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Trochu volnější diskuze
o politických a osobních
problémech vedení státu
by konečně nebyla v ko
munistickém státě nor
mální a Husákovu vedení
záleží velmi na tom, aby
normalizace poměrů byla
jasně patrná i ze zmíně:
něho zasedání. Projedná
valo se tedy plnění ho
spodářských plánů v je d 
notlivých krajích a pod
nicích, hovořilo se o no
vých investicích, úkolech,
soutěžení, zlepšování ne
bo - podle R P - “ jak, ja
kými způsoby a cestami

Čislo 25. - 26.

Melbourne 18. prosince 1972

Slovo “ normalizace” do
léhalo na čtenáře a po
sluchače čs. sdělovacích
prostředků po celý letoš
ní rok do omrzení často.
Z poměrů už “ docela nor
malizovaných” se dělají
stále ještě normalizova
nější, které mají být sta
věny na odiv Kremlu.
Ke konci roku postihlo
čs. obyvatele v rámci nor

malizace mocné rozpoutá
ní kultu Klementa Gott
walda (zvláště u příleži
tosti jeho nedožitých 76.
narozenin), které zřejmě
vyvrcholí při chystaných
okázalých oslavách 25.
výročí Února.
Od října se také stupňo
val tlak režimu k usměr
nění ideologické práce.
“ Pracujeme
a budeme

pracovat tak, aby antikomunismus už nikdy ne
měl
v
Československu
žádnou šanci” , řikala se
bevědomě zpráva před
sednictva ústředního vý
boru strany, které zatím
“ ideologicky”
urychlilo
výměnu osob, pokud ješ
tě zbyly na místech, kde
by mohly mít i jen ma
lý ideologický a kulturní
vliv. Jako důvod k ztrátě
postavení stačil i dřívěj
ší přátelský poměr k in
telektuálům
odsouzeným
v sérii procesů v červen
ci a srpnu letošního roku
nebo dokonce bližší vztah
k lidem, kteří jsou dnes
v exilu. Počet útoků na
“ zrádnou emigraci” se v
(.Pokračování na str. 2)

Vojenské rozpočty a národné hospodárstva

Zhroieme a odzbrojenie

Problém totálneho odzbrojenia je predmetom neustáleho medzinárodného ro
kovania od založenia Spojených národov. Nemožno síce povedať, že by tieto
dále zkvalitnit dynamic rokovania dosial nič nepriniesli, ale otázka je, či zásadne zmenili trend vo sveioký, avšak .zároveň efek vej zbrojnej politike. Na otázku sa snaží dať odpoveď správa amerického Úra
tivní rozvoj čs. ekonomi du pre kontrolu a odzbrojenie.
Správa vyznieva opti pokojenie. Jej cena je nuté oblasti. Hneď zisťu 
ky” . Takové povídání ne
může nikomu “ nahoře” misticky, ale v určitom najmä v tom, že svoju jeme, že zatiaľ čo v in
kraji
moc vadit.
ohľale vzbudzuje aj zne analýzu o trende vo sve dustrializovaných
vrchol
zbrojenia
tovom zbrojení rozdeľuj;- nách
na vývoj v industrializo predstavuje už ros 1968
vaných krajinách a oso a od toho roku vydavky
bitne sa venuje pomerom relatívne klesajú, rozvo
krajiny
zvyšovali
v krajinách rozvojových. jové
P r i tom vojenské rozpoč svoj vojenský rozpočet aj
ty dáva do relácie s vý po roku 1969. To zname
vojom národného hospo ná, že len v týchto kraji
neustály
dárstva jednotlivých obla nách existuje
stí a krajín. A y tomto trend zvyšovania vojen
ohľade sú jej výsledky ských vyaavkov.
naozaj poučné.
Tak napr. za celé šieste
Správa v prvom rade
konštatuje,
že rok 1969
predstavoval
vrchol vo
svetovom zbrojení, lebo v
tom roku sa vo sveto-'
vom meradle vynaložilo
na vojenské účely najviac.
Od toho času vojenské v ý 
daje v celosvětovém me
radle klesajú a vlani v
porovnaní s rokom 1970
boli väčšie len v dôsledku
inllačných cien.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
A MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
Ale ináč vyzerá situá
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
Souťíasně prosíme všechny spolupracovníky a cia, keď si tento svetový
přátele za prominutí, že nám není možno psát všem rozpočet
na
zbrojenie
a že proto nezasíláme jednotlivá vánoční blahopřání
rozdelíme
na
dve
spomenikomu.
HD

desaťročie rozpočty na
zbrojenie v krajinách v
rozvoji vzrastali priemer
ne ročne o 8%, zatiaľ čo
ich národný produkt vy
kazoval priemerné ročné
prírastky na osobu len
2.2%. To znamená,
že
táto oblasť sveta vynalo
žila
na vojenské účely
ďaleko viac ak jej to umožňovalo

národné

ho

TRADÍCIE, z m e n y
A TRVALÉ HODNOTY
DRASTÍK
Zvonenie rolničiek a vôňa ihličia. Prastaré tradí
cie Kračúna, pomiešané s kresťanskými zvykmi, spo
mienky z mladosti a nostalgia ďalekého domova. To
všetko robí z Vianoc dobu, kedy by sme sa zo srdce
radi vrátili späť v čase i. priestore, alebo aspoň
zastavili krátku, mizivú chvíľu lesku v detských
očiach. Verše K. J. Erbena (Štědrý den — úlomky)
snáď vyjadrujú tieto pocity najlepšie;
Ach kdyby vždy to tak bylo,
jak to jindy bývalo.
Ach kdyby jen, jak to teď je,
tak to vždycky zůstalo.
Snívanie s otvorenými očami trvá však krátko.
Vianoce sú súčasne dobou, kedy si viac než inokedy
uvedomujeme, ako čas letí a ako sa svet mení, i
keď snáď len na povrchu. Erbenovská viera v osud,
fatalizmus, ktorý tak silno cítiť v mnohej balade z
Kytice, je s nami tiež:
Řeka si hledá konce svého v moři,
plamen se k nebi temeni;
co země stvoří, sama zase zboří:
avšak nic nejde v zmaření.
Jisté a pevné jsou osudu kroky,
co má se státi, stane se;
a co den jeden v své pochová toky,
druhý zas na svět vynese.
(Věštkyně — úlomky)
Pri bližšom skúmaní týchto pocitov zistíme, že
nám celé toto dekórum atmosféry so sviečkami,
vianočnou modlitbou, tradičnými jedlami a spomien
kami na dávne roky dáva' unikajúci a ťažko zachvtiteľný pocit istoty, na ktorom lpieme v zúfalej
bezmocnosti nad našou vlastnou neschopnosťou psy
chologicky sa vyporiadať s realitou dneška, s prí
tomnosťou našej existencie v cudzej krajine, ď ale
ko od zasnežených pahorkov a meluzíny v komíne. .
Prečo sa bojíme zmien vo svete a' svoju neistotu
a strach skrývame za hrozbu Súdneho dňa? Prečo
sa nevieme vyporiadať so skutočnosťou, že snívať
o návrate domov po náhlej zmene, ktorá by sa tam
mohla udiať, je čím ďalej tým menej reálne?
štúdium porovnávacej antropológie podáva neod
vratné dôkazy, že naše zakorenené morálne názory
a zvyky, pochádzajúce z židovsko-kresťanskej ideo
lógie, nie sú zďaleka jedinou možnou cestou a že
ľudstvo pôjde a bude sa vyvíja ť ď alej bez ohľadu
na to, či rodina ako základný prvgk spoločnosti pre
žije koniec tohto storočia vo svojej súčasnej podobe,
alebo či sa k nepoznaniu zmení v polygamiu, polygyniu, alebo dokonca voľný skupinový sex. Tak
isto sociálny poriadok — i keď v zásade súhlasím
s názorom, že v súčasnosti neexistuje vhodnejšia
alternatíva namiesto kapitalistického systému — nie
je snáď večný a i keď dnes alternatíva nie je, to
neznamená, že nebude zajtra. Vsádzať na udržiavanie
dnešného status quo vo veciach morálky, štýlu ž i
vota, či na nepremennosť súčasného poriadku je
zjavne neracionálne a akokoľvek je zdravý konzer
vatizmus potrebný na zabránenie zbytočného expe
rimentovania a na kritické skúmanie nových prúdov
myslenia, zmeny sú na ceste v mnohých oblastiach,
(Pokračovanie str. 2)

spodárstvo a tak aj keď
časť

týchto

vojenských
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Nálada ke konci roku
íPokračcvání se str. 1)
posledních dvou měsících
roku rovněž stupňoval byl úměrný zvýšené “ ideo
vé výchově” . Někteří režimní .psavci se pustili v
minulých týdnech i na tak
kluzký led, jaký pro ně
mohou představovat úva
hy ná téma o “ skutečném
vlastenectví” nebo “ Sku

tečné demokracii” a do
šli často k závěrům tak
žertovně nelogickým, že
poskytli zábavné
čtení
normálně uvažujícím čte
nářům.
Nálada myslících lidí
doma - těch, kterým ne
stačí útěk na chatu nebo
k pivu - je letos podle
všech zpráv horší než

(Pokrač. zo str. 1)
dary či pôžičky z rozv;
nutých krajín, predsa len
aj ich vlastné príspevky
na výzbroj museli isť na
úkor ich ďalšieho sociál
neho a ekonomického roz
machu. V rozvinutých kra
jinách prevládala už v ce
lom poslednom desaťročí
opačná tendencia. Ich vo-

N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
telefon 62-0411
po’ hod. 781-2141
Životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne
n .—rilehlivo

. M A M I N 'K Y
máte dceru, která opouští školu?
MLADÉ

DÍVKY

přijme
G LO

WEAVE
PTY. LTD.
k vyučení ŠVADLENOU
v moderní továrně na košile
234 Brunswick Sh, Fitzroy, Vic.
Telefon 419-Í600
(Továrna bude zavřená od 21. prosince
do 16. ledna 1973)

. . . a až se rozhodnete pro dovolenou
ý severním tropickém Queenslandu)
mějte tuto adresu v notýsku:
GOLDEN PRAGUE AGENCI ES
,631 Flinders St., Townsville, Qld.
Telefón 71-2335, po hod. 71-5357
Manželé Dpstálovi Vám ukáží nové a zánovní
kulovnice, brokovnice, malorážky, vyberou
vhodné náboje. Mají největší výběr zánovních
filmovacích a fotografických přístrojů v per
fektním stavu a to. až za čtvrtinu původních
cen. Mají také velkou zásobu nových i zánov, nich rozhlasových přijímačů, magnetofonů,
.kasetofonu, autorádií, hodinek, dále víc než
:levné . armádní opasky, stany atd. —daleko víc
než se dá vyjmenovat. No a kdo nemá peníze
a potřebuje je (k opravě auta nebo pro náhlé
onemocnění aj.), pak pomůže naše zastavárna1
s- jedinečným servisem. Zastavené předměty
'sě vrátí poštou nebo letecky, kdykoli o ně
■napíšete. V nutných-případech i noční služba.

DÁREK

K

VANOCťM,

na který se celý rok nezapomíná:
/
volávají
na
Dubčekův
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
“ socialismus
s lidskou
P>"edplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
čislo se zvláštním listem, na
tváří” , v němž vidí zá , toto v á n o č n í
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše ■
chranu a přijatelný způ
vánoční a novoroční blahopřání.
sob, jak uplatnit v praxi
Zasíláme do celého svobodného světa
M M ...
socialistické zásady, že
se francouzská levice (a
italská a jiné na Západě)
stále ještě odmítla smířit
se sovětskou okupací Če
(Pokračovanie zo str. 1)
skoslovenska z roku 1968. a to i tam, kde to neočakávame. Hodnoty, ktoré sa
ešte pred niekoľkými generáciami zdali večné a ne
menné, sa ukazujú ako povrchový kultúrny nános,
pod ktorý sa musíme dostať, ak chceme nájsť sku
točne trvalé a stabilne kvality, na ktorých môžeme
ienské rozpočty vykazova- celosvetových výdavkov, budovať svoju vieru v zajtrajšok, kvality, ktoré nám
i
priemerné prírastky ktoré americká správa dajú prepotrebnú istotu nielen v čas vianočný, ale
1.6%. zatiaľ čo ich národ odhaduje v tom roku na po celý rok, poskytujúc nám zároveň dostatok ener
gie a sily pretrvať a tešiť sa z krátkej chvíle, kto
ný produkt vzrastal prie 208 miliárd $, viac ako rou je náš život na tejto planete.
2/3 pripadalo na rozpočty
merne ročne o 3.7%.
Jednou z hodnôt, ktoré by šom rád považoval za
Samozrejme, že v ab Spojených štátov a Soviet večné, je právo každého z nás usporiadať si život ■
solutných číslach sú vo skeho zväzu. Pri tom roz podľa našich vlastných predstáv a užívať slobodu
pokiaľ naše počínanie nikomu neubližuje. Nejdem
NATO bol
jenské ■výdavky industria počet krajín
znovu definovať Chartu OSN o ľudských právach,
dolárov a ani prvý paragraf konštitúcie Spojených štátov, mám
lizovaných
krajín ešte 104 miliardy
stále asi 6 razy väčšie ako rozpočet krajín Varšav- ; hlavne na mysli našu existenciu ako členov vzdiale
krajín
rozvojových.
V ského paktu 73 miliárd. ' ných národov tu v Austrálii. Asimilačná politika a
tendencie v súčasnej austrálskej spoločnosti sa mi
tomto
trende
zvláštne Obe vojenské supervel- zdajú ešte horšie, než povestný “ melting pot” , tak
miesto zaujímajú oblasti, mocí - Spojené štáty a So-1 vtipne opísaný Sartrom po jeho ceste do USA v
v ktorých panuje naustá- vietsky zväz, venujú, naj 1944-tom. Tam bolo aspoň jasne uznané, že novy
le napätie, alebo pokraču svoju výzbroj relatívne k j americký národ sa skladá z pestrej mozaiky ľudí s
rôznym kultúrnym pozadím a pôvodom a že pojítje otvorený konflikt. To svojmu národnému pro- I kom, ktoré z tejto mozaiky vytvorí národ, bude cis
znamená, že v krajinách duktu asi rovnako, asi terne spolupatričnosti a vzájomnej závislosti pri uží
Blízkeho východu a Ju 8%. Ale aj spojenci Ame vaní rovnakých slobôd. Austrálčan si síce časom
hovýchodnej Ázie sa na riky, aj spojenci Soviet zvyká na spaghetti a pizzu, ale akonáhle si uvedomí,
že sa nachádza v ulici, kde žijú samí Taliani, cíti
vojenské položky vynalo skeho zväzu prideľujú na sa nesvoj. Rasové a národnostné predsudky vyvolajú
ží až 10% tamojšieho ná vojenské ciele zo svojich hneď obraz gheta, nepokojov-a neistoty. Náboženské
rodného produktu. Rela^ národných produktov me a obyčajové rozdiely sa zveličia a miesto mierového
spolužitia, len obraz a hrozba pouličných bojov a
tívne ešte väčšie vojenské nej. Americká správa unešvárov. My, češi a Slováci, máme zriaďka podobné
vádza,
že
Československo,
rozpočty mali v r. 1970
problémy — neni nás tu ani- dosť na vytvorenie ghe
len dve ďalšie rozvojové ktoré venuje na tento cieľ ta. Predsa ma však srdce zabolí, keď si uvedomím,
krajiny: Albánsko a Se asi 5.4% zo svojho národ koľko českých a slovenských rodín som v Austrálii
ného produktu prispieva navštívil, kde deti rozumia, keď rodičia hovoria
verná Korea.medzi sebou, ale za nič na svete by sami slovo česky
k zbrojným silám Var či slovensky nepovedali.
V r. 1971 boli zbrojné
šavského
paktu menej
Dvojjazyčnosť môže byť brzdou vo vývoji dieťaťa
výdavky v celosvetovom
ako Východné Nemecko a (už Piaget na túto skutočnosť poukázal), ale správ
meradle 216 miliárd dolá
Poľsko, ale viac ako Ma nym prístupom schopnosť komunikácie vo viacej než
jednom jazyku obohacuje duševný obzor a umožňuje
rov. V r. 1970 bol americ
ďarsko, Bulharsko a Ru ďaleko širšie'kultúrne vyžitie. Pôžitok z čítania poéký vojenský rozpočet T.
munsko.
- zie v originále a celková schopnosť vnímať a absor
miliárd dolárov a soviet
Americký úrad pre kont bovať dve rozličné kultúry dá každému širšiu zá
sky 65. To znamená, že 2
kladňu a lepší rozhľad v užívaní spomenutých hurolu a odzbrojenie pripo
|mánnych slobôd. Je preto prvoradou povinnosťou ro
mína, že vo svetovom me dičov nezanedbať túto stránku výchovy detí: poznať
radle sa na výchovné ú- domovinu otcov a hovoriť jej jazykom.
V EAST GEELONGu
čely vydá len asi 80% a : Jedine tento pocit národnej spolupatričnosti a kul
pronajmu svobodnému
túrnej príbuzností nám dodá silu plne využívať slona účely zdravotné len
pěkně zař. pokoj. Y
. body tejto spoločnosti a užívať výhody polykulturasousedství centra,
40% z toho, čo sa vyna : lizmu. Keď sa deti v škole učia spravidla francúzmoře a parků.
, štine (a to nie s veľkým zdarom), môžu tiež hovoriť
loží na zbrojenie.
. Ostat, příslušenství
Dr. M. Kvetko jazykom svojich dedov, veď sa nemáme čo za to
■hanbiť.
včetně TV k dispozici.)
\ Skončím slovami Hviezdoslava:
M
ATE
Týdně $ 7. 50.
j
Mňa kedys’ zvádzal svet mi hovoriac:
VYROVNÁNO
Adresa v red. HD.
I
reč, ktorú z domu vieš, ó jak je lichá,
PREDPLATNÉ ?
[
jak biedny nástroj ona pre snem prác,
co žitím ducha sú a srdcu pýcha.
Ta pohodz totú handru, odev vetchú,
do jktorej hriech je haliť .pomysly.
RODINNÝ ZNAK
Máš krídla známe, no máš ich vraj k letku?
je trvalá památka. Naše ilustrovaná heraldika
i
Jak však, keď zdrapy tebou ovisli!
obsahuje tisíce znaků šlechtických, zemanských
Dúfam, že nemusím citovať celú Hviezdoslavovu
a měšťanských rodů. Mezi nimi snad i Váš.
báseň — každý z nás by ju mal poznať.
Přesvědčte se.
, Viem si predstavit, že táto úvaha vyvolá búrlivú
Masivní měděné erby různých typů podle he- i reakciu a vskutku som si nie istý, či bude vôbec
prijatá. Ale nie je to predsa prvoradou úlohou tlače
raldických pravidel, s odborně malovanými
priniesť sporné a diskutabilné témy, aby sme nestag
znaky, na štítech různých velikostí dostanete
novali a aby sme neprestajne skúmali naše mysle
nejlevněji u výrobce
nie a počínanie? Ak to budeme robiť po celý rok,
HERALDIC EMBLEMS
nebude nás vianočný čas trápiť pripomínaním roz
Mir. Gebert
poru medzi tradíciou, zmenami vo svete a hodnota
mi, ktoré sa rozhodneme zachovať a udržiavať.
6/18 Abbotsford St., Abb.otsford, Vic., tel. 41-4540
DRASTÍK

kdykoli předtím pří závě
ru roku. Bezmocnost, bezvýhlednost a z toho vzni
kající resignace jsou stá
le patrnější.
Na levicové intelektuá
ly působily jen jako málo
uklidňující balzám nedáv
né zprávy z Francie, že
se tamní socialisté a ně
kteří komunisté dále od

Zbrojenie a odzbrojenie
CHARLES ANTAL

18. 12. 1972

Tradicie, zmeny
a trvalé hodnoty

HLAS

18. 12. 1972
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Volby v Austrálii
— Od 4. do 10. prosince
dlel na oficiální návštěvě
v Rumunsku ministr za
hraničí B. Chňoupek. Na
nátlak Sovětského svazu
má dojít k sblížení obou
komunistických vlád. Ru
munsko, jak známo, bylo
jediným- členským státem
Varšavského paktu, kte
rý nevyslal vojenské jed 
notky k okupaci Českoslo
venska v r. 1968.
— Ředitel Státního židov
ského muzea v Praze dr.
Vilém Benda byl zbaven
své funkce, protože od
mítl aranžovat v muzeu
výstavu, která by “ do
kumentovala” spolupráci
sionistických předáků s
Gestapem za II. světové
války.
— Dne 28. listopadu zem
řel náhle v Bruselu čs.
velvyslanec J. Sýkora a
téhož dne v Pardubicích
dirigent opery Národního
divadla v Praze Josef
Bartl.
— V Mladé frontě popi
sují, jak žijí a pracují v
Československu mladí Ku
bánci. Např. ve Slaném
jsou na praxi v ČKD, při
čemž bydlí a stravují se
v Grandhotelu. Svým vy 
stupováním jsou prý “ pří
kladem všem ostatním” .
— O jiných “ cizincích” se
zmiňuje pražská Práce: v
zoologické zahradě v Les
né na Moravě pěstují
australské emu a letos
očekávají další přírůstek
z 5 vajíček.

ska šachový velmistr Lu
děk Pachman s manžel
kou a tchyni. První zprá
vu o tom, že čs. úřady
daly svolení k jeho odjez
du do ciziny, dostal už 16.
října. Dne 11. listopadu se
dozvěděl, že může odjet
20. 11. Toho dne však byl
od hranic v Pomezí bez
vysvětlení vrácen do P ra 
hy. Pak mu sdělili na mi
nisterstvu vnitra, že může
odjet 28. 11. Téhož dne rá 
no mu byl však opět od
mítnut přechod hranic.
Až týž den večer byl pře
vezen z Pomezí do Brodu
a tam. eskortován k hra
nicím.
Za povolení k
emigraci musel zaplatit
26.000 Kčs. Musel též pro
dat svou bohatou knihov
nu o šachu. 481etý Pach
man se usadil v Německu
a hodlá hrát šachy a psát
Na tiskové konferenci v
Mnichově řekl, že se už
nepovažuje za komunistu
nebo marxistu (z KČS byl
v r. 1969 vyloučen), ale
věří, že Dubčekův “ socia
lismus s lidskou tváří”
byl mnohem lepší než ten,
který hlásá nynější čs.'
režim. — Podle soukro
mých zpráv z Prahy se
o takovéto vyřešení “ pří
padu Pachman” zasloužil
president Svoboda. P rav
děpodobně však režim ne
viděl
lepší východisko
protože Paehmanův osud,
- 18měsíční vězném, hla
dovky -aj. - vzbudily pří-

— Režiséru Národního di
vadla v Praze Václavu
Kašlíkovi byla udělena
cena španělského divadel
ního časopisu za inscena
ci Řeckých pašijí Bohu
slava Martinů, uvedených
v Barceioně.
— V , socialistických .ze
mích je sice “ všeho do
statek” , ale: jakýsi P a 
vel č. z Čadce přepravil
do Polska tajně 50 dederonových košil a tam za
ně získal koně. Toho se
pokusil opět propašovat
do Československa, ale na
hranicích s ním “ neušel
pozornosti příslušných odgánů” , jak píše MF.
— V Braiíslavě byly udě
leny letošní ceny Svazu
slovenských spisovatelů.
Za básnickou tvorbu je
dostali Viliam Turčány a
Emil Boleslav Lukáč, za
prózu Štefan Žáry, za
dramatickou tvorbu Šte
fan Králik a za literaturu
pro děti Eleonora Gašparová.
— Deset absolventů Ko
menského theologické fa 
kulty bylo potrestáno zá
kazem vykonávat kněžské
povolám v českobratrské
evangelické církvi, proto
že na promočním večírku
zpívali písně o Janu P a 
lachoví (L is ty ).
— Po několika odkladech
překročil 28. listopadu ve
čer čs. hranice do Bavor

V demokratickém státě mohou někdy volby přinést neočekávané překvapeni.
To se dá jen velmi těžko říci o australských volbách, na kterých se mnoho z
nás počátkem tohoto měsíce poprvé podílelo. Nad jejich výsledkem mohou být
naše pocity různé, překvapení by však mezi nimi být nemělo. Kdo sledoval
vývoj politické situace od posledních voleb a dal si i práci s tím, aby se po
díval zpět na australskou poľitiku posledních deseti či patnácti let, mohl vy
sledovat trend vedoucí nikoliv snad "do leva", ale prostě jen po změně vlády.
Únava z "vládnutí" se ostatně projevovala i u obou vládnoucích stran a krize
vedení v posledních několika letech byla jen jejím logickým důsledkem.
Druhým důvodem, proč by vítězství Australské strany práce nemělo být
překvapením, je celosvětový posun od středu do leva, či od prava ku středu.
Říká se, že po každé válce dochází k radikalizaci a vývoj po obou světových
válkách to potvrzuje. Patrně to platí i o studené válce, která končí, aby vy
střídala stav "studeného" míru — či jak bude nejbližší budoucnost s velkou
neznámou pojmenována. Stejnou "velkou neznámou" přináší i australské voleb
ní výsledky a počiny nové vlády se dají jen odhadovat.

liš velký zájem na celém
světě.
— Rektor University Pa v
la Jozefa Šafárika v Ko
šicích V. Hajko předal
Vasilu Biľakovi 29. listo
padu zlatou medaili “ za
zásluhy o rozvoj celkové
vzdělanosti .'a kulturní úrovně obyvatelstva Výcho
doslovenského kraje” . L i
sty (5-6/72) zase píší, že
se BiFak nevědomky za
sloužil o větší návštěvy
Muzea dějin KSČ v Pra
ze. Jako cenný dokument
tam je totiž BiFakův vý
uční list na krejčího. Na
zadní
stranu
originálu
Jako každá politická
připsal BiFakův mistr:
“ Nepouštět na saka, ne strana, i A L P má ve
umí!”
svých řadách různé sku
— Rada pražského národ piny s různými cíly. Po
ního výboru schválila 80 mnoha letech v opozici se
nových nebo přejmenova kolem ní soustředily - a
ných názvů ulic. Ulice no toto soustřeďování bylo
vě “ dostali” ti, co ani v
srpnu nezakolísali, jako samotnou stranou podpo
J. Jodas, A. Krčka, E. rováno - síly, které k ní
Famira, J. Dohnal aj. Do mají dosti daleko. Míra
stalo se ovšem i na mno jejich vlivu není příliš
hé “ přátele nejvěrnější”
známa a to vzbuzuje jistá
ze SSSR.
— Městský soud v Praze obavy, které jsou doplňo
odsoudil k 10 letům věze vány i obavami z nedo
ní 281etého Milana Kraj- statku zkušeností vlád
ňáka, kterému stačilo ra
nout, logický to důsledek
zítko s nápisem Stavena
Praha (která neexistuje), příliš dloliho trvající opo
aby vylákal na různých zice. Mezi vládnutím a
podnicích materiál a ná opozicí je ovšem zásadní
stroje za víc než 100.000
rozdíl. Není pravděpodob
Kčs.
Č/L/HD né, že podstatná většina

v A L P by si toho nebyla
vědoma.
Zkušenosti z podobné
situace v jiných zemích
ukazují, že jsou dvě mož
nosti pro demokratické
síly v sociálně-demokratických stranách. První
je umlčení nejradikálnějších sil, které vede k je
jich odklonu od strany
(růst členů komunistic
kých stran po vítězství
sociálních demokratů je
téměř automatický). Dru
há možnost je pak ústup
před nimi, což by nás
ovšem vedlo k porozhléd
nutí po místě, kam by
chom mohli emigrovat.
Zbývá tedy jen doufat, že

Protest prof. Janoucha
V Československu nejsou vzory z východu ve
zvláštní oblibě, především ne u lidí, kteří odmítli
před čtyřmi léty vítat "internacionální záchranu"
okupačními armádami. Přední čs. vědec, nejvý
značnější čs. nukleární fyzik prof. František Ja
nouch (nyní nezaměstnaný) nehledal také vzor v
Sovětech nebo v sovětském zřízení, ale spíše u
sovětského občana, který ten režim veřejně —
pokud možno — kritizuje. Text memoranda so
větského akademika Andreje D. Sacharova z červ
na tr., dožadujícího se dodržování lidských práv
v SSSR, je už znám na Západě delší dobu. Text
memoranda jeho kolegy a přítele prof. Janoucha
se dostal na Západ v tomto měsíci.
Podobně jako Sacharov v SSSR, pouští se i
Janouch "do boje" s režimem odvoláváním se na
platné zákony. Ve svém memorandu, které zaslal
nejvyšším orgánům strany a vlády, Nejvyššímu
soudu aj., žádá zajištění základních lidských práv
pro všechny čs. občany.
Podrobněji se zabývá dnešní praxí čs. bezpeč
nostních orgánů. Protestuje proti zadržování a
výslechům osob, na něž nebyl vydán zatykač,
proti zadržování osob bez podání žaloby po dobu
delší než 48 hodin, žádá zákaz domovních prohlí
dek bez soudního zmocnění aj. Prof. Janouch se
zmiňuje i o tom, že bezpečnostní orgány dělají
libovolně důkladné prohlídky aut některých osob,
ačkoli zákon to dovoluje pouze v pohraničních
pásmech. Protestuje také, že se jedná o změnu
zákona, aby byly i oficiálně' povoleny domovní
prohlídky bez soudních pokynů a že se jedná o

podstatné zvýšeni trestních sazeb za stržení so
větské vlajky.
Dále se prof. Janouch zmiňuje, že vyšeiřovaci
vazba by měla trvat jen 2 měsíce a upozorňuje
na případy, kdy trvala 12 i 13 měsíců. Kromě to
ho podmínky, za nichž jsou vyšetřované osoby
drženy ve vazbě, odporují právním zásadám, že
občan je považován za nevinného, pokud mu není
vina prokázána. Upozorňuje také na skutečnost,
že některým osobám byly po dobu vyšetřovací
vazby odmítány 6 až 8 měsíců jakékoli návštěvy
a že dopisy a balíčky jim byly evenf. předány jen
se svolením vyšetřovatele. Vyšetřující orgány se
kromě toho dopouštějí i jiného ústavě odporující
ho psychologického i fyzického nátlaku na vyšetřovance.
Pokud se týče zdravotní stránky, uvádí Janouch
případ novináře a pisovatele Jiřího Hochmana,
který — ačkoli vážně nemocen tuberkulózou —
byl držen po 8 měsíců v nevětrané cele. Po srdeč
ním záchvatu byl pak z nemocnice vrácen do
této cely, ačkoli byl dosud na část těla paraly
zován. I při přenášení na nemocničních nosítkách
měl Hochman na rukách želízka. Za svůj život
vděčí (nyní ze zdravotních důvodů podmíněně pro
puštěný) Hochman spoluvězni, který se o něho v
cele staral.
V memorandu se dále žádá přesnější stylizace
trestního zákona proti pobuřování a podvracení.
Podle nynějšího znění může prý být obžalován
každý politicky myslící člověk.
Janouchova akce má ovšem stejné vyhlídky na
úspěch jako akce jeho ruského kolegy.

