

Kdykoli panička zase ko
líbá, spílá jí, s kým měla
toho zmetka. Mine jen
dvacet let a pan profesor
o zmetkoví vykládá na fa 
kultě a rozplývá se slastí,
velebě
svou paničku.”
Eisner měl tu záviděníhodnou úchylku, že přijímala
takového “ fakana chartského” ihned, . jakmile se
jen trochu vžil, jakmile v
některé části národní spo
lečnosti trochu zdomácněl,
nečekal dvacet let. Měl
prst na tepu života všed
ního (za tuto . floskuli by
mě asi hnal svinským kro
kem, nikoli vepřovým, ani
prasečím), dovedl poslou
chat; snad právě proto, že

POLITICKÁ SITUACE
O Č IM A HANSE W E lG E L A

Rakouského novináře, divadelního kritika ,a spiso
vatele Hanse Weigela je možno přiřadit ke skupině
lidí — ne malé, jak by se na první pohled zdálo —
k upřímným přátelům Československa. Uveřejňuje své
satirické glosy ve švýcarském humoristickém týdení
ku. “ Der Nebelspalter” . S laskavým svolením redak
ce jsme přeložili dvě z posledních. První má název

ZP R Á V A O ČESKOSLOVENSKU
Z C ELA JE D U Z B A VEN Á

mu smysly neutlumil ná
nos fakultního prachu, a
že svou češtinou ustavič
ně brousil překlady.
Tak našel mnohou jedi
nečnost češtiny, výrazy
speciální pro význam, kte
rý francouzština i němči
na opisují matně slovy,
platícími i pro jinou čin
nost, jiný objekt (klokot
slavíka, klepeta, čertiti se,
švejkovat, umlknout - je
jich samosebou mnohem
víc, skoro na každé strán
ce téhle abecedy objevuje
Eisner takový “ svojský”
výraz). Ukazuje jemné
rozdíly, neznámé v jiných
neslovanských
jazycích,
rozdíly, které, činí češtinu

,

'

pánové vykonávají totéž “ mám přijm out vše ja k jest, sm ířit se se zradou,
počestné řemeslo loupež r s troskam i úsilí, se zřícením domu?
nické. Může být Petr Bez- i' Vzpomínka neutěší: vidím filosofy antiky,
ruč havíř? Nikoli, zjišťu : i1 jichž proiisečné meče klesají tupé před onou zdí:
je Eisner. ten může být \ Chárone,' proč Léthé znamená řeku zapomnění
jen kovkop, ‘ ‘v jazyce ; a Hádes, kam nás převážíš, říš stínů?
nikdy nebylo, není a ne | To snad, že všechno zapomeneme
bude synonym” . Definovat | nebo že budem všemi zapomenuti?
rozdíly mezí nimi dokáže ■; Veslo se noří a zmnoženo ozvěnou, zazní dutě:
snad jen Eisner. a i ten a To i ono! Mezi dvojím zapomenutím,
mnohdy jen příkladem: je !. jest pak jen krátká chvíle.
Čertova stěna, ale Robert
> Ó ne! Odtud vše, co žije, i co se teprve zrodí,
ďábel. Zvíkovský rarášek
| vášnivě hledá nového učitele ve snaze zrušit
(dovoluji sí dodat já)..
výrok tak hrozný —
Dedukci přenechává vědec
| a už ho i vidí, v jiném však člunu,
čtenáři, připomíná však v
v člunu řízeném lidmi a letícím přes jezero,
hesle ‘ 'rarach” . že “ lid i pod hlavou kormidélníka zděravělý plášť, a ani
má k bájeslovnému prin
!isandály nemá.
cipu zla vztah velmi dvoj- '! Je to Ten, který se dotýká přesného místa
kladný. strach a odpor se
atom ický vědec skutečnosti, a tedy i sm rti.
tu napořád misi s mrazí
Vztyčuje še na vratkostech a volá: Ten, který
cím zalíbením” .
mne poslal,
A tu jsme u titulu této ,■ je myslící slunce, a já je mám celé Zde —
poznámky, v němž jsme |. a ukáže si na krajinu srdce.
nazvali jazyk cestou k cha j, Nelpěte na četbě seznamů a učte se jásotu!
rakteru národa. To je. tu || Neboť já , Kristus, poslední mezi vám i troskou
ším, nejvážnější úkol. kte
I
těla
rý si Eisner jak v Chrámu •| a první mezi vám i předstihem naděje,
i tvrzi, tak v češtině . . . <i rozestírám před vám i krajinu důvěrnou,
vytkl: vystopovat z jazy p domovsky příslušnou každému z vás:
kových zvláštností prvky , v mém srdci komnaty poezie, rubíny písní,
národní povahy. Splnění j, sklepení vín a půdy vonných chvojů.
(Pokračování na str. 8) ; Ani slovo nevypadne, psané, mluvené, tesané

vídali upřímně a bez ostychu.
“ Vede se nám velmi dobře,” říkali jedni. “ Jsme
velice šťastní,” pravili druzí.
“ Trpíte něčím?” ptával jsem se každého. “ Bajo,”
odpovídal mi vždycky, trpíme rakouskými sdělo
vacími prostředky.”
Prosil jsem, aby mi uvedli příklady. “ V Rakousku
se například rozšiřuje, že jsme mnoho významných
vědců a spisovatelů donutili stát se pomocnými děl
níky.” — “ A není to tak?” — “ Ne, především ne
všichni jsou pomocnými dělníky, mnozí z nich jsou
také řidiči náklaďáků nebo listonoši. Kromě toho jsme
je nenutili. Sami šero tato místa ucházeli.”
Kladl jsem stále znovu také tuto otázku: “ Jaký
máte poměr k Sovětskému svazu a k Rudé armádě?”
'— “ Báječný!” zněla pokaždé odpověď. Jednou šel
právě kolem rudoarmejec. Pražan ho zhlédl, objal
ho a dal mu pusu. Rudoarmejec se rozpačitě bránil.
“ A ť žije soudruh Brežněv,” vykřikl Pražan jásavě.
Jako poslední jsem vždycky kladl tuto otázku:
“ Chtěl byste se podívat do Rakouska? Chtěl byste
vízum?” A pokaždé jsem dostal stejnou odpověď:
“ Proč? Nic proti Rakousku nemáme. Ale chceme zů
stat donia.” Vlastenečtí češi a Slováci jsou u sebe
doma tak zakořeněni, ba dalo by se říci, spoutáni,
že na cestu do zahraničí ani pomyslet nemohou.

Na jedné tiskové konferenci při příležitosti ra
kouské státní návštěvy v ČSSR řekl ministerský před
seda štrougal, že dobré sousedské vztahy obou stá
tů závisí na zpravodajství rakouských hromadných
prostředků.
Rozhodl jsem se co -nejdřív zbavit československorakouské vztahy jedu. Zatelefonoval jsem. sdělovací
mu prostředku, s nímž udržuji přátelské styky:
“ Chcete, abych vám napsal reportáž o Českosloven
sku?” — “ Toseví,” odpověděl sdělovací prostředek.
Než jsem řek’ švec; měl jsem vízum, než jsem řek’
švec podruhé, měl jsem jízdenku a už jsem seděl v
—
★ —
expresu Vídeň-Praha.
Druhá Weigelova glosa se jmenuje
Českoslovenští celníci překypovali laskavostí. “ Že
konečně zase jednou zavítáte do Prahy,” zvolal je
den z nich, sotvaže si přečetl v pase mé jméno.
M E Z I K IS S IN G E R E M A B R E Ž N Ě V E M
Mé zavazadlo prohlédl s blahosklonnou zvědavostí'.
Jednomu z našich bystrých reportérů se podařilo
Když spatřil několik brožur rozhlasové stanice Svo
bodná Evropa, které jsem v chvatu přibalil, šelmov- nahlédnout do smlouvy, kterou uzavřel pan dr. Kis. singer se soudruhem Brežněvem a která byla až
sky mi- zahrozil, ale ponechal mi je.
V Praze jsem se mohl pohybovat docela volně, za- dosud chována v přísné tajnosti. Uveřejňujeme ten
předl jsem s mnoha chodci rozhovor. Všichni odpo- to nadmíru zajímavý dokument v plném znění:

SMLOUVA
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Ale i vše tušené v nadějích, co jste nedozpívali, I
vše, co nedosošili, dovedeno bude ve mně
I
nikoli ke konci, ale vyvedeno v tv a r,
a nikoli do slepé chodby, ale do bran zraku.
A jako úkolem poezie, pokud tkví v údech těla,
není přiklánět se kam koli časně či provždy,
tak zase slibem jest m ým , a dodržím to,

