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K rá č e j uprostřed hluku a spěchu a u v ě d o m -si,
co srno u je s k ry lo v tich u . Snaž se v y jí t s lid m b
ja k je to jen možné, aniž si zadáš. Ř íkej svoú
r-,svau kiid n š a zřetelně , ale naslouchej také jiČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
I ným , i nudným a p řih lo u p lý m , i ti m a jí co vyCZECHOSLO V AK NEWSPAPER
j p.-avěf. H lučným a útočným se v y h ý b e j, jsou s trá z 
Melbourne 17. prosince 1973
Čislo 25. - 26.
ní ducha. Snad zpychneš nebo zahořkneš, budeš-li
se sro vn á va t s jin ý m i, n e bo ť budou v ž d ycky lidé
zna m en itější i ne p a trn ě jší, než js i ty . R a du j se z
Husák v D illí, B ra n d t a G rečko v Praze
toho, čehos dosáhl a těš se také ze svých plánů.
N e ztrá cej zájem o svou p rá c i, ja k k o li je bez
význam ná, protože tvé č in y a konání jsou tvým
o p ravd ovým v la s tn ic tv ím mezi věcm i, k te ré z trá 
cejí na ceně. V je dn ání b u ď o p a trn ý , svět p ře 
k y p u je ls tiv o s ti. N epřehlížej však, že je mnoho
Husákův režim pro kazu je cíále pozoruhodnou důslednost, s niž krá č í v šlépě úroky 2%% ročně a úvěr
lid í, k te ří u s ilu jí o vysoké id e á ly, a že živo t ko
jíc h svých p ro te kto rů . Výchova občanů k podobné lásce ke všemu, co přichází splatit za 10 až 12 let.
lem tebe je p ln ý h rd in s tv í.
z východu, není ovšem tak snadná, aie nikdo nemůže sp ra v e d liv ě v y tý k a t, že
B u ď sám sebou. Pokud jd e o lá sku, ne pře dstí
Dne 11. prosince byl Hu
i v té věci se pražský režim snaží. Jistě v rá m ci této výcho vy pozval pan Dzúr
re
j
náklonnost a nebuď ani c y n ic k ý ; láska to tiž
sák zpět v Praze, aby ví
žije přes všechnu strn u lo st a rozčarování věčně
k návštěvě těsně před vánočním i sv á tk y m aršála G rečka, k te rý se bezpochyby
tal
západoněmeekého
ja k o trá v a . Skloň se bez z a trp k lo s fi zkušenostem
dostaví v pa třičné m kožíšku ja ko každý s p rá v n ý Děda M rá z. Jen o. očekávaných
kancléře Willy Brandta,
le t a o p u sť s úsměvem věci, k te ré jsou vyh ra ze 
dá rcích se zatím cudně m lčí. Nebo snad má skutečně p ř ijí t jen obhlédnout, ja ká
ny m ládí.
který konečně přiletěl zajištěn í by byla zap otřeb í, kdyb y Sovětský svaz p řis to u p il na dohodu o sníženi
Uchovej si b řitk o s t rozum u, může tě za c h rá n it
po
tříměsíčních
odkla
vojenských sil ve střední Evropě a kd yb y proto musela b ýt odsunuta větší část
před náhlým neštěstím . Neoddávej se však ne
dech, nejistotě a dodateč
ustále hloubání. Mnoho strachu p rýští z ún avy a
sovětských jednotek z Československa, ja k se proslýchá?
ném dohadování o problé
z osamocení. B u ď zdravě ukázněný, ale ne přes
Počátkem měsíce násle ČSSR a Indií bude téměř návštěva stát, se dovídá mu zastupování západního
p říliš přísný k sobě.
doval Gustáv Husák své dvojnásobný” , "byl pode- me z indické strany. Z Berlína -, aby podepsal
Jsi dítě všehom íra prá vě tak ja k o s tro m y a
hvězdy na nebi. Máš právo tu b ýt. A a ť už to víš
ho vůdce doslovně. Jak psán protokol o vědecko Dillí bylo oznámeno, že smlouvu o navázání diplo
nebo ne: vesm ír jd e cestou, kterou má jí t . Proto
mile totiž Brežněv vytáhl technické spolupráci, kte kromě technické a vědec matických styků mezi obě
ž ij v m íru s Bohem, a ť ho vid íš v čem ko li a a ť
paty z Indie, kde byl na rý předpokládá uplatnění ké pomoci poskytne Čes ma státy, v zásadě sjed
jsou tvá .práce a tvé snažení v tom to ryčném
oficiální návštěvě, přile vyšších forem hospodář koslovensko Indii úvěr ve
zm atení života ja k é k o li. C hraň pro svou duši m ír.
nanou už v dubnu tr. Ve
Přes všechna zkla m á n í, všechny svízele a ztro sko 
výši 800 miliónů rupií, te
těl do Dillí Gustáv Husák ské součinnosti” atd.
smlouvě je především i
tané sny je svět pořád ještě krá sn ý. B u ď obezře
Kolik bude Českosloven dy přes 100 miliónů dola
s dalšími čs. potentáty.
lý a u s ilu j o to, abys byl š ťa s tn ý .
(Pokračování
na
str.
2)
rů.
Indie
slíbila
platit
sko
ta
sověty
inspirovaná
Výzdoba indických vlád
(P odle te xtu , nalezeného v b a ltim o rské m c h rá 
ních budov a ulic zůstala
mu sv. Pavla a datovaného 1692, p ře lo žil J. S.)
Ku kon zulárne j zm luve USA s ČSSR

Předvánoční putováni

zachována z předešlých
dnů.
takže se čs. tisk
mohl předhánět v referá
tech o velkolepém přijetí
čs. delegace.
O tom. že při návštěvě
byly uzavřeny hospodář
ské dohody, se dozvěděli
lidé v Československu jen
málo a jen všeobecně:
'■'Objem spolupráce mezi

Dvoje občianstvo,
majetok v ČSSR
Naše snahy, časopis S tálej konferencie slovenských d e m o kra tických e xu la n 
to v, prináša v 5. čísle 9. ročn íku kom e ntár D r. Jozefa M rázka k obnoveniu kon
z u lá rn ych služeb medzi USA a československom , k to ré bolo dojednané, keď
sa a m e ric k ý m in is te r z a h ra n ičia VVi 11i a m Rogers za sta vil v Prahe p ri ceste z
H e lsin ie k. č a s ť kom entára pre jeho z a u jím a v o s ť a d ô le žito sť u v e re jň u je m e :

“ Inštitúcia
“ konzuláľnych zmlúv” v medziná
rodnej praxi je pomerne
dosť mladá a nemá ešte
pevne vychodené chodníč
ky. Preto je načim dávať
do zmlúv mnoho podrob
ností. Tak sa to stalo aj
v tejto novej úmluvě, kto
rá je textove veľm i ob
siahla. Stalo sa tak há
dam aj po nedobrých skú
senostiach z nedávnych
čias. Žiadala sa podrobná
úprava postavenia^ práv
a povinností konzulátov a
ich zamestnancov.
Prekvapuje nás však,
že nová úmluva podrob
nejšie neupravuje spôsob,
ako sa budú riešiť vzá
jomné majetkové vzťahy.
Zmluva len určuje práva
a povinnosti
zmluvných
strán. Pri rozdielnosti spo
ločenských systémov sa
najčastejšie užíva zásady
reciprocity. No, v danom
prípade ťažko by bolo ho
voriť o dákej reciprocite.
Vidi sa však. že vzhľa-
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DOKÁŽEME TO ?
Slovo nostalgie znamenalo pro mne kdysi jména
Timor, Port Moresby, Sydney nebo Pago Pago.' Dnes
je to městečko za Konopištěm, Bystřička v Jesení
kách či dokonce pražská čtvrť, která zdaleka není
tou nejhezčí, co Praha má. V lezavé, vlhké zimě
předvánoční Prahy vyvolával nostalgií nejčastěji po
hled na obrázky pláží vroubících jižní moře — před
stava vyhřátého písku a studeného, nápoje z tropic
kého ovoce dávala tušit vrchol blaha. Dnes. při té
měř čtyřiceti stupních Celsia, prohlížím se stejným
úžasem a skoro nábožně obrázek větvičky, jejíž jehli
čí je zakryto vrstvou čerstvě napadaného sněhu, či
snímek lyžaře zdolávajícího p r á v ě
t e ď strmý
svah kdesi v Krkonoších . . . a “ Kdyby tak . . . ” je
stejné toužebné, jako bývalo na druhém konci ze
měkoule.

materiálne zainteresovaná
na majetkoch svojich prí
buzných v USA a naopak,
že tu bude načim osobit
nej právnej úpravy.
Toho si je vedomý aj
Touha po něčem vzdáleném, okamžitě nedosažitel
terajší čs. režim. Ten to ném, je jistě přirozená, lidská, a nemusíme se jí
tiž, podľa najnovšej pra bránit, vždyť dokáže vykouzlit na chvíli příjemné
obrázky, které znamenají -světlé okamžiky uprostřed
xe odmieta previesť pošedi denního života — kdekoli na světě. Filmová hvěz
zemnoknižné
prevody da se může vzhlížet v klidných dnech “ obyčejných
vlastníckeho práva k ne lidí” a aspoň v duchu se vytrhnout z ruchu, v němž
hnuteľnostiam na americ je nucena žít, stejně jako představa celého bochní
ku chleba může pomoci koncentráčníkovi přežít kru
kých občanov slovenské té dny, v nichž on žije.
ho pôvodu. Americkí ob
^Všechny ty touhy jsou asi přirozené, jako jsou
čania, čo majú nejaký ne přirozené problémy, kterými nás obdaruje život. Můj
hnuteľný majetok na Slo desetiletý kluk, který už přestal předstírat, že věří
vensku, dostávajú v naj na dárky od Ježíška, se právě teď snaží vyrovnat s
novšej dobe listy od svo problémy, které považuje za velmi vážné. “ Nenápad
ně” se dotazuje, co by měl táta rád za dárek k váno
jich príbuzných z kraja, cům — dárek, kterým by ho kluk oslnil a jehož cena
kde ich žiadajú o plné by zapadala do rozpočtu, který počítá k tomuto úče
moci, aby boli oprávnení lu s částkou menší než jeden dolar. Jeho problém
previesť
nehnuteľnosti je velmi vážný a tedy pochopitelný — jeho tvář pro
zrazuje starost větší, než mají právě všichni olejáři
buď na seba, alebo na a ministři financí západního světa. Jenomže to je
iných občanov,, prípadne ještě kluk a ten dovede -na všechny těžkosti rychle
zapomenout a oddat se radovánkám, přijde-li jejich
na štát.
Je viac než zrejmé, že čas.
A tu jsme u kouzla, které bychom si měli přivolat
režim chce využiť takým
aspoň v příštích dnech, o vánocích: dokázat to, co
to spôsobom medzidobia dokáže každé dítě — odpoutat se od denních starosti,
clo ratifikácie konzulárnej zapomenout na svízele, působit radost druhým a ne
úmluvy vo svoj prospech nechat si nikým a ničím zkazit radost vlastní. Myslí
-světa že chce od našich sta- te. že to dokážeme?
rousadlíkov strachom vy-- í
nútiť, aby sa "dobrcvol
P U B L IS H E D by F. V áš a, * Msorhoos* St.,
R idtSMeä, Vic.. 3121- — FR IHTE,RS:

Vi'!