druhá možnost nepřipadá
v úvahu.
Jen velmi těžko se dá
předpokládat, že A LP bu
de realizovat všechny své
předvolební sliby. Na dru
hou stranu však přebírá
vládu v situaci, kdy eko
nomická opatření minulé
vlády vcelku úspěšné sta
bilizovala
hospodářskou
situaci
(která tak jako
tak se nedostala, ve srov
nání s jinými státy, do
hrozivé situace), což jí
dovolí zavedení nezbyt
ných reforem v oblasti so
ciálního zabezpečení, kte
ré z mnoha různých dů
vodů nebyla schopna rea
lizovat minulá vláda.
Přestože
představitelé
bývalé vlády prorokují
ekonomicky silný příští
rok, neznamená to, že no
vá vláda bude bez hospo .
dářských problémů. Infla
ce i nadále zůstává prob
lémem číslo jedna, nehle
dě na očekávané nové
přehodnocení australského
dolaru, ke kterému by
ale došlo dříve či požději
pod kteroukoliv vládou.
Jak si nová vláda se
všemi těmito problémy;
poradí, bude záležet n e-.
jen na tom, do jaké míry
dokáže zvládnout své ra
dikální straníky, ale také
na tom, zda skutečně se-,
staví slibovaný tým od
borných poradců a do ja
ké míry se bude jejich
radami řídit.
Politika je hra, ve kte
ré nemůže vyhrát každý.
Je to také hra, ve ktere
se patrně musí platit ví
ce za chyby než v které-,
koliv jiné. Měli bychom
tedy přát vítězům úspěch
- je to ostatně i v našem
zájmu. A v zájmu demok
racie v této zemi bychom
měli prát nové opozici,
aby dokázala oživit sama
sebe a být silnou.
Aleš Nebeské
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Hodnota pro jevište
Karel Wendt
Malíř našeho příběhu žil mezi čtyřmi stěnami. Neměl nic než postel, štětce,
barvy, plátna a pár vnímavých očí. Když šel po ulici v zmačkané košili a kal
hotách umazaných od barvy, které nepoznaly žehličku, lidi krčili rameny a ří
kali moudře, že "ten budižkničemu ještě na práci nesáhl, že snad ani neni normálni".
.
. .
Malíř o těch řečech a pokrčených ramenech neveděl, ale i kdyby mu o nich
někdo řekl, nerozuměl by, oč běží. Podle něho měl člověk směrovat k tomu, co
je správné, ne k tomu, co je považováno za normální, a pokud se práce týče,
dřel hůř než otrok na galejich. V jeho očích, pryč od lidí, svět byl jedna velká
pokladnice krás. Kdykoliv ty oči nějakou tu krásu spatřily, srdce zateiegrafcvalo rozkaz, že tu krásu třeba zachytit. A než se malíř nadál, srdce podalo si
ruku s mozkem a zcelilo barevný koncept té krásy, jíž potom měl cit prstů dát
správný výraz a tvar.
Pokaždé když se to přihodilo, malíř dostal stejnou horečku zvěčnit něco ze.
světa, v němž nic není věčné a všechno prchavé: jako jabloňový květ, který
ráno oslňuje a večer není; jako motýl, jehož opelená krása nepřežije^ letní bouř
ku; jako den, na nějž se čeká léta, ale který trvá jenom od východu do západu;
jako mládí s klamným povědomím nekonečna; jako dítě, které přijde, vyroste
a odejde; jako život, jehož smysl nebo zbytečnost je všechno oč bojují ti, kteří
myslí.
Jeho ruce v těch chvílích sáhly po štětcích, chvatně nabíraly v barvách a
kmitaly se po plátně. Rychle, než vítr změní rozčepeření peříček na křídlech
ptáka . . . Honem, než slunce vyjde příliš vysoko a zruší kouzlo správného po
měru světla a stínů . . . Rychle, než přejde vánek a zčeřená hladina usne v
bezduchou mrtvost zrcadla . . . Honem, než hladivý samet noci vybuchne prskav
kou miliónů h v ě z d ... Rychle, než chuchvalec mraku ztratí hroudovité cim
buří sněhového zámku . . . Rychle, než se kapky diamánfů v stříbře pavučiny
vypaří v paprscích sílícího slunce . . . Ale nejvíce a nade všechno rychle, než
se rozplyne logika věci, krása a přesný poměr představy, než unikne kouzlo
chvíle vytvořené přesným souladem srdce, mozku, zručnosti, citu a barevných
i tvarových okolností. A vždycky vědomí nesmírné vratkosti a bezprostřední
smrtelnosti toho spojení, vědomí, že ztráta jediného jejího dílu znamená ztrátu
úplnosti celku.
A tak malíř pokaždé když skončil nekonečný úkol Sisyfův, vyčerpán a udřen,
zvídavě se díval na výsledky své lopoty. Snad proto, že ho to nezajímalo, nikdy
ho ani nenapadlo, že jeho práce, která znamenala vydat nejiepší a všechno beze
zbytku, se nesetká se souhlasem společnosti, jejíž poslední člen ví, že p r á c e
je činnost za peněžitou odměnu, a že její jediná hodnota spočívá ve výši té
odměny.
Měl podivné názory ten malíř. Říkali o něm, že nemá c t i ž á d o s t i v o s t ,
což bylo nedorozumění. Jeho ctižádostivost se pojila s pojmem cti. Nevěděl, že
čest spotřební společnosti je sama spotrebná a tedy to, na co je trh; nevěděl,
že cesta k ní vede stopou majetkových symbolů. Žil odloučen od společnosti,
která ctí syrečkáře tituly ryfířů, pokud svůj příspěvek veřejnému blahu dove
dou vyrobit a prodat v dostatečných miliónech veletuctů. Čest mu nedovolovala
smlouvu s komerčncstí, bránila mu v dosažení poct. Neprodejnost jeho zásad
zaručovala neprodejnost jeho obrazů: na jedné straně světa neříkaly dosti ma
sám, na druhém se nehodily k nábytku.
-Měl zvláštní názory ten malíř. Příroda na jeho obrazech krásněla pohodou,
klidem, mkem, čistotou a silou samoty. Lidé na nich ošklivěli vnitřní domina
cí instinktu. Zůstával v nich jenom sotva postřehnutelný smutek křehkého ná
dechu krásy, rozbité jednou ranou pěsti mocných pudů pračlověka.
Navzdory jeho zanedbalosti a navzdory jeho podivínství, klub místních humamstu, který coby avantgarda pokroku cítil sociálně, dál mu jednu ze dvou pří
ležitostí jeho života. "N am alu j", řekli mu, "symbolicky l i d s k o s t " .
A malíř, zavřen do svých čtyř stěn, myslel a maloval, a po čase, podvyzivený a znovu vyždímaný malarií tvoření, přinesl odevzdat své dílo. Když ho
viděli, otřásli se ošklivostí. Po celé délce plátna bylo tělo v rozkladu, hnis, vředy, boláky a v zahnívajícím mase červy, mouchy, brouci, příživnici.
Lidskost i e obraz Doriana G raye", řekl malíř a protože nikdo nestojí o vi
ditelnou hnilobu, ačkoliv skrytá se snáší, přišel o další obchod.
L.^,Př?C,e nebyL v širokém okolí lepší malíř a humanisti mohli dostat to, co
chtěli, kdyby požádali o "nadlidskost". Bylo totiž názorem toho malíře, že lidskost, sama jako pojem překroucena, překrucuje jiné pojmy a chytře zabijí
svědomí tím, ze říká pudům láska a sobectví ctižádost. Podle něho kvalita spo
čívala v překlenutí lidskosti, ne v jejím zbožnění. Říkal, že teprve tam, kde pře
kleneme lidství, stáváme se lidští.
Je přirozené, že "obraz Doriana G raye" nepomohl jeho kariéře. Stalo se však
proti všemu očekávání, že se naskytla další příležitost. V divadle hráli "Romeo
a Julie" a jeden místní občan, ctěný a vážený patron umění, vzpomenul si na
malíře, který nepracoval. Romeo a Julie? A ť tedy namaluje lásku.
Měl zvláštní názory ten malíř a do jisté míru mu chyběla fantasie. Pro fy 
zickou přitažlivost nenacházel jiné jméno, sebelásce říkal sobectví . . ale l á s k a ,
namalovat lásku, to byl velký úkol, možná že ten největší a snad nad jeho síly.
A tak chodil, nejedl a nespal, pozoroval slunce při východu a slunce při zá
padu, vyhledával blahodárnou samotu hladivých stínů noci, sedal u splavu a po
zoroval tanec perel lámaného světla, čekal trpělivě a současně horečně až zase
bude jednou správná "konstelace": až zase srdce podá ruku mozku a cit prstů
spojí všechno v dokonalost souladu barev a tvarů.
Trvalo to dlouho, ale patron umění obdržel svůj obraz. A když z něj strh!
roušku před zraky společnosti? Na pozadí svráštělé lidské kůže, jakoby ze sta
malých ran stékaly drobné praménky krve, napřed odděleně a pak slity v cel
ky jako obrácené delty krvavých veletoků.
"Láska je krev na obličeji pod trnovou korunou. Láska je ob ěť", řekl malíř,
a zase neprodal svůj obraz..
Tak ten malíř žil, dýchal krásu, maloval a snižoval ceny okolních pozemků,
až přišla jeho doba.
A bylo na čase, jeho čtyři stěny byly už pokryty obrazy, i podlaha jich byla
plná, protože nikdy žádný neprodal. Jenom uprostřed zůstal obdélník, do něhož
téměř přesně zapadala postel.
(Pokračování na straně 5)
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Mezinárodní situace se od základů změnila. Spojené státy a Sovětský svaz
nejsou už jediní aktéři na světové scéně, která se stala komplikovanější. Ve
vojenské oblasti zůstává ovšem bipolarita zachována. Nová politická multipolarita neslibuje nikomu zisky. Ekonomicky vzniká tripolarita — Spojené státy,
Evropské hospodářské společenství, Japonsko.S jistotou můžeme dnes říci, že přijetí Číny do OSN, SALT a vyřešení berlín
ské otázky znamenají začátek nové éry. Období politické bipoiarity náleží minu
losti, a ť žije . . . co? Podle vkusu nebo optiky pozorovatele to může být bud
tripolarita nebo pantarchie, ve které vedle známých velmocí má místo nevyvi
nutá Čína, nejednotná Západní Evropa a neozbrojené Japonsko.
Změnila se podstata mezinárodních vztahů tak, že můžeme miuvit o nové
struktuře mezinárodní politiky, nebo podává pozorování dnešního světa brýlemi
19. století zkreslený obraz? Opravdová bipolarita vzdor mocensko-politickým blo
kům prakticky neexistovala v tzv. Třetím světě a díky mezinárodním organi
zacím. Konflikt velmocí byi ovšem světový, bloky stabilní a změna tábora ne
představitelná. Politický obraz sedmdesátých let je na druhé straně tak mnoho
tvárný, rozporný, a komplikovaný, že uvažování v měřítkách 19. století nebo
padesátých let nemůže objasnit zahraničně-politickou scenérii.
Poválečná politika se struktur, přestává existo- nomické,
diplomatické,
odehrávala
na jednodi- vat, začínají být politická psychologické a ideolo
mensionální, svět obepí- seskupení volnější a kon- gické varianty. Pro mul
nající rovině mezi Spoje- flikty se přemísťují . z tipolaritu mluví, že USA
nými státy a Sovětským Evropy do Asie. Převaha nepokořily Severní Vietsvazem s jejich stoupenci, není již jediným kritériem nam, že Čína je v Radě
Dnes ovšem, kdy studená politické moci; důležitě]- bezpečnosti a že Japonválka,
matka
starých šími se stávají její eko- (Pokračování na str. 8)

COMMONWEALTIi COMMISSION
OF ÍNQUIRY INTO POVERTY
(FED ERÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE O CHUDOBĚ)
Nezávislá nepariamentní vyšetřo i * výskyt chudoby v souvislosti s
vací komise zřízená Federální vlá
těmito širšími oblastmi a návrhy
dou,
aby prověřila chudobu v^
na její zmírnění — rodiny, do
Austrálii,
vyzývá
zainteresované
morodci, přistěhovalci, staří li
osoby a organizace, které chtějí
dé, neschopní práce, nezaměst
poskytnout informace nebo dobronaní, venkovské kraje, ubytová
zdání vztahující se k otázkám v
ní.
rámci stanoveného rozsahu působ
Práci komise by usnadnilo, kdy
nosti, aby tak učinily v podání, ktere
by — pokud je to možné a vhodné
by mohlo být vzato komisí v úvahu. , — byl obsah podání rozdělen dle
Předmětem zjištění tohoto řízení
zmíněných druhů.
je toto:
Kcmise by uvítala, kdyby ti, kdož
hodlají vyhotovit podání, uvědomili
Vyšetřit—
o svém záměru co nejdřve sekretáře
a) rozsah chudoby v Austrálii,
komise.
včetně změn v její výši,
b) výskyt chudoby v Austrálii
Strojem psaná podání se jménem
podle zvláštních druhů osob
a adresou dotyčné osoby nebo orga
nebo míst,
nizace mají být pře.dána na adresu:
c) důvody, které způsobují chudo
The
Secretary,
Commonwealth
bu v Austrálii,
Commission of Enquiry into Poverd) způsoby, jakými Federální i
' ty, Box 108, Carlton South, Victoria,
státní vlády, místní vládní
orgány a jiné orgány a organi 3053 a to nejpozději do 16. dubna
im .
zace a osoby nyní pomáhají
Po prozkoumání podání může si
zmírnit chudobu v Austrálii,
komise podle svého uvážení pozvat
rozsah a účinnost nynějších
jednotlivce nebo zástupce organiza
opatření a služeb, a rozdíly
ci k projednání otázek týkajících se
mezi státy a uvnitř jednotlivých
států v úsilí státních vlád, míst jejich podání. Slyšení se budou ko
nat ve všech státech a to v místech
ních vládních orgánů a jiných
a v čase, které budou oznámeny.
orgánů a organizací a osob
Jakýkoli materiál obsažený v po
zmírnit důvody k chudobě v
dání a označený “ Confidential” bu
Austrálii,
de komisí považován za důvěrný.
e) jakékoli žádoucí změny, které
Komise je si vědoma, že tu jsou
by přispěly k zmírnění chudoby
dobrovolné a svépomocné organiza
v Austrálii,
ce, pro které může být nesnadné
f) jakékoli, okolnosti důležité k
zhotovit příslušné podání. Z toho dů
splnění úkolů vyšetřování.
vodu bude komise posuzovat s poro
V souvislosti s tím bude mít ko
zuměním žádosti takových organiza
mise zvláštní zájem o:
cí o radu, jak mají komisi vyjádřit
* organizaci obstarání služeb k
svou ideu.
zmírnění chudoby v Austrálii,
Telefon: Melbourne 347Ů5733
účinnost těchto služeb a žádoucí
změny,
J. L. Gibson, Secretary

18. 12. 1972
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Hodnota pro Jeviště
/ 0-1____ ________________________

[Pokračování se. str. 4)
iko má třetí nejvýšší ná
hodní důchod. Vezmemc-li
ía druhé straně v úvahu
xadiční zdroje politické
noci, totiž vojenskou sílu
i ekonomický potenciál,
/idíme, že se rozdíl mezi
/elmocemi a jejich kon
kurenty spíše zvětšuje.
Márodní důchod komuni
stické Číny obnáší 90 miiard US dolarů, Sovětskclo svazu 400 miliard US
P a Spojené státy jsou s
jedním bilionem na prv
ním místě. Zajisté, v rozšiřeném Evropském ho
spodářském společenství
vzniká produkt v hodnotě
700 miliard US $, ovšem
neexistuje tam politická
jednota, která by mohl?
tento
potenciál mobili
zovat.
Ještě význačnější kon
tury vyvstávají v strate
gicko-vojenské
oblasti
která je charakterísová
na technickým pokroken
a obrovskými finančním
náklady. Japonci potřebo
vali 20 let k vývinu vlast
ní rakety, Francie a Čín:
teprve
budují
vlastn
skromné raketové síly
v době, kdy velmoci za
řadily do výzbroje rake
ty
s
více
hlaviceir
(M IR V ), orbitální bomb;
(FOBS) a obranný proti
raketový systém ABM
Dohoda o částečném ome
zéní strategických zbrar
(SALT) byla možná, prr
tože se pozemní raketov
síly pro svou zranitelno;
nedají dále vyvíjet. Strř
tegické zbrojení 70. lť
bylo tedy přeloženo po
mořskou hladinu vzhl<
dem k ochraně
pře
counter-force útoky,, cc
znamená
vývoj
ASI
(Anti - Submarine - Wa
fare) a ULMS
(Unde:
sea - Launched Miss!
Systems).
Politicky je významr
skutečnost, že technici
a finanční náročnost
větší překážkou zbroje
než dohoda o omeze
zbrojení z roku 1967. Str
kibicové dneška nemohl
kibicové dneska nemohl
být spoluhráči zítřka,
tím také nelze mluvit
atomovém demokratiza
ním procesu. Měřeny p
dle výzbroje,
zůstáv;
obě velmoci bezpečně

olympijských
výskách. cení vojenské sily. Viet
Odkud tedy teorie o mul- nam a Šestidenní váL-ui
tipolaritě? Existují dve jsou nejiepš-mi phklady
pro bezmocnost vojenské
oapovědi:
1.
Konflikt mezi velmo-sily, když má být dosa
úspěch.
cemi byl nahrazen dife žen . politický
rencovanějšími
vztahy. Israel se musel poučit, že
Žádný nemůže svého ne blesková válka nezname
přítele beztrestně zničit a ná ještě bleskový mír.
nikdo nemůže tomu dru Na druhé straně dokazuji
hému bezpodmínečně dů neúspěchy de Gaulleovy
věřovat, nýbrž oba jsou evropské politiky nebo
odsouzeni k společnému těžkosti Evropského ho
žití. K tomu přispěla po spodářského společenství
litická a strategická sta jednoznačně s«.emitu čisré
bilizace v Evropě, hlav diplomatických akcí.
částečné znehodnocení
ním dějišti studené vál
ky. Aliance ztratily svojí vojenské sily znamená, že
integrační sílu. protože jiné faktory vystupuji do
ohrožení není již tak pře popředí. Mezi nimi zaují
svědčivé. Všichni mohou má důležité místo ekono
opět hrát, protože se vel mický' potenciál.. V atlan
moci a Evropané cítí bez tické politice měly svého
pečnějšími než kdy dříve času nejdůiežitější místo
a neevropské státy jako strategické debaty, kdež
Indie, Israel a Severní to dnes se hovoří více o
nroblémech.:
Vietnam pochopily, že se měnových
*
*
i
vyplácí nasazení vojen Krize amerického dolaru
ských jednotek ve stínu znamenala pro Evropské
hospodářské společenství
nukleární rovnováhy.
Druhá odpověď vyplývá a Japonsko řadu nevýhod.
ze změněného poměru me Loňskou devalvací utrpě
zi vojenskou silou a poli ly sice USA ztrátu presti
tickým vlivem. Ačkoli vo že, avšak zlepšily si ob
jenská síla nebyla ještě chodní bilancí o 9 miliard
nikdy tak nerovnoměrně dolarů.
rozdělena, nezmohla ještě
Cílem bipolárního systé
nikdy tak málo změnit. mu v posledních 25 letech
To má dvě příčiny: pře bylo tlumení a omezování
devším nejlepší a největší komunismu v Evropě a
vojenské prostředky se v Asii. V Evropě měla
navzájem neutralisovaly. tato
taktika
úspěch Na druhé straně vzrostla Evropa zůstala stabilní a
reálná cena užití vojenské konfrontace velmocí se
síly - roku 1830 podrob'li rovnala pouze kontrole
: Francouzi se 30 tisíci vo  jejich dobrovolných nebojáky Alžírsko, kdežto v nucených přívrženců.
V
roce 1962 nebylo dvacet- Asii přinesla tato taktika
- krát více vojáků schopno nakonec zklamání: po útuto zemi udržet. USA u- spěších v Koreji a Indo
dělaly podobnou zkuše- nésii skončil fiaskem ame
I nost.
rický pokus zařídit ve
:
V novém politickém pro Vietnamu
demokratický
středí vzniká prostor pro systém evropského typu.
■ střední státy, i když se Z toho vyplývají nesrovna
■ principielně mnoho ne- telně různé situace: v
; změnilo, když zůstáváme Evropě to byl právě ú
nadále u strategické rov- spěch- taktiky tlumení a
i nováhy velmocí. Za těch- omezení komunismu, v
t to okolností jsou nukleár- Asii právě její neúspěch,
5 ní zastrašení a defensiva který uvedl staré struk
i jednodušší než zisk a ofen tury do pohybu. V Evropě
i siva, což znamená, že mohly opatrné změny ja 
- každý může blokovat (a ko německá východní po
i být blokován) a nikdo ne litika, vyvážené reduko
x může své plány uskuteč vání vojenských jednotek
i nit, Můžeme tedy hovoří , a bezpečnostní konferen
o pouze o multipolařitě di : ce mít úspěch, protožt
:- facto, jelikož se nezaklá ■ bipolární rámec vylučuj;
i- dá na rovnoměrném roz - závažné změny. Jelikož ^
ií dělení moci, nýbrž pouzí i Asii tato base chybí, ne
v na částečném znehodno - lze tam ani v budoucn'.

(Pokračováni se sírany 4)
Na té posteli teď ležel malíř a věděl, že umírá. Vzpomínal tak na leccos, i
na knížku francouzského filosofa o "šťastné smrti", kterou kdysi četl, ale ne
dávalo mu to útěchy. Pod oknem nešuměia nepokojně modrá duhovina moře;
byla tam špína ulice, zhuštěná dissonancí skřeků velkoměsta. Vzduch nebyl pro
sycen vůní pomerančovníků a růžového dřeva; byl cílit terpentýnem a nečistotou
sazí. Krása byla daleko za městem, jako vždycky nedosažitelná.
Šťastná smrt? člověk si nemůže vybrat místo k smrti. Padne tam, kde pad
ne . . . a zavře oči. Ano, pomyslil si malíř, smrt znamená zavřít oči a už je
neotevřít, ty oči, jimiž vdechoval a vnímal krásu, kterou jeho srdce, jeho mo
zek a jeho ruce zachycovaly a přetvářely v krásu, jíž chtěl dávat jiným. Smrt.
která zavírá a zatemňuje zrak, nemůže být šťastná. Nejen její štěstí, ale abso
lutně všechno od kolébky k hrobu závisí na tom, jestli se oči znovu otevřou, aby
přijaly novou krásu, nebo jestli zbývá už jenom tma beze stínů.
Co tak přemýšlel a slábl, jel kolem muž v přepychovém voze a oknem zahlédl
svazky obrazů, umírajícího a příležitost. Byl to muž ctižádostivý a přičinlivý,
měl všechny kvality úspěšného člověka. Od myšlenky k rozhodnutí byla jenom
vteřina. Už jako chlapec prodával s výdělkem noviny, takže se rodiče radovali,
že se vyzná, že se umí ohánět, že jednou udělá štěstí.
T eď tu stál, muž činu, nad postelí a za součet života, za haldu obrazů, nabídl
hrst dolarů. Jenomže tehdy už z malíře unikaly! zbytky energie. A jak
klesla jeho hlava, mohlo se zdát, že kývl.
Před domem vahrčelo odjíždějící auto, na okně zabzučela moucha, někde za
praskal trám. Jinak bylo ticho. Na posteli ležel mrtvý člověk, na odřené pokrýv
ce hrst dolarů. Na plátně, na němž stálo slovo "lá sk a ", zvlhla najednou červená
barva nabobtnalá a narostlá v krvavé slzy, které stékaly potůčkem po oprýskané
zdí a vytvořily na podlaze kalužinu krve . . .
Veliké aufo se dostavilo dřív než rigor mortis, naložilo obrazy a odjelo. Jejich
nový.majitel věděl jak inzerovat a znal zákony nabídky a poptávky. Dbal, aby
se trh nenasytil. Nejprve prodal jeden obraz, po něm druhý a potom, v malých
dávkách další; do módy přišlo, čemu člověk nerozumí, z umění se stala inve
stice, která porážela inflaci, a záhy, za jediný obraz mrtvého malíře platily se
tisíce.
A ten člověk koupil krásnou vilu nad mořem, čímž ukojil svou c t i ž á d o s t i 
v o s t , podporoval dobročinné spolky, čímž dokázal svou l i d s k o s t , a ne
prodejný obraz, ten co na něm pouštěla barva, dal bez poplatků veřejné obra
zárně, čímž prokázal svou l á s k u k umění.
Skončilo univerzální představení a po celém světě se lidi zvedali v biografech,
divadlech a od televizorů. Všichni do jednoho odsoudili společnost, která se obrá
tila k malíři zády. Ani jediný z nich-nepoznal, že vedte každého z nich umřel
malíř. Neboť kdyby tentýž malíř sestoupil s jeviště a žil o ulici výše, byl by
"budižkničemu a tvor, který se štítí práce".
Což znamená, že máme představy hodnot, ale nežijeme je. Někdy se tomu
říká p o k r y t e c t v í .
očekávat úspěšné řešení
krize. Zatímco se v Evro
pě dělá na základě staré
struktury nová politika, v
Asii má vzniknout na zá
kladě staré politiky nová
struktura.
Čína má sice počet oby
vatelstva, z něhož vychá
zí hypnotizující síla, chy
bí ji však jak útočné zbra
ně, tak i vyvinuté technologicko-ekonomické záze
mí. Číňané mají s velmocemi porovnatelné jenom
defensivní zbraně, ne však
aktivní prostředky, které
oběma mocnostem umož
ňují vojenskou akci kde
koli na světě.
Japonsko má stále vzrů
stající národní důchod, je
ovšem jak geograficky,
tak. hospodářsky snadno
zranitelné, takže je stále
odkázáno na spolupráci s
USA. Samostatná politic
ká aktivita Japonska (bez
armády) se zdá být sotva
realistická.
Systém rovnováhy sil
konečně vyžaduje spole
čenskou stabilitu a spo
lečné názory na politickou
legitimitu - což sotva exi

stuje. Příliš velké fasci
nování tímto systémem
by mohlo spíše způsobit
vakua moci a tím možno
sti nových konfliktů, než
systém stability a odpo
vědnosti. V současnosti
vychází každá strana z
toho, že opravdový vývoj
je možný jen na základě
společensko - politických
změn druhé strany. Z to
ho vyplývá patologický
rozpor zahraniční politi
ky, totiž rozpor mezi oče
káváním základních a roz
hodujících změn ve struk
tuře protivníka, které jsou
podle potřeby podporová
ny, a domácím omezová
ním a potlačováním vývo
je.
Skončení studené války
bude mít dále za násle
dek uvolnění
vnitropoli
tických sil, které byly do
posud vázány ohrožením

zvenčí. Především Východ
bude mít těžkosti s vyře
šením problému legitimo
vání svéno politického sy
stému, aby zabránil de
strukčním tendencím.
Z této analyzy vyplývá,
ze svět ’72 nevypadá ja
ko nová zlatá éra, nýbrž
spíše
jako
politickými
protiklady otřásaný sta
tus quo,- který je dlouho
době nemyslitelný, jelikož
mu chybí společenská le
gitimita.
Toto hledisko
připouští nekonečně širo
ké spektrum řešení. Za
řešení nelze ovšem pova
žovat na jedné straně
jednosměrnou cestu usmí
ření vedoucí z Washingto
nu do Moskvy, dlážděnou
ústupky Západu, nebo na
druhé straně stavbu při
stávacích drah pro sovět
ská letadla s tanky, -ra( Copyright Hlas domova)

PONOŽKY — PODKOLENKY
všech druhů a různých vzorů
nylonové — vlněné — bavlněné
koupíte nejvýhodněji u výrobce
U N I T EX
J. & M. Voborsky
110 Wills St„ Gíen Iris, Vic.
Telefon: 25-6770
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DARUJTE