že nad příklon či odklon vás vyzvednu v
rovnovážnost,
a ve váze jasu podržím, už mimo všechen čas.
1
~
Mnichov, Popelec 1974

j
f
♦
í
)
i
I
J
j

■ Spojené státy se zavazují snížit počet svých strate
gických bombardérů o 40%.
Sovětský svaz se zavazuje snížit počet svých stra
tegických bombardérů o 40%.
Spojené státy se zavazují snížit počet svých atomo
vých raket o 33%.
Sovětský svaz se zavazuje .snížit počet svých atomo
vých raket o 33%.
Spojené státy se zavazují snížit počet svých strate
gických raket s velkým doletem o 30%.
Sovětský svaz se-zavazuje snížit počet svých strate
gických raket s velkým doletem o 30%.
Spojené státy se zavazují snížit počet svých orbi
tálních raket o 25%.
Sovětský svaz se zavazuje snížit počet svých orbi
tálních raket o 25%.
Spojené. státy se zavazují tuto smlouvu dodržovat.
Přeložil J. S.
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H L A S

D O M O V A

BUDÚCNOSŤ
. B B B B B B B B B B f l f l B B B B B B
SVĚTOVÉHO POUNOHOSPODÁRSTVA
DOBRÁ ČESKÁ K U C H Y N Ě
(Pokracovanie zq sf.r. 4) váných zaměstnaní v saje hlavní atrakcí, kterou poskytuje
poťnohospodári velmi náročným hostům
poli, problém je ďaleko motnom
stve
a
500
špeciálnych
po
zložitejší.
Vice-prezident
továrně na výrobu poťno- stavení vo vedeckej a
2 Roslyn St., Kings Gross, NSW.
hospod.árskych
strojov technickej práci. Preto je
Telefon 358-4844 1
Massey Ferguson, J. Mit- dnes všade nedostatok odOtevřeno denně od 5. hod. odp. ;do půlnoci, *
chell upozornil na to, že borníkov v odvetviach,
v neděli od 12. hod. polední ,do půlnoci.
v modernej poťnóhospo- ktoré slúžia alebo sú súPlná likérová licence.
dárskej ekonomii je třeba čiastkou agrárněj ekono
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti*
mie.
To
třeba
nahradit',
na každého jednoho farSrdečně zve Jarda Vondrášek
mára alebo rančiara páť školenie odborníkov zvý
.
B
B
B
B
B
B
B
B B B B B B N B B B B
šit’
.
iných pracovníkov, pracu-

LIDO RESTAURANT

júcich v špeeializovaných
službách poťnohospodárskej ekonomie, ako pra
covníci vo výskume, vo
výchove, v poťnohospodárskom obchode, v chemickom priemysle, v poťnohospodárskej technolo
gii, v bankovníetve - a
všetci tito musia mať aj
'odborné poťnohospodárske
školenie, bez něho nemóžu dnes v poťnqhospodárskej ekonomii obstát’ . Moderná ekonómia vytvořila
viac ako tisícku špecializo-

A to,’ čo platí pre Ame
riku, platí v určitoni zmysle aj pře pornohospodárstvo vo svetovom mersd
le. Len po zaísteoí takých1
to odborných kádrov mó
že sa poPnehospodárska
ekonómia sóstrešfiť aa vý 
ři ešenie tých iskazovatei'ov výrobnéko pročesat
ktoré podmíňpjů Jeto in
tenzitu a tým aj Eové ho
rizonty jeho prtoBkčnj'€&
úspechov.

Zašleme;
1. N O V Ý SEZN A M
irwŤh - oěsrBSlHípd

ČISTOKREVNÍ

vrbér !

NĚM EČ TÍ

2. ROZHLEDY,
IMExáziM (Asccěs

OVČÁCI
černožlutého plemene
Výstavní a služební psL
vhodní též pro domácí
chov. Vystavení rodo
kmenu štěňat pod do
hledem RAS Herinci
Control. veter. dozor lé
kaře brněnské fakultv.
■ CZECH KENNELS.
Sydney, tel. 628-0447
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3. SEZNAMOVANÍ
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CENTRUM,
Box 343 SEÉC-.
H asš& E ,
CAXABA-
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1[Otevřerio v úterý až sobotu od 5 do U hodla
1 v neděli ot 12. hod. polední do 9 hodin večer,!
v pondělí zó.vřeno.
i

Í

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných,

{

i
i

VCH ELECTRICS

?

Vladimír Charous
Licensed Electrical Contractors

■,
<

(
(

83 Woomerah Avenue
Potts Point, NSW. 2011

?
V
\

* Specialista na instalaci klimatizace
* Bytové i průmyslové instalace
* Rozpočty zdarma

<
Telefon 31-5402 <
<
,

ABC STEREO FM
Začátkem tohoto roku otevřel australský státní roz
hlas (ABC) svoji .nejnovější stanici — ABC FM. Dluž
no říci. že Austrálie byla jednou z posledních vyspě
lých zemí. které konečně mohou poskytnout rozhla
sovým posluchačům kvalitní stereofonní poslech. Ste
reo rozhlas je už po léta samozřejmostí v Americe i
v Evropě (včetně Československa) a není vzácnou
výjimkou ani v rozvojových zemích A frik y ' či Asie.
FM jest zkratkou pro frekvenční modulaci — což
jest dokonalejší technologie přenosu.zvukového signá
lu rozhlasovou vlnou. FM poskytuje čistší a kvalit
nější zvuk, proto se dnes výhradně používá pro ste
reofonní vysílám — ve svých počátcích vysílalo FM
mono. technika sterea byla uplatněna později. Jako
nosné frekvence používá FM velmi- krátké vlnové
délky — proto se hapř. v Československu uplatnil
název VKV: velmi krátké vlny. Pro příjem FM. sig
nálu jest ovšem zapotřebí adekvátního přijímače. Na
trhu jsou k mání celkém levné FM transistorové při
jímače. ty jsou však zpravidla pouze monotónní —
to znamená, že realizují stereo signál pouze do jedi
ného ampliónu. Pro kvalitní poslech jest žádoucí mít
stereo FM tuner, zesilovač a dva kvalitní amplióny
— pořizovací cena může jít dle mého odhadu od $ 200
až do několika tisíc. Mnoho zesilovačů, prodávaných
zde již několik let. má FM stereo tuner vestavěn, v
tona případě stačí jen přepnout přijímač a těšit se
z kvalitního zvuku — v mnohých případech bude však
ještě nutno připojit FM anténu (může posloužit anté
na televizní). Máte-li kvalitní Hi Fi systém bez FM
radia, stačí přikoupit pouze FM stereo tuner — cena
koksu S 1QO. V Sydney a v Melbourne existuje další
stereo FM stanice MBS (Musical Broadcasting Sooetyji. která vlastně začala tento druh vysílání v
Aastraln skoro o rok dříve než ABC. Je nutno si
váS t jjepefa průkopnického činu, který zřejmě uspí
ší. i otevření státní stanice ABC FM. MBS FM zů
stává i nadále zdravou konkurencí.
SfaaSo ABC F M je umístěno v Adelaide, odkud je
s g s á l přenášen rovněž do Melbourne, Canberry a
Sydeey. 13 režisérů.hlasatelů obstarává tak denně
l-fisodĚnevý program pro 4 státy; dá se proto říci,
áe staEEŠre ABC FM je jednou z nejaktivnějších orgasísa d ws sáátBĚsa sektoru. Programovou riáplní má
být pčederšga hodnotný obsah odpovídající zvýšené
SeeÉHštíkě fcraiaě pastechu — především hudba, ale i
EMaiásespé Usy a dokumenty, nikoliv však sportovní
pčenasy. -jpnswdajstsi. komentáře a pod. V oblasti
t a i t e je jea ssalé procento věnováno lehké hudbě
záfeavm, neboť fisfeoto žánru je dostatek na stanicích
koBSMŠaícfc. Ctižádosti -programu FM jest snaha vy
s la t pořadý, fcieré jsa® ssAsMAu poslouchány a niko
liv paaSvásg- j e » jaks zraková kulisa. Právě tento
záměr
fctSHfci* veřejnosti, která se do
žadovala více 'Selské lnadfer CUBdcBe of the road mu
sit — h oste sak Mátá., že netřete se namáhat po
sk»cháiK B). dle zněte sostřa byla však tato kritika
.j f j H
t rozhlasového pub
lika.- Nechci tím ovšem iícL že program FM stanice
měř by .být mimo kritiku — je jisté, že bude trvat
ještě nějaký čas. než se nové stereo vysílání stylově
rozvine a vyrovná se tak se soaěasnýmš směry roz
hlasu v Evropě a Americe.
Stereo FM vy síláni není jen tedmickýin zdokona
lením ' poslechu, je zároveň i arsým stupněm ve
funkčním uplatněni rozhlasu. Ideálem oení posluchač,
který' má zapnuto rádio 24 hodin denně, spíše ten.
který je používá k soustředěnému a pozornému po
slechu. Z toho důvodu doporučuji tištěný program "24
HOURS” . který umožní plánovaný poslech. Pročtete-li
si tento magazín, zjistíte í početné zastoupení české
hudby, jaké doposud nebylo v Austrálii slýcháno. Ta
to pro nás potěšitelná skutečnost jest především v
rámci tendence rozšiřovat obzory posluchače, ňež te
dy získávat lacino jeho uznání obehráváním několika
právě úspěšných šlágrů.