čilíl

UsJRe*5e«

P if- LM._ 4S? Oal&ss SS-*. Mn ilamama,, V5c- 3MB

HLAS

DOMOVA

Předvánoční Československo
(Pokračování se str. 1) ným nadpisem “ Naléha že se vláda předhání v lá lasovi, O. Hradeckému z
formální oduznání mni vá výzva k úspoře elektři kání umělců i “ umělců” Jihočeského divadla v Č.
ke spolupráci. V minu Budějovicích, výtvarníku
chovského diktátu z roku ny a plynu” .
Celková hospodářská si lých týdnech předal např. Čs. televize M. Pelcovi,
1938. Toto nanejvýš spra
F. Podešvovi,
vedlivé vyřešení “ smlou tuace Československa je český ministr kultury M. grafiku
v y ” , která znamenala tra však i na konci roku stá Klusák ve Valdštejnském hudebnímu skladateli J.
gédii pro Československo, le ještě lepší než v ostat paláci v Praze hned de Seidlovi, malíři Z. Sklená
má však pro nás trpčí ních zemích evropského seti “ představitelům čes řovi, dr. O. Trhlíkovi z
diplomy o Janáčkovy filharmonie v
příchuť tím, že jedním, ze komunistického bloku. Za ké kultury”
spisovateli J.
signatářů je nynější čes to v kulturním životě vý propůjčení titulu zaslouží Ostravě,
koslovenská komunistická voj dále pokulhává - víc lý umělec (Jarmile Kru Vávrovi a členu divadla
vláda, která neustává pro v českých zemích než na lilo vé z činohry Národní S. K. Neumanna v Praze
hlašovat podobný diktát Slovensku - a to přesto. ho divadla, malíři O. Ho M. Willigovi).
jiného agresora, daný v
říjnu 1968 v Moskvě, ne
jen za platný, ale dokon
Hoci konzulárna úmlu dnes podpísanej úmluvy,
ce za blahodárný pro Čes (Pokračovanie zo str. 1)
va ešte nebola ratifiko ako aj právo odjazdu z
koslovensko.
hrudy, či na rodný dom
vaná, predsa jej existen Československa bez ď a l
Jinak se v Praze sešel
ček, čo im v starom kra
cia už priniesla aj čosi ších dokumentov.
Ústřední výbor KSČ. Dů
ji ostalo po predkoch. Stapozitívneho. Ministri za
vodem k svolání bylo prý
3. To platí aj vtedy, ak
rokrajania sa tiež sťažahraničných vecí USA a by tieto osoby monii byť
projednání běžných hospo
jú, že čs. úrady neprevád ČSSR si vymenili listy
dářských otázek a výsled
súčasne považované aj za
zajú pozemkoknižné pre rovnakého znenia, v kto
kem sněmování prohláše
občanov Československa.
ní, že je čs. hospodářská vody vlastníckeho práva rých si vzájomne oznamu
4. Toto platí aj pre ná
situace řízená KSČ napro na nemovitosti, ktoré ame jú, že ich vlády sa dohodli vštevníkov z Českosloven
sto v pořádku,
protože rickí občania na Sloven o posudzovaní tzv. dvo ska vo Spojených štátoch.
štátneho občian
“ naším hnacím motorem sku nadobudli v dedičnom jitého
Dohoda je teda po kaž
je blaho pracujícího lidu pokračovaní. Je iste na stva.
dej stránke jasná. Zveda
čase,
aby
si
takýchto
ple
je rozkvět socialismu” .
'Medzi USA a ČSR totiž ví sme však na prax.
Čtenáři
Rudého práva tích všímali aj americké existovala
špeciálna úV tejto súvislosti chce
však museli být trochu vrchnosti a aby sa veci mluva o naturalizácii z r.
me však upozorniť kra
dali
do
poriadku.
Zásada
popleteni z tohoto prohlá
1928, ktorej platnosť ko janskú verejnosť ešte na
šení,
uveřejněného
na prísnej reciprocity je naj munisti síce uznávali, ale
jednu ďalšiu podfukovú
první stránce, když hned lepším prostriedkom obra dodržiavali ju len potiaľ,
na druhé stránce téhož ny proti každej neprávosti pokiaľ to bolo v ich pro akciu Husákovho režimu.
Niektorí krajania sa to
čísla objevili článek s tuč a podfukárstvu.
spech. Išlo tu o bývalých tiž po odchode na odpoči
čs. štátnych občanov, po nok vybrali domov. Chce
p r íj e m n é u ž it í v e s e l ý c h v á n o c
vojnových ubehlíkov, kto li tam stráviť podvečer
•A RADOSTNÝ n o v ý r o k
rí nadobudli
americké svojho života po zaistení
všem známým přejí
štátne občianstvo, ale ne z dôchodku, vypláceného
T . A U S T IN -K O S T ÍN E K s rodinou,
žiadali o vypustenie zo US Social Security Servi
maj. “ THE BLACK CA T ” Knitting Wools ,
všechny druhy vlny na pletení
štátneho zväzku ČSR. Ko ce. Starobná podpora sa
N Y N Í NA NOVÉ ADRESE:
munisti, proti úmluvě z r. od r. 1968 vypláca do
49 A Majors Bay Rd., Burwood, Sydney, 2134
1928, zastávali stanovisko, ČSSR bez
Telefon: 73-5491
obmedzenia.
že takíto ľudia majú dvo Niektorí krajania sa roz
jité štátnej občianstvo, tj. hodli vrátiť do rodného
čs. i americké a teda že kraja natrvalo, iní šli na
íí
S T U D IO B U M E R A N G V S Y D N E Y
g
5
uvádí
§ podlehajú aj čs. štátnej pred skúsiť, aby sa roz
h
VÁNOČNÍ POŘAD
h jurisdikcii. Nová dohoda
hodli podľa získanej skú
8
K U D Y SE JE D E DO B E T L É M A
5 odstraňuje tieto nejasno
senosti.
S
v sobotu 22. 12. 1973 v 8 hodin večer
g
sti'. Vo spomenutých li
§
v Theatre, School of Drama,
5
Prvých návštevníkov re
5
University of NSW, Kénsington
q etoch zahraničných mini
žim
ochotne prijal. Veď
strov sa m. i. hovorí tak
mu
priniesli
doláre, ktoré
to:
dostávajú vo forme sta
J U D r. Zbyněk Polášek
jj
“ Mám česť sa odvolať robnej renty. A tak ich
dlouholetý advokát v Olomouci
na dnes podpísanú Konzu nechal na pokoji. Ale te
zahájil L 11. 1973 svou praxi ve Švýcarsku jako
lárnu úmluvu medzi USA raz začal s novou takti
poradce pro čsl. právo
a ČSSR a potvrdiť, že sa kou. Sú zistené prípady,
0
4000 Basel, St. Aiban-Talstrasse 19
obe strany dohodli na na že úrady režimu robili
|
Tel. 051 42 86 95
sledujúcich
ustanove nátlak na niektorých kra
C
Porady písemné nebo ústní po telef, dohodě.
j
niach, týkajúcich sa pre janov, aby sa vzdali ame
vádzania úmluvy:
rického štátneho- občian
1. Osoby, prichádzajúce stva, ak chcú zostať trva 
Napište si! L iterární klub ve Švédsku
na dočasné návštevy na le v republike. Potom by
Vám zašle zdarma notovaný zpěvníček Hymny —
základe cestovných pasov konzulárnu ochranu ne
Koledy, do zámoří letecky. Všichni, kdo dostávají
USA, opatrených platným mali a režim by s nimi
informace LK, dostanou i miniaturní zpěvníček
čs. vízom, budú príslušný mohol zachádzať, ako by
bez objednávky.
mi čs. úradmi považované chcel. Starobnú podporu
Naše zastoupení: Světla Kratošková v Německu
po dobu, na ktorú im čs. z Ameriky by dostávali aj
a R. W. Pěč v Kanadě jsme zrušili a prostřed
úrady vydali vízum, za vtedy, keby sa vzdali ame
nictvím těchto firem už nedodáváme.
občanov Spojených štá rického štátneho- občian
Hledáme zástupce v různých zemích. Adresa:
stva. Režim má však za
tov.
K. J. Krušina, Box 239, S-126 02 Hägersten 2,
2. Bude im zaistená kon ľúbom niečo iné. Väčši
SW EDEN
zulárna ochrana, podľa na krajanov má v USA aj

Dvoje občianstvo

17. 12. 1973

D A R U J T E K VÁN O C ŮM
ČESKOU A SLOVENSKOU K N IH U
V Y D A N O U V E X IL U

Nejenže tím potěšíte nejvíc obdarované, ale
současně usnadníte vydávání dalších knih.
HLAS DO M O VA M Ů Ž E VÁM DODAT
IH N E D T Y T O K N IH Y :