Jsme tu, abychom V Á M pomohli
Máte-li nějaký problém nebo chcete-li jen dobrou radu, která by Vám pomohla řádně se usadit v
australském prostředí, je zde mnoho odborníků, kte ří Vám mohou zdarma pomoci. Mohou Vás informovat o možnostech zaměstnání, o zdravotních a sociál ních službách, o koupi domu nebo auta. Mohou Vám
i pomoci najít nové přátele.
Uvedeme zde některé z organizací.
přistěhovalcům. Kanceláře C.E.S. jsou po celé
~m i
GOOD NEIGHBOURS —
Austrálii. Počáteční dotazy možno řídit na:
B B
"DOBŘÍ SOUSEDÉ"
N.S.W.: Department of Labour and National
Členové výborů “ Dobrých sousedů”
Service, Commonwealth Centre, Chifley Square,
Cnr. Phillip and Hunter Streets,
" ** *
— Good Neighbour Councils — v
celé Austrálii jsou připraveni pomoci novým při
SYDNEY. 2000
Tel. 20-343
Victoria: Department of Labour and National
stěhovalcům v různých směrech. Mohou zařídit
představení Australanům nebo krajanům přistěho
Service, Princes Gate, 151 Flinders Street,
MELBOURNE. 3000
Tel. 662-2333
valce a poradit v záležitostech týkajících se míst
Queensland: Department of Labour and National
ních obchodních a odborných zařízení a povolání,
Service, Austrália House, 145 Eagle Street,
Tyto výbory koordinují činnost místních organizací
pomáhajících přistěhovalcům.
BRISBANE. 4000
Tel. 33-7011
Ústřední kanceláře těchto výborů (G.N.C.) jsou v:
South Austrália: Department of Labour and
N.S.W.: Culwulla Chambers, 67 Castlereagh Street,
National Service, 99 Currie Street,
SYDNEY. 2000.
Tel. 23-0583
ADELAIDE. 5000 (P.O. Box 1435J) Tel. 51-044Í
Victoria: 575 Elizabeth Street, MELBOURNE. 3000
Western Austrália: Department of Labour and
Tel. 30-2421
National Service, Victoria Centre,
Queensland: 77-81 Elizabeth St., BRISBANE. 400o
2 St. George Terrace, PERTH. 6000
Tel. 21-0255
(P.O. Box R1273)
Tel. 23-091
South Austrália: 47 Waymouth Street,
Tasmania: Department of Labour and National
ADELAIDE. 5000 ,
Tel. 51-3568
Service, Mathieson House, 81 Murray Street,
Western Áustralia: 188 St. George’s Terrace,
HOBART. 7000
Tel. 34-3721
PERTH. 6000
Tel. 21-6857
A.C.T.: Department of Labour and National
Service, C.M.L. Building, Darwin Plače
Tasmania: 47 Murray Street, HOBART. 7000
Tel. 34-4143
CANBERRA CITY. 2601
Tel 480511
(P.O. Box 399)
A.C.T.: Services Building, Bunda Street,
CANBERRA CITY. 2601
Tel. 49-6107
N.T.: Department of Labour and National Service.
No, 3 Office Building, Mitchell Street,
N.T.: Civíc Centre Building, Harry Chán Drive,
DARWIN. 5794
Tel.81-7237
DARWIN. N.T. 5790
Tel. 89-8911
(Postal: Box 331 P.O. DARWIN. 5794)
SOCIÁLNÍ PÉČE
POMOC K USAZENÍ
Informace o přídavcích na dětí
(sociální a překladatelská služba)
(příspěvcích rodinám) a o ostatních
Pomoc při řešení počátečních prob
sociálních opatřeních podá minister
lémů poskytnou sociální pracovníci
stvo sociální péče a to v:
ministerstva přistěhovalectví. Ministerstvo také
N.S.W.: 50 Carrington Street, SYDNEY. 2000
(P.O Box 4158X)
Tel. 2-0255
obstará překlady — pro přistěhovalce zdarma —
potřebných dokladů, jako jsou rodné listy, doklady
Adresy krajských kanceláří ministerstva so
o povolání aj. Rovněž tlumočníci jsou k dispozici.
ciální péče jsou uvedeny v místních telefonních
seznamech měst: Albury, Armidale, Bankstown,
N.S.W.: Department of Immigration,
Commonwealth Centre, Chifley Square,
Blacktown, Broken Hill, Caringbah, Dee Why,
Dubbo, Fairfield, Gosford, Grafton, Griffith,
Cnr. Philip St. and Hunter St.,
Hornsby, Hurstville, Lismore, Lithgow, Liver
SYDNEY. 2000
Tel. 2-0342
Department of Immigration, 86-88 Market St.,
pool, Maitland, Newcastle, Orange, • ParraWOLLONGONG. 2500
Tel. 29-9999
matta, Penrith, Wagga Wagga a Wollongong.
Victoria: Commonwealth Centre,
Department of Immigration, Room 1,
Cnr. Spring and Latrobe St.,
First Floor, 2-4 Pacific Street,
' NEWCASTLE. 2300
Tel. 2-1351
MELBOURNE. 3000
Tel. 6620411
(P.O. Box 1797 Q)
Victoria: Department of Immigration,
Commonwealth Centre, Cnr. Latrobe and
Krajské kanceláře: Ballarat, Bendigo, Box
Spring St., MELBOURNE. 3000 Tel. 622-2011
Hill, Dandenong, Footscray, Frankston, Gee
Queensland: Department of Immigration,
long, Hamilton, Horsham, Mildura, Morwell,
Commonwealth Offices, 224 Adelaide St.,
Preston,
Sále,
Shepparton, Wangaratta a
Warrnambool.
BRISBANE. 4000
Tel. 31-0101
Department of Immigration, Room 214,
Queensland:
Prudential Building, 6 Queen St..
Second Floor, Hibemian Building,
BRISBANE. 4000 (P.O. Box 1088N) Tel. 32-0491
440 Flinders St., TOWNSVILLE. 4810
Krajské kanceláře: Buridaberg, Cairns, GymTel. 71-6905/6
pie, Ipswich, Mackay, Maryborough, RedSouth Austrália: Department of Immigration,
cliffe, Rockhampton, Southport, Toowoomba
a Townsville.
Cresco House, 106-110 North Terrace,
South Austrália: A.M.P. Building,
ADELAIDE. 5000
Tel. 51-3681, 51-4961
Western Austrália: Department of Immigration,
1 King William St„ ADELAIDE. 5000
Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace,
(P.O. Box 481D)
Tel. 51-7400
PERTH. 6000
Tel. 25-052Í
Krajské kanceláře: Elizabeth, Mt. Gambier.
Port Pirie a Whyalla.
Tasmania: Department of Immigration,
City Mutual Building, 54 Argyle St.,
Western Austrália: Humphreys Building,
HOBART. 7000
Tel. 34-3488
104 Murray St., PERTH. 6000
Tel.23-0161
(P.O. Box P1187)
A.C.T.: Department of Immigration,
Civie Office, 22 West Row,
Krajské kanceláře: Bunbury a Fremantle.
CANBERRA CITY. 2601
Tel. 730412
Tasmania: Kirksway House, 2-8 Kirkswav Plače
N.T.: Department od Immigration, Moonta House.
HOBART. 7000
Tel. 23-7541
Mitchell St., DARWIN. 5970
Tel. 7246
Krajské kanceláře: Burnie, Launceston.
A.C.T.: Juliana House, Bowes Street,
ZAMĚSTNÁNÍ
P H IL L IP . 2606
Tel. 83-3111
N.T.: C.M.L. Building, 73 Smith St., DARW IN'
Spolehlivé rady o možnostech za
5790 (Box 1785, P.O. Darwin)
Tel. 6541
městnání dávají celostátní pracovní
úřady (Commonwealth Employment
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Service), které zařídí — pokud je to možno —
Za předpokladu, že přistoupí k zdra
interview s eventuelním příštím zaměstnavatelem.
votnímu pojišťovacímu fondu, noví
Přistěhovalci mohou volně měnit místa, když si
přistěhovalci
jsou oprávněni k
přejí a mohou pak opět použít služeb pracovních
okamžitému zajištění proti výlohám pobytu ve ve
úřadů (C.E.S.). Nezaměstnaná osoba se však musí
řejných nemocnicích v prvních dvou měsících
registrovat u Č.E. S., aby dostala podporu v neza
pobytu v Austrálii. Dříve než přistoupí k nějaké
městnanosti, včetně zvláštní podpory, poskytované

moderni keramiku

ELLIS
86 Nkholson Str., Abbotsford, Vie.
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Jan Beneš: Na místě. 68' Publishers Toronto,
1972, str. 162, cena US $ 3.50 pro členy Klu
bu čtenářů ($ 4.50 pro ostatní).

Záznamy
o principu skutečna
Na exilový knižní trh přichází před vánocemi
další publikace nakladatelství 68 Publishers Toronto,
sbírka povídek Jana Beneše Na místě. Jan Beneš
(nar. 1933 v Praze) začal publikovat v roce 1963,
kdy vydal knihu Do vrabců jak když střelí. V Če
skoslovensku mu ještě vyšly sbírky Situace (19631
a Disproporce (1969). Román Druhý dech a povíd
ky Na místě již byly čs. cenzurou zabaveny a byly
před časem publikovány v anglickém překladu. Na
místě tedy vychází česky poprvé.
Jan Beneš si vybudoval své spisovatelské zázemí
na vlastních často nemálo trpkých zkušenostech. Umělecko-průmyslová škola v Praze mu dala zajisté vy
nikající základ k pracovnímu nasazení v dolech, z
kterých pak povýšil na kulisáka v loutkovém divad
le, spisovatele a* posléze posledního politického věz
ně presidenta Novotného. Nyní žije v Chicagu.
Již jsme měli příležitost číst několik prací tématic
ky čerpajících z prostředí čs. věznic převychovávajících do kategorie socialistického člověka^ Jsou to
většinou práce budované na osobních zážitcích a
zkušenostech, některé z nich přesvědčují čtenáře o
umělecké schopnosti spisovatele, některé bohužel do
sahují právě opačného dojmu, pokud mám na mysli
vyjadřovací potenci autora. Jde pak o otřesení čte
náře syrovými reáliemi vězeňského života.
Bfenešovy povídky nic nepředstírají. Velké úvahy
a ještě větší slova jsou Benešovi zcela cizí, neútočí
na city čtenářů kumulací hrůz, kterými se 'podprů
měrný autor pokouší zakrýt nedostatek vyjadřovací
a fabulační schopnosti, nezápasí s tématem, aby po
trápil sebe i čtenáře. Beneš působí dojmem, že píše
lehce a tak, že čtenář může spíše vnímat účinek
sdělení. Knížka patří do kategorie těch, které pře
čteme jedním dechem ne snad díky nevelkého počtu
stránek, ale poutavostí příběhů.
Beneš se představuje jako obratný vypravěč a pod
řizuje této intenci i formální způsob zpracování —
užívá hovorový jazyk. Přiznávám, že se to dnes no
sí, mám-li být ale upřímný, osobně dávám přednost
spisovnému jazyku, i když to vyznívá nemálo kon
zervativně. To je ovšem věc osobního přístupu. Pokládáme-li literaturu za součást života, pak tedy
musím chtě nechtě uznat, že v těchto obou oblastech
hovorový jazyk má své oprávnění. A do dobré lite
ratury Benešova knížka Na místě každopádně patří.
IP
pojišťovací organizaci (fondu), měli by.se přistě
hovalci přesvědčit, že je registrována podle pří
slušného zákona (National Health Act) dotazem na
ministerstvu zdravotnictví (Commonwealth De
partment of Health) a to v:
N.S.W.: Director of Health, Commonwealth Centre,
Elizabeth Street, SYDNEY. 2000 .
Victoria: Director of Health,
Commonwealth
Offices, Spring Street, MELBOURNE. 3000
Queensland: Director of Health,
Commonwealth Government Offices,
Anzac Square, Adelaide St., BRISBANE. 4000
South Austrália: Director of Health,
A.M.P. Building, 1 King William Street,
ADELAIDE. 5000
Western Austrália: Director of Health,
Victoria Centre, 2. St. George’s Terrace,
PERTH. 6000
Tasmania: Director of Health, Kirksway House,
6 Kirksway Plače, HOBART. 7000
A.C.T.: Director of Health, C.M.L. House,
Darwin Plače, CANBERRA CITY. 2601
N.T: Director of Health, Department of Health.
DARWIN. 5790
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Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

PEROUTKA

Jestliže jednání o mír ve Vietnamu skončí úspěšně, jestliže nic nevybuchne na Středním východě,
budeme žít v jistějším míru než kdy od konce druhé světové války. Nebudou dny napětí, jaké byly, když
sověty podávaly ultimata o Berlínu nebo pašovaly atomické zbraně na Kubu. Místo aby skončila jakc
osamělý pokus, cesta presidenta Nixona do Číny podnítila řetězovou reakci. Odhalila neznámé okolnosti
a neznámou, ochotu za dosavadním obrazem světové politiky. Nová situace nepozorovaně uzrála pod
povrchem, a i Čína i Rusko měly dosti svých důvodů, aby změnily atitudu, když k tomu byly vyzvány.
Nový jejich postoj, vroubený mnoha bankety a úsměvy, zdá se být solidní. Obstál v pronikavé zkoušce.
Čína a Rusko musily- mnohé spolknout, když Amerika vyhlásila blokádu nad severovietnamskými pří
stavy a bombardovala cesty, po nichž Čína a Rusko dodávají válečný materiál svému spojenci.
Avšak tato nebezpečná situace skončila spíše potvrzením mírových snah. Poprvé se nyní stalo, že so
větský zahraniční ministr přenocoval v domě americ kého presidenta. Poprvé se zdá, že snad i nejza
tvrzelejší Kuba bude ochotna vyjednávat o někte rých věcech.
Základní příčina toho
všeho je v tom, že Ame
rika, Rusko i Čína jsou
si vědomy, co by to by
lo - nukleární válka. Usnesly se kontrolovat me
zinárodní děje tak, aby k
ní nedošlo. Pokud toho se
týká, nikdo nemá právo
kritisovat státníky, kteří
odvracejí nejhorší možno
sti nukleárního věku.
V rámci této dohody
Amerika a Rusko se do
hodly i o leckterých j i 
ných věcech, o spolupráci
ve vědě a technologii, o
společných experimentech,
ve zkoumání vesmírného
prostoru, o společném ti
šili proti znečišťování lid
ského okolí, o boji proti
rakovině a cévním choro
bám. O tom napsal anglic
ký časopis: " I Amerika i
Rusko jsou proti tomu,
aby člověk umíral sa
srdeční záchvat; žádný z
obou států se nechce spol
čovat s rakovinou; oba
státy jsou hotovy uznat,
že je třeba chránit se pro

ti průmyslovým odpad
kům; a dohodly se, že
jejich astronauti si budou
pomáhat, jestliže některý
z nich uvázne v prázdno
tě vesmírného prostoru.”
Po čtvrt století Ame
rika a Rusko žily spolu
v neshodě, často v nepřá
telství. Bud’ to byl omyl,
který lze prostě smazat s
tabule,
nebo toho byly
nějaké závažné příčiny.
Písemná
dohoda
mezi
Amerikou a Ruskem pra
ví o tom nyní toto: “ Roz
díly v ideologii a v sociál
ních systémech
nejsou
překážkou v rozvoji nor
málních vztahů, založe
ných 02 prmcrpu siatzxi
suverenity, rovnosti, nevměšování se áo vráaiáeh
záležitosti jiných států."
Znovu citínse HsÄáiá po
děs« vat za to, že válka
nebude v dofeě, kdy Bár
tak .mataataě razrä»i#i své
siS v é sefsepaessi. Záro
veň tátíme, že bodle nakleáEEÍ sEÍr. ale paiitšdfcá
idyla aeixňe.

Sovětsko-americká
do
hoda je založena na neintervenci, ale ještě zcela
nedávno sověty interveno
valy v Sudanu. Není nejmenší pochyby, že v Če
skoslovensku sověty jsou
hlavní autorita, která ří
dí - nebo snaží se řídit vnitřní vývoj země. Suve
renita států je uznávána,
ale sovětské vojsko zů
stává v Polsku, Východ
ním Německu, Maďarsku
a Československu. Do Ma
ďarska a Československa
se dostalo invasí. Lze
očekávat neshody o tom,
co je neintervence a co
suverenita.
Bylo již několik vrchol
ných setkání, byla ženev
ská konference, ChrušÓK
verva návštěva v Ameri
ce. Keneeďvho ffialog s
Císrsšcstveaa.
ve Vidni,
JÄäseoírv dialog s KosygHKSi. v Americe. Vždy
tyto událostí byly vítány
a oslavovány a vždy po
nich bylo spise hůře než
lépe, několik nejnebezpeč

|i o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
* Šekové účty

* V kladní knížky

* Osobní zápůjčky

* Cestovní šeky

* Bankovní šeky

* Zařizování investic

* Poukazy všeho druhu do zámoří
* V k la d y s výpovědní lhůtou na vyšší úrok
* Pravidelné poukazy a inkasa
* Uschová cenin
* Služba pro zahraniční obchod

nějších chvil nastalo. Pra
vilo se, že se narodil
“ duch Ženevy” , ale do
sti brzo potom Chruščov
vyhrožoval
západnímu
Německu atomickou zká
zou. Po dialogu s Kennedym Chruščov pašoval
atomické zbraně na Ku
bu. Bylo zklamáním, že
právě Chruščov. On od
halil zločiny stalinismu,
on první vystoupil pro
změkčení styků se zápa
dem. A přece. Musilo se
zdát, že je v moci něče
ho silnějšího než je on se
svým uvažováním a se
svou touhou po vlídněj
ším světě. Různé elemen
ty v něm byly pomíchá ny a zápasily mezi sebou.
Které elementy?
Cesta presidenta Níxoea do Pekingu a do Mo
skvy lišila se od vrchol
ných setkání dřívějších
tím, že byla pečlivě při
pravena a některé hlavní
věci byly dohodnuty dříve
než americký president
vstoupil do letadla. Nedal
se na cestu jako naivní
vyjednavač, jeho celá mi
nulost předurčila, že bude
ostražitý v jednání s ko
munistickými
vůdci. Z
jeho výroků před cestou
i po ní vyplývalo, že zná
rozdíl mezi dát něco za
darmo nebo dát něco za
něco. Snad není veřejně
'.znám celý rozsah tohoto
“ něco za něco” : Jedno
může být známo. Amerika
slíbila Rusku svrchovaně
mu potřebnou technolo
gickou pomoc za jeho po
sitivní
stanovisko
ke
kompromisnímu ukončení
vietnamské v á lk y ..
(Pokračování na str. 8)

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY.LTD.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Aitona, Vic. (314-6281)^
Máme na skiadé též orig. Plzeňský Prazdroj

Násilí a moc
Jaroslav Strnad
Násilí se ve světě nebezpečně rozrůstá. K tako
vému poznatku docházejí politikové i komentátoři,
filozofové i teologové, kvizmástři i piloti. Atentát
palestinských teroristů na israelské sportovce v Mni
chově; výměna tří útočníků, kteří nešikovnou fuerstenfeldbruckou akci západoněmecke policie přežili,
za 18 rukojmí, zajatých v uneseném letadle Lufthansy, k níž Brandtova vláda dala tak překotné svole
ní; zdařené i nezdařené únosy letadel na Kubu, do
Španělska, do Severní Koreje, do Libye a já nevím
kam ještě; vyděračské akce politických pobloudila!
v Německé spolkové republice, v Itálii a jinde, pri
nichž rádoby levicové skupinky banditu střílejí, pah
a vraždí; dopisy a balíčky, které v adresátove ruce
vybuchnou; telefonáty, nahánějící výhružkou smrtel
ný strach: to všechno jsou příznaky, že násilí za
chvacuje svět.
, .
Věříme-li této thesi, podložené tak pádnými argumenty, musíme uvěřit i jiné: že totiž proti zmáhají
címu se teroru není léku. Nepřekvapí, že se Spojene
národy nemohou dohodnout na jednotné akci proti
němu: kapesní politické, ale hlavně obchodní zájmy
ochromily nebožku Společnost národu a přežily ^v
plném zdraví i do jednání jejich následníku, Spoje
ných národů. Vedou také k tomu, že montrealskou
dohodu Mezinárodní organizace pro civilní leteckou
dopravu proti jednomu z "nejmodernějších" druhu
násilí, proti vzdušnému pirátství, podepsalo zatím
jen osm států. Pistolníci se setkají zaručeně někde
se sympatiemi, obléknou-Ii si halenu revoluce, i když
se hned na první pohled vidí, že je pouhou zástěrkou
jejích zločinnosti. Zdá se, že si obyčejný člověk
chtě nechtě musí na násilí zvykat, musí se připravit
na to, že bude jeho odporným a nenáviděným, ale
neodmyslitelným průvodcem.
Stačí však pohled na dějiny lidstva a obavy ztratí
na aktualitě. Koexistence člověka s násilím není
totiž pražádnou novinkou. Násilí jako politická zbraň
existuje od té doby, co kterýsi nadčlověk Janeček
nebo Braun (také Brown, Bruno), velící několika
desítkám jiných lidí stejného jména, zazáviděi
sousednímu kmeni Kabrheiů vydatnější loviště. Od
té doby se používalo hospodářských zájmů k násil
nému podmanění. Někdy místo odbytišť vzali násil
níci zavděk záminkou církve nejcírkvovatější; pozdě
ji si vymysleli, že Pánbůh stvořil lidi s jinou pletí
než bílou jen k tomu, aby byli otroky, nebo k tomu,
aby si na nich bledé tváře vyzkoušely nové zbraně;
ještě později nebyla k vykonávání násilí nutná ani
pleť, důležité bylo konto v bance, národnost. A nyní
tedy ideologie . . . Zkrátka: důvod k násilí se ode
dávna našel vždycky a teror není vynálezem posled
ních dvaceti let. Ba spočítáme-li oběti obou posled
ních válek, musíme i strachům, které se zdají nej
oprávněnějšími, ulomit hroh co do množství obětí
jsou dnešní vzdušní piráti a Valpreda a Ulrike Meinhofová a Soledad Brothers a Sirhan a pan doktor
Habaš úplnými žabaří.
Moc totiž může zabíjet mnohem účinněji, v daleko
větším měřítku, než svede jedinec. Snad proto je
výkonnější v mordování, že je anonymní. Jakmile
stát vypoví druhému válku, stává se zabíjení jaks!
legitimním, zvláště když jde třeba o "vlasteneckou
válku". Několik megalomanů — a někdy to může
být docela dobře i jediný — dá za zeleným sfoiem
(Pokračování na straně 8)

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

National B a n k

R. C. Kugler & Associates
Key No. 300-P-134

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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Mir, ale ne politická idyla
(Pokračováni se str. 7)
“ Světová
marxistická
revue” , vydávaná komu
nisty, napsala k tomu ko
mentář. Praví, že “ Sovět
ský svaz v ničem neustou
pil od své základní linie
v zahraniční politice” . Na
druhé straně se této revue
zdá, že Amerika na tom
není tak dobře a že pro
ni cesta k moskevskému
jednání “ byla poseta tro
skami” amerických dokt
rin a představ.
Této revue se zdá, že
v troskách je i americká
snaha
udržet
komuni
smus v dosavadních me
zích, čili že další výboje
by se snad nepotkaly s
odporem. Kdyby tento ná
zor přestoupil meze re
vue a vstoupil i do sovět
ské zahraniční politiky,
mohlo by to být nebezpeč
né.
Na jiných stránkách táž
revue píše, že západ a
Amerika nepřestávají útocit na komunistický řád.
Jak to - útok Je v troskách
a přece je trvalý? Tento
paradox nasvědčuje,
že
“ Světová marxistická re
vue” je si vědoma, jak
velkou roli při konečném
pořádání světa by mohla
hrát přitažlivost ideí a
způsobu života západního
světa.
Komunisté si osvojili
některá západní slova,
na příklad také slovo “ de
mokracie” , a jsou v trva
SWISS TľtAINED
WATCHffíAKERS
K. E b n e r
19 York St.,
SYD./EY
vchod do W, nyard Stn.
(naproti po.iyb. scho
dům). Telefon: 29-7543

lém nebezpečí, že někdo
vezme jejich na tom zalo
žené výroky doslova. Ti,
kteří se toho dopustí
uvnitř
komunistických
států, jsou také v nebez
pečí.
V Helsinkách zasedají
zástupci čtyřiatřiceti stá
tů, kteří mají připravit
program pro dlouho oče
kávanou evropskou bez
pečnostní konferenci. Tu
Rumuni způsobili rozruch.
Slova “ suverenita států”
a “ rovnost mezi státy”
vzali doslova a žádali,
aby se to projevilo také
ve složení orgánů konfe
rence, čili, aby menši
státy měly stejnou naději
dostat se do těchto orgá
nů, jako mají velmoci.
Nebylo nikoho, kdo by
nevěděl, že Rumuni mají
na mysli především před
nostní postavení sovětů v
komunistickém
bloku.
Mimo to žádali likvidaci
vojenských bloků, sověty
jsou velitelem komuni
stického vojenského bloku
a kritické’ poznámky o
tom pokládají za velezra
du, jak se ukázalo v sou
du nad generálem Prchlíkem v Československu.
Lze si představit rozči
lení československých de
legátů
nad rumunskou
smělostí, která jim není
dovolena a na niž se mu-,
sejí dívat z hloubky ny
nějšího svého postavení.
Ostatně Rumuni jsou jim
už dlouho podezřelí.
Z
hlediska nynější českoslo
venské vlády Rumuni si
počínali drze už roku
1968, když, jediní z komu
nistického bloku, neposla
li své vojáky, aby se účastnili tak potřebné invase Československa.

A ť jakkoli je třeba být
potěšen
solidnějším mí
rem, který je výsledkem
cest amerického presiden
ta do Pekingu a Moskvy,
některé otázky nelze po
tlačit. Aspoň jeden ame
rický novinář vzpomněl
Lenina a citoval
ho.
‘ 'Nejpřísnější
věrnost
ideám komunismu” , učil
Lenin, “ musí být spojena
s nezbytnými praktický
mi kompromisy, zatáčka
mi, ústupy a tak dále.”
Do jaké míry je tato
část leninismu závazná
pro Leninovy dědice? Ja
ké jsou to komunistické
ideje, jimž musí být pro
kazována
“ nejpřísnější
věrnost” , které však mo
hou být spojeny s takti
kou?
Po invasi Českosloven
ska ústřední výbor sovět
ské komunistické strany,
nejvyšší instance ve stá
tě, vydal prohlášení, že
boj bude trvat ještě tři
cet let a skončí vítězstvím
komunismu. Bylo to odvo
láno?
Na starém divadle he
rec někdy postoupil k
rampě a sdělil publiku
tajné myšlenky osoby, již
představuje. Sovětští vůd
cové hovořili s americ

kým presidentem, a hlav
ní sovětský ideologický
časopis “ Komunista” za
tím psal, že je v chodu
“ bezprostřední
proces,
jímž kapitalismus bude
nahražen
socialismem” ,
a že je úkolem komuni
stického hnutí to dokonat,
“ Bezprostřední
proces” ,
bylo napsáno. Za procesu
s Angelou Davis česko
slovenské
komunistické
časopisy psaly, že už při
šel čas, aby marx-leninismus zvítězil v Ameri
ce. “ Světová marxistická
revue” citovala Rudé prá
vo: “ V moskevských jed
náních sověty vyjednáva
ly i z potřeb své země i
z celkových potřeb socia
lismu, neboť sovětská leninistická politika vždy
spojuje zájmy země se
zájmy světového komu
nismu.”
Jako tak často, končí
me: marx-leninismus, je 
ho postavení v sovětském
myšlení, musejí být pozo•r ovány.

Nové klimatizační
zařízení
M E T T E RS
zcela nehlučné
a jiné elektrotechnické
zboží dodá

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

DISCOUNT hSUŠE
241A Oxford Street
BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

"Řekněte to květinami"
Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
t Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
IN T E R F L O R A —
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

Násilí a moc
(Pokračování se strany 8)
příkaz, že se bude ve jménu toho a onoho zabíjet,
a už se lidé, kteří mu tleskají, nebo kteří prostě
nemohou jinak, hodí do plné polní a střílejí na ty
na druhé straně, svrhují bomby a hrdě hlásí, kolik
že toho dne pobili nepřátel. To není násilí, to je
výraz moci, čím víc zabitých, tím větší moc. A ko
neckonců, ani války není zapotřebí. Ten nejvrchněj
ší z kliky, která právě je u vesla, si usmyslí, že na
život nemá právo nikdo, kdo nechce být šťasten
podle jeho modelu, a už padají hlavy. Také to je
výraz politické moci; nikterak násilí, nýbrž jen
"ochrana zřízení". Moci přiřkly dějiny právo páchat
násilí.
Bývaly kdysi zlaté staré časy, kdy král, když vy
pověděl válku, vedl do boje vojáky sám, v jejich če
le. Ale moc se zorganizovala natolik, že dnešní "k rá 
lové" sedí v kanceláři a pošlou za sebe bojovat ji
né, kterým se třebas vůbec nechce střílet, kteří by
se raději šli koupat. Policajt, zatýkající jinověrce
nebo jinoparfajníka, nemá pranic proti tomu, na
němž musí násilí vykonat. Jde, nasadí — většinou
bez rizika — želízka' a hlásí nahoře provedení roz
kazu. Vykonal špinavou práci za jiného.
Atentátníci a vzdušní piráti jdou do boje sami.
Nikdo jim ve chvíli zločinu nepomůže a riziko je
veliké. Nasazují vlastní život, neskrývají se za
anonymní masu, kterou by místo sebe poslali na
frontu, nebo jako policajty proti bezbranným obča
nům. Granát, kterým hrozí, že vyhodí letadlo do
vzduchu, by bezpochyby přinesl smrt i jim. Diktátor
najde vždycky letadlo, které ho v případě nebezpečí
dopraví do bezpečí. Atentátníci střílejí a musí počí
tat s tím, že budou zastřeleni. Anonymní teror moci
není hrdinský. Vzdušným pirátům a atentátníkům ne
můžeme dobře odvahu a nebojácnosf upřít. To mi je
dělá jaksi sympatičtějšími než všechny diktátory
na světě.
Ale ovšem: násilí zůstává násilím, a ť se mu upsal
Attila, Brežněv nebo Ulster Provisionals.
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Chcete se v příjemném prostředí

BLUE DANUBE
česká restaurace

Contin. "GO URM ET"
Restaurant "LA B U ŽN ÍK
'129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay
iSydney, iei. 317395
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
P řijď te určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných
Připravíme pro Vás
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI
j$ko doma. Reservování míst osobně nebo
telefonicky (31-7393) do 20. prosince
v restauraci LABUŽNÍK

příjemný rodinný výletní dům
v Modrých horách (Blue Mountains)
KATOOMBA
roh Lurline & Waratah Sts.
Pěkné, čisté, dvou — nebo jednolůžkové pokoje
se vším komfortem
* Vyhřívaný plavecký bazén * Expreso
* Restaurace * Likérová licence
* Místnost ke karetním hrám
O sobotních večerech hudba, tanec, zábava
Výtečná kontinentální jídla
Výhodná zahajovací cena: $ 65.- za týden
(včetně 3 jídel denně) — též v době vánoční sezóny
Zajistěte si pobyt nyní, a ť nepřijdete pozdě
Volejte Sydney: v obchod, době 38-8991
po hodinách 328-6538

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

PRAHA

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

Navštivte nově otevřené
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ

ALICE BUTCHERY
119 Avoca St., Randwick, NSW., tel. 39-1020
Objednávky přijímáme telef. v kteroukoli dobu,
včetně víkendů.
Prodáváme jen prvotřídní maso a uzeniny
Srdečně Vás zvou
J. & A. Vlčkovi
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DOMOVA
Hugo Loetscher: Noe (Arche, Curych 1967)

Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyshc
pozvat své příbuzné na' návštěvu? Obraťte sa s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
itředkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Obstaráme zaslání dárkových poukazu kamkoli

Nevhodná slova
Milan Ružička
je Nejčastěji se obáváme označit pravým jmenem
obyčejnou blbost.
*~ M ě l všech pět Pé oblíbeného úředníka: poslou
chal, poklonkoval, podlézal, pochleboval a pomlou
val podřízené.
je Také ten, kdo se nikdy nesklonil, tak musí učinit,

když mu dávají na krk věnec.

je Některé nuly jsou pěkná čísla.
je Zlaté klece nemívají příliš velkou rozlohu.
je Je snadné říkat málo tomu, kdo neví nic.
je Dokázal ze všeho vybruslit i po kolenou.
je Nemít sebemenší, pocit trémy je naprosto jedno
duché. Stačí naučit se považovat všechny ostatní
lidi za hlupáky.

je Někdy je nutno držet jazyk dokonce i mezi zuby.

S ta vba a rc h y še d e sá tých le t

Je to vlastně apokryf,
enhle román, apokryf,
ířeložený do naši doby.
‘Odhaluje” události, kte•é se staly nebo aspoň
nohly stát kolem krátkéío údaje Mojžíšovy 1.
:nihy, 7. kapitoly, verše
látého:
“ Tehdy
učinil
\íoe všecko tak, jakž mu
iřikázal Hospodin.”
Že
ie stavbě dostal příkaz
>d Boha, to se zamlčuje
lebo jen naznačuje. Děj
románu se soustřeďuje na
itavbu samu, na opatřo
vání zvířat, na zařízení
sorábu. Končí ve chvíli,
sdy se blíží potopa, kdy
srysy vybíhají z domů a
směřují k arše.