5. 4. 1976

Jazyk jako cesta
k charakteru národa
(Pokračování se stř. 7)
nedosahuje v každém he
sle,: ale taní, kde jde tou
to stezičkou. jsou jeho ja
zykové detektivky zvláště
napínavé. Jen dva' příkla
dy, kromě už jmenované
ho pekelníka; “ švarný” a
“ smrt” .
“ Slovem smrt
mohl mortem, la mort
pojmenovat jen národ, kte
rý přes všechnu přijatou
víru skládá svým prožívá
ním nejtajnějším všechno
v jedinou hlubinu bezpeč
nosti, totiž v život pozem
ský a vezdejší; národ na
prosto nezpůsobilý k mysticismu; národ bez metafyziků, ba dokonce i ná-.
rod bez valné kuriosity co
do každého La-bas;
ná
rod pozemšťanský. Národ
bez nutkání transcendentálního.” “ Estetika české
ho lidu je aristokratická,
feudální,” vyvozuje Eisner
z faktu, že se slova “ švar
ný” používá pouze ve vzta
hu k děvčeti nebo -ke ko
níčkům. Čtenářům, kteří
dokáží ještě jiná spojení
tohoto přívlastku, přisuzu
je kouzelnické schopnosti.
(A co “ švarný ženich” u
Erbena?) To byla tedy po
někud lehkomyslná výzva.
Někdy se Eisner dopouští
právě pří takovém stopo
vání národní povahy Če
chů zásadního omylu. V
hesle “ mocipán” , které
prý pochází ze slovenské
ho slovního pokladu, tvrdí,
že “ sveřepcům chrochta
jícím u koryta moci se v
českém podnebí nedaří” .
V době, kdy toto heslo
psal, možná ještě tento zá
věr platil bez výjimky. V
době, kdy kniha vyšla ..po
prvé, v osmačtyřicátém.
už byl postaven důkladně
na hlavu a tak dodnes, zá-

sluhou držitelů rtioci, ko
munistických
moeipánů,
stojí. A jak chrochtají!
Ale' to Eisner asi netušil.
“ čeština poklepem a po
slechem” je kniha namoutě .náramná. Čtenář pro
niká do hloubky své ma
teřštiny a průvodcem tím
to jazykovým podsvětím je
mu vědec a milenec záro
veň. Znal svou milenku
dokonale, nebylo to jen
milkování, ani pomilování
(přepěkné vyprávění o vý
znamu těchto sloves pod
příslušnými hesly), nýbrž
milování, které je víc než
láska, je starší, lidovější,
méně otřepané. A víte, co
znamenají slova “ osuhlý’,’ ,
“ čistonitý” , nebo “ umícený” . Vysvětlil bych vám
i tohle, ale teď -jsem prá
vě zaujat slůvkem “ snad” ,
musím je vychutnat; - a
hned na druhé stránce ten
kapitální rozdíl mezi snivcem a snílkem, stojí také
za zamyšlení. A radím te
dy: kupte si tuhle “ milou
knížku” (fu j!) a pobavte
se sami, což prý původně
znamená, že se četbou obmeškáte, zdržíte. Ale ať,
nebudete litovat.
J. S.
Knihu můžete zakoupit
též v Hlasu domova. Cena
$ 5.90 (včetně poštovného).

* HODINÁŘ *
* ZLATNÍK *
STEVEN VARDY
590 Georgé St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

Nové rádio bude se tedy dále vyvíjet a stejně tak
i jeho posluchači a lze jen doufat, že v nedaleké
budoucnosti budeme mít i v Austrálii moderní. roz
hlas ■— inspirativní komunikační prostředek společno
sti.
Jaroslav kováříček
ABC FM RÁDIO
Výběr několika pořadů, týkajících se čs. hudby

7. 4. 16.30 Mozartova cesta do Prahy
14. 4. 15.10 Česká velikonoční hudba
24. 4. 00.00 — 04 Hudba po půlnoci — staří čeští
mistři
28. 4. 16.00 Hudba v Mannheimu — Stamic a
Richter
1. 5. 00.00 Hudba po půlnoci — Novák, Suk, Ja
náček, Dvořák
V květnu každou středu kolem 17. hodiny pravidelný
pořad Staří čeští mistři
Rozhlasová hra;
12. 4. 20.00 Bratři Čapkové; Ze života hmyzu .—
stereo, nahrávka ABC
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VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava ?

přes andy a p a m p y
(Putování napříč Jižní Amerikou)