Goepfertová: Betlém na vystřihování $ 1.50
Zpěvník národních a populárních písní $ 1.10
Kalendář čs. exilu KALEX 74 $ 5.80
A. Lustig: Ulice ztracených $ 4,K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60
V. Fischl: Hovory s Janem Masarykem (vyd.
1953) S 1.20
Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3
Z. Salivarová: Honzlová $ 3.50
J. škvorecký: Zbabělci $ 3.50
J. Škvorecký: Mirákl (2 díly) $ 7.J. škvorecký: Tankový prapor ,$ 2.80
Jan Beneš: Na místě $ 3.50
Jan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
Arnošt Lustig: Miláček S 3.70
J. Hochman: Jelení Brod $ 3.60
J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 3.90«
J. Firt: Knihy a osudy $ 4.20
A. Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.80
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
L. Grosman: Nevěsta $ 3.30
A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.60
Kníška Karla Kryla S 2.40
Z. Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50
J. V. Polc a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký(historie), 2 díly $ 7.50
Z časů nedlouho zašlých (Vzpomínky dr. Mořice í
.Hrubana) S 3.30
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia<
(historie židů v Československu — 2 díly, 1.290<
stran) cena S 16.K. Čapek: Anglické listy S 1.70
’K. J. Krušina: Pa Dadáček má dovolenou $ 4.605
J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45
M. Komínek: I pod oblohou je peklo S 5.50
Motáky z Ruzyně (s předmluvou Luďka Pach-i
mana) S 2,■Zpráva dokumentační komise K 231 S 3.50
A. Ostrý (pseudonym — Prah a ): československý!
problém S 4.80
Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.
Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm. 't
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a d r.1
O. šik) cena $ 3.10
Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů«:
1948- 56) S 1.70
R. Selucký: Východ je východ $ 3.60
B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20\
Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
Petr Den: Světélko jen malé 50c
M. Součková: Případ poesie $ 1.50
V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70«
Zakázanv dokument (polit, procesy a rehabilitace ]
1949- 68) S 3.80
Tanky proti sjezdu (Vysočanský sjezd KSČ) $ 2,Učebnice češtiny — B. Mikula: Progresive Czech«:
$ 4.50
Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov-'
ník S 2.80
Poldauf: Angl. - český a č. - angl. slovník. 1224 \
.stran $ 10.20
Ceny jsou včetně poštovného

krajanov v A ustrálii. To
viedlo Hlas domova k vy
pracovaniu návrhu (20. 6.
73) pre zvláštnu austrál
sku parlamentnú komisiu
(P a rí. Joint Committee on
Foreign A ffa irs and Defen ce), v ktorom je m. i.
upozornenie na dohovor
USA s ČSR z roku 1928 o
štátnom občianstve a žia
dosť, aby sa austrálska
vláda snažila pri jedna
niach s Československom
docieliť aspoň podobnú
zmluvu, ako má USA s
ČSSR. Sekretár tejto ko
misie potvrdil, že zmiene
ná parlamentná komisia
Podobné problémy sa bude tento návrh prejed
HD
ovšem môžu tý k a ť i čs. n ávať.

nejaké úspory, uložené v
bankách - a čs. štátny ob
čan nesmie mať peniaze
uložené v mnkej banke v
cudzine. Krajani, ktor. by
sa vzdali amerického ob
čianstva, by museli všet
ky svoje úspory z ame
rických bánk vybrať a do
láre dať k dispozícii re
žimu, ktorý by za ne vy
platil koruny podľa kur
zu, aký by uznal za vhod
ný.”
. Potiaľ Naše snahy.

7. 12. 1973
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Balada o trojčatech
M arcela Cechová