život vybavuje moderními
institucemi a většinou je 
jich funkci zesměšňuje. I
když
lidem, i vlastní
Noemově rodině, jde stav
ba lodi proti srsti, nemo
hou nic podniknout, pro
stě proto, že stavbu naří
dil Hospodin.
To ovšem vyplývá pou
ze z kontextu. Naplno
Loetscher motivuje nemo
houcnost
starozákonní
společnosti tím, že z podi
vínského starce, který se
rozhodne k tak nevídané
mu podniku, udělá nejbo
hatšího člověka v zemi,
proti jehož finanční pře
sile nikdo nic nezmůže:
už tehdy je zaručena svo
boda podnikání, už tehdy
si s vlastními penězi mů
že každý dělat, co se mu
zlíbí: neboť koneckonců
nikdy v zemi nebylo tak
dobře, jako když stavěl
Noe archu.

“ Román konjunktury”
zní
podtitulek
knihy.
Dnešní konjunktury, rozu
je Nic nestojí obvykle pouze v té cestě, která ni mí se, anachronicky pře
kam nevede.
sazené do starozákonního
času. se vším všudy. Kon
je Neutrál má vždycky blíže k silnějšími:.
junktura, kterou stavba
je Znalosti se nedají nahradit ani svědomitostí, na- j archy v zemi vyvolá, ne
"Aše jako vždy, když
tož pouhou poctivostí.
se maky hospodářského se vede všem cfcčře. ve
rozmachu
poválečných de se některým lip.”
je Mnozí zůstávají dlužni dokonce i cxázku.
let.
4iip se vede stavííe&a. í
je Nejčastěji dochází ke krátkému, spojem s a don-'
.. „Vb
sta
Leetsdaer tím dosáhni
hém vedení.

je Komu není dáno shůry, ten ať jen chválí — tře
bas mu něco dají shora.

je Je těžké došlápnouí si na ty. na k te é sseca do
sáhneme.
★

Je zlé, když už je člověk na obtíž í sobě.

★

Někdy nás může utopit také zachránce.

★

Výsledek činnosti aforisty-peripatetíka: špatně jfa pená procházka.

óřŤnB IfaKefeigámp
nejáss klazdy Egšáptaa, šiva
ta. a»fa í á p e y , vkšádá
čte áávrých pcsEar dneš
ní anwlfa— SgaaŽRŤipiBsiý-

★

s e isžM ý m Jjo-

ta— je .

je Nestačí vědět kam se jde, ransíš vědět oč tam

smt

★

Seji f d

í

★

Snadnější je někoho hrát než někoho představovat.

★

člověk by měl mít vždy na své straně především
lidskost.

★

Někdy sebou musí člověk saframentsky hýbat
aby se udržel na místě.

půjde.

bývají tž, kteří na to mají čas

M sž se iíesá prute, aby se » r l faun«« rffaha
sa se vdává, pstai, aby — »fa — k před kým tajnost

'k Nejméne usouálky má tím. VAo T&rr-á iraaáä em.
★ Dokázal vždy na všechno ukázat tak. aby bylo
ráiku.
co nejvíc vidět na něho.
často se domníváme, že opouštíme ideály a zatím
jen ztrácíme iluze.

MS s někým soucit je mnohem lacinější než mu
pomoci.
Každý obvykle nejraději vysvětluje to, m n a sám
špatně rozuměl.

je Nessssš — »■* eiáĚs. za rok. ale musš vědět, c

Lidé si raději připustí ničemnost než všednost.

★

★

k Sace.

Také na to. čemu sami nevěříme, se tnfen da. j e
hodně svést.

«8 ia t imh—

spodářáým
zázrakem
nebývalé zvýšila lip se
vede aäwÄátoví. který

j e K noáxistí je tah© zapcxřebž s a É e a méně ne

je Spíše obstojíš před světem než před císařem.

★

ví, i teaa. ca staví domy
abčasy. jepcM fivot-

je®

Jfejpsia Éčeft voní to. m až cvadš.

★

je Není důležité, jak to vypadá, ale. jak se s a ta

dívají.

Z téhle drobné ukázky
asi poznáte, jak vypadá
Loetscherova metóda v
praxi. V rouše biblického
příběhu líčí dnešek: levi
cové odbory, nedůtklivost
církví, které Noemův zá
měr připravuje b věřící
- v co věřit, když poto
pa přijde pro všechny? psychoanalytiky, ke kte
Noema zastupuje a háji rým starce pošle rodina,
jeho zájmy. Lip se vede obávající se, že Noe pro
obchodníkům s dřívím, marní na stavbu korábu
celé své nemalé jmění:
hajným a vlastně všem.
srdeční infarkty a cukrov
“ Ale jako vždy, když ku, následek pachtění za
se vede všem dobře, vede penězi a požívačného ži
se některým méně dob vota; a pochopitelně upa
ře.” Hůře se vede pracov dající mravy
mládeže,
ním silám z ciziny, které (které - podle jejího názo
dnes zaplavují všechnj ru - poskytovali rodiče
prosperující státy. Tehdy volnost jen proto, aby zí
za dob Noemových, při skali trochu volna), která
cházely z turecké vysocí nosila - a nosí - dlouhé
ny. “ Měly svých pět šve , vlasy, kašle na všechno
stek svázaných do kozici a žije podle svého, bezcíl
kůží, když přicházely, £ ně a podle úsudku star
když na svátky odjížděli ších - nemravně a zbůhdomů, odvážely si nabytí darma; líčí ovšem i pani
v přikrývkách z velbloud káře, kteří neustále pro
srsti, žádný
domorodí rokují konec konjunktury
dělník by se v Zemi dvoi a na svém proroctví vy
řek netahal s kmenen dělávají: i učitelé tělocvi
stromu, avšak byl ocho ku v knize vystupují, učl
ten volat
“ Hej ra p !” všechny plavat i zachrakdyž turečtí horalé táhi • ňovat tonoucí; je tu i máza provazy. Tihle íarec: ; n£e odznáčků,
prodáva
horalé bydlili z ,
- ných při každé možné i
barácích, které domácí c : nemožné příležitosti; pro
dávno opustili, a džine -. sté všechno, co přinesl
za ně draho -platili, rád: • poválečný
hospodářský
že mohou někde slož : rozkvět, charakterizuje i
hlavo. Jiní bydlili ve ve - stavba Noemovy archy.
likých stanech.. prafaf ■ Loetscher to uvádí bez
chtěl: vydávat ca nejza&i i vášně, zaznamenává údapeněz. Chtěli celý výdé - je stroze, bez komentáře
lek přinést. . dnarran a TTl: t a jeho satira se tak stává
domov takový, jak-n mě i objektivní kritikou dneštj v Zemi dvou řek - je t ní konsumní společnosti.
bez rek a nikoli rovinu.
(Pokračování na str. 15)

Málokdo z čtenářů bude asi autora tohoto pozoruhodného románu znát.
Loetschrovi je třiačtyřicet, narodil se v Curychu, kde také studoval politickou
filozofii, sociologii a dějiny národního hospodářství. Je vynikajícím žurnali
stou a znalcem Latinské Ameriky, kterou dva roky křižem krážem cestoval.
" N o e " je jeho třetí román. V polovině letošního listopadu mu město Curych udělilo svou literární cenu. Román Noe vyšel před nedávném v Anglii a
vzbudil tam zaslouženou pozornost. Vlastní názor na něj vyjádřil Loetscher v
jednom interview. "P ro mne je důležité zjištění, že se konečně zachráni indi
viduum. Noe chce podnik s archou vzdát, hledá někoho, kdo by se nalodil za
něj, nikoho nenajde a konečně se ujme velení sám jako zástupce sama sebe,
protože nikoho jiného není."

je S některými l:dm nám matečné jen to, že spoi

nechceme mít navzájem nfc spsáečn&o.

★

Když se o tobě začíná mluvit, mluv o sobě opatrně,

je Zapomínal hlavně na jedno — že jssa také druzí
je Přesvědčený se už ujišťuje sám
j e Spse dojde hloupý -než líný.
j e Čím menší je místo, kde bydlíš, tím větší jt

každá ostuda.

★

Také starší manželka té bude podvádět — ale a
ne tak dlouho.

★

ftím dokázal bodně — zapřít všechno.

★

Pokud se budeš snažit chytračit — nezmoudříš.

★

ZtMírazml to tím, že se to snažil zamlčet.

★

Kdo neumí být štěstí vděčný, toho brzy opustí.

je Nejvíc štěká polekaný pes.

★

Námi dosažené dno se nezdá být tak hluboko.

.. ..

★ Při náročnějších televizních pořadech může býl
zavada také v hlavě.
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Koleda, koleda...
Šla Maria, šla do ráje,
potkal jest ji anděl Páně.
Kam, jdeš, Maria? Nedojdeš,
těžko pod svým srdcem neseš..
Maria mu uvěřila,
přece do ráje vkročila.
A jak do ráje vkročila,
hned za područí prosila.
My ti područí nedáme,
komory žádné nemáme,
máme jen malý chlíveček,
je k němu přivázán osliček.
Jak Maria tam vkročila,
hnéd synáčka porodila,
do jesliček položila.
Podej, Josefe, plínčičky,
a ť závinem to maličký.
Maličký jsme zavinuli,
do jesliček položili.
Zabeč beránku v tom novém
zámku,
•zaštěkni psíčku v tom novém
lůžku,
zavrň kocourku tomu děťátku.
Všechno k Betlému běží,
velký, malý,
muzika se rozléhá,
housle, píšťala.
Dudy mele Eliáš,
housle řeže Dobiáš,
trubku troubí Mikoláš,
basu Honza náš.
Mezi hovádkami leží,
vítr fouká vode dveří,
dítě maličký,
krehnoú nožičky,
nemá žádný poduštičky.
. Holá, holá, holá, holá,
už nám nastala koleda,
s radostí, s veselostí
půjdeme po celý vsi.
Když nám budete dávati,
budem vám vypravovati
o Ježíšku v Betlémě,
my tam vodtuď teď deme.
Koleda, koleda voknem ven,
dej vám Pánbu dobrej den,
co nám dáte, to vemem,
máme s sébou starej trakač,
my to na něj poberem!

DOMOVa

18. 12. 1972

Povídáni nekřesťanská
Jiřina Zacpalova
Dostala jsem se do fé domácnosti vlastně omylem. To přítelkyně, která už v
záři vybírala na dobročinné vánoční nadílky, mě vylákala na své pochůzky.
"Aspoň poznáš trochu lidi kolem", předpověděla.
A tak jsem s ní postávala u dveří bytelných, u vrátek spletených z proutí, u
sítí houpajících se na vrzavých závěsech. Poznala jsem ženy neupravené, ale
laskavé, i dámy naparáděné, pani se sladkými úsměvy a mrazivýma očima,
slečny s cudnými zakrnělými rty, ale srdcem překypujícím.
‘ ‘Tady bude úlovek, ti nechala ležet na nápad • zrovna nejmladsí” , vylo
nám jistě
dají hodně," ném místě, ale nadarmo. žila jsem si pro sebe ná
:řekla
přítelkyně,
když Ani obyčejné prkno nemá znaky obou žen. “ Ale
Jsme mířily k domku, ta me zavěšené na větvi.
někdy se zblázní i staří a
kovému obyčejnému, do
Mezitím už přítelkyně najednou zatouží po dip:
cela ztracenému v řadě hovořila s majitelkou té lomu . nebo doktorátu.”
jemu podobných, který ni výstavy. Paní nás dokon
Vtom se otevřely dve
jak nenasvědčoval tomu, ce pozvala dovnitř a po ře a do pokoje vešel muž.
že obyvatelé jsou zámož hostila šálkem čaje. Po Zřejmě pán domu. Dobry
ní. Ale hned při prvních dala nám ho v krásné padesátník, - tělnatý, ale
krocích po pečlivě udržo konvici a šálcích. To ne tak bezvýrazných rysů,
vané cestičce jsem začala bylo nic zvláštního, prav že nebýt velkých tmavých
měnit první dojem. Tráv da, spíše mě zaujalo to, brýlí, nebylo by nic, co
ník byl
doslova poset že stejná souprava stála by se mohlo pamatovat
:hrůznými
cementovými ve staromódním stříbrní z jeho zevnějšku. Sedl si
.trpaslíky a lasturami a ku,
který byl nadmut proti mne a zapálil si
:zvířecími stvůrami. Ce stříbrem, porcelánem a dýmku. Měl masité ruce,
stička byla lemovaná lu skleněnými tretkami. Po které nikdy nepracovaly,
cernami, dům se honosil očku jsem si prohlížela ba neměly ani stopy prá
dvěma okrasnými poštov majitelku. Obyčejná drob ce a úsilí, které vyžadu
ními schránkami. Vedle ná paní s modrošedivými je třebas vyjížďka lodí.
vstupních
dveří
pod vlasy, umělým chrupem “ No tak to ty krámy asi
’ vzrostlou jakarandou se a- předčasně svraštělou všechny zdědili a teď se
‘ pohupovala zbrusu nová australskou tváří. ‘ ‘Ta to na to jen koukají” , řekla
‘ čalouněná houpačka. P ří musela zdědit nebo sjez jsem si sama pro sebe.
telkyně obešla hlavní dve- dit všechny dražby v oko
Muž potvrdil objev mé
‘ ře a zamířila k zadní ve lí", uvažovala jsem.
přítelkyně, že je sice hez
“ Ráda bych koupila ně ky, ale příliš sucho a pak
randě.
"Nem ají
rádi.
.když se na ně zvoní," jaký obrázek k vánocům, se obrátil ke mně. Chtěl
Víte, kde se takové věci vědět, z které země po
.řekla.
j To mělo být první pří dobře kupují?” , obrátila cházím. Když jsem mu to
pravou na podivíny, kteří jsem se k paní domu. Ze řekla, vychrlil na mě od
änemají
rádi
oznámeni ptala jsem se jí to svým staveček zé své učebni
návštěv, ač k tomu vy obvyklým hlasem.
ce. Velikost Českosloven
•‘P s s ť’. zasyčelo to na ska. počet obyvatel, dvě.
bízel elektrický knoflík a
‘ tepané klepadlo. Vtom se mě zpátky od paní i pří tří jména měst a řek. Vě
‘ přede mnou otevřel v ý  telkyně. Teprve teď jsem dél toho hnedle víc než
h le d na zadní zahradu. si uvědomila, že ony obě já. “ Tak to studuje asi
‘ Vypadalo to tam jako na šeptají a že dům je jako zeměpis” , usoudila jsem.
Ale muž se zmínil o
ävýstavě.
Z otevřených zakletý. V jednom koutě
í vrat garáže
vyčuhovala stálo sice nádherné radio, Karlu čtvrtém. Že by si
spříď nádherné lodi, vedle z druhého se slepě blyště- přibral i dějepis? Ukáza
i stála nejmodernější sekač la obrazovka, celá jedna la jsem na řeckou bustu,
k a na trávu. Pod stromy stěna pokoje byla zakryta co stála na stříbrníku, a
stereofonní řekla jsem první jméno,
se bělaly dvě soupravy přepychovou
'zahradního nábytku. ‘ ‘Ti soupravou, ale všechno to které mě napadlo.
'lidé asi mívají hodně ho- bylo němé, jakoby dům
‘ ‘Pericles? Zajímáte se
Mě fascinuje
"stů,” pomyslela jsem si, ani nebyl napojen na o dějiny?
stará historie."
‘ když jsem přejížděla ru- elektrickou síť.
‘ ‘Manžel studuje” , za
Podíval se na mě po
‘ kou hladkou plochu stol
k u , na nějž vrhal stíny šeptala jaksi na omluvu chybovačně.
“ Pěrikles,
ne. Alexandr Veliký.”
‘ pruhovaný slunečník. Ale paní domu.
“ Škoda, toho nemám
sopatrných hostů, asi, pro
“ Kolik toho má ještě
to ž e všechno bylo bez po- před sebou?” , zeptala se ráda. Nenávidím podma, skvrny, jako nové. A kou- přítelkyně zřejmě zasvě nitele, ursurpátory. Zlatá
doba Athén, filosofové,
, sek dál jsem zahlédla cená do tajů rodiny.
další houpačku. Loď mě
“ Už jen několik statí, - řecké tragedie, to je více
nevzrušila, ale dvě hou no však mu nezbývá mno po mé chuti."
pačky - až mě bodla zá ho času, už necelý týden’ ’ ,
“ Nerozumíte
historii” ,
vist. Kolikrát já se už řekla zase paní.
řekl muž. “ Alexandr byl
zmínila o takové houpač
“ Hm, za týden asi dělá nejen vojevůdce, ale i roz
ce, před kolika vánocemi zkoušky, ale musí to brál sevač kultury,
státník
! jsem obrázek houpaček důkladně, vždyť nejsou soustřeďující malé náro

dy ve veliké celky."
“ Snad nerozumím histo
rii, ale mám špatné zku
šenosti s přítomností. Zku
sila jsem na vlastní kůži
dobrodiní nositelů kultu
ry i státníků, kteří likvi
dují malé národy . . . ”
Muž se zvedl a řekl, že
musí ještě dokončit jednu
knihu. Mé zkušenosti ho
nezajímaly, nepatřily zřej
mě k jeho studijnímu obo
ru.
Cestou domů mi řekla
přítelkyně: “ Jak jsi se,
prosím tě, mohla pustit
do debaty s takovým člo
věkem? ’
“ Co vlastně studuje - ze
měpis či historii?"
Přítelkyně se zatvářila
nechápavě. “ Nic nestudu
je.”
“ Tak proč musí dokon
čit cosi do příštího tý
dne?"
Zastavila se a zakrou
tila hlavou.
“ Ty tedy
opravdu nevíš, že on je
vítězem mnoha kvizů na
televizi;, vyhrál už spou
stu cen, dělá to několik
roků, a příští týden se
pokusí o titul velmistra.
To by mu teprve vyne
slo!”
Rozesmála
jsem
se.
“ Nedívám se na tyhle po
řady. Ale něco ti řeknu
- žít s -takovým naučným
slovníkem a nesmět si
doma ani kýchnout, opra
šovat výhry a nemít čas
se jimi potěšit - ne, dě
kuji."
*

.

&

Když jsem došla domů.
láskyplně jsem se zadí
vala na náš trávník sem
tam poskvrněný spadlým
listem, ale žádným trpa
slíkem.
Slunce oblévalo
čtverec trávy a nemilosrd
ně zjevovalo nedostatky.
■Místy
zažloutlé
skvr
ny, stébla nepokosená,
spíše uškubaná naší sta
rou sekačkou. “ Hm, mít
takový moderní stroj a
pořádné nářadí, to by se
zahradničilo” , pomyslela
jsem si.
Doma jsem si chtěla po
opravit chuť po slabem
čaji, uvařila jsem si tedy
silnou kávu. Když jsem
si ji nalila do svého kafáčku, dlouho jsem si ho
(Pokračování na str. 12)

18. 12, 1972
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Sirkova

J os e f

Vrátím se mnoho roků zpátky, do mladých let, která se nám všem vtisknou do paměti mnohem výraz
něji neř léta pozdější. Vrátím se ke skutečnosti, i když se mi dnes zdá, musí zdát, docela neskutečná.
Bylo to —
★

—

Dost brzy jsem se při
způsobila poměrům a zdá
lo se mi tehdy, že se i
okolí přizpůsobilo trošku
mně: staré baronky Ca
rola a ' Bagtalka i sedmi
letý synek Heleny
byli
stále přátelštější. Mladý
baron byl většinou na ce
stách. Jen s baronkou
Helenou bývaly potíže.
Měla tvář anděla, ale mí
vala čertovské nápady a
nálady. Od časného rána
do pozdní noci kouřila a

opíjela se a v podroužení
ráda ublížila. Jindy v
jasných chvilkách malo
vala nebo hrála na pia
no, zpívala a recitovala
básně v různých jazycích
tak pěkně, že jsem pře
stala hlásit mnohé její
prohřešky
starým
dá
mám, jak jsem měla na
řízeno.
Malý synek mne pokřtil
první den na “ Luku” a
to jméno
mi zůstalo.
Všichni mi tykali. Služeb
nictvo mělo volno jen v
neděli odpoledne, já smě
la ještě ve čtvrtek večer
do Sokola a později i na
zpěv k faráři, který byl
znamenitým hudebníkem.
Zpívala jsem ráda a hlav
ně v noci v rozsáhlé kuchýni, když jsem obsta
rávala horký lektvar pro
nemocnou. Zpívala jsem,
protože jsem, se strašně
bála strašidel; o kterých
kuchařka Albi vyprávěla
a bez kterých se konečně
tehdy žádný zámek ne
obešel. Když jednou pani
Helena můj zpěv zaslech
la, nabídla se,, že mne
bude učit, což nás pak
také trochu sblížilo. Poz
ději na mne padlo'malič
ko slávy, když jsem zpí
vala v kostele solo - Schu, bertovu-Gounodovu
Ave
Maria
což působilo tak
zázračně, že mi po tom
vystoupení začali v zám
ku někteří dokonce vykat.
Paní Helena mi sice
občas hodila na hlavu ta
líř nebo .sklenku, když by
la v podroušeném stavu,
ale jinak se začala častě
ji usmívat a mnohdy vy
bízela:
“ Zpívej, tancuj
nebo mi vyprávěj něco z
dětství” . Zdálo se, že v
její nemoci nastává změ
na k lepšímu. P ři jednom
pokusu se jí dokonce po
dařilo s mojí pomocí udělat několik mátožných
kroků.

Boudný

Kde bliká plamen v rukou svíce,
chrání ten poklad hvězdy vždy stejné,,
pod jehličím zvábené nebe,

★

"Vlastně nic pořádně neumím, ale když to doká zali jiní .. ." uvažovala jsem ve vlaku vedle starého
strýce Béna. Byl večer, déšť stékal po oknech, strýc hovořil s cestujícími a já po očku hlídala svůj
ošumělý kufřík. "Jak se to vlastně seběhlo?" Strýc Béna byl šafářem na dvoře, který sousedil se zám
kem v Kunraticích u Prahy. Strýc Béna vlastně přijel pro mou starší sestru, ale fa nechtěla z domu.
Tak jedu já . . .
' '
Na zámku
očekávali
mou sestru, o níž věděli,
že je učitelkou a mluví
také německy a dokonce
francouzský, což bylo me
zi šlechtou v módě. Mne
přijali zdvořile, ale chlad
ně. Plat nabízený sestře
zmenšili na polovinu a
dali na srozuměnou, že
kromě povinností ošetřo
vatelky převezmu ve vol
ných chvílích i jiné prá
ce. Strýc vyjednával za
mne. Svolil ke všemu a
mně potom vysvětlil, že
budu mít aspoň příleži
tost se něčemu přiučit a
‘ ‘stejně tu žádná z pře
dešlých ošetřovatelek ne
vydržela déle než dva mě
síce . . . ” Tak jsem se
stala
ošetřovatelkou
a
stálou společnicí mladé
baronky Heleny, jejíž po
lovina těla byla ochrnutá.
Již první den jsem se se
známila se služebnictvem,
z něhíož se zdál každý
člen náramně důležitý, s
puncem důstojnosti. Prad
lena žofí mi ušila černé
šaty, panská Stázi ukáza
la, jak nejlépe obrátit
tělo
pacientky,
lokaj
Franz olejoval denně po
jízdné křeslo, abych je
mohla dobře tlačit, kočí
Horyna, po císaři pánu
nejdůležitější, mi poradil,
jak s pacientkou jednat a
zahradník Norbert mi ukázal její oblíbené květy
a jak je
upravovat do
vázy.

Vánoční blues

měl přijet mladý baron.
Byl oblíben, všichni se
na měj těšili, jen pani
Helena posmutněla a kou
řila a pila víc než obvyk
le.
V jednom z těch dnů
odjely staré baronky do
Prahy a paní Helena by:
la už od časného rána v
podroušeném stavu. “ P ři
nes mi ještě medicínu”
velela, i/omáhala se dru
hé láhve, kterou však
Franz nechtěl vydat ä od
volával se na dané pří
kazy. Znala
jsem už
ovš.em sklep pod zámkem.
Protékal jím potůček, na-,
vršené láhve byly obale
né pavučinami,
vousaté
krysy pobíhaly nerušeně
kolem, ropuchy svítily
zelenýma očima a ze tmy
strašidelně houkalo. Bá
la jsem se tam víc než v
kuchyni, ale přesto jsem
už několikrát prostrčila
mříží nejprve hlavu, pak
rameno . . . Nenosila jsem
láhve pro sebe, ale pře
ce mne vždy .potom pro:
následoval pocit viny.
Tentokrát jsem se sklo
nila nad nemocnou a sna
žila
se jí domlouvat.
“ Dnes ne, už máte dost,
přijede pan baron, musíte
být krásná . .
Chvilku
se na mne dívala, pak
mne přitáhla blíž a dala
mi políček, až se mi
zatmělo v očích. Okam
žik jsem stála zaražená a
pak jsem jí políček v rá 
tila se slovy “ Bít mne
nebudeš!”
Nebe
pak
zčernalo, okamžik byl sly
šet jen tikot hodin a já
začala -uvažovat, jak sba
lit své věci a rychle od
jet domů.

“ Luka,
odpusť
mi” ,
štkala, “ ty jsi mladá,
zdravá - já jsem mrzák,
všichni
mne
nenávidí,
chtějí, abych umřela - i
ty to chceš, a já chci
žít!” Byla jsem zmatená,
Před vánočními- svátky mnohému jsem tehdy ne-

rozuměla,
'ale
snažila,
jsem se jí potěšit a po-'
vzbudit: “ Vždyť je tu'
Hans, musíte bojovat,.
Slzy jí stékaly po tváři/
na kterou se však po chví-'
li vloudil úsměv.
:
Před
štědrým dnem.1
přijel baron s mladým l é 
kařem a několika vese-,
lými kumpány a celý zá-:
mek ožil, nálada zjasnila,
i když venku pršelo.
Před svatvečerem stál
v saloně velký stromek
ozdobený vánoční krásou,
vůně svíček a jehličí pro
línala vůni pečivá a jab
lek. Nejprve byli poděle
ni
všichni
služebnicí
skromnými dárky a potom
naděloval
Ježíšek pan-,
štvu. Pod stromečkem byl
pro mne i dáreček nejmi-,
lejší:
několik sušenek,
srdíčko zabalené v stříbr
ném papíru, větvička ze
stromečku, modré šaty s'
bílým lemem a lísteček se'
slovy: “ Všichni na Tebe
vzpomínáme. Tvoje ma-:
minka” . Bylo to mnohem:
víc než náramek a jiné:
dárky od zaměstnavatelů,,
i víc než dárek od malé
ho Hanse - neuměle ručně,
malovaný obrázek děvče-,
te s kopretinou a pod
tím dětským písmem při
psáno “ PRO LU K U ” .
Pří přípitcích panstva
jsem odešla do kuchyně,
kde se zpívaly koledy, ča
rovalo se a popíjel' se
punč. Tam si Albi nasa
dila obřadně brýle a se
svraštělým čelem, nazna
čujícím soustředění,
mi
věštila z dlaně budouc
nost: “ Holka, provdáš se
za pána, pojedeš přes
moře a vždycky budeš
mít
hodně
přátel . .
Tehdy jsem ještě netu
šila, že ten “ pán” , tehdy
mladý lékař, seděl toho
večera v zámeckém sa
lonu a že přátel i daleko
za mořem budu mít sku
tečně vždycky dost.
(Pokračování na str, 13)

smítka jako hrách, naplní se chvíle,
matné jsou líce stříbra,
oči modré, vděčné, tichounký hlas,
hoří vůně, prastaré mystérium,
osude krás, v modři dech tvůj se line,
pokryl brázdy bílé, zpěvem půlnoc chórů
zmlkl se den. Spí zvony
jako boky štědré/ dlouhá jsi mše, .
ornát komety, útulky zdvořilé
s podlahou slavení, točí se jiskry
modré a modré v posledním přání.
Král hnětl vosk, laskavost svěží,
výpravný sen prosvištěl lesy,
kde.bloudí upřímnost, knot zmírá,
ztajený dech, past rozpačitá,
pravicí zvěst, levice stěží
v modřínu sytá, na pohled černá tuš,
kaskáda střel, rej ohňů, těl spirála;
utiš se vichřice, jsi vítána,
ve dvoru přátelství mučí se hosti,
křížem krážem ze síní vylétá znělka,
polehounku se nesou věnování
na pohled matné, zvábené, v posledním přání.

NOSTALGIE
J. B.
Pro mnohé lidi, kteří
ní. Ale vánoce bez sně
hu, okenních tabulí po
dávají
průchod své
představivosti,
zima
symbolizuje protiklad
dobrého tepla, a ť již
podřimováni u domácí
ho krbu, nebo vřelá
a. upřímná náruč, či
báječné pomyšlení, že
se blíží svátky vánočmalovaných tuhým mrazem, oklepávaní bílých
vloček s ramenou, za nimiž skrýváme dětské rarachoviny, a bez těch ojíněných řas zářících očí
maminky, zdá se být štědrý večer zajímavý jen
jako nová zkušenost. Na druhém, konci světa ja
koby člověk stál u zrcadla lesní tůně a díval se
sám na sebe. Pak hodí drobounký kamínek, za
točí se nepatrné víry — a rázem je dospělý. Za
mračen jako kakabus sleduje nepřátelské kruhy
a v propasti vzpomínek se nyní ustálená hladina
plní stříbrnými hvězdami z hořících prskavek.
V šumu hovorů', blahopřání, žertů a smíchu dětí
je možné slyšet melodii vystupující zpod zeleného
stromu, který hraje všemi barvami. Vůkol tma;
jen náhle otevřeným oknem, vdechne čerstvý, sko
ro mrazivý vánek — a pak hřejivé světlo pohladí
tváře . . .
Tak je sám a není sám jako dítě a děti. dary,
pohádky a dobrodružství, otcovy zimm prezuvky
a doutníky, matčin šátek a ruka vire, smažený
kapr a cukrová. A zde někdy za velkých veder
mráz nesmyslně štípe konečky prstů. TiwMwgřtťý
chlad pobíhá ■po těle jako mravenci, ja to
jk
zima. Je příliš smutné nebýt cStétes po celý
život!