f
f

'i
*

Noste brýle od
OPTÁ
(*
ne volební urnu. Každá menší policejní stanice, bud
ka, byla vypálena a vnější zdi měly stopy po kul
90. Parník vypluje z Buenos Aires v osm hodin kách. Přestřelky ve městě jsou na denním pořádku.
večer a přistane v Montevideu příští ráno v sedm. Ulicemi pomalu projíždějí džípy; vpředu řidič, vedle
Za 17 amerických dolarů jsem měl nejluxusnější ka něho voják s automatem v ruce, vzadu v džípu dva
Capitol House, 113 Swanson St.,
i1
binu na lodi: na hlavní palubě, 2 postele, klbset, vojáci, jeden s kulometem. Chci přejít ulici, nechám
sprchu, na cestě tam i zpět. V jídelně první třídy džíp přejet (neuvědomil jsem si, o co jde), podívám
Melbourne (vedle kina Capitol) — b. poschodí 1
jsem měl za čtyři dolary (včetně spropitného) ve se za ním a hledím přímo do hlavně kulometu. Vo I Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a Slovensky i
čeři o čtyřech chodech a láhev červeného vína. Spal ják viděl, jak to se mnou trhlo a jen se zasmál. Zad
DODÁME LÉ K Y VŠECH DRUHŮ
1,
jsem potom jako batole. Na palubě bylo hodně Argen ní dvířka džípu jsou spuštěna dolů,' takže má střelec
Vašim
příbuzným
i
bez
lékařského
předpisu,
1)
tinou, kteří místo večeře stáli ve frontě u obchodu; volný prostor k palbě.
v nutných případech i telegraficky.
C
93. Chtěl jsem- si vyfotografovat parník, který mne
kupovali likéry, parfémy, importované ponožky, košile
a prádlo. Ačkoliv technicky plula loď po řece, je to převezl přes Rio de la Plata. Hlídač doku na mne
vlastně široké moře a loď. je v mezinárodních vo mává — co je? Proboha, jak si mohu dovolit fo
dách. Proto se mohou věci prodávat bez celních po tografovat v přístavu! To je přece vojenský objekt,
platků.
chci snad skončit na policii?
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
f
91. Uruguay je nešťastná země trpící neurosami
94. Viděl jsem uprostřed města ulici zatarasenou
ale v ,*obotu je zavřeno.
/
a žaludečními vředy. Je to druhá nejmenší země v několika železnými sudy polonaplněnými betonem
Jižní Americe a vlastně by měla být provincií Bra (takže je auto nemůže porazit). Moje zvědavost mi
zílie. Montevideo má půldruhého miliónu obyvatel, nedala a hned jsem šel po druhé straně ulice. Na
polovinu obyvatel celé země, která získala samostat chodníku téměř nikdo. Budova policejního ředitelství. budovy, jako aby to lépe vypadalo, mají bunkr oblonost v roce 1828. Neurotická konstituce vyžaduje, aby U chodníku džíp se čtyřmi policisty s automaty. Při ■žen dřevem, takže zpředu to vypadá jako dřevěná
vládní moc vykonávala devítičlenná rada a aby se točím se a pitám se zdvořile (s úsměvem) “ Mohu si ozdobná zeď. Ale za ní je přes decimetr tlustá be
president měnil každý rok. Padesát občanů může za vyfotografovat budovu?” . — No problema, seňor” , tonová hradba. Nešťastná země!
96.
Všechny -budovy jsou zanedbané. Krásná archi
ložit politickou stranu, která může jmenovat kandi povídá (s úsměvem) policista. “ Zajděte si tamhle tím
tektura,
spousta soch, parků a fontán, všechno zchát
dáty do parlamentu. Každý klub, spolek, partaj či vchodem do úřadu a vyžádejte si povolení.” Přejdu
unie se stará víc o politiku než o skutečné vládnutí ulici a vchod je zakryt betónovým bunkrem (jako ralé. Země je chudá. Nádherné nábřeží. Pláž, stude
.a ekonomii. Nikdy se na ničem nemohou dohodnout; za války proti náletům), špehírkou ve zdi je na mne ný oceán, tmavý písek, potom betonové nábřeží a
potom intriky, revoluce a převraty — ale všechno namířena puška. Pomalu a opatrně vejdu dovnitř. podél nádherná široká ulice se. vznešenými jmény
Rambla (boulevard) Naciones Unidas, Gran Bretaňa,
až dosud jakž takž demokratickou cestou. Jak mi bylo Voják mne samozřejmé zastaví. Co tám hledám?
řečeno v Buenos Aires: když má nějaký podnik 7 Zase s úsměvem požádám o povolení fotografovat. Presidente Wilson, Republica Argentina. Jedna pláž
za druhou Playa Ramirez. Pocitos. del Buceo a po
ředitelů, každý z nich chce být generálním ředite “ No problema, seňor” , povídá (s směvem), “ támhle
dobná libozvučná jména. U pobřeží je hřbitov, kde
lem té společnosti. Tak paklují, debatují, intrikují v kanceláři vám řeknou, kde o to požádat.” U pultu
jsem strávil příjemné chvilky. Staré krypty se so
mezi sebou, kuplují a hrají pikle, jak nahradit ge (s úsměvem) úředník (první v civilu) povídá “ No
chami, andělíčky, lucernami, svíčkami a zamřížova
nerálního ředitele někým jiným, ale o vedení pod problema, seňor” pan důstojník v té kanceláři vám
nými vrátky, místo klidu a krásy, místo, kde zapo
niku se nestarají. Výsledek: “ žaludeční vředy” ná pomůže. Podíval jsem se otevřenými dveřmi do kan
menete na teroristy, inflaci a jiné dary civilizace.
rodního hospodářství. Země je chudá, čím dál chud celáře: sedící vojáci, na věšácích automaty, zřejmě
ší, ačkoliv má dobré, stálé klima, úrodnou půdu, pam- pohotovostní služba. Zdvořile jsem poděkoval — ne Hřbitov plný ozdobných keřů a starých stromů. la
py a žádné přírodní katastrofy jako povodně či ze budu obtěžovat pana důstojníka, zřejmě má hodně viček a promenád.
97.
Montevideo má hodně parků a světoznámých
mětřesení. Od roku 1961 produkce klesla natolik, že práce, a honem ven, přes bunkr na opuštěný chodník
soch.
Pověstný
je krytý vagón kolonisátorů tažený
země žije v chronickém úpadku. Za jeden americký a přes ulici. Vojákům (policistům) v džípu jsem
dolar jsem dostal asi 1.000 pesos, A tak mne stál poděkoval (s úsměvem), oni (s úsměvem) pozdravili šesti voly, anebo poštovní kočár se čtyřspřežím. Dě
časopis 400 pesos, svetr v obchodě byl za 39.845 pe a už jsem si to mašíroval pryč z ulice, než někoho ti lezou po sochách, mladík posadí přítelkyni na ka
sos a oblek stál přes sto tisíc.
napadne mne zastavit a zpovídat. Tady zřejmě není menného koně a vyfotografuje ji, a vůbec je vidět,
že sochy a parky jsou pro potěšení a zábavu všech.
92. Noviny měly články- o vraždě studenta, který byl nic problémem, pokud nic nechcete.
zastřelen den před naším příjezdem, při debatě na
95. Do každé budovy ministerstva, banky, státního Potom jsem za několik tisíc pesos pojedl lehký oběd
politické schůzi gymnasistů. Teroristé typu Che Gue- úřadu se vchází podobným bunkrem jaký má poli a vydal se na cestu městem vyhlídkovým autobusem.
varry (Tupamaros) terorisují zemi a jako všude, kde cejní ředitelství. Žádný terorista nemůže z jedoucího Ačkoliv polovina pasažérů byli cizinci, průvodce mlu
soudruzi narazí na demokracii, používají kulomety a auta vhodit tam bombu nebo postřílet stráž. Některé vil jenom Španělsky. Buďto si společnost nemůže do
volit dva průvodce, anebo, jak jsem slyšel, Uruguay.ci
jsou tak hrdí, že by takovou službu zákazníkům po
važovali za ponižující. Nikdy nezapomenu na jeho mo
notónní povídání nalevo vidíte . . . napravo vidíte . . .
nalevo vidíte . . . napravo vidíte . . .
98.
Až jsme se dostali na nejvyšší kopec města.
Pověst říká, že námořník z koše na lodním stožáru
hlásil dolů kapitánovi “ Vidím horu” (monte video) —a tak dostalo město jméno. Je to Cerro s pevností
na vrcholku: Kanóny venku před tvrzí hlídaly vjezd
Importované svetry: dámské cena $ 32.00, N Y N Í $ 18.00
do přístavu. Teď po nich lezou děti a ve výklencích
hradeb se ukrývají milenci. Výhled na město a pří
pánské cena .$ 36.00, N Y N Í $ 25.00
stav je nádherný, ačkoliv kopec je jen asi sto metrů
Lyže a lyžařské potřeby z loňské sezóny za loňskou levnou cenu,
vysoký.
kterou ještě dále snižujeme o 20%
99.
A přiblížil se večer, prošel jsem širokou Avenida 18 ■de Julio a zpátky do přístavu, kde čekal
parník a moje kabina. Bylo to skutečné potěšení být
' zpět na palubě argentinské' lodi s tlustými, usměva
TOORONGA VILLAGE Shopping Centre (roh Toorak & Tooronga Rds.), obchod 25,
vými pasažéry, spoustou dobrého jídla, pití a jiho
americké hudby. Žádný policista, žádný džíp, žádná
v
TELEFON: (Melbourne) 20-7437
vypálená budova, jen dobrá nálada a veselí. Polo
V E L K Ý V Ý B Ě R L Y Ž Í A L YŽA Ř SK ÝC H PO TŘ EB SEZÓ N Y 1976
vina argentinských cestujících, jak mi bylo řečeno,
Na skladě též nové modely bot Nordica a Caber
šla hlavně za levnými nákupy, a ta druhá polovina
strávila příjemný den (a hlavně dvě nocí) s přáteli
OPRAVY A PŮJČOVÁNÍ L Y Ž Í I B.OT
a přítelkyněmi opačného pohlaví.
Odborné porady a všechny informace o lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma
100.
A poslední den v Buenos Aires, poslední den v
Jižní Americe. Kontinent velkých kontrastů, lidí nám
ŽÁDEJTE K TELEFONU P. JOSEFA BLAHOVCE
příbuzných a přesto značně odlišných, hrdých a růz
Otevřeno v pondělí až čtvrtek do 5.30 hod. odp.,
norodých, kontinent zasněžených And, dosud ne plně
v pátek do 9 hodin večer a v sobotu do 12.30 hod. pol.
prozkoumaných, džunglí a pamp. A ta jihoamerická
zdvořilost. Let z Buenos Aires do Madridu bez za
Dostatek místa k parkování aut.
stávky je jedním z nejdelších komerčních letů na
světě. Nemohu sedět, tolik zážitků, tolik vzpomínek a
zítra v Paříži uvidím Val poprvé po šesti týdnech,
tak jsem se procházel letadlem. Ostatní pasažéři spa
li, stevardka (trochu snad znepokojena o bezpečnost
letadla, anebo o pokus znásilnění) zavolala diskrétně
vrchního stevarda. Čo si přeji: vysvětlil jsem situaci,
moje dlouhé nohy a nespavost a on hned ochotně na
lil sklenku vynikající osvěžující argentinské, minerál
Pokračování z minulého čísla
URUGUAY

o p t o

Í

Předsezónní výprodej
všech lyžařských potřeb
S N O W SKI Pty. Ltd.
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K představení divadelní hry Palach v Melbourne

Zapomínaní je nezapomenutelné

The National Bank
se snaž? ze všech s i

Někdy ■— ve svých slabých chvilkách — si řík á m , ja k Je vlastně dobré, že byl člověk vybaven
krátkou pam ětí. Dokonce mi i někdy napadá, ja k užitečná je schopnost zapomínat na vše, s čím by
člověk dokázal někdy jen těžko žít. Každý z nás to zná — zapomínáme špatné a tím dosahujeme " č i

udržet hod notu
vašeho dolarů

stoty" svého svědomí, aniž bychom je skutečně očistili. Ve svých myslích uchováváme jen dobré vzpo
m ínky, které si časem dokonce i rádi přikrášlím e a tak dosahujeme štěstí — a při tom se vůbec ne
zamýšlíme nad tím , zda ono štěstí není iluzí falešnosti k sobě samým. Někdy dokonce odhazujeme s
radostí i dobré vzpomínky a dovedně . je p řetváří me na špatné, jen abychom si nemusili přiznat, jak
mnoho kompromisů sami se sebou, se svým "ie p š ím já " , jsm e uzavřeli — a ť již ochotně, či pod tla 
kem zvenčí, kterému jsme nebyli schopni vzdorovat.