— V Praze zemřel po dloi . SiCh- světových soutěžícíi 184 v Severomoravské
" D íiě , toto sladké jméno, ženě nebem daný d ar . . ." , m ívaly jsme kdysi na
bé těžké nemoci ve věk ; přestavován sociaiiŠucKíi kraji byl zvolen posla
psáno
v, pam ätníčku, ilusirovaném M a jn r.scherovou-Kvěchovou. Starší gene
Uopi:i cem
Robert Heudryc
® les hudební skladate 1 Československo .
race si vsak čašip síěžuje, že dnes se už mode/ní m atky na narození dítěte
ko-nčf
zvoiamm
sportovců:
Jen
bez
zlomku
pro-cen
profesor Alois Hába.
dostal 100% hlasů volič
tolik netěší, nejvýš chtějí tak jedno, pokládají dítě za břemeno, za nevítanou
— Katoličtí duchovní, kte . “ Sláva K S c !”
f i se rozhodli spolupraco . — Ministr dopravy Š. šut-■ — Trestní senát krajsk
nehodu. Což opravdu zmizela mateřská láska, umřel cit? Jistě ne. Poslyšme
vat s režimem, seskupen l ka slavnostně otevřel 2Ci ho soudu v Bratislavě v
však,
co mladé mamince v dnešním Československu narození d ěťátka přináší.
v organizaci Pacem ii j km úsek moravské dálni■ nesl rozsudek nad býv
A aby byla nálada vánoční, podívejme se po osudech maminky špalkové z
:
lým
předsedou
by
to
vél
ce
z
Kýválky
do
Velké
l e m s a reprezentanti tzv
družstva ČSD v Bratisl
Bohosudova - K rupky, jíž v roce 1965 přinesl Ježíšek pod stromeček trojčátka.
Křest anske mírové kon ! Bíteše.
ference CSSR, vykonal [ — Předseda moskevského vě V. Neřádem a jeho !
Tehdy napsaly okresm hod" roo'ín s více dětmi nám sice svitla, když zdej
cpés jednou předepsáno: ! Raznoexportu podepsal v společníky pro machin;
První se dostavila záhi ší závod Elektroporcelán,
noviny:
pn-moriU režimu. Obě or Praze kontrakty, dle nichž ce s finančními prostřel
ky
družstva,
rozkrádá:
po
jejich narození. Hygie kde je manželka zaměst
.
vyveze
Československo
v
saiuzace se "jednohlasní
"Sym patická 26letá m a
majetku
v
socialistické:
nik
odm ítl, abychom si ; nána jedenáct let, dokon
příštím
roce
do
SSSR
usnesly" napsat dopisy s
minka byla z naší návště
vlastnictví,
úplatkářst’
porodnice
odvezli děti dc čoval výstavbu paneláku
’
31,455.000
párů
obuvi
a
prohlášeni adresovaná ge
vy trochu vzrušena. Dělá
našeho tehdejšího m okré pro zaměstnance. Její žá
nerálnímu tajemníku KSČ konfekcí v rozsahu přes atd. V. Nerád byl odsoi
si
zatím
starosti,
kam
po
zen na 13 let žaláře
ho bytu. Na základě tohc dostí o jeden z moderních
Husákovi, v nichž vyjad půl miliardy Kčs.
příchodu z nemocnice dě
III.
nápravně-výchovr,
nám
byl koncem dubna bytů ji však vyhověno ne
í—
Malá
scéna
ve
Stro
řuji "pinou podporu a na
ti uloží,
protože jejich
skupině, -,ing. L. Masá
1966
přidělen byt jiný, bylo s odůvodněním, že
movce
v
Praze
lehla
po
prostý souhlas s myšlendvoupokojový mokrý byt
na 9 let v téže skupin;
prostornější
(dodnes však bytová jednotka 3 + 3 je
pelem.
Příčina
požáru
se
Kami. závěry a cíli Světo
v Krupce nebude nejvhod
L. Bešin na 8 let ve I
byt zeje prázdnotou, pro pro nás m alá. Další žá
vého kongresu mírových vyšetřuje.
nější
pro
tři
nemluvňa
E. Meisel
fože na čiva obýváky ne dost o byt má zase poda
vnitra skupině,
sil v Moskvě, stejně tak — Ministerstvo
ta . . . Jistě to nebudou
let v I. skupině, Neřáde
m ám e). Když jsme se ten nou manžel u OVS v Tep
Jano s politikou KSČ a ČSR oznámilo, že kromě
mít u špalků lehké, ale
k rát v dubnu do něho na lících, kde je zaměstnán,
občanství
Janu va žena Aurélie dostal,
.Narodni fronty” . Prohlá odnětí
3 roky v I. skupině. Vších také nezůstanou při svých stěhovali, nepršelo a ne ale ani tady naději nevi
šlingovi
mladšímu
(o
šeni doručili jejich repre
ni byli odsouzeni též 1 starostech osamoceni , . . byla zima. J a k m ile , však dím e."
zentanti osobně do rukou němž jsme už psali), rozNa začátku roku 1973
peněžním
trestům. Dál V bytové komisi se již
pršet,
poznali
místopředsedy ÚV Národ í.hodlo stejně i v případu byli odsouzeni k peněžnín otázkoá zabývali a uděla začalo
jsm e, že jsme si moc ne odpovídá MNV dotěrným
ní fronty T. Trávnička. gšachového velmistra Luďtrestům a k podmíněnýn jí příslušná opatření. T a
'
- Po třídenním jednáni |ka Fachmana. Jako dů- trestům na svobodě ing ké v ostatních organiza polepšili. Na náš požada rodičům: ,
|vod
uvádí,
že.
“
svými
čivek, aby se střecha znovu
skončil sjezd další “ pro
cích
a
orgánech
připravu
"Bytová
komise
při
I. Trančík a MUDr. A
opravila, reagoval s ta r/
dloužené ruky” režimu, |ny porušuje důležité zájpro
Sehraním za úplatkářstv jí pomoc a překvapení." národní výbor sice klad M ěstNV v Krupce
Svazu pro spolupráci s' |my ČSSR v cizině” . Lu- při přidělování bytů čle
A léta ubíhala . . . Po ně, avšak i potom nám jednávala na své schůzi
armádou. Zvolil 72 členů |děk Pachman prohlásil nům házenkářského o<jdí
sedmi
letech
manželé voda tekla do bytu dál. dne 17. 1. 1973 bytovou
ústředního výboru a 19 fipoté v interview pro Rozlu T. J. Inter Bratislava Špalkovi, požádáni tiskem, Pak přišla zim a. Když na otázku Špalka Antonína,
ghlas
SE,
že
mnozí
čechočlenů ústřední revizní ko-j
Za pomoc při poskytová
kte rý s i podal žá d o st o
mise (jejímž předsedoui Jslováci, žijící v exilu, mu ní úplatků byli odsouzen: aby se vyslovili k celo še trojčata slavila první byt dne 13. 12. 1972. Roz
se stal J. Marinescu). ÚV »budou gratulovat, protože k nápravnému opatřen státnímu problému klesa narozeniny, začala nám hodla zařad it je j do sezná- ze síropů odpadávat o m ít
oak potvrdil ve funkci ■někteří z nich léta usilují MUDr. M. Zachar, MUDr
mu uchazečů p byty a
předsedy “ muže pro kaž Ba vynakládají i velké fi- J. Repáň, RNDr. J. Gru jící populace, odpovídají ka. Uhlí ve sklepě ubýva
bytovou otázku jejich ro
inanční
prostředky,
aby
lo,
aie
presto
jsme
nedo
rozhodně:
D
ítě?)
Snad
dé počasí” O. Rytíře, kte
ska, ing. M. Hudec a ing.
kázali, aby se teploměr diny řešit, až bude v do
rý byl do této funkce od-] I byli zbaveni.čs. státního J. Nohel.
! ale jen jedno!
vyšplhal nad 15 stupňů. sahu přim ěřený byt k
staven a o němž je zná-] ■občanství. On však poda! — Ve Sbírce zákonů č. 33
Manželům
špalkovým V koupelně i na záchodě počtu členů rodiny."
no, že dokáže zorganizo] ■stížnost výboru pro lidská. z 30. 10. je mj. vyhlášká
A zas přešlo jaro, léto,
,-at mnbho, i havárii auta] Správa Organizace spoje- ministra zahraničních věj nelze vytknout pravičác- zam rzla voda. Nezbývalo,
Sných
národů,
protože
popodzim
a na dveře špalnež
se
zahřát
myšlenkou
lepohodlného
soudruha.]
cř o obchodní dohodě meř ký oportunismus a i je
na brzké jaro. S jeho pří kovic mokrého, plesnivé
Místopředsedy SvazarmuJ Svažuje rozhodnutí mini- zi ČSSR a Australským
jich kádrový původ je bež chodem jsme však měli
;e stali: M. Benko, plk |isterstva vnitra za proti- společenstvím.
ho bytu zaklepal opět Je
í. Drozd, plk. M. Janota.l I ústavní.
— Odborový svaz pracují poskvrnky dělnický. Pře ve sklepě kromě sladkých
generálmajor E. Pepich a| i— Při cestě z Japonska cích v obchodu daroval sto se však o ně a o j e  b ra m b o r rázem 130 cm žíšek. Rodina už s osmi
letými trojčátky prožívá
generálmajor M. Vrba. $Istavěl se zahraniční mi- “ vietnamským
pracují jich čtyři děti (mají ještě vody. A v bytě tekla voda
- Ve Stůpavě byl odha-l ínistr Chiňoupek v Singa cím” 4 pojízdné prodejny
ze stropů zase jak o na další zimu v nevlídných
prvorozenou holčičku)' sta podzim. Po večerech jsme
en po-mník kapitána Já-® puru, kde podepsal komu průmyslového
čtyřech stěnách.
zboží
v
rá dělnický, socialistický tedy opravovali stropy a
ia Nálepky, hrdiny SSSR' niké, dle něhož se rozhod hodnotě 1,200.000 Kčs.
Ach. ano:
‘ ‘Dítě, toto
ly
vlády
ČSSR
a
Singapu
i SNP. Slavnostní projev
— Trestní senát krajské stát pramizerně. Říkají o malbu, sekali zdi a leto
sladké jméno, ženě nebem
něl “ hrdina ze srpna ru navázat diplomatické ho soudu v Bratislavě od
vali
prasklé
vodovodní
tom sami:
styky a vyměnit si vel
968” Viliam Šalgovič.
trubky. To se rok od roku daný dar . . .’ ’ Maminka
soudil k trestu smrti 331evyslance.
Litujem e, ' že Špalková by prý bylá ra
- Sjezd Čs. svazu tělesné
" . . . Od
23. prosince opakuje.
tého Milana Honzu z Bra
se sem tenkrát vů
'ýchovy se jednomyslně — Před obvodním soudem tislavy pro trestný čin 1965, kdy -jsme dostali pod jsme
.
ději, kdyby trojčátka ne
stěhovali, aie naději
rozhodl” změnit stanovy v Praze se zodpovídali vraždy, pokusu o znásil stromeček
trojčata,
je bec
i
tři
mladíci
z
toho,
že
dne
lepšímu nevidím e. Ta měla. Rouhá se?
ak, aby kladly větší důnám souzeno požívat "v ý - k
i
není a krádeže.
az na angažovanost spor- 7. listopadu přelezli zeď
iveů a na rozvoj vrcho- u budovy předsednictva
ivého sportu. Předsedou vlády a strhli vlajky,
yl opět zvolen všemi hla- včetně vlajek sovětských.
y Antonín Himl, místo- Vzhledem k jejich mládí
ředsedy Vladimír černu- byly tresty poměrně mír
lk,. Miroslav Hlaváček, né: 181etý Daniel Vejvoda
Spisovatel a literárn í k ritik Claude M auriac
Známá franceuzská ■ literárn í nadace Medieis
'.mest Demetrovič, Ru- byl odsouzen na 7. měsíců
■ (syn Francois M áu riaca) napsal o vyznamenaném
udělila
právě
cenu
za
nejlepší
letošní
román
čes
olf Dušek a Julius Chval- vězení nepodmíněně, stej
románu: " Z hlubin noci. pro nás nepředstavitel
kému spisovateli M ilanu kundetrovi a to za jeho
ý. Sjezd poslal dopis ÚV ně starý Jindřich Krbec
né přináší M ilan Kundera naději. Naděje ze všech
SČ, v němž slibuje, že dostal 6. měsíců nepodmí
nejnovější dílo Život je jinde, které vyšlo krátce
; bude snažit, aby čle- něně a 161etý Martin Po
nejkrásnější je ta, která se u jišťuje — v bez
předtím v pařížském
nakladatelství G allim ard.
ové byli “ opravdovými lanka byl odsouzen na 3
n
ad ěji."
Všechen
francouzský
tisk,
rozhlas
a
televize
refe
astenci a přesvědčenými měsíce podmíněně.
Vyznamenaný rom án v češtině dosud nevyšel
rovaly obšírně o literárn í práci a životě vyzna
ternackinalisty” a “ aby — V doplňovacích vol"
-vmi výkony v nejvyš- oách do ČNR v obvodu č.
a všeobecně se vyslovuje pochybnost, zda bude
menaného spisovatele. Jeho Žerty vyšly ve fra n 

Život

i

CCC BOOKS, MNICHOV
J. Kučera: Pražský srpen $ 3.50
J. Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 4.20
K. Friedrich: Cvokárna S 4.20
C. Sierlingová: Případ Masaryk $ 4.50
K. Čapek: Povídky z jedné kapsy S 2.85
' K - Čapek: Povídky z druhé kapsy S 2.85
Třebízský: Povídky karlštejnského havrana S 2.85
K. J. Erben: Kytice S 2.
V Austrálii dodá ihned:

J

M . Čechová, Lot S, St o p y G olfy R d „
Meoraodsc. ¥*c- 3933

je jinde

couzském překladu již před několika lety a před
mluvu k nim napsal Louis Aragon (k te rý si po
hněval pražské soudruhy ostrou kritikou sovětské
invaze Československa a později zvláště tim , že
pro poměry na kulturní frontě ve znormalizovaném Československu našel pojmenování "b ia fra
ducha", které se rychle rozlétlo do celého světa).
Do francouzštiny je nyní překládán také Kunderův Epiíog, a M ajitelé l$!íčů a Směšné lásky jsou
připravovány pro scénu pařížského divadla T.
E. P.

v dohledné době vůbec vydán v m ateřské řeči
spisovatele, jehož všechna díla jsou n yn í v Čes
koslovensku na indexu. Francouzský tisk se za
bývá rovněž otázkou, zda československé úřady
dovolí autorovi odjet do Paříže k převzetí ceny.
Milan Kundera se po válce, ve svých 16 letech,
přihlásil do KSČ, ale v roce 1950 z ní byl vylou
čen. V roce 1965 byl rehabilitován, avšak po inva
zi Československa Rudou armádou byl ze strany
znovu vyloučen pro aktivní účast na "Pražském
ja ru " .
(S b or-In f-P aříž)
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DOMOVA

REÁLNE NADEJE

"N ezáleží na tom, že mi vlasy šedivějí.
Jsem vždycky stejně mladý a stejně starý
jako nejmladší i nejstarší obyvatel této vesnice.

S. Hofírek
V době koexistence, oficiální potitiky rovnováhy sil a tak zvaného uvolňování
napětí ztrácejí mnozí lidé naděje na brzkou svobodu vlasti. Exulanti, kteří se
snaží pracovat politicky proti komunismu, jsou často považováni za nereálné
snílky, poněvadž prý se proti proudu plavat nedá. Pesimističtí hlasatelé tako
vých názorů vidí ovšem jen ten povrchní proud a nevidí hlubší proud opač

Rabíndranáth Thákur
"Slzy světa jsou trvalá kvantita. Za každého, kdo začne plakat, někde
jinde jin ý přestane. Totéž platí o smíchu. Nemluvme zle o své generaci.
Není o nic nešťastnější než ty předcházející. Nemluvme o ní ani dobře.
Nemluvme o ní vůbec."
Samuel Beckett (Čekání na Godota)

ného směru.
Určitě jsme v době krize politického myšlení a politické praxe, krize však
bývají východiskem nových proudů a začátkem nových období. Kdo toto. po

KDYŽ UŽ ISME SE
MÁLEM NARODILI...

chopí, ten může přispět k řešení.