HLAS
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V IA N O Č N Ý S T R O M Č E K
GEORGE DUŠEK & ASSOCIATES
COMPANY UNLIMITED
CAIRNS,

NORTH QUEENSLAND

Přejeme všem přátelům, krajanům a známým
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC A

VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE
S krajanským pozdravem
Jiří Dušek

Povídáni nekřesťanské

Ján Kostra
V zátiší záclon vonia ihličie
a medzi konárikmi žiari
teplá, pobieskujúca hmla detstva.
Zostárli sme.
Na struny husličiek chlad padol z vesmíru,
slová sa rozbili ako tie krehké sklíčka.
Z pamäti vyberáš len čriepky pre Ježiška.
Vychladli sme.
Mnoho sme skúsili a mnoho pretrpeli,
ťažko sa vrátiť k tebe zasa celý,
vianočný stromček, spomienka a zvonček,
začiatok rozprávky, ktorú si nevypočul,
výčitka najtichšia zo zahmlených očú,
ľúbosť, čo rozvial severák.
A predsa dobre vieš, tu niekde plynie sladko
tá vlna hladkajúca pacholiatko,
tu niekde zakliate spí tvoje slovo dobré,
len treba prerúbať ľadovú jaskyňu,
len treba rozlúsknuť škrupinu.
Tu niekde spí, tu niekde čičíka
schúlené jadierko slovo a muzika,
tu niekde blízko na dosah.

) i

■

(Pokračování se str. 10) jsem toho víc a víc ke kách. Konečně jsem v
prohlížela a před očima svým touhám, povolovala jedné našla, co jsem hle
Objednávku
nami defilovaly křehké šál chtivosti a hrabivostí, pro dala.
encyklopedii,
která
zaru
padala
závisti.
Proč
ky, které nadýmaly stříbr
všechno oni, proč já nic. čovala rychlou a důklad- 1
ník šťastných výherců.
S takovou pořádnou se Stejně toho všeho ani ne nou znalost odpovědí na 1
kačkou na trávu bych se užijí. To já bych ty věci ošemetné otázky televiz
ale úplně spokojila” , ho neshromažďovala, přeby ních kvizů.
nem jsem usměrnila své tečné bych za pár centů
Krasopisně jsem vyplni
sny. “ A tu jednu houpač odprodala, směnila. Ne la adresu a manželovo
v neděli 31. prosince 1972 od 8. hod. več. do 2. hod. ranní v restauraci
ku, opravdu jen to a už měla jsem ani tušení, jak jméno. Jaky výhodný a
s licencí Rheinland, 9 - 1 3 Drewery Lane, Melbourne City
nic jiného. No snad jeden špatnou jsem křesťankou, užitečný dárek k váno
pěkný kávový přibor” , po kde se ve mně nabraly cům, radovala jsem se.
(poblíž rohu Lonsdale & Swanston St. — proti Myer Emporium)
všechny
ty
nectnosti. A ť se také trochu přiči
volila jsem.
Telefón: 663-1266, 663-1267
Chtivost, lakota, zištnost ní o zvelebení domácno
A pak to se mnou do
Bude tam nejlepší rozloučení se starým rokem a přivítání nového. Orchestr
a závist.
sti. Zaškrtám mu statě,
padlo jako s tou chtivou
Edy Zlatého hraje k tanci u hořejšího parketu i v dolejším sklípku. Vstupné
rybářkou v pohádce. Na
Pak jsem si na něco které musí nastudovat a
včetně prvotřídní večeře o 4 chodech a půlnočního občerstvení $ 10.00.
jednou ml doma nebylo vzpomněla a začala -ho přihlásím ho do soutěže.
Na Hod Boží v pondělí 25. 12. slavnostní vánoční oběd
nic dost dobré, přidávala rečně hrabat v zásuv Zatím jen do nějaké leh-:
od 12,- hodin do 4.30 odpoledne. Rovněž s hudbou a tancem.
čí, pro začátečníky, vždyť
nemusí být hned Velmi-,
Bohatý oběd (4 chody) $10.-, děti do 10 let $ 5.strem.
i 1 jiné dny se nejlépe najité v poledne i večer, pobavíte se a zatančíte si
Bez té houpačky to ješ i u Edy Zlatého !
K vánočním svátkům a do nového roku
tě rok vydržím.
přejí všem krajanům
tá tu
hodně radosti a spokojenosti

SILVESTR U EDY ZLATÉHO

********

MANŽELÉ KOPECKÝCH
majitelé firmy

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS

Milosrdný Samaritán
Jaroslav

Nikdy nikdo nevypátral, kdo byl pachatelem.
Lotři zmizeli s lupem a zanechali na prašné cestě
zraněného člověka, slábnoucího každým okamžikem,
326 High Street, Kew , Víc.
jak mu krev pravidelným tokem unikala z hlavy a
Telefon 86-7178
z prsou. Pravděpodobně se jim vzepřel, nechtěl dát
svůj majetek bez boje, jen tak na první výzvu lu
pičů- Ale těch bylo asi několik a snadno ho pře
mohli, a ť se bránil, jak chtěl. Těžce ho pobodali;
, a teď tu ležel na ohnivém slunci polonahý, nehybi ný, tác mrtvý než živý.
Šťastné prožití svátků vánočních
Jak dlouho ležel, neví se. Sladká vůně krve přimnoho zdraví a spokojenosti do nového rok [ iákala odkudsi dvě velké mouchy masařky; po troše
' počáteční nervosity se procházely teď už bez ostypřejí všem přátelům a zákazníkům
j chu po schnoucím okraji krvavě živé stopy. Temné
K O Š Ň A R O V I
’ chrčení polomrtvého, přerývané vzlyky bolesti, byly
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, V íc i jedinou zvukovou kulisou tohoto tragického žhavéI ho poledne na cestě z Jeruzaléma do Jericha,
Telefon 37 - 3109
j To bylo také první, co zpozoroval mladý muž jmé! nem Náhum, jedoucí na oslu do hlavního města Ži
dů. Jel od časného rána a cítil, že ho únava váže
čím dál víc. Nebylo to jen skoro pětihodinovým po chodem a zlobným sluncem, touto cestou šel už ně
kolikrát a nikdy mu nepůsobila obtíže; spíše se ozý
val minulý den, plný rozčilení a napjatého vzruchu.
Těžkým úkolem ho pověřil jeruzalémský prokurátor.
|j| Všem přátelům a všem spokojeným i nespokojenýr Měl dohlédnout u Jericha na stavbu vodovodu. To
Jfc
zákazníkům
I b?10 „v Pořádku, oNáhum byl odborník, nastavěl se
'g ?
přeji srdečně
j už něco vodovodů, i v Řecku. Nepříjemnost a choa®
veselé vánoce a celý příští rok
i lostivost rozkazu tkvěla v tom, že na jerišském vod
V. Glaser, Continental Coffee Roasiers,
ním díle byli zaměstnáni jen a jen dělníci z Judska.
323 High St., Kew, Vic.
Tel. 86-7477
Přirozeně ho nenáviděli, byl Samaritán, Kút, jak
4
posměšně říkali. Ale co mohl dělat? Kdyby byl od
mítl, byl by rozladil prokurátora, kterému záleželo
na tom, aby si udělal dobré oko u césarejského pro-

|
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Strnad
eonsula. To byl jeho výmysl, ten vodovod. Byl hlá
šen, jako všichni Římani; budovali veřejně prospěš
né stavby a myslili, že si tím nakloní porobené do
morodce. Jako by mohli počítat s rozumností těch
náboženských fanatiků! A k dovršení nesmyslu tam
pošlou jako polira Samaritána.
Ti židé ho zrovna polykali pohledy. Kdyby se ne
byli báli ozbrojených římských vojáků, co stáli ko
lem, kdo ví, zda by teď jel na oslu do Jeruzaléma.
Beztak se nemohl zbavit podezření, že kámen, kte
rému se jen o vlas uhnul, nevyklouzl z rukou judských dělníků úmyslně. Možná, že mu pomohl tro
chu k pádu ten jejich vůdce, ten . . . , jakpak jen na
něj v o la li. . ., ten Lazar. Náhum si všiml, že byl
zrovna ve skupině, která jakoby náhodou pustila ter
balvan, a všiml si také nenávistného stažení Laza
rových úst, když nehodě unikl. Lazar si jistě myslil
že zůstane v hustém vousu nepozorováno, avšal
Náhum, jehož čivy byly zjemněny tušeným nebez
péčím, je přece jen postřehl.
Jsem rád, že to mám za sebou, dumal, popohánějí
povolné hovádko po kamenité stezce. Budu se ;
toho musit nějak šikovně vyzout. A ť tam prokuráto:
pošle nějakého Žida z Judska a ne mne. Zbyteční
svou přítomností dráždím resentimenty těch pravo
věrných, uměle udržované potrhlými veleknězi, i
jako by chtěl dodat myšlenkám důrazu, uhodil osl
holí, až zděšeně popoběhl. Náhum to však sotva vní
mal.
Teprve chroptění umírajícího ho přivedlo zpět d
sluneční^ pece neschůdné pěšiny mezi skalami jud
ské pouště. Zprvu mu připomnělo mládí. Tak něja!
to zaznívalo z dílny jeho otce, když vydělávaL kůže
odíraje z nich zbytky šlach a masa popelem, sípe
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Štědrá noc

nad bruslařským stadiónem
WINTERGARDEN
28 Whitehorse Road, Ringwood, Vic.
Telefon 879-1467
Restauraci převzal bývalý nájemce
Little Európe v Sydney
Česká domácí kuchyně — denně knedlíky,
vepřová atd.
Otevřeno 7 dní v týdnu od 11. hod. dop.
do 11. hod. noční

Po půlnoci jakoby se
(Pokračování se str. 11)
Na Půlnoční jsme šli stal v přírodě zázrak.
všichni. Mlha byla tak Modrý měsíc plul na či
hustá, že jí i kapesní lam stém nebi, hvězdy se tře
pičky jen těžko pronika potaly a mráz štípal do
ly-. Kostel byl nabit. V tváří. Po návratu do zám
prvé řadě seděla rodina ku mi vzpomínky na do
barona, v druhé služební mov nedaly spát. Vyšla
ci a v ostatních vesniča jsem brankou do parku.
né. Sváteční nálada, ozá Takovou nádheru, jako
diiimiiuiiiinniiiniiiiiiiiiimiiiiunuimmwnmnniim> řené stromky, Ježíšek v oné noci, jsem už nikdy
Kouzelník
jesličkách, bělovlasý fa  nespatřila.
rář - vše mne vzrušovalo, mráz, panenka jinovatka,
takže jsem se bála, že se princ vítr a dech králov
mi
hlas zlomí třesavkou. ny zimy způsobily k řišťá 
Téměř před rokem jsme referovali o informaci v
týdeníku Time, jehož hudební redaktor zařadil mezi Přece jsem však nakonec lovou pohádku štědré no
desítku nejlepších světových gramofonových nahrá nasadila správně:
“ P a  ci. Větve stromů, stébel
vek v roce 1971 Mou vlast Bedřicha Smetany, kterou
stýři, pastýři, řekněte . .” a trávy byly protkány
v albu dvou desek s připojenou 16stránkovou -brožu
rou vydala společnost Deutsche Grammophon. Sní
mek nahrál Bostonský symfonický orchestr za říze
ní Rafaela Kubelíka. Nahrávku jsem si tehdy objed
nal u Edelse v Sydnéy a trvalo deset měsíců, než
AUSTRALSKO-ČESKA FIRM A
jsem ji dostal, čekání ale stálo za to. Má vlast již
byla nahrána několikrát jak v Československu tak
v zahraničí a Vltava se objevuje na mnoha deskách.
Vám nakreslí plány a vybaví
Kubelík však dal této nahrávce Mé vlasti takovou
stavební povolení pro
mohutnost ä takový program, že mne zcela vtáhl do
* obytné a průmyslové stavby
Smetanovy hudby a přenesl na mně všechny ty po
* přestavby a přístavby
city, které jej musí při dirigování Mé vlasti zapla
* sanitární zařízení
vovat tím spíše, že s námi sdílí osud exulanta.^ A
* interiéry bytů a kanceláří
nadarmo se neříká, že Smetanu by měl vždy
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
dirigovat Čech, tím více to platí o Mé vlasti. Nepopři koupi staršího domu
dezřívejte mne prosím z šovinismu, Bostonský sym
Volejte: 64-1207, nebo večer 350 2653
fonický orchestr musel vytušit romantismus Smeta
131 BRIDGE STREET, PORT MELBOURNE
nova hudebního jazyka interpretovaného Kubelíkern a
dal jej vyznít v oné poetické i hrdinské struktuře,
plnosti orchestrální hegemonity. Tak jako kompozice
Mé vlasti zůstává Smetanovým tajemstvím,-., tak zů složky hudebního projevu, invence, melodika a ryt
stává tajemstvím tlumočení dirigenta, z kterého sly mika mají vyhraněný dvořákovský ráz. Krásná hud
šíme neobyčejně silně umělecké, lidské a národní ba.
poslání.
O vánocích bude pěkně znít další deska World Re
Melbournský World Record Club vydal nedávno pro cord Club-u nazvaná Prague Barogue. Pražský sou
své členy desku, na které komorní soubor Eduarda bor Pro ante antiqua za řízení Ladislava Vachulky
Drolce hraje Dvořákovy Dumky (housle, čelo, kla mistrovsky hraje 13 skladeb mistrů české barokní
vír) a 'Trio C dur (dvoje housle a viola). Tato Dvo hudby a dává zaznít vykrystalizovanému slohu Lin
řákova komorní hudba obsahuje velké rozpětí nálad kových Fanfár, Černohorského Fug či Myslivečko
od citového rozteskněrií až po výbuchy radostného vým divertimentům. Tato hudba začala šířit slávu
rozjaření, od smutku po citové zkonejšení. Základní českých skladatelů po celém světě.
IP

Gramofonové desky

A R C H I D O M DESIGNS

vě, chraptivě, jakmile sjel hřeblem na kamenný vál.
Zadivil se na okamžik, kde se tu bere jirchář, ale už
po několika krocích se přívětivá fatamorgana otco
va domu rozplynula v zlém poznání. Přidal do kroku
a nedbaje, že osel zůstává pozadu, pospíchal za chrči
vými steny, až našel v prachu a v krvi bezvládné
tělo oloupeného. Mouchy, vyplašené jeho stínem,
vzlétly a netrpělivě bzučíce, držely se v dohledu
svého ráje. Náhum poklekl k raněnému a snažil se
nejdříve zastavit krvácení. Rány však byly hluboké
a krev se nezadržitelně drala z temnot lidského těla
na světlo dne. Náhum si vzpomněl, že ssebou veze
trochu šťávy z balsámovníku, i nakapal něco oleje
do ran a ovázal je nezkušenou rukou kusy svého
oděvu. Raněný se trochu vzpamatoval, pootevřel na
okamžik oči do slunce a jeho okoralé rty vytvořily
namáhavě slovo: “ P ít !”
Náhum bez váhání otevřel cestovní měch a naklo
nil ho k ústům člověka. Prvních několik doušků
učinil raněný hltavě, pak se však zakuckal, bud’ že
už neměl sil polknout, nebo že Náhum lil víno příliš
zprudka, a upadl opět do bezvědomí. Náhum naložil
člověka na osla, jak jen nejlépe dovedl a jak nej
pohodlněji bylo možno, a vydal se spěšným pocho
dem k Jeruzalému. Dorazil tam za necelou půlhodi
nu. Zastavil se u první hospody a ubytoval sé v ní
i s nemocným. Dal přivolat lékaře, který člověka
ošetřil a přikázal přikládat co chvíli obklady. Ná
hum ztrávil u lože nemocného celé odpoledne a ce
lou noc. Ošetřoval ho velmi starostlivě a neúnav
nosť s jakou vyměňoval páčinky, zahnala k ránu
trochu horečku. Nemocný se uklidnil, rány se nad
krví uzavřely. Náhum usoudil, že může člověka svě
řit péči najaté osoby. Vyjednal s hospodským, že
raněný může zůstat v hospodě do úplného uzdravení,
dal mu dva velké peníze a slíbil, že účet vyrovná,
jakmile bude potřeba. Pak najal ještě mladé děvče
a poručil mu, aby člověka ošetřovalo. Teprve potom
šel za svými věcmi. Za svého pobytu v Jeruzalémě

vyhledal hospodu ještě několikrát, vždycky však mu
řekli, že se člověku nevede valně a že dosud nena
byl vědomí. Jednou našel jeho pokoj prázdný. Ho
spodský mu oznámil, .že člověk před třemi dny umřel
a že jeho tělo předal obecním pohřbivačům, aby je
pochovali. Náhum mu zaplatil, co požadoval. Trapný
pocit viny-, který se zpočátku hlásil, brzy překonal.
Nemohl přece dělat víc, měl také své věci, nemohl u
raněného sedět sám, prokurátor ho volal. Ponenáhlu na příhodu docela zapomněl.
Zapomněl tím spíše, že za týden poté opouštěl Je
ruzalém severním směrem a opouštěl ho, se špatnou.
Prokurátor neuznal jeho vývody. Když slyšel, proč
se chce Náhum zbavit dohlížecí služby u jerišského
vodovodu, počal křičet cosi o hádavých Židech, kteří
se nedovedou snést ani sami mezi sebou,' a o řím
ské ctnosti čelit s rozkoší všelikým nebezpečím. Ná
hum ho kale ani neposlouchal (co může nějaký Ř í
man vědět o rozporech v židovském národě) a byl
rád, že mu prokurátor dovolil zajet si na dva měsíce
do rodného Samaří. Těšil se na přátele, těšil se na
rodné město, na jeho západní ráz, který mu dodá
valy četné stavby v řeckém stylu. Tam byl jiný ži
vot, rušnější, nevázaný ortodoxními předpisy fari
zeů, snad proto, že Samaří bylo blíže prokonsulovu
sídlu v Cěsareji Filipově. A tam bude jiný život pře
devším teď na zimu, kdy se čeká příchod tetrarchy
Heroda do jeho tamní zimní residence. Náhum měl
k smrti rád všechny ty barvité slavnosti, které -se
v té době v Samaří střídaly v rychlém sledu, a nyní
doufal, že v jejich hýřivém veselí zapomene na
neutěšenou služební povinnost u jerišského vodního
díla. — Do Samaří dorazil před večerem.
j
Rabbiho Hillela potkal, sotva vjel do města. Stál
u jižní synagógy a zdálo se, že na Náhuma čeká.
Náhum poznal jeho vysokou postavu a úctyhodný
bílý vous už zdáli. Když přijel až k němu, velel Hillel
mlčky, jen pohledem, aby sesedl s osla a následo
val ho do jeho domku, sešle opřeného o vysokou

krůpějemi, třpytícími se v
měsíčním záblesku jako
nejvzácnější drahokamy,
kotouče skvostných orna
mentů zdobily vršky keří
ků, šňůry křišťálových
perel, srdíček, hvězdic a
koleček na stříbrných nit
kách se vinuly kolem pfiů
borovic, kameny u jezír
ka světélkovaly duhový
mi barvami, na suchém
rákosí se chvěly květy
překrásných tvarů a ši
roká cesta byla protkána
spirálou hvězd. I když by
lo velebné ticho, zdálo se
mi, že začnou zvonit zvo
ny. “ Tak to asi vypadá
v nebi” , myslila jsem si
tehdy.
Záblesk světla v pokoji
paní Heleny mi připom
něl skutečnost. Byla jsem
však stále ohromena krá
sou přírody o vánocích

Bez rozmýšlení jsem po
klekla před
zahradním
křížem a šeptala vroucím
hlasem:
“ Ježíšku, můžeš-li udělat takový zá
zrak, smiluj se a . uzdrav
Helenu.”
* * *
Po vánočních svátcích
se zdraví paní Heleny ná
padně rychle lepšilo. I lé
kaři mluvili o zázračném
.obratu k lepšímu. Byla
jsem přesvědčena, že je
to zázrak štědré noci!

LEKARNA
- MA R K O V 'S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, Vic. 3053
Telefon: 347-2505
Mluvíme česky

K A L E X 73
Vánoce se blíží! Nevíte co darovat?
Již vyšel Kalex 73, stostránkový kalendář
'exilu. Cena pro Austrálii US $ 5.70 včetně
poštovného a poplatku za převod šeku. Nenajde
te v něm politiku, ale zato seznamy českých a
slovenských exilových novin, organisací, restau
rací, lékařů atd., kalendář s katolickými, evan
gelickými, staro- i novočeskými jmény, důležité
a zajímavé informace pro Čechy a Slováky v
zahraničí. Hodnotnou literární a výtvarnou část.
Objednávky a platy šekem posílejte na adresu:
KALEX 73, 8 Munich 5,
Pestalozzistr. 13, West Germany
(Jistě pochopíte, že do zámoří můžeme expedovat
pouze proti platbám předem.)
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zčernalou zeď synagógy. Vedl ho přes dvůr do míst
nosti chabě osvětlované olejovou lampičkou na níz
kém kamenném stole a vyzval ho, aby usedl na je
den z polštářů, které byly pohozeny v ladném ne
pořádku kolem stolu. Náhum se neodvážil odporovat;
rabbi Hillel patřil k nejvyšším samaritánským kaěžím a byl dávným Náhumovým příznivcem, nebo se
tak aspoň stavěl. Mohl mu nesmírně prospět i aeodčinitelně uškodit. Když se položil naproti K B — b ví na druhou stranu hrubě obdělaného stalo, pro
mluvil tichým, mírným hlasem, který se vůbec aehodil k jeho rozsochatému vzrůstu:
“ Byl jsi dlouho , pryč, Náhume. V Jeruzalémě a v
Jerichu, jak jsem slyšel.” A když Náhum pčxsvědcB.
řekl: “ Vyprávěj mi o své cestě!”
A Náhum vyprávěl. Vyprávěl o nesnázích ve s tó bě, o životě v Judsku, o stísněných poměrech v Je
ruzalémě, přidal několik anekdot b fa riz e je *. Z $ bž
skončil, zavítalo mezi ně do temné jizby rkba. Z d i
lo se, že Hillel usnul. Zatím jen čekah a
se
toho Náhum nejméně nadál, řekl skoro šeptem;
“ Nezapomněls na nic?”
“ Myslím, že ne,” odvětil Náhum bez v áisžag “ JBgofc
ne nic důležitého.”
“ Slyšel jsem,” mluvil táhle, jako by gčritop S w ai.
žalm, Hillel, “ slyšel jsem, že ses ujal nějakáha Sověka.”
“ Ach to? To nestojí za řeč- To byla. maSEk/adL
Lotři ho přepadli, poranili a tak p a S® v a l
Jeruzaléma. Nic na tom n ea. s te ^ ě — wM,** ho
vořil lehce Náhum, ale už byl ve rfřviaé gnal u m ě
la a věděl, že se za jeho tahavýrá sžctt sbfeá. k
ři. Kdo to jen mohl starému pt o a áxaěst?
“ Víš, kdo byl ten nešťastník?”
ti
chem Hillelova otázka.
“ Ne.”
“ Já to vím,” rozřízl opět txňŕpm
ts
nějaký z Judska . . . . nějaký ž id i" De po l ik ŕ ?$£y
(Pokračování ca straně 14}
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Vojenská kríza pred desiatimi rokmi

História blokády Kuby
Do súčasnej klimy politického uvoinenia a historického nástupu do americko-sovietskej ekonomickej spolupráce sa len akosi neochotne vtiera spomienka
na najväčšiu a najnebezpečnejšiu krízu od skončenia druhej svetovej vojny,
ktorá prebiehala tak dramaticky pred desiatmi rokmi. Dňa 22. októbra 1962
predstúpil americký prezident Kennedy pred všetky masové komunikačné pro
striedky, aby oznámit celému svetu, že nariadil vojenskú blokádu Kuby. Hneď
v zápätí tejto prezidentovej správy vplávalo vyše 60 rôznych vojenských lodí
do Karibského mora, aby zamedzilo každý nekontrolovaný prístup do kubánskych
prístavov. Vojenská blokáda mala znemožniť dopravu sovietskych ofenzívnych
nukleárnych zbraní, raketových zbraní, pre ktoré sa podľa amerického zistenia
už budovali na Kube základne.
Prezident zároveň v y 
zval Nikitu Chruščova,
aby stavbu týchto základ
ní
zastavil,
raketové
konštrukcie demontoval a
odviezol späť do Soviet
skeho zväzu.
Správa o tom, že sa so
vietska vláda rozhodla
tajne umiestniť ofenzivne
nukleárne zbrane na Ku
be a tak priamo ohroziť
bezpečnosť
Spojených
štátov a celej západnej
hemisféry, vyvolala pobú
renie. Na celom svete
vzplanulo dusné politické
napätie., V Spojených štá
toch zmobilizoval soviet
sky čin celý národ na
podporu prezidenta, kto
rý - hoci to vo svojom ve
rejnom prejave priamo
nepovedal - bol odhodlaný
urobiť
všetko,
použiť
všetky prostriedky, vráta
ne nukleárnych zbraní,
aby sovietsky hazardný
podnik, namierený proti

bezpečnosti
Spojených
štátov, zamedzil. Vo svo
jom posolstve ' či ultimá
tu, zaslanom do Moskvy,
prezident tiež žiadal, aby
medzinárodná
inšpekcia
skontrolovala či sovieti
všetky ofenzívne nukleár
ne zbrane demontovali a
odviezli z Kuby.
Po prezidentovom preja
ve začala rušná tajná
diplomacia. V Spojených
štátoch, kde prebiehala
volebná kampaň pred v o ľ
bami
do
amerického
kongresu, sa stupňoval
verejný nátlak na prezi
denta, mnohí mu navrho
vali, aby podnikol ďalšie
ráznejšie kroky. Kríza v
americko - sovietskych
vzťahoch sa stala stredo
bodom volebnej kampane.
To aj preto, že o záhad
ných sovietskych vojen
ských akciách na Kube
sa hovorilo vo verejnosti
už dlho. Prvé podozrivé

se nahromadilo tolik nenávisti, až stříkla slinou na
důstojný plnovous. No, to je nadělení, pomyslil si
Náhum a hrúzou mu naskočila husí kůže.
“ Umíral,” pokusil se nejistě o obranu.
“ Nebylo ho škoda,” nenechal ho Hillel domlu
vit. “ Řeknu ti, co se tvého neuváženého soucitu mů
že vyvinout. Předně si Židé mohou myslit, že se tvým
činem manifestovala bezvýhradná touha Samaritánů
po koexistenci. Ale naše nároky na jeruzalémský
chrám trvají stejně pevně jako dříve.1” a Hillel ude
řil sevřenou pěstí do stolu a trvalo hodně dlouho, než
se uklidnil natolik, že mohl pokračovat. “ Dále jsi
jim dal nový popud k výtkám, že jsme se my, Sa
maritáni, už docela poaramejštilí, že jsme zase o
trochu liberálnější v zachovávání Mojžíšových záko
nů. Byla přece sobota, když jsi spáchal tu neodpu
stitelnou hloupost.”
“ Nemohl jsem ho přece nechat ležet.”
“ Proč ne? Před tebou jel kolem něho jeden Sa
ducej. Ani pro něj prstem nehnul. Také Levita ho
viděl, ale ani mu nenapadlo ujmout se ho. Jen ty,
Samaritán!”
Náhum jen pokrčil rameny a bezmocně vzdychl.
“ Podle zákona pěti desek,” pokračoval Hillel, “ je
to ovšem hřích. Uvidíš, že nám s tímhle nápadem
farizeové jistě přijdou. Zakazují přece i krejčím za
píchnout si jehlu do šatu, aby ji tam náhodou neza
pomněli přes sobotu a nenosili tak hříšně břemeno.”
Za řeči vstal a dlouhým stařeckým krokem chodil
jizbou. Už nezpíval žálm, už křičel jako pokaždé,
když si myslil, že pronáší hluboké politické pravdy;
a to si myslil skoro vždycky. Nepustil Náhuma ke
slovu. Jako kdyby předem vytušil jeho námitky, vo
lal, až to nízkou místností znělo hromem:
“ I já se takovým pověrám směju — jako ty. Ale
musíme být opatrní, nesmíme jim 1dát sebemenší zá
chyt, kterého by mohli před veřejností proti nám
zneužít. Myslit si můžeme, co chceme,” dodal s
■áugurským úsměvem.

pohyby sovietskych vojen
ských lodí boli pozorova
né v Karibskom mori už
v júli. Poslaneckí a senátorskí
kandidáti pri
chádzali so svojimi sprá
vami o sovietskom vojen
skom nástupe na Kube.
Ale vláda bola zdržanli
vá. Až 15. októbra pri
znala, že spravodajská
služba má vzdušné sním
ky o tejto vojenské čin
nosti. na Kube.
Štyri dni žil celý svet
v hroznom napätí, v ne
istote, pretože - ako sám
Chruščov po kríze pove
dal - svet sa ocitol na po
kraji nukleárnej vojny.
Dosial neboli zverejne
né všetky prameny, ako
v tejto kríze pracovala
diplomácia,
čo
všetko
prezident Kennedy Chruščovovi povedal,
aby ho
prinútil k ústupu, ktorý
signalizovala Moskva 24.
októbra. O 4 dni neskor

šie Chruščov skutočne na
riadil zastaviť stavbu ra
ketových základní a od
viesť dodané Zariadenie
späť. Súhlasil tiež so
stiahnutím veľkých bom
bardovacích letadiel typu
IL-28, ktoré dodal tiež
medzitým na Kubu. Ko
nečne súhlasil aj s tým,
aby si Spojené štáty spra
vodajsky overovali splne
nie
týchto
záväzkov.
Medzinárodnú
inšpekciu
sa totiž nepodarilo presa
d iť pre odpor kubánske
ho diktátora Castra, kto
rý nesúhlasil s Chruščovovým i ústupkami. A tak
od 28. októbra prevádzali
známe
americké
prie
skumné Jietadlá U-2 vý 
zvedné lety a kontrolova
li kubánsky priestor aj so
súhlasom Moskvy. Castro
sa síce vyhrážal, že zo
strelí každé americké lie
tadlo v kubánskom vzduš
nom priestore, ale nikdy
sa k tomu neodvážil a ne
skoršie sa akosi s americ
kou akciou zmieril.
Súčasťou tohoto riešenia
boli tiež obapolné záväz
ky. Chruščov sa zaviazal,
že sa už nikdy nepokúsi
inštalovať na Kube ofen
zívne raketové zbrane a
prezident Kennedy zase
prisľúbil, že pokial Mosk

Náhum seděl jako na trní. To hlavní teprve přijde,
to hlavní teprve přijde, opakoval si v duchu. Hillel
náhle ustal v chůzi, zadíval se upřeně na Náhuma
a .jeho tvář se roztruehlila.
“ Včera o tobě jednala Nejvyšší samaritská rada,”
zašeptal s posvátnou úctou.
“ Proč?”
“ M ají zato, že se stýkáš s nepřítelem. Že ^tvůj
soucit na jeryšské silnici nebyl tak docela nezištný,
žes hledal odrazový můstek k nepřátelské straně,”
Hillel hovořil tiše, tak tiše, že Náhum musil napí
nat sluch, aby mu vůbec rozuměl. Obsah mu však
stejně unikal.
“ Pokládají tě za nespolehlivého!” vykřikl Hillel.
Náhumova nechápavost ho zřejmě dopalovala.
“ Protože jsem dal napít umírajícímu?” , zmohl
se Náhum na nevěřící otázku.
“ Jaks mohl ty jako Samaritán napojit Žida? Od
kdy obcují Židé se Samaritány?”
“ Nebylo kdy zkoumat, kdo to je. Ten člověk žíznil.”
“ Nezůstalo při víně. Tys ho prý také odvezl do
Jeruzaléma, ošetřovals ho celou noc, zaplatils mu
ošetřovatelku, plačky a hospodu. Proč, táže se N ej
vyšší rada.”
“ Potřeboval pomoc. Nedokázal jsem prostě jít ko
lem něho, jako kdybych ho neviděl. Nebavil jsem se
s ním o samaritánských problémech.”
“ To jsem také našim velekněžím řekl. Dávám ri
své samaritánské slovo, že jsem jim tohle řekl. Řekl
jsem jim: Jestli všichni zrádcují, Náhum určitě ne!
To jsem jim řekl. Podařilo se mi je uchlácholit..
Klatbu zatím nevyslovili, ale musíš sí dát pozor,
žádnou zbytečnou rozclitlivělost. Nevíš, komu po
máháš. Jak by tvé dobrosrdečnosti mohl zneužít.
Jsme ve válce, i když proti sobě neležíme polem.”
A Hillel odhrnul koberec, oddělující jizbu ode dvo
ra, na znamení, že Náhuma propouští. Náhum vyšel
mlčky do uličky. Pro tmu sotva našel svého osla.
— ★

—
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Oči?

Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od

OP T A

OPTO
Capital House, 113 Swansion St.
Melbourne (vedie kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

va dodrží tento závä
zok, Spojené štáty nepod
niknú inváziu na Kubu.
P o zverejnení dohody
politické napätie klesalo.
Prezident Kennedy na tla
čovej konferencii 21. no
vembra informoval verej
nosť, že má v rukách dô
kazy o tom, že raketové
základne boli demontova
né a rakety odvezené z
Kuby a že do 30 dní opu-stia Kubu aj bombardo
vacie lietadlá. Prezident
však dodal, že americká
výzvedná služba bude vo
svojich akciách pokračo
va ť, pretože Castro ne
pripustil
pozemnú pre
hliadku. Vtedy tiež prezi
dent oznámil, že odvolal
vojenskú blokádu Kuby.
Poďakoval sa národu a
spojencom za veľkú pod
poru, ktorú dostal vo
chvíľach tohto osudového
rozhodovania.

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

Tak skončila práve pred
10 rokmi kríza, ktorú povožujú
historikovia
za
jednu z najosudovejších
v americké histórii. Hi
storikovia sa k nej často
vracajú a uvažujú, kto v
nej zvíťazil: Moskva či
Washington. Ale hádam,
že nejsprávnejšia odpo
veď je v tom, že kríza
dala poučenie obom superveľmociam. Upozorni
la ich na povinnosť reš
pektovať základy vzájom
nej bezpečnosti.
Dušan Lehotský

Rozmluva s rabbim Hillelem pokazila Náhumovi
celou dovolenou v Samaří. Ukládala se s nim na lůž
ko a brala mu spánek, držela ho stranou veselí,
které se rozlilo samařskými uličkami, když do zim
ního sídla vtáhl s bohatým průvodem tetrarcha; s
jídlem Náhum přemílal nebezpečí klatby a strach, že
by žil jako malomocný, kterého se každý štítí. Vrá
til se předčasně na jerišskou stavbu v domnění, že,
ohrožen nepřáteli, zapomene na ohrožení svými.
Sotva přišel na pracoviště, setkal se s pohledem
Lazara, kterého pokládal za vůdce těch, kteří ho
zvláště nenáviděli. Byl překvapen, že v něm nena
šel nenávist. Do blýskavých Lazarových očí se vlou
dilo cosi teplého, co Náhuma naplnilo zmatkem.
Když se k němu Lazar o polední přastávce přiblížil,
zaujal bojovné postavení. Ale Lazar zvedl ruce, uka
zuje, že v nich nic nemá, žádný vražedný nástroj,
a oslovil Náhuma mírně:
“ Promiň, Náhume, nevěděl jsem .. . ,” utonul v
rozpacích..
“ Cos nevěděl?”
“ Že nejsi, jak se nám . . . říká. Že nejsi Samari
tán . . . , chci říci, že nejsi jako všichni Samaritá
ni . . . , ” usmál se jako na omluvu, že se neumí vy
jádřit přesněji.
“ Jak jsi na tenhle zázračný objev přišel?” zeptal
se Náhum a pohrdavě měřil Lazara.
“ Pomohls přece mému bratru, když ho přepadli
lotři. Děkuju t i . . . Jsem rád, že nejsi jako ostatní
Samaritáni .. . ,” mluvil přerývavě Lazar a napřa
hoval k Náhumovi ruku.
“ Táhni!” vykřikl Náhum. “ Táhni! Táhni, potvo
r o !” A když se Lazar nehýbal z místa, začal ustu
povat sám, hrůzu v očích, rychleji, rychleji, až se
dal na bezhlavý útěk.
Když několik dní poté uviděl ležet přes cestu v y - .
síleného, starce, objel ho velkým obloukem jako ská
lu v cestě a zacpal si uši, aby neslyšel jeho volání
o pomoc.
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Chvála překladatelů
'

’

Jaroslav Kujeba

Nedávno jsem četl v HD chválu překladatelů.■
Přestože se vydávám v nebezpečí, že ponesu dři
ví do lesa, sovy do Athén a uhli do Newcastlu,]
zaslouží. Nemusíte významně pokašlávat, že samo
chvála páchne, patřívám přece tu a tam k sektě,
které právě stavím pomníček. Ano, nechť trochu
slávy padne i na mou lysinu; nezpychnu ani já,
ani mí kolegové. Nemáme na to jaksi pokdy, ře
šíme stále mezinárodní problémy, na které by
byli krátcí i delegáti v Helsinkách.

I

Je vám všem jasné, že každý náš řádný pes
štěká "haf-h af". Ale ve světě bohužel pobíhají
hafáčci, kteří nejsou mocni jazyka českého. Ně
mečtí pejsci i hafani třebas . . . Ti upozorňují na
svou existenc^ po svém: "wau-wau". Jednotně,
a ť už žijí v jednom z obou Němecek nebo v Ra
kousku či dokonce ve Švýcarsku, kde odmítají do
konce naučit se "schwyzer-deutsch", a ť už žijí v
pastuchově chyšce nebo v táboře, z něhož válčil
Moltke, prostě všichni stejně, zglajchšaltovaně
"wau-wau". Jinak je tomu v anglosaských zemích.
Tu jsou psi individualisty nebo, abychom si prob
lém nanesli po soudružsku, tu existují třídní roz
díly. Ti obyčejní britští voříšci, žijící v Soho,
mluví pochopitelně cockney "w u ff-w u ff"; pinčlové na klínech vznešených ladies pípají stydlivě
"yip-yip"; lovecká elita velkostatkářů nebo Jejich
Lordstev se projevuje arogantně "o rf-a rf". Je za
jímavé, že třídní hrdost přežívá dodnes i mezi
psy demokratické Ameriky. Asi ji sem zavlekli
Pilgrim-Fafhers . . .
Pro zkušeného překladatele nebude zajisté prob
lém vystihnout tyto odstíny psího jazyka, setká
vá se s nimi běžně v každém kloudném cemic-strip. Hůře si však poradí s otázkou, jak vyjád
řit, že některý pes pochází z Vietnamu, kde se
štěká v obou částech "gau-gau". španělští psí
grandi hovoří skoro po česku "hau-hau", tu je to
snadné. Nechali byste však vy s lehkým srdcem
sanskrtského psa štěkat, jak narostl čumák psu
českému, přestože je jasně prokázáno, že jeho
řeč budiž jen a jen "bhuk-bhuk"? Já myslím, že
by se vůbec mělo na tenhle základ všech indogermánských štěkotů brát více zřetele.
Představte si — a dnešní spisovatelé jsou všeho
schopni —, že se děj románu odehrává před první
světovou válkou třeba v Singapuru a že si tam
sahib drží nejen japonského, ale čínského čokla.
Tento ho zdraví jednoznačně "wang-wang", onen
poštěkává "wan-wan". T eď bych rád věděl, zda
se ti dva yůbec mezi sebou dorozumějí, a jak
byste tenhle jemňoučký odstín zachytili v překla
du. Tu nepomůže ani svátý Jeroným, patron pře
kladatelů.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

Při téhle rozličnosti je nutno dávat pozor ještě
na jednu ošemetnost: i když například výrazivo
rumunského psa a arabského osla zní na chlup
stejně "ham-ham", bylo by v češtině trapné, kdy
byste je od sebe neodlišili.
Ne, slovo od slova překládat ani tu se nedá.
Ale ani od ucha k uchu. To je jedno ze základ
ních pravidel nauky o onomatopii, o zvukomalbě.
Jeden příklad za mnohé: Když české kuchařince
vyklouzne talíř na dlážky kuchyně, udělá to pro
stě "k řá p ". V Dánsku se v takovém pádu ozve
skoro něžné "k lin g", asi jsou tam zvyklí na dob
rý porcelán. V anglickém "crash " slyším kame
ninu a při finském "k ra ts" jde zřejmě o hliněné
nádobí. České citoslovce tu neodpovídá ani jedné
drsných rrtímeckých forem "krach-bum-klirr",
je v něm přece jen drtínek široké slovanské duše.
Je ovšem mnohem hrubější než libozvučný dialog
porcelánu s kamennou podlahou v Číně, který se
slyší jako "hau-ia-la".
Překládání je věc taktu, a to nejen v přenese
ném smyslu slova. Není přece možné přehléd
nout, že srdce bijí po světě různě. To české s
tím mnoho cavyků nenadělá, co na srdci, to na
jazyku; tluče si prostě "bum-bum". Sanskrtske
naproti tomu vydává pěkný trojzvuk "kikirá".
Nejvíc práce si dá srdce Anglosasa: bije jako
čtyřtaktní motor "pitter-patter"; snad proto trvá
tak dlouho, než se rozohní.
Odpovědný překladatel musí z pouhého zvuku
dokonce vyslechnout, jaké kvality jsou cizozenv
ské nůžky. V Československu se teď nedostanou,
proto chybí citoslovce pro jejich styk s papírem.
Britské a německé nůžky bych označil za solingenskou ocel, hovoří prostě a jasně "schnipp-schnapp", popřípadě "snipp-snapp". Ruské jsou
pořádně tupé, dokazuje to jejich skřípot "kritz-kritz". Čínské jsou zase strašně jemné a malé,
protože, i když stříhají papírového tygra, zpívají
si "su-su". U italských, španělských a portugal
ských mám oprávněné podezření, že se podobají
spíše pilkám chirurga: italské na prsty ("kri-k ri"), španělské na zápěstí ("rik i-k iri") a por
tugalské pro amputaci nohy ve stehně ("terre-terre").
K dorozumění mezi národy tahle mnohotvárnost
samosebou nepřispívá. Ani vepři se ve při bez
překladů nedohodnou. Český pašík promlouvá
"roch-roch"; britské prase si ve splendid isolation vede svou "oink-oink". Nejméně obtíží ve
světovém koncertu působí asi vepř francouzský,
protože všemu přitaká "oui-oui". Ale než to pře
kladatel přetlumočí svini sovětské, která chrochtá
"chru-chru", může z toho být pěkná válka.

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVANÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOŠŇAR PTY. LTD.

i r CH R PA
Optical Service

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

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
(pokračování Wílliam St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu
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Džetem — denně
do VÍDNĚ, FRANKFURTU nebo LONDÝNA

)

můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha měst v EVROPĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí
$ 346.45
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Liitle Collins St.
(roh Elizabeth St.), Melbourne
T ele fon '63-4001 — 63-4002

Stavba archy
(Pokračování se str. 9)
Noe skutečně promarní
veškerý majetek na svou
podivínskou ideu, z niž je
ho spoluobčané tak bez
rozpaků tyjí. Za zbylé
klenoty své ženy najme
nanicdobrého
zlodějíčka
Erima, aby mu obstaral
do
korábu
po
dvou
exemplářích “ z hovad či
stých i z hovad nečistých
i z ptactva a ze všeho,
což se hýbe na zemi” .
Tak zbohatne i ten po
slední Noemův krajan.
Když potopa nepřichází,
chce mu Noe ze zoufal
ství
přenechat
celou
archu i s úkolem zachrá
nit lidstvo od úplné zá
huby. Ale Erim, který

zprvu velkorysou Noemovu nabídku chamtivě přij
me, přece jen, když jde
do tuhého, odmítne velet
korábu. Noe tedy chtě
nechtě odchází zpět na
archu, které se chtěl zba
vit, protože ztrácel důvě
ru v Boží slib, že se lid
stvo utopí, kromě těch,
kteří se na korábu usídlí.
Krysy vylézají z domů
a proudí, jako při každé
správné potopě, do bezpe
čí, jenomže v tomto pří
padě opačným směrem,
na archu. Lidstvo se, jak
•víme - z Bible ovšem zachrání, ale “ špatné na
člověku není to, že zahy
ne, nýbrž to, že záhubě
unikne . . . ”
J. S.

HOTEL
NEPEAN H1GHWAY
M0RNINGT0N
Pod vedením L. žifčákovej
* Chutná kontinentálna kuchyňa
* Mierne ceny
* Príjemné posedenie
BRAVČOVINA KAŽDÚ SOBOTU A NEDEĽU
Jedlá sa podávajú medzi 12. a 2. hod.
Deti vítané
Telef.: (STD 059) 75-2015

Vedoucí

kontinentální pekárna v

Melbourne

ATLANTSC BAKERY Pty.Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081
Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.
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Prosinec
V ČS. LITE R A TU ŘE A UMĚNÍ
Jarka Vlčková
3. prosince jsme vzpomínali nedožitých 70. naroze
nin české herečky a spisovatelky Olgy Seheinpflugo- ,
vé, dcery spisovatele a novináře Karla Scheinpflu- j
ga, manželky Karla Čapka. Studovala herectví u |
Marie Huebnerové, působila ve Švandově divadle, I
v Městském divadle na Vinohradech a od roku 1920
na Národním divadle v Praze, kde vytvořila řadu
jevištních postav. Roku 1935 se provdala za K. Čap
ka, s nímž podnikala cesty po Evropě, jež jí poskyt
ly podněty pro literární tvorbu. Roku 1946 vydala
autobiografický Český román. Zemřela roku 1968 v
^době okupace našeho státu vojsky varšavského paktu
' — Spisovatelem Valašska můžeme nazvat čeňka^Kramoliše, jenž se narodil 7. prosince 1862 v Rožnově
pod Radhoštěm. Působil jako učitel na různých mí- .
stech východní Moravy, později jako školní inspek
tor a ředitel škol v Hranicích na Moravě. Vedle
beletristických próz napsal řadu odborných studií
vlastivědných, národopisných a pedagogických.
— Kolem roku 1880 se objevilo v časopisech nové
jméno — Vojtěch Rakous. Jeho prózy přinášejí do
české literatury něco pozoruhodně nového. V osob
nosti autora i jeho díle, jež možno nazvat satirou
českožidovského venkova, jež mnohdy zachycuje i
tragickou minulost židovského národa, se objevily
literární prvky dosud v české literatuře neznámó.
Nejčtenějším jeho románem je Modche a Rézi, jež
byl i zfilmován. Vojtěch Rakous (vl. jm. Albert
Oesterréícher) zemřel před 110 léty 8. 12. 1862.
— Vilém Werner, narozený 8. prosince 1892 ve Vídni,'
je autorem řady divadelních her, jež byly zvláště j
ve třicátých létech oblíbeny na našich i zahranič- \ : Pro Váš budoucí úspěch a spokojenost v Austrálii
nich scénách pro aktuální náměty, v nichž se dra- j i*1
? učit zdarma v denních nebo večerních kursech.
matik zabýval současnými problémy sociálními a
j^V přistěhovaleckých ubytovacích střediscích se
otázkami rodinného života. Jeho nejlepším drama
f|'kteří žijí samostatně, jsou pokračující třídy (v
tem je hra Lidé na kře.
I*, rozhlasové a korespondenční kursy, televizní cvi
— 9. prosince před 75 léty zemřel v Praze spisovaf; celodenní zrychlené kursy, celodenní intensivní
tel Josef Svátek, jehož historické romány, zvláště j Sf; Zjistěte si podrobnosti o navštěvování denních a
Pražský kat, pronikly téměř do všech českých ro
NSW.: Migrant Education Section,
din, neboť jejich smyslem, často i bez ohledu na
Department of Education, Blackfriars St.,
historická fakta, bylo poskytnout čtenáři vzrušující
CHIPPENDALE, NSW. 2008.
Tel. 2114566
četbu. Zkreslováním smyslu české historie stojí jeho
Department of Immigration,
románové dílo v příkrém protikladu k historické
Commonwealth Centre, Chifley Square,
próze Beneše Třebízského, Jiráska a Wintra.
Cnr. Phillip St. and Hunter St., SYDNEY.
— Třetím z 13 dětí čáslavského pekaře byl Antonín
NSW. 2000.
Tel. 2-0342
Vančura — spisovatel Jiří Mahen, od jehož narození
uplynulo 12. prosince 90 let. Mahen psal básně (Du
Mr. A. Raymond, District Organiser,
ha), prózu impresionistickou a improvisovanou (K a
Adult Migrant Education, 42 Smith St.,
marádi svobody), časové úvahy (Knížka o českém
WOLLONGONG. NSW. 2500.
Tel. 2-99999
charakteru), divadelní proslovy aj. Hlavní jeho čin
Officer-in-Charge, Regional Office,
nost je však dramatická. I tu je impresionistou. N ej
Department of Immigration,
úspěšnější jeho hra Janošík oslavuje zbojnictví a
Room 1, First Floor, 2-4 Pacific St.,
lásku k svobodě. Symbolisuje osud Slovenska. Mahen
NEWCASTLE. NSW. 2300
Tel. 2-1351
zemřel v Brně roku 1939.
Vicforia:
Migrant
Education
Branch,
—■ 17. prosince jsme vzpomněli nedožitých 85. naro
Department of Education,
zenin národního umělce Josefa Lady. Lada si záliv
200 Little Collins St., MELBOURNE. Vic.
vypracoval osobitý kreslířský styl, jímž zachycoval
3000
Tel. 645-4500
se smyslem pro komiku typické výjevy ze života
Department of Immigration,
české vesnice, především obrázky dětí a zvířat.
Commonwealth Centre,
Svým uměním, jež vešlo do všech vrstev našeho ná
Cnr. Latrobe and Spring St., MELBOURNE.
roda, se postavil po bok M. Alše. Lada zemřel před
Vic. 3000
Tel. 6622-2011
15 léty — 14. 12. 1957 — v Praze.
— Před 105 léty — .22. prosince 1897 — se narodil v
Queensland: Migrant Education Section,
Liberci literární kritik František Xaver salda. Hlav
Department of Immigration,
ní své názory na umění vyložil v díle Boje o zítřek.
527-533 Wickham Terrace, BRISBANE.
Duše a dílo jsou literární podobizny spisovatelů c i
QLD. 4000
,
Tel. 215-238
zích i našich (např. Máchy, Březiny). Mimo kritiky
Department of Immigration,
psal básně (Strom bolesti), krásnou prózu (Loutky i
- Commonwealth Offices, 224 Adelaide Street,
dělníci boží) a dramata. Salda byl tvůrcem nové
BRISBANE. QLD. 4000
fe l. 31-0101
české vesnice, především obrázky dětí a .zvířat,
kritické řeči. Zemřel'roku 1937 v Praze.
South Austrália: Migrant Education Section,
— Populistou b.y mohl být nazván Jan čep. jehož 70.
Department of Education,
narozenin vzpomeneme 31. prosince. Dějištěm jeho
101 Flinders Street, ADELAIDE.
próz (Zeměžluč a Letnice) je nejčastěji horský ven
S.A. 5000
Tel. 28-3308
kov, tbernaty bída a bolest. Chmurné obrazy se po
dobají šlejharovým, ale u Čepa jsou viděny z perspek sopisu strany státoprávní, za války byl uvězněn, po
tivy náboženského přesvědčení, že Bůh řídí život, a převratě byl senátorem za stranu národně-demokraticsmrt. Tím je Čep blízký J. Durychovi, českému básní kou a redaktorem Národních listů a Lumíra.
Splynutí s národní úzkosti, vzdorem a nadějemi za
ku J. Zahradníčkovi a význačným populistům fran
couzským. Roku 1948 odešel do exilu, kde píše hlav světové války je základem válečné tetralogie — Leh
ké a těžké kroky (počátek války), Anebo (rozhodnud
ně nábožensko-filosofieké práce.
— Viktor Dyk, od jehož narození uplyne rovněž 31. pro boj na život a na smrt o naši samostatnost), Okno
prosince 95 let, se vědomě a útočně postavil preti (tj. žalářní — tyto básně psal v žaláři). Dykovy hry
realismu a je romantik s touhou po naplnění abso odpovídají na časové otázky v thematech historických
lutních. hodnot. Stylově reaguje proti symbolismu. a v rámci pohádek ukrývají i vnitřní život básníkův.
Je v něm zosobněn politický kvas 90. let, doby těsně “ Revoluční trilogie” (Ranní ropucha, Figaro, Přem o
před první světovou válkou i čestné češství po ní. žení) podává momentky z Veliké revoluce francouz
Prožil politický zápas Omladiny, byl redaktorem ča- ské. V Poslu obviňuje Dyk českobratrství, že naočko

Kde VY se můžete
učit zdarma anglicky
je důležité znát anglicky. Angličtinu se můžete
konají kursy pro začátečníky. Pro přistěhovalce,
nichž je nyní zapsáno víc než 12.000 osob), dále
žení (pouze v prostoru Wollongong), částečné a
kursy a zvláštní třídy pro přistěhovalé děti.
večerních kursů v:
Department of Immigration,
Cresco House, 106-110 North Terrace,
ADELAIDE. S.A. 5000
Tel. 51-3681, 51-4981
Western Austrália: Migration Education Branch,
Technical Education Division,
Department of Education,
36 Parliament Plače, WEST PERTH. W.A.
6005
Tel. 21-8445
Department of Immigration,
Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace.
■ PERTH. W.A. 6000
Tel. 25-0521
Tasmania: Migration Education Section,
Department cf Education, 53 Collins St.,
HOBART. TAS. 7001
Tel. 30-9011
Department of Immigration,
City Mutual Building, 54 Argyle St.,
HOBART. TAS. 7000
Tel. 34-3488
A.C.T.: Mr. C. M. Flinn, District Organiser,
Adult Migrant Education, Northboume House,
Northbourne Ave., TURNER. A.C.T. 2601
Tel.. 46-6143
N.T.: Director,
Department cf Education and Science,
T. and G. Building, Smith St., DARWIN.
N.T. 5790
Tel. 817211
(Postal: Box 4821, P. O. Darwin. N.T. 5790)
Department of Immigration, Moonta House
Mitchell Street, DARWIN. N.T. 5790
Tel. 816781
valo národu pasivitu, jež jej .přivedla ke katastrofě.
Z prózy vyniká zvláště Konec Hackenschmidův a
Prosinec — obě knihy jsou- kronikou politického kva
su v mládeži (hnutí pokrokové a protiněmecké bouře
pražské). Za tajemná dobrodružství Kozulinova, jež
jsou satirou na válečné poměry rakouské (již ukryl
do výsměchu ruským poměrům a do strukturní pa
rodie _ruských románů) byl hlavně uvězněn. Vytvá
ření československé republiky v období 1917-1931 vy
líčil v knize O národní stat. S F. J. Procházkou na
psal libreto k Janáčkově opeře Výlety páně Brouč
kovy. Zemřel 14. května 1931 na Lopudu v Jugo
slávii.
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všem svým přátelům, známým a zákazníkům
JAN KUNCÍŘ, vedoucí
kanceláře
Amerického
fondu pro čs.. uprchlíky
ve Vídni
DR. RUDOLF VÁCLAVÍK
Londýn
VLÁĎA,
M ILEN A
A
HONZÍK
BENEŠOVI,
Hobart

M IL A N KANTOR S RODINOU, c/— advokátní kan
celář Smith & Emmerton, 224 Queen St., Melbourne
J. K IN D A & CO. PTY . LTD., Supermarket, pivo, víno.
likéry, 104 M ille rs Rd., North Altona, a Cnr. Jonas
& Victoria Sts.. North Richmond, Vic., tel. 42-4305.
42-4782, 42-479í
Dr. FR AN TIŠ E K KOPEČEK S RODINOU,
Box Hill North

MANŽELÉ KRATO C H VÍLO VU moderní keramika
“ E llis'i 86 Xicbolson St.. Abbotsford, Víc. 41-6973
Dr. ANTO NÍN DIVIŠ s
MANŽELÉ KRUPKOVÍ, c/- Caroline Delicatessen,
rodinou, Hobart
Cambersrell
Market, Riversdale Rd.. Camberwell, Vic.
BOHUSLAV KRÁL, Strathgordon, Tas. 7658
JAROSLAV
K ř EPCÍK S RODINOU, Glenroy, Vic.
F. SOUSTAL, psací, počítací a rozmnožovací stroje,
FRANTIŠEK KŘIVÁNEK, F. 38, 400 Waverley Rd.
37 Mulách St., Cooma, NSW., tel. 21-727.
Malvern East, Vic. 3145, tel. 211-1680
MALA'S DELICATESSEN, 203 Hay St., Sydney
R. C. KUGLER s rodinou, pojištění všeho druhu,
MANŽELÉ NOVOTNÝCH, restaurace Labužník,
958 Nepean Highway, Moorabbin, Vic., tel. 95-2421
129 Bayswater R d , Rushcutters Bav, Sydney
KAREL A ZINA SALTMANOVI, North Shore, Sydney JOSEF A RŮŽENA M A TY SO V I, 9 Hanson St.,
Niddxie, Víc., tel. 379-5560
MANŽELÉ RŮŽIČKOVI, restaurace Zlatá Praha,
J. MELIH, malíř a natěrač, 55 Wahr.oonga Ave.,
235 Oxford St., Darlinghurst - Sydney
Nofole Park, Vic. Telefon-, 546-0503
<K. EBNER, Swiss T. Watchmakers, 19 York St.,
OPŤO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
Sydney
St., Melbourne, tel. 63 2231.
RODINA FLOSSMANOVA, Hyde Park, SA.
OLDA OSWALD S RODINOU, Chadstone, tel. 277-8249
RODINA HORÁKOVA z Adelaide
ANTO NÍN A IRENA PAVLASOVÍ, c/- University
RODINA JIRANKOVA, Kangaroo Fur Products, House, Melbourne University Grounds, Parkville,
5 Field St., Bowden, S. Ä.
Vic., tel. 347-2926
B. R. PÁNOCH, tesařské práce, 19 Tennyson St., MANKA PICKOVÁ, 137 Argyle St., St. Kilda, tel.
Medindie - Adelaide, 5081
94-6635
G. P IP IN A S , klub, 131 Hindley St., Adelaide
FRANTIŠEK ŘÍHA, řeznictví a uzenářství,
P. RIESS, Life Assurance Consultant, The Mercantile
Mut. Life Ins. Co., tel. (Adel.) 23-5822, do bytu
67-1070
RODINA SLADKÁ, Bohemia, výroba košil,
9 Knight Ave.,- Windsor Gardens, SA.
J. & J. ŠVEHLÁK, TV & Radio Service, 331 Henley
Beach Rd., Brooklyn Park, SA. Tel. 52-2082, byt
52-2619
A. TRÁVNÍČEK, Grange, SA., tel. 56-6210
LÍDA A JAROSLAV UTĚ KALOV I, Findon, SA.
D. M. ZLÁM AL s rodinou, Morphettville, SA.
CHARLES ANTAL, National Mutual Life, Collins St.,
Melbourne, tel. 62-0411
A N N Y A VAŠEK BURIANOVI, 98 Charles St.,
Prahran, Vic,
E. A. BAŠTA, zástupce na pojištění všeho druhu,
37 Waiora Rd., W. Heidelberg, Vic. tel. 45-6255
M ILOSLAV HÁJEK, Pais-ley Home Fumishers P/L.
a Decor Centre, 42 — 44 La Trobe St. Melbourne
telefon 662-1988
V ÁC LAV A MARIE HAUKOVI, 72 Bon nic View
Rd., Croydon, Vic., tel. (Croydon) 3-2863.
BOHUSLAV H LA D K Ý, truhlář, 148 Aůbum Rd.,
Hawthorn, Vic., tel. 81-7038
M. CHRPA, optický závod, 573 Hampton S t, Hampton, Vic., telefon 98-5756
THE INLEBRUM BOOKSELLERS, maj. P. Jabomík.
Box 1883 R., GPO Melbourne.
JINDRA JANCA S RODINOU, 665 Hubert A v e ,
Glenroy, Vic., 3046
JAROSLAV KAFKA, 2 Junction St., Preston.
tel.
480-2737

73 Mclntyre Rd., North Sunshihe, tel. 311-2019
EMIL SVOBODA S CHOTÍ, tisk všeho druhu,
7 Harwood S t, East Kew, tel. 85-6850
J. ŠAFRHANS, české knihařství "Maria Bookbinding” , 16 Brunning Str, St. Kilda, V ic, tel 91-4164
RODINA TŮMOVA, 2 Wendy S t, Moorabbin, Vic.,
OTTO A MARIE VAŇKOVI, 48 Pennell A v e , St.
Albans, V ic , tel. 396-2423.
MANŽELÉ VOBORSKÝCH, výroba ponožek,
110 Wills S t, Glen Iris, V ic , tel. 25-6770
EDA A VĚRA ZLATÝ, Murrumbeena, Vic.

A AAAA#i
VÁNOCE RADOSTNÉ, PŘÍJEMNÉ A ŠŤASTNÉ,
NOVÝ ROK ÚSPĚŠNÝ, VESELÝ A SPOKOJENÝ
přeje všem milým zákaznicím i všem, které rád
příjme do okruhu svých spokojených zákaznic,
jakož i ostatním přátelům a krajanům
A. PROCHÁZKA
dámské kadeřnictví ‘ ‘Coiffure de Jour”
813 Glenhuntly R d , Cauífield South, Vic.
Telefon 53-4308
Manželé Josef a Marcela Čechovi
děkují všem přátelům a známým za pomoc a
podporu v prvních letech v Austrálii a přejí jim
k vánocům hodně zdraví a Božího požehnání.
šťastné vánoce a mnoho úspěchů v novém roce
přeje svým rodičům panu a paní Měřínským
rodina Wiszova, NSW.