Tato

Někdy ale přijdou chvíle, kdy se nám falešné sebeuspokojení zhroutí jako dům z karet. Pak nám zbý
v a jí dvě možnosti: pokusit se překřičet své svědomí, lhostejně mávnout rukou a říci si "N edá se nic dě
la t!" , nebo přehodnotit své postoje a přístupy k událostem, lidem, k životu — což je ovšem řešení velmi
těžké, zpravidla nemožné.
Takovou chvíli, ve které se člověku může zhroutit jeho pracně vybudovaná stavba překřičeného svě
domí, přináší divadelní představení skupiny mladých australských herců (The Actors T h e a tre ), kteří uved
li v melbournském Richmondu hru A lana-B urnse a Charlese Marowitze "P a la c h ".

Hned na začátku musím poznamenat, že hra — známe rozdíl mezi myšlením mladého člověka vycho
která byla poprvé uvedena v londýnském The Open vaného v komunismu a myšlením jeho generačního
Theatre v listopadu 1970 — byla sice napsána pod druha na západě. Autoři tím alé dosáhli vyjádření
vlivem okupace Československa a z ní vyplývajícího základní touhy všech mladých lidí: touhy- po vzpou
sebeobětování Jana Palacha, ale není hrou. ani o ře proti nespravedlnosti a křivdě. A opět — pro nás
jedné z oněch událostí. Obojí sice tvoří ústřední téma se zdá rozdíl mezi takovou touhou mladých lidí zde
hry, ale autoři toho použili jako příkladu, na kterém a doma nesrovnatelný. Je to ale jen rozdíl zdánlivý,
chtěli ukázat obecnou lidskou lhostejnost a touhu po je tvořen jen rovinou, na které se tato touha pohy
zapomínání událostí zatěžujících svědomí moderního buje — je to rozdíl mezí mizérií a pokrytectvím dik
člověka, který mluví o svobodě, boji proti lidskému tatury-a mezi pokrytectvím zmaterializovaného člově
utrpení, vzájemném pomáhání si a přitom si hledí ka moderní demokratické společnosti.
jen svých vlastních zájmů, svého vlastního štěstí a
To poslední je pak ve hře vyjádřeno téměř absolut
svých vlastních — mnohdy triviálních — bolestí. Je ně. Na příklad úloha sdělovacích prostředků: scéna
to tedy hra o lidském sobectví, hlouposti a omezeno znázorňující události kolem prvého výročí srpnové
sti. Současně ale je to i hra o lidském sebeoběto invaze Československa je provázena mixáží zpráv o
vání, o jeho smyslu, o lidské touze po nalezení smy pražských demonstracích, varováním motoristům před 1
slu své existence, o věčné lidské touze po ideálu.
použitím alkoholu a dokonce i citací známého ChurPro vyjádření toho všeho použili autoři forem a chillova prohlášení ze začátku druhé světové války
prostředků experimentálního divadla, včetně dějo-, o odhodlání Anglie bojovat až do vítězného konce.
vého a časového prolínání, paralelního běhu dvou Na tento příval informací pak herci — tak jako lidé
různých dějů, na ruby obrácené ironie a absurdity, v životě,— reagují jen jedním způsobem: ‘ ‘Řekne nám
mimického hereckého projevu, hereckých a scénic někdo, co se vlastně děje? ” ,Celá scéna jé tedy sym
kých náznaků a opakování částí textu i jednotlivých bolem známého fenoménu; člověk je zavalen tako
slov.
vým množstvím různých informací, že je neschopen
Klasickým příkladem takových prostředků je hned si je roztřídit a tím i pochopit.
zahajovací scéna, kde autoři hry nechávají na; jed
Do stejné kategorie patří i scéna manželské hád
né straně hlediště zaznívat úryvky slavné balkónové ky, kdy se herci ‘ ‘hádají” hesly televizních reklam.
scény z Romea a Julie v původním Shakespearově Symbol — stručně řečeno — klasického příkladu
reklamami konzumní společnosti.
textu, zatímco na druhé straně jeviště probíhá v “ brainwashingu”
textové i herecké stylizaci život současného manžel A k čemu to vše vede, je pák vyjádřeno, scénou, kde
ského páru s důrazem na jeho omezující každodenní student — Palach se svěřuje svým nejbližším s po
pravidelnost. Kontrastem mezi poetičností vrcholného chybnostmi nad smyslem .studia filozofie, když běh
díla světové literatury a ubíjející realitou automatič- událostí a' života je natolik, absurdní, že je lidským
nosti moderního života je divákovi hned na začátku rozumem nepochopitelný. Reakce rodiny je nezájem,
hry naznačeno základní poselství hry — rozdíl mezi nepochopení, nuda — a hned pak: “ odhod’ všechny
ideálem a slepou uličkou, do. které se moderní člo starosti, směj se a radujproč vůbec si dělat sta
věk dostal.
rosti, že se někdo někde upálil, byl zavřen či po
Tento rozdíl je pak dále demonstrován především praven, že celé národy trpí a žijí společenským, eko
postavou studenta, který navíc chvílemi představují nomickým a duševním životem, nehodným člověka to
typického západního studenta.1vidícího rozpory mez: hoto století? — my všichni máme svých starostí dost
slovy a činy své společnosti a na druhé, straně hrají a tak nechceme nic slyšet, nic vidět — chceme vše
roli Palacha, do jehož situace a myšlení se snaž zapomenout a klidně žít!” — žít?
vžít. Toto prolínání dvou postav do jednoho herci
V jedné scéně vykřikne. student-Pálach do tváří
působí chvílemi křečovitě — zvláště na nás, kteř diváků: zapomínání je nezapomenutelné. .Dalo by se

kniha, která

je

zdarm a, to prokazuje.

Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
pracovat. Je pro-.o znepokojující pozorovat, jak sf
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše pemze a váš život” — “ Your money
and your life” — právě teď tak cenná
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro pozi támky) a měla by cenu pěkných
•pár dolarů. Při zjištěni pak, že je tato kniha
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
Je to praktická domácí příručka o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
,-

'. "i-

kupování nového

-
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Ě

pojistek, poplatků
\ ’ , ,| z dědictví atd.
i
Je to též

L
>

| zásobárna
| informací
• o jiných peněžních 1
*
záležitostech.
’
Požádejte o
výtisk ředitele
> nej bližší filiálky
Národní banky.
Netvrdíme, že
. známe metodu,
, jak okamžitě
odstranit inflaci,
ale touto knihou
> j -i můžeme zmírnit
i její náraz. A to
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3 2 6 High Street. Kew, Víc.
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dodat — je i nebezpečné. Nebezpečné nejen pro spo
lečnost jako celek, ale i pro každého jednotlivce. Za
pomenutí je vždy kompromis s tím, čemu člověk kdy v ě ř il'— a omluva, že jedinec nic nezmůže, je jen
pohodlnou výmluvou pro uzavření se sama do sebe a
neschopnost komunikovat á navázat vztah se stejné
myslícími a cítícími lidmi kolem něj. .
Hra "Palach” naznačuje i více. Každý divák si
může do jejích symbolických náznaků dosadit svoje .
vlastní zkušenosti, své myšlení.a svědomí. To je
■předností ■téměř každé moderní experimentální hry, ■.
pracující s náznaky. Zcela samozřejmě, nic není,
dokonalé a tak má i tato hra slabší a silnější místa;v
přesto ale gradace hry tím není příliš narušena díky.;
dobrému nastudování. Domnívám se také. že v pří
padě hry s tak silným1vyzněním, bylo zcela zbytečně:
. ji ukončit zvukem výbuchu atomové bomby, z čehož
se stalo v experimentální divadelní, zvukové a film o
vé tvorbě klišé pomáhající slabým autorům z úzkých. !
Na druhou stranu — po přečtení původního textu
hry — nemohu než vyslovit uznání režisérce předsta-:
vení nad citlivými úpravami, kterými hru aktualizo
vala a přizpůsobila australským podmínkám. Stejné .
uznání je třeba vyslovit hercům, jejichž projev je
překvapivě vyrovnaný a na skutečně kvalitní úrov
ni. Měl-li bych ale přece jen z nich vybrat někoho,
jehož projev na mne nejvíce zapůsobil, pak bych
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Srdečně zveme na

■

V E L IK O N O Č N Í
ZÁ B A V U
■.

která se .-koná
V NEDĚLI 18. DUBNA 1976
od 6. hod. večerní

U EDY ZLATÉHO
V R ESTAU RAC I RH E1N LA N D
9 - 13 D rew ery Lané, Melbourne

Vstupné za osobu $ 2.50
K poslechu i tanči hraje
Eda Zlatý se svým orchestrem
Českou večeři, koláče a všechny druhy nápojů
můžete koupit v restauraci.
K dispozici bude pouze 120 míst.
Prosíme, rezervujte včas.
Telefon 663-1266.
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ČESK OSLO VENSKÉ RO ZHLASO VÉ V Y S ÍL Á N Í
■ V M ELBO URNE
3ZZ ACCESS R Á D IO
1220 KHz

M E L B O U R N E A O K O LÍ: POZOR !