Karel Wendt

Nevšiml jsem si, že bych stářím nějak výrazně zmoudřel. Jedno mě však
věk naučil: kritisuji-li svět a dobu, říkám — my. Nevidím zásluhu ani v tomu
že jsem se narodil dříve, ani v tom, že jsem se narodil později.^ Bohužel,_ tato
zásada se netěší všeobecné oblibě. Právě naopak. Prevlada presvedčení, ze
když se člověk narodil před dvaceti lety, je pasak, když se Rarodd pred padc^
sáti lety, je hlupák, a obráceně — podle toho, z ktereho vekového brehu se divá
na řeku. Sociologové mají hec a se zápalem hloubají nad problémem generaci
z nichž ty mladší obyčejně napadají ty starší pod prapory ideologie, jiz si y
starší vymyslely. Ty starší zase, asi aby nezůstaly pozadu lkají srdcervoucne
nad úpadkem filosofie, kterou už dávno vlastní nohou ukopaly k smrti.
c
To neznamená, že by čas neměnil úhel pohledu a nevytvářel třecí plochy, o
troškou fantasie se dá jeho vlivem celkem snadno demonstrovat.
Deľme tomu že by se ve světě všechno zastavilo: stromy by přestaly růst,
jejhcTíľsty by přestaly padat a zeleň těch listů by podržela svůj odstín; spadle
listí bv zůstalo tak jak spadlo, aniž by se hnilobou obrátilo v prach, květiny
v květu b f zůstaly v květu; poupata by ani nerozkvetla, ani neuvadla; horky
v z S nad rybrňkem by se zastavil v svém chvění; bleskový kmit krídel vazky
byl by zmraTen v nedokončenosti pohybu; vánek by nezmizel, jenom by znehvbněl - a v něm všechno: listí, stvoly trávy, vlákna pavučiny, obla krivka
íín y na hladině, líny pramen kouře, válivý chuchvalec mlhy i snet vlasu v
dívčí tváři, udržely by si ustrnuly pohyb nehybného života
život bv sg nezastavil. Zastavila by se zmena.
0
.r
Unrostřed toho světa bv stál člověk, který jediný se vymkl zákonům te ne
hybnosti On sám by dále podléhal změnám stárnutu Jeho oci by hledely_ den
zl d S
m ě s l za měsícem a rok za rokem na přesne tytez věci nemenne-

Politika rovnováhy sil
byla oficiálně přijata v
Evropě po Třicetileté válce a pak opět po napoleonských válkách Vídeňským kongresem. Byla te
dy praktikována několik
století, avšak byla přitom
stále narušována ideolo
gicky novými myšlenko
vými proudy. Francouz
ská revoluce, bouřlivý rok
1848 a konečně komuni
stická revoluce v Rusku
jsou jen několika příkla

dy.
Historickým a sociolo
gickým studiem politiky
rovnováhy sil docházíme
k názoru, který je po
učným uzávěrem pro ny
nější
politickou
praxi.
Nové ideové proudy vítě
zí, když jsou radikální
reakcí na nahromaděnou
problematiku doby a když
se nespokojí s pouhou kri
A přece ve světě beze změny by nastala v jeho očích změna.
Od jásavých fanfár barev osmnácti let, břesk trumpet nebe žhavého^ sluncem tikou, ale nabízejí také
přešel by zvolna a sotva znatelně'v zlato zítřejších paprsku. Požita prineslo by
řešení, které odpovídá no
klidnější nádheru barev, které nejiskří, až konečne zesmutnela krasa podzimu
vým potřebám doby. V ži
bv bvla vystřídána příšeřím skvrn houstnoucích stop ošklivosti.
Stejný svět, neměnný svět, byl by den ze dne jmym svetem jak by změno votě neexistuje totiž stag
člověka nalezla svůj vnější odlesk v tom, co jej obklopovalo.
nace a status quo a všech
.
J e d n e j d n eb y ten člolěk, tváře zbrázděné sítnicí vrásek zakalené oci bez
ny systémy časem stárnou
lesku duch vyčerpaný životem, bystrost zpomalená ne starim, ale nemoc.,
vnitřek naplněný ne už ideály, ale smutkem jejich posledních vydechnuti, po a musejí se vystřídat hlédl na ten stejný svět. v němž kdysi začal stárnout a videi by špinavou hned, evolučně nebo revolučně kde vlastně dále bvla zeleň smaragdu; kalnou vodu, kde tekl proud cisty jako systémy novými.
křfšt^ál poslední stmívání, kde stále ještě vládla zare slunce; otevřeny hrob se
Feudalismus se stal v
známým jménem na kameni, kde zvuky jara hrály dále melodie barev živelnosti
určitém historickém sta
PrTakovýr'sré^neexistuje, protože změna se zastavit nedá. Je vsak nepochybne, diu nadále neudržitelným,
že jsOTjeho změny mnohokrát znásobeny zmenou, jez se neodehrává v nem. absolutní moci monarchů
bylo také jednou odzvoně
3lJeVtedy nepopiratelné, že jedna noha generačního problému vězí v čase a
že tedy svět náš a svět našich otců a našich dětí, v dane chvíli tentýž svet, no a neoktrojované ústa
vy se staly požadavkem
” « Ä ľ S , 1 i S ŕ \ - l K ' f i U je vliv Jediný nebo a!espoň hlavni.
doby. I nyní je třeba po
Kdvbvchom ten ‘ ‘pokus s nehybným světem obrátili tak, aby se z pozoro chopit, že jedno období
váného stal pozorovatel, svět by nás asi viděl jako telegrafní tyče u silnice, 1 končí, že nastává nová'
iako řadu nostav u cesty, z nichž každá vidi tytez veci_z jmeho časového uhlu.
Ale Drotože je moudrý relativním nekonečnem svého veku, tyto postavy by se éra a že je nutno' přijít
í l l v T i e d n f a ten jeden člověk mnoha tváří by odhalil a prozradil prob em s novými myšlenkami,
generlc jako pošetilost sebeodsouzení. Kdyby se, pak tento svet rozhodl v které odpovídají potřebám
nlhľém Doblouznění smyslů zachraňovat mor, který prolézá jeho útrobami od doby.
Ä T k ^ s e T d é Po“ Kše a po všech čtyřech, na cestě ^odnikudnikam .z a č a li
Sociologie společenských
f p í v é vývoľové etapě plazit z tůní, snad by řekl řečí rímskych básníku: O
strukturálních změn je
; nyní dobře vypracována,
odhalíte prostotu pravdy, že nic a nikdo není vinen kolektivne? Jak dlouho nez
uznává funkci nových obta b ílá , někdy ta s1 jevů
ve strukturálních
nrHm nosím Apelem k primitivismu pudů bylo dokazovano, ze všechno budeI změnách a zdůrazňuje tři
i důležité prvky takových
l změn: faktory, podmínky
nebTo vyřešeno°Ua problémy neodešly, protože nic kolektivně nezavinila jediná
a jednatele.
rasa. Lidé v š e d i ' “ ^ ľ S e p t i intelektu, kteří ve své brilantnosti pořád'ještě:
Faktory
jsou
prvky
nepřekllnulfbLduchost principu kolektivní viny jemuž se oddavaji amz by si’ strukturálních změn, kte-

fs iř /jS r s v fs s ™

S Ä S

V

j c systémem poammex,
j ;ž strukturální změny no' rého věku potlačují, je
t řeba postavit systém podi línek, které změny podi ěcují, urychlují a správa to na
jlě usměrňují,
Železné
<bou stranách
<ipony. Myšlenka nového
:■ociálního řádu má socioi ogickou funkci objevu,
ikazuje směr vývoje, kte•ý směřuje k novému so
liálnímu systému, který
Druhým prvkem strukwdporuje plný rozvoj lid
.urálních změn jsou jéské osobnosti, a to jak v
ich podmínky, a ty mojblasti občanských svoíou podněcovat nebo tlu
Dod, tak ve sféře hospomit proces změn. Správné
iářské, sociální, kulturní
poznání, že končí jedna
a spirituální,
nenabízí
šra a začíná nová, dále
však naprosto definitivní
nové ideje, které odpoví
obraz vzdálené budoucno
dají potřebám nové situa
sti. Takový politický pro
ce, jsou dynamickou si
gram může být silným
lou, která podněcuje, umagnetem, který přitahu
rychluje
a
usměrňuje
je tvůrčí elán mladé gene
změny. Politika, vyjádře
race.
ná heslem status quo, od
Dalším prvkem v proce
mítá nové myšlenky a ne
su strukturálních
změn
vidí fakt, že končí jedno
jsou jednatelé — jednak
období a začíná nové, a
charismatické
osobnosti
tím brzdí proces změn.
(podle Maxe Webera) a
Politikové, kteří před
jednak
skupiny,
které
kládají lidu naprosto defi
předkládají politický pro
nitivní a dogmaticky for
gram nových myšlenek k
mulovaný obraz budouc
tvůrčí demokratické disku
nosti jako dlouhodobý po
si a to v pojetí pluralistic
litický program, vytváře
kém, které počítá s vol
jí podmínky, které brzdí
nou soutěží ideových smě
vývoj. Komunisté a mar
rů. Pluralisticky pojatá
xisté vůbec nepochopili,
ideologická ofensiva má
že dynamičnost lidského
větší účinnost, poněvadž
života nesnáší přesně a
zainteresuje větší počet
definitivně
vykreslený
lidí v komunistických ze
obraz vzdálené budoucno
mích.
sti a tím se stali vězni
V této souvislosti je třeminulosti, brzdí pokrok a
v jejich vlastním žargónu bá si uvědomit neudržiteljsou opravdovými reak nost starých představ, že
cionáři. A tak komunismus sociální vývoj je výsled
zestárnul
a zkostnatěl, nicí nějakého- mechanismu
zákoni
ztratil kontakt s realitou přírodovědecké
měnícího se života a odmí tosti. Sociologie není totiž
tá novým generacím ja  nějakou sociální fyzikou
koukoli možnost projevu a stoupenci krajní levice,
tvůrčí politické svobody. kteří jen analyzují situa
Vše již definitivně formu ci, spekulují o nutnosti vý 
loval Marx ä Lenin. Tím voje a své propagandistic
komunisté ztrácejí a ztra ké úvahy obalují do květ
tí úplně mládež v komuni natých vět plných sociolo
stických zemích, mohou ji gického žargonu a snů o
zatím jen získávat v ne “ socialismu s lidskou tvá
komunistických
zemích, ří” , jsou ve skutečnosti
kde usilují o revoluční prvkem tlumícím vývoj a
ochromujícím
politickou
změnu.