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ
V ZAHRANIČÍ
Zemský výkonný výbor oblasti Jižního Pacifiku
a Jednota Victoria
přejí všem svým členům, přátelům a krajanům
veselé vánoce, příjemnou zotavenou, mnoho štěstí
a zdraví v úspěšném příštím roce a šťastný návrat
do svobodné vlasti

ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH
ORGANIZACÍ V AUSTRALH
A N A NOVÉM ZÉLANDĚ
přeje srdečně všem Čechům a Slovákům
ve svobodném světě
příjemné vánoce a radostiplný rok 1973
F. Nový,' předseda
O. Mikulčák, jednatel

AAAAAA4

Všem svým členům i
příznivcům zde i v
zahraničí přeje
radostné svátky
vánoční a
šťastný nový rok
Tělocvičná jednota
Sokol,
Sydney, Austrália

AAAAAAAi
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB
V JIŽNÍ AUSTRÁLII
51 Coglin St, Brompton, S. A.

PŘEJE VŠEM KRAJANŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A MNOHO ÚSPĚCHŮ
V NOVÉM ROCE

AAAAAAAA
SPORTOVNÍ K LU B SLAV IA MELBOURNE
přeje srdečně všem krajanům
radostné vánoce a mnoho zdaru v
příštím roce

AAAAAAAA
Veselé vánoce a příjemný celý příští rok
přeje všem svým přátelům a známým
Marie a Tonda Slabikoví
7 Ising S t, Newcomb, Geelong

AAAAAAA
Namísto jednotlivých vánočních pozdravů
přejeme tímto všem přátelům a známým
v celé Austrálii
příjemné vánoce a šťastný a veselý nový rok.
E. & B. Vosáhlovi, Brighton, Vic.

AAAAAAA
Příjemné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší do nového roku
přejí všem svým přátelům a známým
IRENA A JOSEF KADANĚ
Finance Brokers
4 Wilkinson S t, East Burwood, Vic.
Telefon 232-5574

Všem přátelům a hostům
srdečně přejeme
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdaru do nového roku
ŠTĚPÁNKA A JAN POSFÍCHALOVI

Yosemite Tourist House
Barbers Road
K A L O R A M A , Vic.
Telefon: Kalorama 728 1298

Nejhezčí vánoce a vše nejlepší do
nového roku
přeje všem svým přátelům a klientům
RADIATA FORESTRY DEVELOPMENT LTD.
243 Elizabeth Street, Sydney
o

FERDA A VĚRA HERŽOVI
přejí všem svým

přátelům'

a známým

VESELÉ V Á N O C E A
' h o d n ě ú s p ě š n ý p ř íš t ě r o k
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O Bumerangu v Sydney
V srpnu loňského roku se sešlo v Sydney několik
nadšenců, o nichž a o jejíchž práci jsem potom, jen
slyšel ä četl. Poznat je osobně se mi podařilo až
nyní a to, co jsem se dozvěděl, by se mělo dozvě lét
více lidí, i přesto, že to není historka příliš potěšu
jící a. že je, obávám se, typická.
Ná oné srpnové schůzce se dohodli, že založí roz
hlasové studio Bumerang s jedním základním poslá
ním — učinit vše, co je v jejich silách pro naplněni
smyslu svého exilu. Tak rozhodli a bez dlouhých řečí
se pustili do práce. Nejprve natočili 15minutový po
řad, který odeslali do Kanady — současně s nabíd
kou pravidelné spolupráce — pro české a slovenské
1vysílání; GAMA. Krátce nato došla zpráva, že pořad
byl odvysílán a předpoklady pro další pravidelnou
spolupráci se zdály být vytvořeny. Natočili další,
tentokráte půlhodinový, “ měsíčník z Austrálie” a pře
stože nedošlo ani potvrzení příjmu pásku, pokračo
vali v natáčení pořadů dále. Vcelku odeslali pět po
řadů — vánoční byl poslední. Odpovědi na čtyři z
nich se dodnes nedočkali. Proč? — nikdo neví.
Mezitím se pokusili navázat spojení s rozhlasový
mi vysilači do Československa. Na ukázku natočili
čtyři různé vánoční pořady a odeslali je do Hlasu
Ameriky, BBC, Deutche Welle a Svobodné Evropy.
Dílem došlo zdvořilé odmítnutí spolupráce (motivo
vané nikoliv programovou či technickou nekvalitou),
díltm odpověď vůbec žádná. Pouze Svobodná Evropa
část pořadu odvysílala (a poslala dokonce honorář),
ale v dopisu sdělila, že další spolupráce je možná
jen na základě jejich objednávky. Netřeba se ptát
— dodnes žádná objednávka nedošla. Proč došla ta
ková reakce na snahu paralizovať propagandu o
Austrálii a našem životě zde přímo od pramene? Nikdo neví.

— V nemocnici v Holly
woodu zemřel ve věku 92.
let hudební skladatel Ru
dolf Fríml, autor 33 ope
ret (Rose Mary, Král tu
láků, Oslí serenáda aj.).
— 7. prosince se dožil še
desátky šéfredaktor mni
chovského Českého slova
Jožka Pejskař.
— Pražské úřady podlenly nátlaku, vyvíjenému ze
zahraničí a dne 2. prosin
ce povolili odjezd čs, uprchlíku Jaroslavu Masaříkovi z Jižní Afriky, po
střelenému a odvlečené
mu 2. května z rakouské
ho území do Českosloven
ska. Rakouská vláda klad
la si to za podmínku, mají-li být udržovány nor
mální styky obou států.
— V Kalifornii se dožil
pětašedesátky
dr. ing.
Antonín Svoboda, čs. od
bornik v -konstrukci a
stavbě počítacích strojů
(autor kalkulačního děro
vače a čs. samočinných
počítačů SAPO, EPOS a
DP 100), který vyučuje
na universitě v Los Ange
les)
— V New Yorku oslavu
pětašedesátku komentátor

Studio Bumerang nabízelo svoji spolupráci bez ná
roku na honoráře. Přitom — zcela samozřejmě —
bylo třeba získat finanční prostředky na nákup pá
sků, na poštovné a případné rozšíření či vybudování
nahrávacího zařízení, které bylo zatím pořízeno ze
soukromých prostředků příslušníků skupiny. Tento
“ problém” se zdál být g re š e n nápadem pořádat literárně-hudební pořady, což by navíc přispělo k oži
vení krajanského života v Sydney. Nepředpokládali
účast masovou, ale doufali, že všichni ti, kdo neustá
le naříkají nad nedostatkem kultury a žehrají na
“ mrtvost” krajanského života, pořádání podobných
pořadů uvítají.
A zase se bez dlouhých řečí pustili do práce. V
prosinci 1971 uvedli pořad “ Bílé Vánoce” , v únoru
tr. pořad pod názvem “ Láska” , v dubnu pořad z
bible “ Slovo jenž bylo zvěstováno” a v srpnu — tedy
rok po svém založení — pořad o Praze “ Město jmé
nem Praha” . Výčet roční činnosti jistě ne nepatrný.
Třeba říci, že první pořad byl uvítán a i dobře
navštíven dvěma sty — jak se zdálo —spokojenými
posluchači. Návštěvnost dalších pořadů však klesa
la. “ Naříkači” nad nedostatkem kultury a mrtvým
krajanským životem se nedostavili, nebo se brzo na
sytili — či snad úroveň pořadů byla špatná? Jistě,
není to ve své většině skupina vyškolených profesio
nálů, ale amatérů snažících se odvést a odvádějících
dobrou práci. A že takovéto lidi nepotkáváme v na
šem australském exilu na každém kroku, jistě není
třeba podotnout. Výsledky, kterých dosáhli, nebyly
snad profesionální — ostatně nebyli jako profesioná
lové placeni a mimochodem mě napadá, jak by se
asi v našich podmínkách jakákoliv profesionální sku
pina s českými programy uživila — ale amatérske
na úrovni, která si zasluhuje, mírně řečeno, pozor
nost a obdiv.
i V atmosféře kritiky lidí, těch, kteří nikdy nejsou
ochotni pomoci, ale jen a jen kritizovat, v atmosféře
pomluv (pozor na ně, jsou to komunisti) zcela sa
RFE František Meloun mozřejmě nadšení zpravidla nepřibývá. Spíše opak
bývalý redaktor listů M í je norrfiáiní. To pak, doplněno osobními problémy, 1
které má kdokoliv z nás, vyúsťuje do otázky — proč
lantricha.
— Dne 1. 12. zemřel v vlastně? V případě Bumerangu, z kterého někteří
Melbourne ve věku 58 let členové odešli, ale několik nových se přihlásilo, to
bývalý sekretář právnic vše vedlo k otázce po smyslu celé činnosti. Bume
ké fakulty KU v Praze rang vznikl jako rozhlasové studio — ale zájem o
dr. Arthur Matzner, kte jejich práci se nedostavil. Pokračoval jako skupina
chtějící pracovat v rodné řeči pro sebe i pro druhé
rý byl ředitelem zásobo
vání
Royal
Melbourne — ale zájem o jejich prácí klesal a počet hodin strá
vených členy skupiny nad přípravou programu se
Hospitál.
— Americký odborný ča stal — mírně řečeno — nerentabilní (7 hod. práce
sopis The Oil nad Ga; každého na jednoho návštěvníka).
A tak se stalo, že literární pořad o díle Josefa
Journal uveřejnil obsáh
lou studii dr. ing. Milana Škvoreckého, který se konal 25. 11. 'tr.. byl prý po
Hemaly
z výzkumného řadem posledním.
oddělení fy. Broken Hill
“ Pořádání b yť jen literárních pořadů není v naší
Prop. Co. v Melbourne o situaci otázkou jen několika ''pošetilců", nýbrž zá
novém zkoušení ložisek ležitostí krajanské veřejnosti jako celku . .
bylo
zemního plynu. V listě je řečeno v závěrečném slovu, kterým se skupina roz
i fotografie a stručný ži loučila s hrstkou svých posledních, věrných poslucha
votopis dr. Hemaly. kte čů. Důvod k lítosti? — jistě. A možná i k něčemu
rý byl do r. 1969 vědec víc.
kým
pracovníkem V ý Naštěstí by ale bylo chybou se domnívat, že čle
zkumného ústavu naliv v nové Bumerangu se vzdávají úplně. Otázkou je, zda
Brně.
ČS SVU ŤHD í se jim podaří naiézíi jiné formy své práce. Mají i
| nadále v úmyslu pracovat tvůrčím způsobem a tak
| chtějí např. nabídnout své — ca magnetofonovém
pásku natečené — pořady komukoliv, kdo o ně pro
AUTOŠKOLA
jeví zájem a podle zájmu případně sestavit a natočit
Jan a Marie Wisz
i ca-ái.. Navíc se chtějí pokusit o založení experimen
tálního divadla, v kterém by ve spolupráci s austral
Telefon (Sydney!
skými studenty a přáteli propagovali českou a slo
venskou kulturu. V anglickém jazyku — ovšem.
587-1497
Podaří se jim to? Doufejme. Snad ano.
Aleš Nebeský
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ADELAIDE
- B B B BVedoucí
B B B aBzaměstnanci
BBBBBBBBB
čs. restaurace

PAPRIKA CLUB
přejí všem krajanům
příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů, v novém roce

K vánocům hodné pohody a do nového roku
zdraví, spokojenost a úspěchy
přejí všem zákazníkům a přátelům

FRANTA A VĚRA BOUBLÍKOVI

Oveŕway Hotel
160 Hindley St., Adelaide

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně
spokojenosti v příštím roce přeje všem svým
přátelům a zákazníkům

O. T r e u t l e r

SHILLABEER MEAT STORE
Islington

—

Adelaide

ČS. KLUB V ADELA1DĚ
srdečně zve všechny krajany a přátele na
“ NĚCO, CO TU JEŠTĚ NEBYLO” :
VESELÝ SILVESTROVSKÝ KABARET
který pořádá dne 31. 12. 1972 v Národním domě,
51 Coglin St., Brompton, SA.
PROGRAM ★

TANEC ★

OBČERSTVENÍ

Začátek v 8 hodin večer
Reservování stolů: Tel. (Adel.) 56-6210
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NEZÁVISLÉ DIVADLO

V SYDNEY

{

ZALOŽENO

|

Pátá česká divadelní skupina v Sydney za po j
sledních 20- let!

Historie

se neopakuje

a

ani j

nechceme, aby se vrátily staré těžkosti a okoino- j
stí.

kterými prošly ty první čtyři.

Bylo však j

vykonáno též hodně dobrého a to nám dává sílu
a chuť začínat znovu. Má-li být naše snaha uspěš- j
ná, počítáme s vámi, herci, herečky, výtvarníci, j
techničtí pracovníci a všichni, kteří mohou a chtě- j
jí pomoci. Spojte se s námi, abychom utvořili!
pro naše obecenstvo' soubor co nejlepší i
Telefon (Sydney) 31-5632

Přijmeme
HLEDÁME ZKUŠENÉHO

dřevařského odbornika
ZNALÉHO VÝROBY DVEŘÍ, OKEN.
PREFABRIKOVANÉHO NÁBYTKU,
DŘEVĚNÝCH DEKORACÍ ATD.
PÍSEMNÉ NAB ÍD KY PROSÍME DO HLASU DOMOVA.

HOSPODYNI
samost, pro rodinu o
2 dospělých v moder,
domě v . Rose Bay.
Nabízíme oddělený byt
s TV, plat $ 50,- čist,
týdně. V domácnosti
je ještě pomocnice. Je
třeba
znát
trochu
anglicky nebo němec
ky.
Volejte
laskavě
(Sydney) 36-3854.

ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ
bude slavena o půlnoci 24./25. prosince
v Ozanam House, 7 Young St., Sydney.

1972

Všichni češi a Slováci v Sydney jsou vřele
vítáni. Budou se zpívat české národní koledy.
Písmo sv. budou číst křesťané jiných vyznání.
Česky bude kázať Otec V. Ondrášek SDB. Po
mši sv. se sejdeme ke družnému občerstvení.
Zve Vás český katolický kněz v Sydney O. V.
Ondrášek SDB, St. John of God Hospitál, 13 Grantham St., Burwood, NSW. 2134, tel. 747-5611.

HLAS
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DOMOVA

Melancholicképutováni
Pokračování
Mississippi a její údolí bylo zahaleno do mlh, při
pomínajících podzimní den v jižních Čechách. Letad
lo však stoupalo, mlhy zmizely a pod námi se objevily
roviny Jižní Dakoty s pravidelně narýsovanými sil
nicemi. Státní geometri dělali kdysi zřejmě dobrou
práci, když “ v zájmu civilizace” parcelovali zemi
Indiánů pro evropské přistěhovalce. Nad Wyomingem
letadlo “ zakašlalo” a z jednoho motoru se začalo
kouřit. Později se letuška svěřila, že kapitán chtěl
původně nouzově přistát v Laramiě, ale pak se roz
hodl doletět i bez jednoho motoru. Připravil nás tím
o návštěvu městečka známého z televizních cowboyek.
Slaná jezera Utahu a pouště Nevady na jedné
straně a Skalisté hory na druhé se na nás dívaly z
Idaha a Oregonu, umožňujíce jedinečný pohled.
Největší město Kalifornie San Frančiško je snad
nejkrásnějším městem Spojených států. Svou polo
hou a snad i počasím mi připomnělo Sydney. Archi
tektonicky je patrný španělský koloniální styl, s
minimálním počtem činžáků, jaké dominují Novému
Yorku, Chicagu a jiným městům. Vegetací i topogra
fií je Kalifornie podobná Austrálii — okolí San Fran
čiška připomíná okolí Albury nebo Wodongy: ko
pečky řídce porostlé blahovičníky (čili gum trees
pro ty, jejichž botanická čeština v Austrálii jaksi
zrezavěla).
Zklamání pro čtenáře detektivek a adikty detek
tivních televizních her by jistě připravil dnešní
Alcatras, ostrov proměněný kdysi ve věznici. Když
federální vláda tamní vězení zrušila a ostrov byl
téměř 9 měsíců liduprázdný, podnikli na něj “ útok”
Indiáni, okupovali jej a prohlásili za indiánské úze
mí. Právě v době, kdy jsem Alcatras obdivoval,
vysílali z něj Indiáni jakési kouřové signály. Jenže
druhý den jsem se z novin dozvěděl, že právě hro
madně pálili staré vězeňské- slamníky.
Už dříve jsem se zmínil, že se Spojené státy snaží
přivábit do země co nejvíce turistů, zapojit turistic
ký ruch do zdrojů národního důchodu. Z toho důvodu
vycházejí turistům více vstříc než mnohé evropské
země. Například jako turista můžete cestovat Spoje
nými státy:
Letadlem: “ Visit USA ticket” — za $ 150 můžete
létat po celé Americe po dobu 21 dní. Máte všude
volnou letenku a nezáleží na počtu letů nebo mil. —
“ Visit USA fare” — nabídka platná 90 dní: turista
dostane slevu 25% na kterémkoli dopravním prostřed
ku. — “ Discount 50 ticket” , platný 13 - 45 dní. Tu
ristovi se dává až 50% sleva z ceny letenky. Pod-

SPORTOVNÍ

573 Mclntyre Rd., Nfh. Sunshine, Vic., tel. 311-2019
minkou je,
že musí let přerušit celkem třikrát
I Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu j
během ječné cesty.
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
Při cestách autobusem: “ Discover America” — za
$ 99 můžete jezdit po celé Americe a Kanadě po tři
frankfurtské párky, turistický salám.
týdny autobusovými linkami Greyhound Bus Lines
nebo Continental Trailways.
Najímání aut: Za $ 10 denně a 10 centů za míly
si můžete najmout auto včetně benzinu, oleje a po
CO K NEDĚLNÍMU OBĚDU?
jištění. “ Freewheeling” plán vám nabízí 7denní ná
PRAVOU ČESKOU HUSU
jem auta s jakýmkoli počtem mil za $ 99. Platíte ^
ovšem benzin. Nájem auta v rámci plánu “ 747” stoji j
7 ČESKÉ FARMY
S 7.47 denně plus 10 c za míli (musíte platit benzin
OD ČECHŮ i
a pojistku).
o I
Výše uvedené výhody se poskytují pouze cizincům
Přijímáme objednávky na mladé
(mimo Kanaďany a Mexikány) a zlevněné jízdenky
předvánoční husičky.
si musíte obstarat už v amerických cestovních kan
celářích v cizině. Pro australského turistu jsou Spo
Volejte z Melbourne: 059-788228
jené státy lacinější než např. Západní Německo.
Tlampač na letišti v San Frančišku ohlašoval, že
se cestující na Havvaj, Fidži a Sydney mají odebrat
k rampě 42. Tu jsem ani nemusel hledat, protože k
mým uším dolehly známé fráze “ krvavých zmetků”
doprovázené banálním přízvukem australské augličtiny. Byl jsem si jist, že budu-li je sledovat, dovedou
mne na správné místo. Když se k nám přidal mladý
muž se 6 tenisovými raketami pod paží, věděl jsem
bezpečně, že mířím správně (z tenisty se vyklubal
známý profesionál Rod Laver).
V letadle nad širým Pacifikem, kdy souhvězdí Již
ního kříže naznačovalo, že míříme k Austrálii, jsem
vzpomínal na dny před více než dvěma desítkami
let. V “ dípáckém” táboře v Německu jsem toužil
po Americe, ale nakonec jsem odejel — jako většina
z nás tehdy mladých — do Austrálie. Proč teď, kdy?
nadešel čas odejet do generacemi vysněné říše, jsem
se rozhodl zůstat v Austrálii? Vysvětlení by asi po
třebovalo delší studii než umožňují tyto cestovní črty
a proto se omezím na pozorování jiných krajanů.
Jak v Austrálii tak v Americe jsou někteří lidé
nespokojení. V USA jsem se sešel s několika býva
lými Čecho-Australany, kterým se Amerika znechu
tila stejně jako svého času Austrálie, ačkoli kdysi
věřili, že “ tráva na druhé straně Pacifiku je zele
nější” . Někteří z nich plánují proto přesun do Evro
py — především Rakousko se pro ně stalo zemí za
slíbenou. Pak jsem se sešel s jinými, kteří se po
létech pobytu v USA -chtějí vrátit do Austrálie. Někte
ří ^chtějí jen “ někam jinam” — snad ze země do ze
mě jako bloudící Ahasvérové.
Omyl úřednice letecké společnosti v Londýně, kte
rá si při vystavování letenky popletla datum, mi
umožnil zastávku a bezplatný pobyt v městě Nandi,
na jednom z 300 ostrovů, které tvoří Fidžiánské sou
ostroví. Kromě nenápadnějších domorodých Fidžiánců všude spousty Indů, Pakistanců a domorodců z
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SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
KTEROU POŘÁDÁ V NEDĚLI DNE 31. PROSINCE 1972
V HOTELU GEORGE, FITZRO Y STREET, ST. KILDA
(PR V N Í POSCHODÍ, EXKLUSIVNÍ SÁL “ W INTERGARDEN” )
HUDBA, PROGRAM A VŠE, CO UDRŽÍ VAŠÍ DOBROU NÁLADU
ZAČÁTEK V 8'.- HODIN VEČER', KONEC V 1.30
VSTUPNÉ $ 9,- VČETNĚ VÝBĚRU STUDENÉHO I TEPLÉHO
JÍDLA A ZÁKUSKO
TELEFON

i

U FRANTIŠKA RIHY

KO N EC SVĚTA

SRDEČNĚ ZVE NA VELKOU

53-2807 (R. SVOBODA)

'VW VA/W VVVV,
Velký výběr jakostního masa a uzenin
najdete v českém řeznictví a uzenářství

Píše -mb-

I AUSTRÁLIE AŽ NA

RESERVOVÁNÍ MÍST:

-19 -

49-3294 (FRENCL), 306-4202 (KŘE PČÍK).

-j
7

RUČNÍ

V Á Z A N Í K N IH
knihařství
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MARIA BOOKBINDING
16 P.mTiiiíng Sí., ST. K IL D A , Yie.
Teieiun a i- 4 ió Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po cely den.

Gilbertových a šalamounských ostrovů, a to přesto,
že už jednou došlo k násilně dobrovolnému “ vyčíst ováni” ostrovů od přistěhovalých živlů. Někdy v roce
1917 “ nabídly” britské koloniální úřady “ dobrovol
nou repatriaci” do Indie a asi třetina tehdejších 70.000
Indů této “ nabídky” použila. Čili to, co se dnes děje
v Ugandě, není tak docela nové, jenom snad způsob
se změnil.
Na dvorku pěkného -hotelu v Nandi jsem měl skoro
strašidelný pocit, když jsem za šera šlápl bosou no
hou na velkou ropuchu, která vydala podobný zvuk,
jako při zmáčknutí nafukovacího balónku. ^ Vrátný*
mne pak se smíchem ujišťoval, že takových v e l
kých ropuch bude kolem hotelu po úplném setmění
spousta.

—^ —

Jinou pozorností jsou tam žáby lidského plemene,
spousty pěkných děvčat domorodého původu i míšenkyň, které se zřejmě mají k světu. V témže ho
telu, ve vedlejších pokojích, byli ubytováni američtí
vojenští letci. Už indický taxikář mne informoval,
že je to posádka obsluhující U-2 letouny (ví-li to
taxikář, neporušuji vojenská tajemství, zmiňuji-li se
o tom). Všude, kde jsou vojáci v cizích zemích, fraternizace s druhým pohlavím je normálním zjevem.
Jako třeba doma, když jsem pobýval na domažlicko,
dostal jsem se na vesnici, kde měla většina obyvatel
černé vlasy, drobet olivovou pleť a dvě rodinná jmé
na francouzského původu. Podle informací obecního
kronikáře tam bylo za napoleonských válek delší do
bu středisko velké jednotky francouzských vojáků.
A v Plzni nezbylo v roce 1945 k řádnému vzájemné
mu poznání dostatek času a přece . . .
Vraťm e se však na Fidži. Můj soused v hotelu
byl zřejmě nováček a nebyl to kluk zvlášť chytrý.
Svůj pobyt se slečnou v sousedním pokoji začali vy
učováním fidžiánskému jazyku, ale slečna musela
mít úžasnou vytrvalost, neboť stejná slova a fráze
musela opakovat mnohokrát s banální repeticí. Spát
jsem nemohl a číst se nedalo. Když jsem se pak o půl
noci výšel na chodbu, srazil jsem se právě s tím
Američanem ze sousedstvu. Chtěl se vytáhnout a
spustil ha mne “ Ni sa mbula?” . (Jak se máš?).
Překvapením mu pak málem vylétio kubánské cigá
ro z pusy, když jsem mu klidně odpověděl “ Au sa
mbula vinaka” (prý asi jako “ Děkuji, docela dob
ře” ), jak mne přes stěnu naučila jeho známá Fidžiánka.

Po půldruhém roce v zámoří jsem konečně doma.
Stromy, a keře v zahradě vyrostly a zmohutněly,
kočka a kanárek mne už nepoznali, na tvářích zná
mých jsem objevil znaky stáří, kterých jsem si před
tím nevšiml. Hlavní změna však nastala v tom. že
se na Austrálii dívám nyní jako na svůj skutečnv do
mov,
Konec

HLAS

- 20 Karel Janovský:

DOMOVa
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Skvělá bilance olympijského roku

Zen světových rekordu
Již letmý pohled do historie královny sportu — lehké atletiky — nám říká, že v každém olympijském
roce došlo k velkému zlepšení světových, evropských i národních rekordů. Je to pochopitelné, snahou
všech sportovců je, aby byli v nejlepší formě právě na tomto vrcholném světovém podniku, který byl,
je a jistě zůstane jediným a správným měřítkem sportovní vyspělosti jednotlivých národů. O takových
změnách v tabulkách rekordů, k jakým došlo v r. 1972, v období mnichovské olympiády a na olym
piádě samé, však se ještě před rokem nikomu z leh koatletických expertů ani nesnilo. V ždyť z 20 klasic
kých disciplin mužů odolalo v olympijském roce pouze 8 útokům na světové prvenství, navíc je pak
nutno zaregistrovat nevý světový rekord v desetiboji, který byl bezpochyby ozdobou XX. letních olym
pijských her. Jdeme-li pak do podrobnosti, zjišťujem e, že v 9 klasických disciplinách mužů byly letos
vytvořeny nové světové rekordy a ve 3 disciplinách: v běhu na 100 m, na 800 m a na 110 m přek. svě
tové rekordy vyrovnány.
Snad nejhodnotnějším lehkoatletickým výkonem r. koatletické federace docela fair, o zákazu měl vě
1972 je čas 47,8 vt., kterého dosáhl na XX. olympiádě dět pár týdnů před OH, aby se mohl na “ dovolenou
v Mnichově ve finále běhu na 400 m přek. John tyčku” přeorientovat.
Skvělou ozdobou lehkoatletických soutěží XX. OH
Akii-Bua z Ugandy. Tento 188 cm vysoký černý po
licejní úředník z Kampaly si dovedl poradit s oběma v Mnichově byl bezpochyby světový rekord sovět
favority, s držitelem dosavadního světového rekordu ského desetibojaře Nikolaje Avilova, který se vý
konem 8.454 bodů stal nejen novým světovým rekord
Hemerym z V. Británie i s Američanem Mannem.
Na kdysi Velkou slávu finské lehké atletiky na manem, ale i “ králem lehkých atletů” na tomto
vázal letos Lasse Viren, který byl bezesporu nej- vrcholném světovém podniku sportovců.
Poslední světový rekord lehkoatletické sezóny v y 
lepším světovým běžeckým vytrvalcem r. 1972. Lasse
Viren, který na OH v Mnichově vyhrál jak finálový tvořil 17. října sovětský trojskokan, dvojnásobný
závod na 10.000 m, tak i 5.000 m, vymazal v Mnichove olympijský vítěz Viktor Sanějev, který dosáhl 17,44 m.
Tyto a další skvělé výkony lehkých atletů v olym
ze seznamu světových rekordmanů 7 let starý svě
tový primát Australana Rona Clarka na 10.000 m, pijské sezóně dokazují, že r. 1972 byl bezesporu
když byl časem 27:38,4 min. přesně o vteřinu rych vrcholem v dosavadních dějinách královny sportu.
lejší. Po olympiádě, 14. září v Helsinkách, překonal Bylo by však bláhové se domnívat, že lehcí atleti
pak i Clarkův světový rekord na 5.000 m. Jeho skve řekli v letošní sezóně své poslední slovo. Jistě nový
lý čas 13:16:4 min. byl však v platnosti pouze 6 mi, lepšími tréninkovými metodami, větší soustředě
dnů: na mítinku ,v Bruselu jej posunul Belgičan Emi ností a kondiční připraveností budou mnohé z těch
to dnes fantastických světových rekordů překonány.
le Puttemans na fantastických 13:13,0 min.
V běhu na 3.000 m překážek šlo letos 30 závodníků
V prestižním utkání
pod kdysi hranici překážkářských snů: 8:30,0 min.
ČSR A — LVÍČATA 1 : 1
Nejrychlejší z nich byl 261etý Švéd Ander GaerdeKritici, kteří tvrdili, že trenér čs. národního muž
rud, ktěrý po olympijských hrách zaběhl v Helsin
kách trať za 8:20,8 min., což byl světový rekord, stva Václav Ježek měl do čs. Áčka v přátelských
nad kterým se experti ještě stále zamýšlejí. Takové mezistátních utkáních podzimu zařadit nejlepší hrá
če mužstva -Lvíčat (která vyhrála mistrovství Evro
zlepšení nikdo z nich nečekal.
Budu-li po létech vzpomínat na průběh XX. letních py hráčů do 23 let), si zřejmě na závěr sezóny vy
olympijských her v Mnichově, pak zcela určitě řeknu, nutili vzájemné střetnutí obou těchto týmů. A nebyli
že k nejkrásnějším zážitkům mnichovských bojů patři daleko pravdy. V mužstvu Lvíčat je skutečně něko
lo finále sprintérských štafet na 4 x 100 m, ve kte lik talentovaných fotbalistů, kteří mají naději oblé
rém' sice mistři Evropy Čechoslováci nezískali ani ci na jaře reprezentační dres v kvalifikačních utká
jednu ze tří medailí, ale vynikajícím časem 38,83 vt. ních mistrovství světa.' To ostatně ukázalo utkání na
vytvořili nový čs. rekord a obsadili velmi čestné hřišti pražské Sparty na Letné, kde ctižádostivost
4. místo, pouhé 4 setiny vteřiny za “ bronzovými” mladých se mnohdy prosadila proti rutině, a jen tak
Němci. Fenomenálním týmem byla zde štafeta USA, tak, že čs. Áčko neodešlo poraženo. Lvíčata měla
která ve složení: Black, Taylor, Tinker a Hart za smůlu, když v 19, minutě 1. poločasu pravý záložník
běhla časem 38.,19 vt. nový přímo fantastický světo čs. A mužstva Tománek po hrubé chybě golmana
Keketiho (z Trnavy) získal mužstvu vedení (poslal
vý rekord.
V technických disciplinách byly letos vytvořeny míč do opuštěné branky). Mladí na tento gól odpo
4 světové rekordy, všechny však mimo kolbiště věděli ofensivní kopanou, vyrovnat se jim však po
olympijského zápolení, a 3 z těchto 4 světových re dařilo z kopačky Jurkemika až v 86. minutě, škoda,
kordmanů okusili na OH v Mnichově hořkost poráž jinak mohl být zápas daleko zajímavější. V 76. mi
ky. Platí to v prvé řadě o sovětském oštěpáři Janísu nutě rozhodčí Fiala velmi poškodil mužstvo Lvíčat,
Lusisovi, který 6. července hodem 93,80 m vytvořil když nenařídil pokutový kop za jasné sražení unika
nový světový rekord, na OH v Mnichově byl však o jícího Masrny zezadu klubovým kolegou Kunou z
Trnavy a odpískal jen nepřímý kop.
2 cm poražen Němcem Wolfermannem.
“ ' V hodu diskem byl nejvyrovnanějším borcem se
PŘÍPRAVA
zóny Švéd Rieky Bruch. Před OH v Mnichově vy
rovnal výkonem 68,40 m světový rekord Američana
MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOPANÉ
Jay. Silvestra, v olympijských bojích však se musel
spokojit jen s 3. místem, když byl poražen neje^ ■ V Duesseldorfu zasedali členové přípravného vý
Ludvíkem Daňkem, ale i Američanem Silvestrem. boru světového šampionátu v kopané, kteří zde za
Osm dnů po své olympijské porážce v Mnichově přítomnosti předsedy mezinárodního fotbalového sva
startoval Rieky Bruch ve svém rodišti Malmo, kde zu F IF A Angličana Sir Stanley Rouse rozhodli o celé
posunul světový rekord na 68,58 m. Zdá se však, že řadě otázek souvisejících s průběhem tohoto vrchol
tento světový rekord nebude uznán, neboť podle ného světového podniku fotbalistů. Na tiskové kon
posledních zpráv v této soutěži startoval kromě ferenci po skončení.' zasedání se novináři dověděli,
Brucha už jen Američan Jay Silvester, a k uznání že X. mistrovství světa v kopané bude s definitivní
světového rekordu je třeba, aby při něm “ asisto platností probíhat ve dnech 13. června až 7. čer
vali” ještě nejméně 2 další atleti.
vence 1974 v 9 západoněmeckých městech (včetně
Poprvé v historii olympijských her vyhrál v Mni Berlína). V zahajovacím střetnutí bude 13. června
chově c,°utěž tyčkařů “ neamerický” skokan, a to hrát ve Frankfurtu nad Mohanem obhájce světového
východní^ Němec Wolfgang Norďwig. Olympijské prvenství Brazílie s mužstvem, které bude přilosoprvenství však zcela oprávněně zasluhoval Američan váno do skupiny s Jihoameričany, až bude známo
Bob Seagren. Ten také — nejprve se Švédem Isaksso- všech 16 účastníků závěrečných bojů o titul mistra
nem a pak sám — dominoval na většině mezinárod světa. Trojnásobní mistři světa v kopané Brazilci ab
ních míttnků, a při amerických kvalifikačních zá solvují 18. 6, i druhé střetnutí kvalifikace ve Frank
vodech 2. července v Eugene zdolal laťku na nové furtu a. 22. ,6. hrají v Gelsenkirchenu. Fotbalisté
výši světového rekordu 5,63 m. Na olympijských NSR hrají první zápas na olympijském stadiónu v
hrách, nějakých 5 - 6 dnů před startem, áe však Berlíne á další dva v Hamburku. Finále mistrovství
Bob Seagren dověděl, že mu funkcionáři mezinárod světa se uskuteční 7. července 1974 na olympijském
ní lehkoatletické federace zakázali skákat s novou stadiónu v Mnichově, kde 24 hodin předtím budou
tyčí, na kterou byl už zvyklý, a tak Seagren skončil dvě další nejúspěšnější mužstva bojovat o 3. místo.
v olympijských bojích až druhý. Nebylo to od leh
16 účastníků MS bude i tentokrát rozděleno do 4

I když to nebudou bílé vánoce,
přejeme všem osobním i obchodním přátelům,
aby prožili vánoce co nejradostnější.
Používáme současně příležitosti,
abychom poděkovali našim lyžařům,
sáňkařům a všem,
kteří holdují zimním sportům,
za důvěru k naší firmě a za projevy
spokojenosti s naší službou.