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA NA ŠUMAVĚ
se z technických důvodů NEKONÁ.
Datum hříští zábavy bude ohlášeno v HD.

. D O M-0 V A

S P O LE Č E N S T V Í NO VÉHO ŘÁDU V M E L B O U R N E

Pravidelné vysílání je každé úterý v 10.30 hod. večer.*
Program se opakuje vždy následující středu v 10.30
hod. dopoledne.
Máte-li návrh vlastního programu nebo jeho části,
zašlete nám jej na adresu: Czeehoslovak Group
ACCESS RÁDIO, 17 Hardware St., Melbourne, 3000.
J. R.

I

RÁMUJTE

I

u první pozlacovačské firmy v Austrálii

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEG IO N Á Ř S K Á ,
JE D N O T A V IK T O R IE

J. KOŠNARPTY. LTD.

Manželé — podnikatelé přijmou

s

I

O PR A VA
‘
M alý oznamovatel
Do minulého čísla HD
112 Maribyrnong Rd., Moonee Pnnds, Vic.
S

vnikl tiskařský šotek. K
Telefon: referátu
37-3109 I. P. o Lišce|
P Onebo:
DĚKOV
Í —
Bystroušce
(str. 11) bylaA
Moderní dům se vším zařízením,
42Á NHoward
St.,
North Melbourne
přidána tato zpráva:
O
M
LU
V
A
které usnadňuje práci. •
Telefon: 329-8038
I
“ Janáčkovu Její pastor
Na mé
oznámení v
K dispozici je samostatný pokoj s koupelnou.
kyni
bude
dávat
Austral
nebo
—
kde
se
mluví
česky
a
UMĚLECKÉ
<
Malém oznamovateli HD z
Velmi dobrý plat.
skáskladě
opera ve
znovu
v srpnu
velkém
|
12. 1.REPRODUKCE
1976 mi došlo jsou
více na
a
v
září
tr.
v
Sydneyské
Volejte (česky neb slov.) — Melbourne:
dopisů.
Omlouvám
se, že
výběru
již VKUSNĚ
RÁMOVANÉ nebo v rámu >
a v příštím roce na
jsem odpověděla jen
je opeře
V obchodní době tel. 662-1273, po hodinách 86-7031
dle na
Vašeho
výběru.
S
den a přeji těm, kteří mi N. Zélandě. Rychtářku
psali, tolik štěstí, jaké - zpívá Miluška Šimková.”
Na stránku se však do
pevně věřím - jsem měla
ČESKÉ A S LO VEN SK É K N IH Y
~
stal pouze
konec této: zprá
Riversdale
Camberwell
c.
sama při 514
výběru,
který Rd.,
vy, což vyvolalo u čtená
jsem udělala.
Tehdejší
Droppa: Slovenské jeskyne $ 7.20, Jírů: Praha mě
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
?
značka “ Vzájemné porozu ře dojem, že Miluška Šim
sto fotogenické $ 6.80, Ehm: Praha v 88 barevných
Krajanům poskytneme
15% slevu
?
ková
zpívala
rychtářku
v
mění’ ’ .
fot. $ 6.80, Mrštík: Zumři $ 3.00, Matys: Kutnohor
Lišce Bystroušce. Takové
nedopatření muselo ovšem
ské pověsti $ 2.90, Dobšinský: Prostonárodné slo
nazlobit všechny vyznava
venské pověsti (3 d.) $ 15.30, Juvenalis: Satiry
če
Janáčkovy
muziky.
$ 2-90, Neubert: Karlštejn $-3.10, Palacký: Z dě
„RODINNÝ DOMEK
Omlouváme se paní Miluš
jin národu českého $ 3.90, Přeučil: Brno a okolí
ce Šimkové, I. P. i čte
k promajmutí v Hamp$ 8.30, Šolochov: Tichý Don (2 d.) $ 6.20, Rais:
nářům.
HD
tonu. 3 ložnice, přij.
pokoj atd. 400 m od
Skleník $ 1.50.
pláže, blízko stanice
K ceně laskavě připočtěte poštovné
ÚSPĚŠNÁ ZÁBAVA
dráhy a autobusu. Vo
Dne 21. března se 'kona
lejte (Melb.) 598-3571
la v nově otevřených míst
(po 6. hod. večer)
Box 1888 R ., GPO Melbourne, 3001
nostech- společnosti Salz
burg
Lodge
“ Imperiál
Vienna
Room” v melbournském
Heidelbergu
J /E Ě Ě /Ě K IĚ Ě Ě L A K E W ARA NG A D IS T R IC T f l H H H H H S
“ Československý večer” ,
který byl po všech strán
kách úspěšný. Během zá
bavy, na níž vyhrával
orchestr kapelníka Luby
Rychtra, předal spoluma
jitel společnosti Salzburg
Lodge p. V. H. Graham
dar Čs. pomocnému fondu
v částce $ 100.00 a místní
sokolská jednota ohlásila
výnos tomboly $ 116.20.

HOSPODYNI

ANTO IN E GALLERiES

|

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

I

MURCHISON

'w V W / V
i

podél dálnice Goulburn Valley
Buš a vyčištěné parcely vedle státních lesů poblíž velkého jezera
Waranga, v němž lze lovit ryby, koupat se, provozovat vodní lyžaření atd.

40 AKRŮ

240 domovním parcelám

$9.500

vydalo první číslo Rozprav v angličtině (Discussions)
na. téma Crisis and Anticipation in the World of
to-day. Je to poněkud upravený překlad prvního čes
kého čísla Rozprav o nutnosti efektivnějších antikomunistických metod V měnícím se světě.
Discussions se posílají vybraným exilovým pracov
níkům jiných národních skupin v Austrálii, Británií
a Severní Americe, dále odborovým a politickým pra
covníkům v Austrálii, v deseti asijských zemích, a .
konečně některým, organizacím v" Evropě a Jižní
Americe.
Panu Sycipovi, autoru odborného článku o za
městnaneckých akciích ve Filipínské ročence, jsme
poslali dopis a anglický text německého zákona o
vládních výhodách, které podněcují systém zaměst
naneckých akcií a jiné druhy vlastnictví výrobních
prostředků v Západním Německu. Panu Elizesovi v
Manile, který se zabývá problémem výchovy mláde
že v duchu konstruktivního antikomunismu, jsme po
slali několik publikací, a odborářům v. Bangkoku a
Kuala Lumpuru knihu Without a Shot being Fired o
tom: jak se parlament a odborové organizace dají
zneužívat ke komunistickým revolucím.
S. Hofírek, . předseda

y

V y VIA/v

vyvv

Ustavující schůze výboru, konaná dne 27. března
1976, přidělila činovníkům, zvoleným řádnou valnou
hromadou jednoty dne 22. února 1976, jednotlivé funk
ce, takže vedení jednoty budou vykonávat v dalším
období tito bratři: J. Jelínek — předseda. F. Křivá
nek a V. Kufel — místopředsedové, J. A. Forester —
jednatel, F. Urban — pokladník, dr. S. Hofírek —
sociálně politický referent, L. Blažek — kulturní a
propagační referent, F. Nedvěd — sociální a podpůr
ný ref., B. Jaroš — společenský' ref., V. Mucha —
sportovní a rekreační referent. Delegáti do Zemského
výk. výboru: bři. Jelínek, Křivánek, Kufel. ■Fore
ster, dr. Hofírek, Urban, delegáti do Koord. výboru
čs. dem. exulantských organizací v Austrálii: bři.
Jelínek, Hofírek, Forester.
J. A. F.
ČESKÉ O C H O TN IC K É D IV A D L O V M E L B O U R N E