; tva atd. I v nynější ato
i lické a kosmické době, v
i obě populační exploze,
<elkového vyššího vzdělá: í, automatizace a přícho<lu bývalých kolonií do
nezinárodníbjo svobodné: io politického a hospodářkého života je těch fakorů tolik, že nelze pochvjovat o tom, že jedna éra
lějin končí a začíná no
ra..

2

: ré jsou dány novou situa1 cí, jako např. vynálezy,
1 technologické
výrobn:
změny, hustota obyvatel

Proti komunismu, který

(Pokračování na str. 5)
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(Pokračování áe strany 4)
Kolektivně také byly lepší nebo horší národy. A protože všechny národy jsou
subjektivně lepší a tedy také horší, národy kolektivně lepší řešily věci útokem
na národy kolektivně horší. Ani touto krvavou cestou však nebylo nic vyřešeno
kolektivními předpoklady nacionalismu, protože nenávist, hnací síla kolektivní

NORTH QUEENSLAND

Prejeme všem přátelům, krajanům a známým
P Ř ÍJ E M N É P R O Ž IT Í VÁ N O C A
VŠE N E J L E P Š Í V N O VÉM ROCE

S krajanským pozdravem
Jiří Dušek

viny, neodstraňuje problémy, vytváří je !

“ Ó lid é,. nebo vlastně člověče, který jsi jediný! Generace. za generací se
naučila té pravdě! člověče, tady je tvá tragedie, jíž odmítáš vidět: že každá
generace,^ sama a zvlášť, musí se nejdřív topit v potu a v krvi, aby se ji na
vlastní pěst naučilaj^ že ani myšlenka není trvalá, je-li naložena v naftalinu; že
i těm nejzákladnějším věcem chybí kvalita nesmrtelná. Generace po generaci
poznává, když už je pozdě, že to, co poznala, padá s ní do hrobu.”
To proto, že jedna generace, vycházeje z téhož omšelého principu kolektivní
viny, odmítá přijmout cokoliv, co “ patří” generaci předcházející. Každá gene
race v nekonečné řadě se dopouští stejné pošetilosti na té, co ji předcházela,
i na té, co ji následuje, a žádná proto není ani lepší, ani horší.
Generační problém možno vidět z mnoha úhlů, ale a ť je viděn jakkoliv, nikdy
nemůže být ani chytrý, ani ospravedlnitelný) nikdy není tím, co z něj s gustem
dělají moderní sociologové a tisk všech odnoží. Není to zápas idealistické mlá
nabízet v demokratickém deže, jíž otcové tak “ zorali” svět, že jí nezbývá než šňupat kokain. Ani to není
dialogu nové myšlenky svátý zápas obhájců křesťanské civilisace, jež kolísá pod náporem nejnovějších
nemravností. Ti první mají málo společného s idealismem, ti druzí nemají nic
exilu i vlasti.
společného s křesťanstvím.
V době vzrůstajícího na-1 Generační problém je ovlivněn časem do té míry, že se v něm třou názory
pěti mezi Sovětským sva lidí, kteří se dívají na život před sebou, s názory lidí, kteří se dívají na život
zem a Čínou by měl lid za sebou. Pohled dopředu má v sobě vždycky dávku optimismu, pohled zpátky
je vždycky zabarven smutkem a pesimismem. Pohled dopředu dovoluje fantasii.
v komunistických zemích; Pohled zpátky je vázán realitou. Pohled dopředu tuší vlastní velikost. Pohled
poznat svou historickou zpátky uznává zdráhavé vlastní malost.
Toto je dělení, které na nás uvalil čas. Je to dělení opravdové, které se nedá
funkcí podkopávatelů rov
nováhy sil a budovatelů odstranit, které se však dá při trošce inteligence a dobré vůle překlenout.
Horší je to s tím “ generačním problémem” , který jsme si sami uměle vytvo
nového sociálního řádu. řili a který je více než časem ovlivněn sobectvím a arogancí, tj. vlastnostmi,
V rozhodujícím okamžiku, které nemají s časem a věkem nic společného. Z tohoto ošklivého úhlu je ge
kdy se budou pukliny nerační problém zápasem dvojího sobectví, v němž jsou kořený obou “ válčí
zkostnatělého komunistic cích” stran zapuštěny nadčasově v principu profitu. Rozdíl je jenom v -předsta
vě profitu. Pro jedny je to představa bezprostředních pudových požitků bez
kého řádu zvětšovat pod mezí, pro druhé představa čistě - monetární, protože jinou představu bezpro
vnějším tlakem, se mohou středního požitku neznají. Ani jedněm, ani druhým při tom nezáleží na tom,
technokraté a nižší vojen jestli někoho zraňují či nechávají ležet u cesty. Ani jeden, ani druhý nezná
ští velitelé - hnání pudem význam slova obětovat. Je to zápas bezohledných mladých lidí s bezohlednými
starými lidmi, v němž je prázdná arogance ctitelů hašiše vyrovnávána jenom
sebezáchovy - přidat k no prázdnotou a arogancí ctitelů majetkového symbolismu.
vému tvůrčímu proudu,
Generační problém tedy obsahuje dva odlišné prvky. První je vázán věkem,
representovanému
cha druhý je nadčasový. V tom druhém jsou si všechny generace rovny, v tom
rismatickými vůdci jako prvním, v jakési charakterové sebevraždě, jedni odsuzují sami sebe tak jak
budou zítra, druzí zatracují sami sebe tak jak byli včera. Jedna telegrafní tyč
Solženicyn a jinými přiro se dívá u silnice spatra na druhou.
zenými vůdci inteligence
André Malraux kdysi napsal ve své knize “ La condition humaine” tyto řádky:
“ . . .Víš, co se říká: stvořit člověka trvá devět měsíců, zničit ho jediný den.
a mládeže v .Sovětském
Lépe než kdo jiný známe oba pravdu toho tvrzení . ... Ale poslouchej: udělat
svazu'a satelitech.
člověka trvá déle než devět měsíců, padesát let to trvá — padesát let obětí,
Při pohledu na povrch odhodlání a mnoha jiných věcí! A když toho člověka bylo dosaženo, když už v
ní politický proud se na něm nezbývá ani dětinskost ani dospívání, když už je opravdově a úplně mu
žem — jediná věc, k níž se hodí, je smrt . . . ”
še naděje zmenšují, při
Malraux má pravdu. Právě když, už začínáme vědět, právě když se v dálce
důkladnějším pohledu do prvně mihne moudrost, právě když jsme se Sokratem prvně objevili limitaci
hloubky a za podmínek, nedonošeného plodu, — umíráme, když už jsme se málem narodili.
že budeme ochotni přiná
šet oběti a politicky pra porostou naše reálné
PO N O ŽK Y — P O D K O L E N K Y
covat novými metodami, děje urychleně.
všech druhů a různých vzorů
nylonové — vlněné — bavlněné
koupíte nejvýhodněji u výrobce

Reálné naděje
(Pokračování se str. 4)
tvůrčí iniciativu. Stoupen
ci krajní pravice, kteří ve
svém snění o starém zla
tém věku upadli do poli
tické sterilnosti, nejsou
schopni vůbec vývoj ovliv
ňovat.
Politika je tedy výtvo
rem tvůrčí lidské činnosti
a jde hlavně o to poznat
včas smrtelné chroptění
staré éry a volání potřeb
nové doby. Je důležité,
abychom si dále uvědomí
li; že dominantním jetina. telem v procesu struktu
rálních změn v období rov
nováhy sil není stát, ale
lid. Rovnováha sil byla
ideologicKy
narušována
přímo lidem v minulosti a
podobně se bude projevo
vat iniciativa lidu i nyní.
A k tomu lidu patří i ta
část, která žije nucené v
exilu. Nesmíme ovšem

plavat s povrchními prou
dy oficiální politiky a to
pit se v jejich strategie
kém víření, ale měli by
chom se ponořit hlouběji
a tam splynout se silněj
šími proudy, které jsou
bližší realitě života a
pravé lidskosti. Nezapo
mínejme ve své politické
práci, že lid je opravdu
zdrojem politické moci a.
stát je jen vrcholným ofi
ciálním orgánem organic
ky rozvrstvené politické
společnosti.
Není tedy pravda, že
exil nemůže nic dělat, ale
je pravda, že právě nyní
se nám nabízejí větší
možnosti než dříve, jestli
že se ovšem dovedeme vy
manit z pout minulosti,
pohodlnosti, osobního so
bectví, resignace a stag
nace a budeme schopni

Československá výstava na

Festivalu národu

ve Fitzroy (Melbourne) se těšila velkému jzájmu po
tři dny a osm večerů, kdy byla přístupna široké ^ve
řejnosti. Čs. folklor, obrazy, historické předměty,
diagramy atd. zaujaly některé návštěvníky tolik, že
studovali další informace o Československu z vysta
vených knih až do pozdních hodin nočních. Pořada
telé výstavy byli požádáni o uspořádáni podobné vý
stavy v dalších městech v brzké budoucnosti.^
Výstavu organizoval p. J. Kafka za, finanční pod
pory místních čs. podnikatelů a za spolupráce dal g
ších čs. krajanů. Byl to dobrý kus práce v propagaci q
svobodného Československa.
-M-

K VÁNOCŮM,' K NOVÉMU ROKU,
K NEDĚLNÍMU OBĚDU
PRAVOU ČESKOU HUSU

RUČNÍ

České

VÁZANÍ
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U N I T EX
J.
& M . Voborsky
110 W ills S t„ Glen Iris, V ic.
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Poučenie i čílskej tragédie
D r. M artin Kvetko

Provádím e veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

(Pokračovanie)

A teraz sa zase vráťm e k pomerom v republike Čile pred tromi rokmi po prezidentských voľbách
a k tomu, čo následovalo po nich. Porovnajme tento vývoj s našimi pomermi od roku 1945 do komuni
stického puču vo feb ru ári 1948. V čom je podobnosť a v čom sú rozdiely?
^
. P ravd a, nesmieme pri tom zabudnúť na jednu fundam entálnu okolnosť, ktorá hadám rozhodovala o
rámci tohoto zápasu s dotieravým komunizmom v oboch krajinách. Touto zásadnou okolnosťou je vplyv
Sovietskeho zväzu, jeho bezprostredná blízkosť v na šich pomeroch a obrovská vzdialenosť od republiky
Čile. Mnohí sú ochotní považovať tento moment za rozhodujúci v oboch prípadoch. Uznávam , že túto
okolnosť nemožno podceňovať, ale bez ohľadu na to, že sa nepustím do je j podrobnej analýzy, myslím,
že ju netreba ani preceňovať. Všimnime si, ako vy zerali v oboch krajinách pomery vo vláde, v p arla
mente, v záujmových organizáciách, v politických stranách a v celej verejnosti.