SN0W SKI P.L.
BRUCE BRETHERTON SKi SHOP
majitelé rodina Blahovcova
TOORONGA VILLAGE Shopping Centre
(roh Toorak & Tooronga Roads) — obchod 21
Telefon: 20-7437
I v nynější době Vám můžeme dobře posloužit.
ŠIJEME PLA V K Y NA MÍRU

NEPORAZITELNÍ BRATŘI
Brněnští sourozenci Jan a Jindřich Pospíšilové
potvrdili i na letošním mistrovství světa v sálové
cyklistice v západoněmeckém Offenburgu suvere
nitu v kolové. Nenašli ani tentokrát přemožitele a
získali tak už šestý titul mistrů světa (pátý za se
bou). Ve finále zvítězili (siejně jako před rokem)
nad západoněmeckou dvojicí Flackus — Bernais 6 : 4,
když i v tomto střetnutí byli po celý zápas lepším
týmem, který nenechal od prvopočátku nikoho na
pochybách, že odjede z Offenburgu jako vítěz. Tech
nická převaha Jana a Jindřicha Pospíšilových je
tak obrovská, že vyhrávají všechny turnaje s jasnou
převahou. Konečné pořadí mistrovství světa: 1. ČSR.
2. NSR, 3. švýcarsko, 4. Rakousko, 5. Francie, 6.
Belgie, 7. Dánsko, 8. Švédsko, 9. Japonsko, 10. Itálie.
V krasojízdě žen získala čs. reprezentantka Ma
toušková v Offenburgu stříbrnou medaili, když skon
čila druhá za západní Němkou Flaigovou a v krasojízdě dvojic (to byl pouze evropský šampionát) ob
sadil čs. pár Růžičková — Sladovníková 3. místo
za dvěma západoněmeckými dvojicemi.
ČS. EXULANT PRVNÍM
švýcarský tenisový svaz
vydal oficiální žebříček
nejlepších hráčů země v
r. 1972. Na 1. místě švý
carské tabulky je čs. exu
lant Petr Kanderal, který
letos vyhrál nejen mi
strovství Švýcarska, ale i
celou řadu dalších tuma-

HRÁČEM ŠVÝCARSKA
jů a dopomohl švýcarské
mu reprezentačnímu druž
stvu v 1. kole halové te
nisové soutěže o pohár
švédského krále Gustava
k
vítězství
nad
Ra
kouskem 3 : 2, když získal
bod.

skupin po 4 týmech, a první 2 z každé skupiny po
stupují do dalších bojů osmi nejlepších týmů svě
ta. Na rozdíl od posledních světových šampionátů
budou však určeny dvě semifinálové skupiny po 4
mužstvech, ve kterých se i nadále bude bojovat
bodovým systémem, ne tedy jako dosud systémem
k.o. Vítězové obou skupin se střetnou ve finále, dru
zí ve skupině budou bojovat o 3. místo.
NSR bude hrát v první a Brazílie ve druhé skupi
ně. Vylosování zbývajících 14 mužstev do skupin bode
provedeno v lednu 1974 ve Frankfurtu n. M.
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RODIČOVSKÉ SDRUŽENI V MELBOURNE
' ' - i i i i i i i i i i i i i n
i r
— Mikulášská nadílka “ Na Šumavě” měla opět vel
ký úspěch. Všech přítomných 75 dětí bylo poděleno MILÍ ČTENÁŘI HLASU DOMOVA!
Ericha Adolfa Vysokého nar. 27. 7. 1908 (hledá dárky. Přesto vykázala nadílka zisk v částce $ 135.13
— Dekujejns Vám všem, kteří jste usnadňovali
dcera Irena), Františka Janouta (231etý, pracoval (vstupné dospělých a výnos 'kuchyně), který bude
v minulých dvanácti měsících vydávání Hlasu
snad v Sydney — má dopis v redakci) a Lubomíra použit k nákupu vybavení pro letní tábor.
domova svým zájmem, informacemi, zasílanými
Miška, který odešel v r. 1949 do Austrálie a bydle: — Na letní tábor od 6. do 20. ledna je přihlášeno 58
výstřižky, komentáři a kritikou, kteří-jste získá
v NSW. .
dětí, o které s^ bude starat bezplatně 10 vedoucích.
vali nové zájemce o odběr atd. Těšíme se, že
3 kuchařky, zdravotní sestra a lékař. Paní I. Čap
ková nabídla, že zaplatí za pobyt dalších dvou dětí,
můžeme počítat s Vaší pomoci i v příštím roce.
VĚNUJTE K VÁNOCŮM
které se přihlásí. Rodiče všech přihlášených byli o
— První číslo 23. ročníku vyjde v pondělí 8.
táboru podrobně informováni.
ČESKOU A SLOVENSKOU KNIHU
ledna 1973.
— Ministerstvo školství státu Viktoria vyhovělo žá
VYDANOU V EXILU
— Přejeme Vám ještě jednou' hezké vánoce i
dosti a rozhodlo se uspořádat v příštím roce sobot
celý příští rok.
Nejen že tím nejvíc potěšíte obdarované, ale
ní kursy češtiny a slovenštiny za předpokladu, že
současně usnadníte vydáváni dalších knih
se přihlásí dostatečný počet studentů. Na místa uči
HLAS DOMOVA
telů vypsalo již konkurs. K věci se vrátíme.
HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
— Přejeme našim dětem, jejich rodičům a všem
IHNED TYTO K N IH Y :
přátelům radostné vánoce a hodně zdaru v novém
Rodičovské sdružení
J. Beneš: Na místě (68 Publishers, Toronto) S 3.50i roce.
Ladislav Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20 ,
ČESKÁ TANEČNÍ SKUPINA V MELBOURNE
A. Ostrý (pseudonym —Praha): československý* oznamuje ke konci svého velmi úspěšného roku, že
problém $ 4.80
vystupovala na veřejnosti sedmkrát a vždy s úspě
Radoslav Selucký: Východ je Východ $ 3.60
chem. Vedení skupiny děkuje všem členům za jejich
MANŽELÉ ZDENA A FRANTA
obětavost a všem tgm, kteří ji byli nápomocni. Sou
Jiří Hochman: Jelení Brod $ 3.60
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
časně přeje všem veselé vánoce a mnoho zdaru v
KORKOVÍ
novém roce.
Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
SRDEČNĚ PŘEJÍ
r. 1984? $ 2.40
LICENCE NA ZBRANĚ VE VIKTORII
VŠEM PŘÁTELŮ M A HOSTŮM
Policejní ředitelství v Melbourne požádalo o uve
Kníška Karla Kryla $ 2.40
PŘÍJEMNÉ PR O Ž ITÍ
řejnění
upozornění,
že
byl
ve
státě
Viktoria
změněn
J. Škvoreeký: Tankový prapor $ 2.80,
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
zákon,
týkající
se
držení
a
používání
zbraní
a
že
od
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
A MNOHO ZDARU
1. ledna 1973 musí mít každá osoba na zbraň zvláštní
DO NOVÉHO ROKU
J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly S 16.50
licenci (netýká se pistolí a vzduchovek, na něž platí
Telefon:
-Warburton (059) 66-2077
(3: díl-“ Jménem Satana” došel do Austrálie)
jiné předpisy). Po 1. 1. 1973 podléhá každý, kdo ta
Petr Den: Světélko jen malé 50c
_____
kovou zbraň bez licence drží nebo používá, pokutě
S 200 nebo vězení v trvání 2 měsíců. Formuláře žá
Czechoslovak Recipes $ 1.50
dosti o licenci vydají policejní stanice. Zbraně, na
Příjemné vánoce
Vilém špalek: Tam Portugués znova a znova na
které si nevyžádáte licenci, se mají do 31. 12. 1972
a
lévá svůj jed $ 3.-,
odevzdat.
mnoho spokojenosti v příštím roce
B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guine
srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům
$ 1.20
EXQUISITE FURNISKENG CO.
J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10-SVOBODNÝ ČECH
ČECH 32/166, nekuřák, j
OTTO VANĚK
J. K. B.: životní symfonie A. Dvořáka 5 2.-,
podnikatelského typu
si přeje seznámit s
la Carters Ave., Toorak Viliage, Vic.
ze
spořádané
rodiny,
Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitu
krajankou, která má
Telefon: 24-2044
1948-56) $ 1.70
nekuřák, který miluje
zájem o založení .
přírodu, hudbu, čtení,
D. Pecka: Člověk (3 díly) $ 10.,
spořádaného rodinného
rád by se seznámil s
života. Odkudkoli.
G. M. Hopkins: Básně $ 1.50,
Veselé vánoce a mnoho zdaru v příštím roce
Češkou nebo Slovenkou
Frant. Pokorný,
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1.přeje všem přátelům a známým rod. Wiszova, NSW
Gen. Delivery,
M. Součková: Případ poesie $ 1.50,
ve stáří 25 až 32 let,
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.7T.I
která má podobné záj
Boise, Idaho,
Všem členům a přátelům
83700, USA.
my. Odkudkoliv. Nab.
K. čapek: Anglické listy $ 1.70,
Československého klubu v Adelaide
na
zn.
“
Otazník”
do
HD
Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem S 3.50
přeje požehnané vánoce a šťastný rok 1973
27/169 SVOBODNÝ
M. Krutská-Waghorn ze Západní Austrálie.
Učebnice “ Do roka dokonale anglicky" $ 2.40
bez závazků hledá sezná
Dlouhá, Zavadil: Angličtina pro jazykové ško
Manželům Whittovým z Londýna a synu Romanovi
Malý oznamovatel
mení s dívkou do 26 let.
ly I. $ 2.40
přeje bohatého Ježíška, pevné zdraví a šťastnv
Foto vyměním nebo vrá
Poldauf: Arglicko-český a česko-anglícký slovník
příští rok
Vaše babička a prababička
tím. Zn.: “ 5. kontinent”
Okamžitě dodáme:
(1,224 stran) $ 9.40
M. Krutská-Waghorn ze Záp. Austrálie’
do HD.
Háis: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov
Angličtina pro jazykové
Milému bratru Vilému Jandovi
ník $ 2.80
školy - 4 díly. Nejdokona
PSACÍ STROJE
a jeho rodině z Chicaga
s českou klávesnicí
lejší učebnice. Dále (pou
přeje vše nejlepší k vánocům a do nového roku
Ceny jsou včetně poštovného
prodáme
po
$
59.
ze několik výtisků): V el-.
M. Krutská-Waghorn, Západní Austrálie
V HD můžete též objednat všechny knihy v r -1
Pacific Typewriter Co.
ký technický slovník, Tel.
dané CCC Books v Mnichově.
272 Swanston St„ Melb.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V MELBOURNE
(Melbourne) 37-2468.
HOD BOŽÍ:
10.30 Bethlehem Hospital, Kooyong Rd., Caulfield
NOVÝ ROK:
10.30 Bethlehem Hospital, Kooyong Rd., Caulfield
Každou nedělí česká mše sv. v 10,30 tamtéž
Požehnané vánoce a vše nejlepší do roku 1973
všem krajanům přeje
P. Josef Peksa
OD 18. - 25. ÚNORA BUDE V MELBOURNE 40.
MEZINÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES, jehož
se zúčastní poutníci z celého světa. Každá národnost
bude zastoupena vysokými církevními hodnostáři.
★ PRVOTŘÍDNÍ ŠUNKY, MLADÉ KRMENÉ HUSY, KACHNY, SLEPICE
|
Naši národní skupinu bude representovat pan biskup
★ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
| Jan L. Mořkovský z Houstonu v Texasu, který
přijede na kongres s e : skupinou poutníků.
Podrobnější program bude uveřejněn v HD.
P ft A 1 £ L É

HLEDAJÍ

I

GREEN GABLÉS CHALET
Warburton

44444444444444444

K VÁNOCŮM

KEW CONTINENTAL BETCHERS Pty. Itd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Itd.
326 High Street, Kew, Vk.

I
|
i

Tel. 86 7178

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

t

.

i
i
r

Hodiny a náramkové hodinky švýcarských ^
£
i jiných značek, šperky
c
>
importované i zdejší prodává nejlevněji
?
S
B. R Á D L
Í
i
281 Elizabeth Street, Melbourne
>
j
Telefon 67-2900
<
J Provádím opravy nebo zpracovávám dodaný
<
?
materiál
\
*
Vítané dárky k vánocům
5
> ;A^r.-un-c:n.cjr.-dm.cm-n:r.-'U!
5
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ČSR ještě nezasáhlo do kvalifikačních zápasů

Boje o účast na M S v kopané
Pro mnohé týmy bude cesta na jubilejní X. mistrovství světa v kopané, které se uskuteční v r. 1974
v NSR, velmi těžká. Vždyť k tomuto vrcholnému světovému podniku fotbalistů se přihlásilo 84 repre
zentačních jedenáctek, pouze však 16 bude dopřáno bojovat přímo o titul mistra světa. Brazílie jako
obhájce světového prvenství a NSR jako pořadatel postupují přímo, ostatních 14 mužstev si niusí účast
vybojovat v kvalifikačních zápasech. 32 evropských týmů je rozděleno do 9 kvalifikačních skupin, ví
tězové prvních 8 skupin získávají letenky na světový šampionát, vítěz 9. skupiny musí pak ještě o účast bojovat s nejúspěšnějším týmem III. jihoamerické kvalifikace. Ačkoli v letošním roce byla sehrá
na jen malá část kvalifikačních zápasů, přece jen 'se už v mnoha skupinách rýsují favorité.

TRNAVA SI UŽ NEVYBERE
Dohrávaným utkáním 2. kola Poháru mistrů evrop
ských zemí 29. listopadu v Amsterodamů: Ajax Am
sterodam — CSKA Sofia '(vyhrál obhájce trofeje
Ajax 3 : 0, byl úspěšný, i předtím v Sofii 3 : 1 ) , bylo
už určeno všech 8 čtvrtfinalistů této nejpopulárněj
ší evropské soutěže klubových celků. A pohled na
jména týmů, které se probojovaly mezi nejlepší,
říká, že při losování 14. února ve Frankfurtu nad
Mohanem si už fotbalisté nevyberou. Co čtvrtfinalista,
to mužstvo zvučných jmen, to těžký soupeř pro trnav
ský Spartak.
Kromě Ajaxu Amsterodam a Trnavy jsou to:
Dosza Ujpešť (vyřadila ve 2. kole Glasgow Celtic
1 : 2 a 3 : 0), FC Bayern Muenchen (vyhrál nad muž
stvem Omonia Nicosia 9 : 0 a 4 : 0), Juventus Tu
rin (zvítězil nad východoněmeckým přeborníkem FC
Magdeburg 1 : 0 a 1 : 0), Dynamo Kijev (s polským
mistrem Górnik Zabrze 2 : 0 a 1: 2) , Derby County
(anglický mistr vyřadil Benfiku Lisabon 3 : 0 a 0 : 0;
a Real Madrid (po porážce 1 : 2 v Rumunsku s tý
mem FC Arges Pitesti 1 : 2, vyhrál doma odvetu
3 : 1).
Trnava se přece jen dostala do čela

Fotbalová liga

která se hrají v pristim rrce. Zatím tu byla sehrana
I. — Favoritem je Maďarsko
Jistě ani ten největší trnavský optimista nepočí
V 1. evropské kvalifikační skupině jsou velkými 4 utkání: Portugalci porazili fotbalisty Kypru 4 : 0
favority maďarští fotbalisté, kteří udělají jistě vše. a 1 : 0, Bulhaři vyhráli doma nad S. Irskem 3 :0 a tal už s tím, že se obhájce mistrovského titulu
Spartak Trnava stane i letošním podzimním mistrem.
aby si vynahradili poslední neúčast na mistrovství v Nikosii nad Kyprem 4: 0.
Vždyť mužstvo Tatranu Prešov, které bylo bezpo
světa v Mexiku, o kterou je připravili Čechoslováci, V il. — Kubala ještě nekapifuluje
V 7. skupině se měli španělé rehabilitovat za ne chyby největším překvapením ligy, mělo před trnav
když nad nimi 3. XII. 1968 vyhráli na neutrální pů
dě v Marseille rozhodující utkání 4: 1. Maďarské účast na mistrovství světa v Mexiku. Po remize skými fotbalisty už pětibodový náskok. V posled
.fotbalové národní mužstvo uhrálo už dvě důležité 2 : 2 doma s Jugoslávci však šance svěřenců býva ním kole podzimu však Trnava na domácí půdě roz
remizy na hřištích svých největších rivalů: Švédů lého čs. reprezentanta a hráče ŠK Bratislavy Laco drtila mužstvo AC Nitry 3: 0, zatímco Prešov pro
0 : 0 a Rakušanů 2 : 2, vyhrálo obě střetnutí s out Rubaly hodně poklesly. Klíčovým střetnutím by mó hrál v Ostravě 0 : 2, a to rozhodlo o tom, že Trnava
siderem Maltou 2 : 0 a 3 : 0, a tak lze těžko věřit, la být bělehradská odveta 21. října 1973, ovšem za přezimuje v čele ligové tabulky. — Slovenské týmy
že by tentokrát propáslo příležitost, i když se ma předpokladu, že některému z těchto dvou favoritů vůbec si na podzim vedly skvěle a obsazují prvních
ďarská kopaná současné doby nedá srovnávat s pa neudělá škrt přes rozpočet reprezentační tým Řec 5 míst v tabulce. Zdá se, že v letošním ročníku
ka. který prohrál v Bělehradě s Jugoslávci jen 0 : 1. 1972-73 to budou mužstva Čech a Moravy, která opu
desátými léty.
V lili. — Skoti sní o re-'anši
stí nejvyšší soutěž. Do zakončení tu zbývá sice ještě
II. — Itálie bez vážnější konkurence
Ve Skotsku se ještě nezapomnělo na onen sychravý 15 kol jara, ale slovenské kluby si udržují před če
Squadra azzura, která se na posledním světovém
šampionátu dostala až do finále, bude hrát zřejmě listopadový den r. 1961 v Bruselu, kdy čs. fotbalisté skými a moravskými důležitý odstup .— Ve velmi
i v NSR přední roli. Přestože trenér Valcareggi po porazili v rozhodujícím utkání v nastaveném čase svízelné situaci je zase pražská Slavia, která uzaSkoty 4 : 2 a připravili je o letenky na mistrovství círá tabulku, ale jen horším skórem před Ostravou
neúspěchu Itálie na mistrovství Evropy dal příleži
světa v Čile. Skoti mají pohromadě , dobrý celek, a brněnskou Zbrojovkou.
tost celé řadě1 nováčků, už dnes produkuje^ italské
který si to už vyřídil s Dány, nad kterými vyhrál v
14. kolo: Slovan Bratislava — Sparta Praha 2 : 2,
národní mpžstvo dobrou kopanou, a jak nedávno po
Kodani 4 : 1 a v Glasgově 2: 0. Čechoslováci zatím Žilina — Zbrojovka Brno 3 : 0, Hradec Králové —
utkání Itálie — švýcarsko v Bernu (zápas skončil
do soutěže nezasáhli. S Dány hrají 2. května v Ko Ostrava 0 : 0, Prešov — Lok. Košice 1 : 1, VSS Ko
0 : 0) prohlásil trenér NSR Helmut Schôn, v r . 71974
dani a 6. června v ČSR,, se Skotskem 26. září \ šice — Plzeň 4: 1, Třinec — Trnava 0 : 0, Nitra —
budou Italové prd všechny účastníky mistrovství svě
Glasgově a 17. října 1973 doma.
Teplice 2 : 0 a Slavia — Dukla Praha 1 : 0.
ta velmi nebezpečnými soupeři. Pokud se týče kva
IX. — Vítěz ještě nemusí být účastníkem MS
15. kolo (poslední, podzimní): Sparta Praha — Ži
lifikačních bojů, Lucembursko a Turecko nejsou pro
Dobře ve skupině začali Francouzi, kteří doma pc lina 3 : 1, Ostrava — Prešov 2 : 0, Teplice — Slavia
Italy žádnými soupeři, Švýcarsko, bezbrankovou re
razili SSSR 1 : 0, k velkému zklamáni celé sportovn: Praha 2 : 0, Lok. Košice — VSS Košice 1 : 0, Plzeň
mizou doma ztratilo už zřejmě šanci na letenky na
Francie však prohráli nečekané v Dublinu s repre — Třinec 3 : 2, Trnava — Nitra 3 : 0, Zbrojovka
mistrovství světa. Odvetný zápas_ Itálie — Švýcarsko
zentanty Irské republiky 1 : ,2. Mužstvo SSSR tu vy
na italské půdě se však hraje až 20. 10. 73. Italové hrálo 2 : 1 a je favoritem' skupiny. Ale i tak budo1 Brno — Hradec Kr. 3 : 0 a Dukla Praha — Slovan
Bratislava 2: 1.
mohou zaregistrovat vítězství v Lucemburku 4: 0.
muset Sověty o letenky na mistrovství světa bojová'
Tabulka: 1. Trnava 21 bodů, skóre 22 : 9; 2. Tat
III. ' — Dr. Fadrhonc věří svým svěřencům
s vítězem III. jihoamerické kvalifikační skupiny.
ran Prešov 21 b., skóre 21 : 12; 3. Žilina 19 b.; 4. VSS
Až do nedávna se očekával v této skupině velký X. — NSR postupuje jako pořadatel
Košice 17 b.; 5. Lokomotiva Košice 16 b.; 6. Dukla
souboj mezi fotbalisty Belgie a Holandska. 19. listo JIŽNÍ AMERIKA
Prah, 7. Sparta Praha, 8. Nitra, 9. Slovan Bratisla
padu však Belgičané v Antverpách nevyužili dostateč
I. Uruguay, Kolumbie. Ekvador (všechna utkán va, 10. Hradec Králové (po 15 b.); 11. Teplice, 12.
ně domácího prostředí a mušeli Holanďanům (je to ve dnech 21. 6. — 8. 7. 73)
Plzeň (po 13 b.); 13. Třinec 12 b.; 14. Zbrojovka
téměř kombinace A.jaxu Amsterodam s Feyenoordem
II. Argentina, Paraguay, Bolívie
Brno, 15. Ostrava, 16. Slavia Praha (po 11 b.). Skó
Rotterdam) přenechat 1 bod (zápas skončil 0 0)_ a
III. Peru, Čile, Venezuela (vítěz hraje s vítězen re mají: Brno 21:26, Ostrava 13:20 a Slavia
tak nyní trenér Holandska, býValý funkcionář Čs. IX. evropské skupiny)
■12 : 19.
’ fotbalového svazu dr. F. Fadrhonc (utekl po únoru
IV. Brazílie — postupuje jako obhájce titulu mi
1948) pevně věří, že Holanďané rozhodnou zápas do stra světa
KOLIK MÁ EVROPA
ma. Utkání se však hraje až 18. 11. 1973. Norové a ÁZIE — OCEÁNIE
PROFESIONÁLNÍCH BOXERŮ?
Island jsou pro Holandsko a Belgii skutečně jen
(pouze 1 tým se kvalifikuje)
Před několika dny vyšla, profesionálních boxerů v
formálními soupeři, o čemž ostatně svědčí i domácí AFRIKA
vítězství Holanďanů nad Nory 9 : 0.
nová
“ Boxerská ročen- Evropě je ve Velké Britá(rovněž pouze 1 mužstvo)
ka" ve které je_ statisti- nii (293), pak v Itálií (27D
IV. — V. Německo nebo Rumunsko?
CONCACAF
ka, která rika, ze v sa- ä ve Francii (228). ProfeZdá se, že nebudou rozhodovat jen vzájemná střet
(1 mužstvo — favoritem je Mexiko)
motne Evrope je L013
M , ,
\ '
nutí těchto dvou favoritů, ale jazýčky na váze mo
profesionálních
rohovm- _1_onalnl box Je provozohou být dva další účastníci skupiny Finsko a Albá
ků, kteří mají platnou vai? celkem v 15 evropnie. Momentálně ve větší výhodě jsou východní Něm
licenci.
Přibližně jedna ských státech. Jinak je
ci, kteří porazili doma Finy 5 : 0, zatímco Rumuni
Ačkoli vedoucí mužstvo 1. čs. hokejové ligy Tesla
nechali 1 bod v Helsinkách, když remizovali s Finy Pardubice se muselo doma v utkání 16. kola s Klad třetina z nich nejsou však tomu ve východní Evro1: 1. A to může být rozhodující. Východoněmečtí nem spokojit jen s remizou 4 : 4, přineslo toto kolo Evropané, rekrutují se z pě, a i ve švédsku, kde
řad afrických a jihoame- přišel zákaz profesionálfotbalisté ještě nikdy na mistrovství světa nehráli.
vlastně pardubickým hokejistům zisk. Jejich největ- rických boxerů. Nejvíce ního boxu přímo z vlády.
V. — Měla by zvítězit Anglie
I ší rival, obhájce mistrovského titulu Dukla Jihlava,
Skupinu tvoří 3 týmy: Anglie, Wales a Polsko. .Za totiž prohrál na kluzišti nováčka Plzně 1 : 3, a tak
tím tu bylo sehráno pouze jedno utkání, ve kterém Pardubice mají před jihlavskými vojáky už čtyřHL..S
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně, j
mistři světa z r. 1966 — Angličané — vyhráli v Car: bodový náskok. Nováček Plzeň je -třetí, ZKL Brno
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
!
diffu nad Walesem 1 : 0. Angličtí fotbalisté svým vý stále předposlední. Brněnská “ Kometa” se však lep
8 Moorhouse St,, Richmond, Vic. 3121.
konem nenadchli, zůstávají však ve skupině favority. ší, vyhrála nyní nad Litvínovem 8 :1, a dohání tak
Telefon: 42-596Ů
Olympijští vítězové Poláci hrají jistě dobrou kopa pasivní skóre. . Bodově však je na tom stále špatně.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
nou, ve světovém měřítku však je' to jen průměr.
Tabulka po 16. kole: 1. Pardubice 25 bodů, skóre
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za i
VI. — Portugalsko-bulharský souboj
70 : 42, 2. Jihlava 21 b., skóre 81 : 42, 3. Plzeň 17
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ .$ 6.-. ]
Portugalsko podruhé nebo Bulhaři počtvrté — to b., 4. Košice 16. b., 5. Sparta Praha 15 b.. 6. Klad
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné mění j
je deviza 6. kvalifikační skupiny. I když zde navíc no 15 b., 7. Slovan Bratislava 14 b., 8. Litvínov 13
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme 1
hrají fotbalisté Severního Irska a Kypru, rozhodnou b., 9. . ZKL Brno 12 b., skóre 47 : 53, 10. Motor Če
na požádáni obratem.
j
zřejmě až vzájemná střetnutí Bulharů s Portugalci, ské Budějovice 12 b., skóre 39 : 52.

Hokejová liga