přijme další členy a to každého stáří a povolání.
Členství je bezplatné, uvítáme Vaše schopnosti. P ři
hlášky prosíme pa ' adr. jednatelky: Z: Haberová,
4 Morobe St., West Heidelberg, Vic. 3081. Informace
tel. 459-1992.
Program ČOD na rok 1976:
Divadelní představení v červnu a v říjnu, repre
zentační ples 10. července,' tradiční Mikulášská 4.
prosince.
J. R.
BESEDA připravuje výlet autobusem do Bendiga o Velikonočním pondělí 19. 4., kde se budou
právě konat oslavy (včetně průvodu s čínským dra
kem), dále návštěva dolů na zlato, jízda na “ mlu
vící tramwaji” , prohlídka hrnčířských pecí a histo
rických míst v Bendigu a okolí.1Přibližný poplatek
(včetně dopravy, občerstvení po cestě a barbecue v
Bendigu) bude asi $ 6.- za osobu, děti do 15 let $ 3.-,
děti pod 5 let zdarma. Doporučujeme zamluvit si cestu
co nejdříve, počet účastníků je omezen. Informace
a přihlášky: J. Kafka, 2 Junction St., Preston. 3072,
tel. 480-2737. — Později v dubnu uspořádáme společ
nou výpravu do Ballaratu.
J. K.
S. K. SLA V!A M E L B O U R N E

* nezaslouženě prohrála v dalším kole nočních zá
pasů o pohár Ampolu s mužstvem Hellas 1 : 2 (0 : 1),
a byla tím z dalších zápasů vyřazena. Mužstvo po
dalo dobrý výkon.
* 'V prvním zápase soutěže o Dockertyho pohár hrála
Slavia proti Newportu tréninkovým tempem a vyhrá
la 1 : 0.
* V zahajovacím zápase státní ligy se utká Slavia s
týmem Alexander v neděli 11. 4. na Fitzroy Cricket
Ground, Nicholson St:, Fitzroy. V sobotu 17. dubna
hraje ve druhém kole proti Sunshine City na stadiónu
v Olympic Parku.
V. F.
^
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J Veškerá P O JIŠ T Ě N Í odborně provedou

s

k

i

\

R. C. Kugler & Associates |
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Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 S
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U tkání,

které se nemuselo hrát

V K O ŠICÍCH: ČSR — SSSR 2 : 2

Karel

Janovský

Evropské poháry fotbalistů
Dne 17.

března

nebylo snad v

Evropě

jediného fotbalového příznivce, který by nebyl zvědav na to,

ja k dopadnou čtvrtfinálová utkání P M E Z , soutěže d ržitelů trofejí i Poháru U E F A . Tém ěř všude, kde se
tato střetnutí hřála, byly stadióny do posledního místečka vyprodané, velká většina fanoušků se však
musela spokojit s televizí, která jim přiblížila velké boje o postup do sem ifinále. A ty přinesly velká
překvapení. O největší se bezpochyby postaral francouzský fotbalový m istr AS St. Efienne, kterému se
po prohře v Kijevě 0 : 2 nedávaly velké naděje na postup. Francouzi však v odvetě s vítězem Superpoháru Dynamem K ijev předvedli moderní kopanou a triu m fem 3 : 0 nad kádrem sovětského reprezentač
ního týmu

si

v

prodloužení

ještě zajistili účast v sem ifinále Poháru mistrů evropských zemí.

Vládnoucí mistři světa Němci měli ve čtvrtfinálo
vých bojích PMEZ dvě želíz-ka v ohni: obhájce tro
feje FC Bayern Muenchen a mistra Borussii Monchengladbach. Postup do semifinále “ vyšel” pouze
Beckenbauerovu mužstvu, které zlepšenou hrou v dru
hém poločase vyhrálo doma nad Benfikou Lisabon
5 : 1. Ani Borussia Monchengladbach, která jé typic
kým představitelem moderní kopané, neprohrála, re
miza 1 : 1 v Madridu s Reálem Madrid (v Mnichově
se hrálo 2 : 2 ) jí však k postupu nestačila. V semi
finále 21. ročníku Poháru mistrů evropských zemí
hraje: Reál Madrid — FC Bayern Muenchen a PSV
Eindhoven (po prohře 0 : 2 ve Splitu s Hajdukem.
vyhráli Holanďané odvetu doma 3 : 0 ) — AS St.
Etienne.
Jedinou zemí, která je zastoupena ve všech třech
soutěžích, je NSR. Jejím reprezentantem' v soutěži
“ držitelů trofejí” je Eintracht Frankfurt, který se
Kladno potřetí mistrem ČSR

Hokejová liga
Rébus je vyřešen. V předposledním 31. kole nejvyšší čs. hokejové soutěže padlo rozhodnutí o pře
borníku republiky. Stal se jím obhájce mistrovského
titulu SONP Kladno, který dokázal v tomto kole zví
tězit v Brně nad ZKL 5 : 3, zatímco největší rival
kladenských hokejistů Tesla Pardubice stačil brát na
Horáckém stadiónu v Jihlavě s domácí Dukloa jen
nerozhodně 3: 3. První ligu opustí nováček Jagstav
Brno.
Tabulka po 31. (předposledním) kole: Skupina “ A ” :
I. Kladno 44 bodů: 2. Tesla Pardubice 42 b.: 3. Duk
la Jihlava 34 b.; 4. ZKL Brno 33 b.; 5. Plzeň 29 b.:
6. Sparta Praha (už 7 kol nevyhrála) 26 bodů. — Sku
pina “ B” : 7. Motor Č. Budějovice 32 b.; 8. Vítkovice
31 b.; 9. Košice 29 b.; 10. Slovan Bratislava 27 b.:
II. Litvínov 26 b.; 12. Ingstav Brno 19 bodů.
SSSR PO TRESTÁN

Málokdy v historii svě
tových nebo evropských
šampionátů dělal pořada
telům nějaký sportovní
svaz takové, těžkosti jako
žápadoněmecké bruslařské
federaci sovětský svaz
rychlobruslařů.' Drakrát se
sovětští rychlobruslaří při
hlásili na mistrovství svě
ta v Berlíně, dvakrát pak
účast odvolali. Berlínské
mistrovství světa probíha
lo bez účasti SSSR a dal
ších
východoevropských
zemí, a to jen proto, že
odmítli pozvání pořadate
le, německého bruslařského svazu, a žádali pozvání
západoberlínského senátu,
který nebyl vůbec kompe
tentní jejich žádosti vyho
vět. Ovšem, neúčast nezů
stala bez trestu, Mluvčí
mezinárodní bruslařské fe
derace ISU Nor Olaf Poulsen s Heat Háslerem sdě

lili novinářům, že SSSR
může v r. 1977 vyslat na
mistrovství světa nebo mi
strovství Evropy pouze po
jednom rychlobruslaří ne
bo rychlobruslařce, na roz
díl od posledních podniků,
ná kterých startovali v
každé
rychlobruslařské
disciplině áž čtyři sovět
ští závodníci. A bude to
prý trvat dobré 4 roky,
než SSSR bude moci na
vrcholné světové podniky
rychlobruslařů
vyslat
kompletní družstvo. “ Pra
vidla jsou v tomto směru
jasná” ,
prohlásil
Nor
Olaf Poulsen před noviná
ři, a dodal: “ Mezinárodní
bruslařské federace nebu
de dělat pro SSSR žádné
výjimky, jeho reprezentan
ti bojkotovali berlínské mi
strovství světa a za to můsí být potrestáni.”

— O --

nyní v semifinále utká s anglickým West Ham Uni
ted. O druhém finalistovi se rozhodne mezi fotbali
sty belgického SC Anderleehtu a východoněmeckého
Sachsenxingu Cvikov.
V semifinále Poháru UEFA jsou tyto dvojice: CF
Barcelona — FC Liverpool a Hamburger SV — FC
Bruegge. (B elgie).