V čile mala demokratic väčšinu v parlamente. V
ká opozícia v parlamente tom je teda medzi ,parlav
väčšinu. Boli to najmä . mentnými pomerami
dve strany: Křesťansko oboch krajinách podstat
demokratická a Národná. ný rozdiel; v čile to bolo
U nas najsilnejšou stra výhodnejšie. Bol to výsle
nou boli komunisti a keď dok volieb, vôle ľudu,
k tomu prirátame Social- prejavenej pri volebných
ne-demokratickú stranu, urnách.
V nekomunistických po
ktorá bola až do svojho
zjazdu v novembri 1947. litických stranách' boli aj
teda za celé obdobie toho v čilských aj našich po
to zápasu, ovládaná ko meroch ľudia - poslanci,
munistickými spolupútnik ktorí nemali velmi silnú
chrbotovú
mi ako bol Fierlinger, demokratickú
tak mali tí, čo nemali kosť. Uhýbali pred tla
zäujom na zachovaní de kom komunistov, ako len
mokracie, až 51 percent mohli. No, za priaznivej
poslancov, teda absolutnu ších pomerov v Čile sa

nestaio, ze by sa parla
ment bol dal Allendovou
marxistickou koalíciou za
strašiť a že by bol prijal
nejaký vládny návrh, kto
rý zákerne a záludné sia
hal na korene demokracie
aj tam, kde sa to na prvý
pohľad nedalo hneď zba
dať. A tak porovnanie na
parlamentnej rovine v y 
znieva v prospech čilských
pomerov a proti nám. Vo
liči zvolili parlament s
väčšou prevahou demok
ratických poslancov ako
u nás a parlament s touto
silnou demokratickou pre
vahou bol lepším stráž

U S M ÍV A L SE
A Ž D O M U PO
CELOU CESTU Z B A N K Y
THE N A T IO N A L BANK
VÁCLAVŮV PR V N Í VŮZ. O TOMTO DNU SNIL
UŽ T Ř I ROKY. $ 3.500.
Jezdi opatrně, Vašku.

M Ů Ž E T E M ÍT T O T É Ž PO M OCÍ OSOBNÍ P Ů JČ K Y
N Á R O D N Í B A N K Y A TO K D E K O L I V A U S T R Á L II.

Snad tomu nebudete chtít věřit, ale Národní banka
chce půjčovat peníze — od $ 300 do $ 4:000 (a možná,
že -i více) — a to se zárukou nebo bez záruky.
Zastavte se v kterékoli ..filiálce Národní banky a
promluvte si s námi o osobní zápůjčce — Personál
Loan. Jste-li fair, my budeme taky.

National Bank
300-P-478 D

Utchrpa
Optical Service

com demokratických ustavných poriadkov ako
náš. Ale - ako z ďalšieho
výplynie, ani táto okol
nosť nebola rozhodujúca.
Pri porovnaní pomerov
vo vláde je najväčší roz
diel. V čile bola vláda
úplne v rukách marxistov,
u nás bola vláda Národ
ného frontu, v ktorej ko
munisti nemali síce po
četnú prevahu, ale keď
vezmeme do úvahy tú
okolnosť, že mali najdô
ležitejšie ministerstvá ako
aj to, že s nimi šli aj
takzvaní odborníci (M a
saryk, Nejedlý a Svobo
da), tak mali aj u nás
komunisti prevahu, však
tak či onak treba priznať,
že v Čile na rovine vlád
nej mali demokratické si
ly horšiu pozíciu ako u
nás a^to znamenalo, že
sa museli sústrediť na
ochranu demokracie mi
mo politických strán, aj
na bej pomimo vlády, to
znamená mobilizovať si ly vo všetkých spoločen
ských organizáciách. A tu
prichádzame k tomu naj
dôležitejšiemu bodu náš
ho prirovnania.
U nás rečami a hesla
mi o historickej povinno
sti vytvoriť národnú jed
notu bol celý demokratic
ký život úplne paralyzo
vaný. Lebo demokratický
poriadok neznamená len
existenciu
politických
strán, lež aj existenciu
slobodných a na režimu
nezávislých spoločenských
a záujmových organizá
cií, bez príspevku ktorých
v demokratickom procese
.demokracia fungovať dob
re nemôže.
A komuni
stom, ktorí narazili svojí-

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

K A LE X
K A L E N D Á Ř ČS. E X IL U

Josef Rakušan, nyní v Mnichově, se pustil v exilu
do úkolu, který míval zejména v době národního
obrození mezi Čechy a Slováky nemalý uvědomovací a osvětový význam: začal vydávat pro čs. exil
kalendář — nyní jsme obdrželi vydání pro rok 1974.
Rozsah je o 50 stránek větší než v loňském, vydava
tel získal zkušenost a jsem přesvědčen, že ten, kdo
si exilový kalendář 1974 koupí, “ neprohloupí” , a najde
v něm poučení i zábavu, jak to má ve správném ka
lendáři být. Text je provázen vtipnými kresbami a.
uměleckými fotografiemi. Kalendárium respektuje
verzi katolickou, evangelickou a českou, každý měsíc
je provázen aforizmy, které jsou seřazeny tématic
ky, vtipně, neotřele, z .pera světových osobností, a
mnoho prozradí. Historický kalendář shrnuje řadu
dat v jednotlivých měsících a ty jsou vždy prováze
ny stránkou historieko-politických informací — jed
nak z roku 1973 a jednak z let dřívějších. Oceňuji
redaktorovu pohotovost — na říjnové stránce je již
uvedeno napadení Izraele na Yom Kipur. Pořada
tel dále připojil ke každému měsíci po jednom me
dailonu význačných českých básníků s kratičkým roz
borem díla a básničkou na půl stránky.
V informativní části kalendáře najdeme přehled
českého a slovenského vysílání různých rozhlasových
stanic, seznam exilových spolků, organizací a insti
tucí, exilových nakladatelství, adresář českých a slo
venských restaurací, penzionů a hotelů ze všech svě
tadílů. V literární části R. Selucký radí jak zbohat
nout, S. Volný zachytil rozhovor s čs. psychiatrem
o duševní hygieně exulantů, K. ' Jezdínský referuje
o nejstarších exilových novinách, Jana Černá nabízí
recepty české a slovenské kuchyně, smutný muž Ja
roslav Válek medituje o svém dětství a otci nalože
ném v lihu, K. Michal. J. Schneider, J. Strnad a J.
Škvorecký přispěli zbrusu novými povídkami. Nechy
bí ani křížovka a anekdoty, jak se na správný ka
lendář sluší a patří. Každopádně stojí za to, aby
nás provázel všemi 365 dny příštího roku.
IP
Pozn.: Kalendář můžete dostat též v H D . Cena
A $ 5.80 včetně poštovného.

mi rečami o potrebe ná
rodného zjednotenia na
ubolenú a citlivú dušu po
hroznej nacistiskej okupá
cii, sa toto paralyzovanie
československého demok
ratického života na úseku
spoločenských organizácií
totálne podarilo. Prišli s
návrhom na jednotnú or
ganizáciu odborov, ro ľ
níctva, žien, mládeže, spi
sovateľov, umelcov, telo
výchovy a tak ďalej.
Všetko sa v duchu komuni
stického volania po národ

nej jednote zlikvidovalo
bez ohľadu, že by sa
niekto bol čo len zamy
slel, čo to bude znamenať
Nikoho ani nenapadlo, že
tak ako bolo nesprávne
ostrihať stranícko-politickú formu našej demokra
cie zakázaním niekoľkých
tradičných strán, že tak
isto nemožno na rozkaz
kohosi zlikvidovať druhú,
společensko - organizačnú
čásť našej demokracie.
Že síce sa možno snažiť
(Pokračovanie na str. 14)

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborné provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABB1N, V ic v 3189
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Skládám e účly
Ferdinand

Dobré ploty dobří sousedé ?

• • •

Peroutka

Snad více než čím jiným generace se od sebe tiší "pocitem živo ta". L iterární kritikové tomu d ávají
toto jméno, když mluví o rozdílu mezi spisovateli. Jeden spisovatel píše v dobré náladě ("radostně nesoíi mé paže břím ě živ o ta "), druhý se vyznamená vá těžkomyslností. Jednomu se zdá, že svět je "leh 
ký jako p írko " a otevřen na všechny strany, jin ý cítí život jako past. Některý by chtěl žít sto let,
jin ý z kouta p raví, že má dost toho složitého podvo du, jim ž je lidský život. Jsou různé oči, nervy a ži
votní zkušenosti, a v dějinách lite ra tu ry život bud' voněl nebo zapáchal.
Také generace se od sebe odlišují podle toho, ja k poznaly nebo se dom nívají, že poznaly život: ně
která jako zajištěný a pevný tv a r, jin á jako v ra t kou vlnu. Podle této různé zkušenosti některá gene
race cítila, že ši musí počínat opatrně, zkoumat na
pod nohama pevný svět a že bezuzdnost je dovole
která hlavně konsumuje. Jedna bez starosti spěchá
zatáčky, poněvadž pak není třeba se vracet, jako

každém kroku půdu před sebou, jiná vě ří, že má
na. Po generaci, která budovala, přicházívá jin á ,
přímo k cíli, jiná vě řila, že nejrychlejší cesta jsou
se děje těm, kteří příliš spěchali kupředu.