:: Fotbalová liga :
Čím blíže jsou čs. mužstva k závěru sezóny 1975-76,
tím se množí uchazeči o titul fotbalového mistra
ČSR' Poslední tři kola tak zkomplikovala tabulku,
že mezi vedoocíiii tým em soutěže Slovanem Brati
slava a devátým mužstvem v pořadí Lokomotivou
Košice je rozdíl pouhé dva body, což nemá obdoby
v historii čs. kopané. Pokud se týče sestupu; je na
tom nejhůře Třinec, ale ani Jablonec po debaklu v
21. kole v K o s á c h ua tom není příliš růžově.
| 19. kolo: Třinec — Slovan Bratislava 1 : 0, Inter
Bratislava — Dukla Praha 1 : 0. Lokomotiva Košice
— S a v ia Praha € : I. Jednota Trenčín — Baník
Ostrava i : 6. ŽiTioa — Jablonec 1 : 1,' Plzeň — VSS
Košice 2 :1 , B oteníass — Trnava 2 : 0 a Teplice
— Zbrojovka Bědo I : i.
29. keto: DiákJa Praha — Třinec 2 : 0, Jablonec
— Plzeň 2 :1. Ostrava — Inter 2 : 0, Slovan — Žilina
2 : L .Trn ava — Trenčín 3 : 0. VSS Košice — ' Loko
motiva. Košice 1 ; L Zbrojovka Brno — Bohemians
1 : i a Slavía Praha — Teplice 1 : 1.
21. kote: Barák Ostrava — Dukla Praha 3 : 0 (!),
Bohemians — Slavía 1 : 0. Plzeň — Slovan 0 : 0,
Inter — Trnava 1 :2 , Trenčín — Zbrojovka Brno
0 : 2. Lok.- Košice — Jablonec 10: 1 (! ) , Teplice —
VSS Košíce 2 : 9 a žilina — Třinec 3 : 0.
Taíxá&a po 21. kole: 1. Slovan Bratislava, 2. Ba
ník Ostrava. 3. Teplice (po 24 bodech); 4. Zbrojovka
Brno, 5. Slavía Praha. 6. Dukla Praha (po 23 b.);
7. VSS Kosíce, 3. Inter Bratislava, 9. Lokomotiva
Košice (po 22 b .): 10. Trnava 21 b.: 11. Bohemians,
12. Plzeň (po 'M b .); 13. Žilina 19 b.; 14. Jednota
Trenčín 18 b.: 15. Jablonec 17 b.; 16. Třinec 14 bodů.

ČS. HÁZENKÁŘI VYHRÁLI V PLZNI MEZINÁRODNÍ
turnaj reprezentačních družstev, když porazili nejen
Dány 20 : 19. ale v rozhodujícím střetnutí i reprezen
tanty NSR 14 : 12. Jak Němci tak i Dánové mají už
zajištěnou účast na olympijských hrách v Montrealu.
— V dalším střetnutí americko-kanadské profesionální
hokejové ligy WHA mezi Torontem Toros. a Quebeckem v Quebecku — Toros vyhráli 3 :1 — vstřelil
bývalý čs. reprezentant a hráč Slovanu Bratislava
Václav Nedomanský všechny tri góly vítězného celku.
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ROČNÍ PŘED PLATNÉ: V AUSTRÁLII $■ 10.-,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ S 11.-, US $ 13.-,
Can. $T3.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.

Od konce druhé světové války až do počátku břez
na letošního roku došlo pouze k 5 mezistátním fot
balovým střetnutím ČSR — SSSR, najednou v roz
pětí 10 týdnů “ narazí” na sebe reprezentační týmy
obou zemí třikrát. Los totiž Čechoslovákům určil za
čtvrtfinálového soupeře evropského šampionátu Ru
sy, se kterými měli už předtím čs. fotbalisté smlu
veno košické mezistátní přátelské utkání. Ihned po
vylosování se v čs. tisku objevily zprávy, že v dů
sledku toho, že ČSR hraje se SSSR v evropském šam
pionátu, bude košický zápas s velkou pravděpodobno
stí odřeknut. Mezitím však zřejmě došlo z míst “ zhora” k rozhodnutí, že se zápas v Košicích uskuteční,
1 když nemá žádnou cenu,’ obě mužstva budou spolu
hrát jakýsi pokr, nic víc. A tak se také stalo. Čs.
mužstvo nastoupilo bez brankáře Viktora (chytal
Kozinka), Petráše, Bičovského i Pivarníka, prý pro
to, že byli nemocní, případně zranění, SSSR “ ne
mohl” postavit své opory Oniščenka a Burjaka.
Zápas však byl dobré úrovně a skončil remizou
2 : 2. SSSR vedl už po půlhodině utkání 2 : 0, za ČSR
to byl nejprve v 72 minutě Ondruš, který snížil stav
ina 1 : 2, a dvě minuty před koncem vyrovnal Neho
da z pražské Dukly z penalty na 2 : 2. Čs. reprezen
tační tým ted y vyrovnal v hodině dvanácté, přesto
nutno říci, že byl po všech stránkách lepším muž
stvem. Především ve druhém poločase, kdy trenér
V. Ježek dal pokyn k zrychlení tempa, využívání kří
del a k bojovnosti.
Č ESK Ý PO HÁR SPAR TĚ

Druholigová Sparta Praha se stala vítězem české
ho poháru ročníku 1975-76, když po triumfu 4 : 1 v
prvém finálovém střetnutí na Kladně vyhrála doma
odvetu 1: 0. Odveta, na Letně nepřinesla nejlepší
fotbal, na čemž není jistě bez viny ani výsledek
4 : 1 na Kladně, po kterém bylo o všem rozhodnuto.
Pouze třikrát za celých 90 minut přišli diváci do va
ru. Poprvé, když v 51. minutě dal Stratil jediný gól
zápasu, podruhé v 82. minutě, kdy Melichar z pražr
ské Sparty neproměnil pokutový kop a naposled 2
minuty před koncem utkání, když Kotál vykopával
míč z opuštěné branky Pražanů.
V boji o “ Československý pohár” a tím i o účast
v druhé nejzajímavější evropské fotbalové soutěži —
soutěži “ držitelů trofejí” — se Sparta Praha střetne
s vítězným finalistou Slovenského poháru, který vzej
de ze zápolení obou bratislavských klubu: Interu a
Slovana. První zápas na Interu skončil 0 : 0.
S T E N M A R K V ÍT Ě Z E M

SVĚTO VÉ T R O F E J E

Třetí březnový víkend skončila v kanadském, stře
disku zimních sportů v Mont Ste. Anně olympijská
sezóna lyžařů alpských disciplin, která byla zvlášť
bohatá ha velké mezinárodní podniky — představo
vala vrchol v dosavadní historii tohoto stále popu
lárnějšího sportu. Vždyť to, co předvedli např. sjez
daři, to už mnohdy bylo na hranici riskantnosti, o
které, se dá beze sporu mluvit, uvážíme-li, že se špič
koví lyžaři často pohybovali kolem 130km rychlosti.
Svou odvahou, bojovností a i uměním mezi nimi vy
nikal Rakušan Franz Klammer, který také své prven
ství v této disciplině potvrdil i na olympijských hrách
v Innsbrucku, — v celosezónní soutěži o Světovou
trofej však neuspěl. Ta patří Mletému Švédovi Ingemaru Stenmarkovi. Tento sympatický Seveřan, kte
rého XII. zimní olympijské hry v Innsbrucku nezastih
ly ve vrcholné formě, sahal už před rokem po prven
ství, ale při . posledních rozhodujících závodech v
paralelním speciálním slalomu v italské Gardeně měl
nešťastný pád, kterým se připravil o prvé velké
vítězství. Tentokrát však si už Stenmark - nenechal
ujít jedinečnou příležitost stát se nejvyrovnanějším
lyžařem sezóny. A zdá se, že je to vlastně teprve
počátek jeho velké lyžařské kariéry, kterou má před
sebou. V tom se shodují i lyžařští odborníci, kteří mě
li možnost sledovat celý jeho velký seriál úspěchů
v bojích o Světovou trofej. Vždyť Stenmark je nejen
výborný slalomář, ale dokáže porazit veškerou svě
tovou elitu i v obřím slalomu. Jen sjezd je jeho sla
binou, letos v něm nezískal ani jeden bod.
Konečné pořadí Světové trofeje mužů: 1. Ingemar
Stenmark (Švédsko) 249 bodů. 2. Piero Gros (Itá
lie) 204 b., 3. Gustav Thóni (Itálie) 190.b., 4. Franz
Klammer (Rakousko) 131 b., 5. - 6. Walter Tresch
(Švýcarsko) a Hans Hinterseer (Rakousko) po 98 bo
dech.
Pořadí Světové trofeje žen: 1. Rosi Mittermaierová
(NSR) 281 bodů, 2. Lise-Marie Morerodová (Švýcar
sko) 214 b., 3. Monika Kasererová (Rakousko) 171
b., 4. Bernadetta Zurbriggenová (Švýcarsko) 170 b.,
5. Danielle Debernardová (Francie) 164 b., 6. Bri
gitte Totschnigová (Rakousko) 155 bodů.