Budeme m luvit o jedné četě z té generace, která je zvána ge n era cí p rv n í republiky. Budem e mlu
vit v první osobě množného čísla, jako svědek. Hlav ní mužové této generace, která vybojovala, nebo
vyargumentovala samostatný československý stát, jsou dávno m rtvi. Už také naše, následující četa je
bombardována Č asem , ztráty se denně hlásí. Už jen tu a tam někdo zbývá.

V říjnu 1918 byl vyhlá
šen československý stát do nejistého světa. Byla
hluboká krise hospodář
ská - dědictví dlouhé v á l
ky. Někteří západní stát
níci se dívali také na Čes
koslovensko jako na část
Balkánu, odkud přicháze
jí zmatky. Do státu byly
vtěleny proti své vůli sil
né minority. To nečinilo
státní většinu samozřej
mou. Musila to být táž
většina Čechů a Slováků,
i když se mezi sebou svá
řeli jako pět stran nebo
jako dva národy. Byly
chvíle, kdy státní většina
měla v parlamentě jen o
čtyři hlasy více. Do země
se přeléval vliv ruské re 
voluce s cíly, které dale
ko přesahovaly cíle, pro
něž se vedla první světo
vá válka. S tím vším měl
jednat národ, vychovaný
v rakouské monarchii k
oposičnosti a nezvyklý so
bě vládnout. A beze všech
zkušeností v zahraniční
politice.

Od západních intelek
tuálů někdy přicházely
pochybné výzvy. Objevil
se fašismus, a slavní in
telektuálové,
Bernard
Shaw a H. G. Wells, za
čali doporučovat Mussoliniho jako vzor. Za nejbližšími hranicemi spisovate
lé sepisovali nejpodivněj
ší manifesty: “ A ť žije ko
munismus a Svatá kato
lická církev” . Psal spiso
vatel spisovateli: “ S ex
presionistickým
pozdra
vem . . . ” Později se ně
kteří západní intelektuá
lové kořili Stalinovi a ne
přestávali sé při tom na
zývat liberály.
Všechny větry světa se
křížily a srážely nad ma
lou zemí ve středu Evro
py. Vyplývalo nám z to
ho, že je třeba hledal
vlastní cestu.
Velká válka byla skon
čena a - jak bylo řečenc
a jak bylo do největší mí
ry pravda - byla veden:
pro demokracii. Mohlo s<
to zdát dosti velkým úko

lem pro současný svět,
připadalo
nevhodným
hned na to zapomenout.
Když vítězná část světa,
o jejíž vítězství jsme se
strachovali, věřila v de
mokraciii, kdo jsme byli
my. abychom se prot’ to
mu postavili?
Zdálo se
nám logické vyzkoušel to.
pro co se s tak velkými
obětmi bojovalo.

se komunistické interna
cionále a slíbit jí posluš
nost. Potom, co češi a
Slováci mají dělat a my
slit, bude usnášeno be:
jejich námahy na cizím,
místě daleko na východ
od nich. Budou to mít po
hodlné. Vskutku jsme v
tom neviděli ideál nového
národního života.
A roku 1945 skončila
Jiná možnost byla: vy druhá světová válka, v
hrát demokracii, hned ji niž jedna diktatura straš
přeskočit a přihlásit se k livým způsobem ukázala,
něčemu jinému, diktátor co to znamená zbavit člo
skému. Ještě dnes nejsme věka všech práv. Blahose
schopni vidět vadu ve dárnost demokracie
nám
zaaia
prokázána,
svém tehdejším myšlení.
předvedená
Touha českého národa po diktaturou
demokracii byla dostateč největší zla nejsou v de
ně dokumentována. Jak mokracii možna. Snesly
mile dostal, co chtěl, mě se na nás bouře hněvu,
li jsme říci: byl to omyl, neboť někteří vší svou
toto vaše toužení? A Češi nebezpečnou a zvenčí pod
po několik generací usilo porovanou silou usilovali
vali o samostatný svůj o to, aby na místo jedné
stát. Měli jsme opět říci, diktatury byla nastolena
jiná diktatura, která také
že to byl omyl?
Podle mínění některých popírá lidská a občanská
prý existovala lepší vol práva. Byli bychom mohli
ba: připojit se k rodící (Pokračování na str. 8)
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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

Mezi obvyklými nanicovatými m aturitním i tém aty,
Ja ká se předkládají mladým lidem, vstupujícím do
života, bylo letos v Melbourne jedno velice neobvyklé
a zajím avé.
Představovala je fotografie: zeď z hrubých ce 
mentových kvádrů, několikrát lemovaná ostnatým
drátem . Před ní čtyři muži. Jen jednomu z nich je
poněkud vidět do tváře, má na hlavě naraženou če
pici, která může být stejně dobře pokrývkou hlavy
dělníka jako trestance. Z bývající tři muži jsou na
snímku otočeni čelem ke zdi s ostnatým drátem .
M a jí nakrátko ostříhané viasy a pomačkané, nemo
derní dlouhé kabáty. Zadrátovanou průrvou ve zdi
je nejasně vidět jakési šedivé staveniště v pozadí.
Celý snímek působí tísnivě. M atu ritn í komise opatři
la fotografii textem : "Z di a mříže jsou skutečnosti
našeho století. Některé z nich jsou nutné, jiné spor
né a připravené k odstranění, mnohé představuji smíseniny obou dru hů ." Studenti měli za úkol psát na
tém a: D ělají dobré ploty dobré sousedy?
Zamýšlím se, co asi vedlo pány z komise, která o
tématech rozhoduje, k této volbě? T ém a, v němž
se jedná o ostnatém drátu a ohraničující zdi, je
bezesporu politické. V nás, kteří už nějaký ten patek
chodíme po tomto slzavém údolí, vyvolává automa
ticky představu hranic komunistického státu, uzav
řené ohrady, z níž nikdo nesmí bez bumášky ven
a kdo je uvnitř, je vydán šelmám na pospas. Vyvolá
vá v nás představu koncentračních táborů, těch, kte
ré vynalezli nadlidé s hákovým křížem , i těch, které
vylepšili a přivedli k nestvůrně dokonalosti nadlidé
s rudou hvězdou. Probouzí v nás vzpomínky na bez
mocnost v útlaku a ponížení, na černou můru prově
rek a kádrových dotazníků, na hodiny trapného schů
zování, na fízly a esenbáky, sledující každý náš krok,
na m ávátka, která nám vtiskli do rukou při přjjezdu
komunistického potentáta, na "m anifestační volby" s
urnou u nosu těch, kteří h lídali, co do ní vhodíme,
na ohýbání páteře, přetvářku a deptání ducha.
Je ovšem otázkou, jaké asociace může vyvolat zed
s ostnatým drátem u šestnáctiletého či sedmnácti
letého australského chlapce a děvčete, kteří neznají
válku, neznají nedostatek, nevědí, co je to vláda
jedné politické strany a o socialismu si myslí, že
představuje rovnost a blahobyt všech. Je také spor
né, zda podobné pocity jako my měli i páni z matu
ritní komise. Zdalipak chtěli studenty dovést k pozná
ní, že ke šťastnému životu nestačí jen plná peněžen
ka a nový šlágr?
Těžko vědět, jaké pohnutky vedly m aturitní ko
misi. Někteří lidé se na bariéry dívají ze zcela opač
né strany než ti, kteří jsou za nimi uzamknuti. Jsou
i takoví, kteří hrabou prstíčkem dírku do zdi niko
liv proto, aby pomohli lidem uvnitř, ale proto, aby
dírkou mohla proniknout infekce do dosud nenaka
ženého světa.
Bylo by jistě zajím avé vědět, podle jakého klíče
budou odpovědi australských maturantů hodnoceny.
Připíše se jim více bodů, odpoví-Ii, že zadrátované
zdi jsou špatné, že jsou synonymem nesvobody, ko
munismu, nesnášenlivosti, teroru a násilí? Či bude
student klasifikován lépe, rozepíše-li se o přehra
dách, které je v hospodářském a sociálním zájm u
Západu nptno řešit ústupky? Bude-li velebit meziná
rodní "dorozum ívání" přes čínskou zeď , souhlasně
p řitakat přátelským objetím západních státníků s
Brežněvem, plamenně odsuzovat "vměšování se" do
vietnamských záležitostí a všechny další form y po
moci ohroženým národům?
"Z pracujte toto téma ja k chcete," bylo řečeno ma
turantům . Kolik australských mladých lidí však zná
nezkreslenou pravdu o zdích a ostnatých bariérách?
Kolik opravdu v í, jaké tragédie se odehrávají na
východní straně berlínské zdi? A za zdí čínskou?
Kolik Australanů si uvědomuje existenci tisíců, uzav
řených za ostnátými hradbami Sibiře? Ke kolika m la
dým uším a srdcím pronikl hlas Soiženicyna?
Být na nás, abychom odpověděli, pak řekneme:
Ploty vždy staví ten, kdo má špatné úmysly, kdo r.a
nimi chce něco nečistého skrýt. M ěl by být přinucen
k tomu, aby je zrušil. Panáčkovat usměvavě před
bariérou a slibovat hory doly však nikdy vlka ke
zrušení ohrad nepřim ěje. Naopak — postaví větší
ohradu a nažene do ní důvěřivé beránky.
Je však konečně možné, že pro výsledek m aturitní
zkoušky nebude rozhodující, ja k je mladá generace
myšlenkově a mravně zralá a připravená pro život.
Spíš než obsah bude se posuzovat fo rm a, jazykové a
literárn í zpracování tém atu, škoda. Protože tato ge
nerace b y snad mohla vyřešit otázku, s níž si ta
naše neví rady.
M . Čechová
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Skládáme účty
(Pokračováni se str. 7)
být vzati na milost, kdy
bychom svolili, že bude
me mluvit méně zřetemé,
kdybychom dvě diktatury
nesrovnávali tak často.
Neměli jsme k tomu chuť.
Mnozí odešli do exilu, je
diného to prostředí, kde
ještě bylo možno rozpřádat sny o přirozeném ži
votě národa.
Na jejím sklonu suládáme účty z díla jedne ge
nerace, nebo jedné části
jedné generace,
bylo-li
jaké. I když bylo, bylo
potlačeno velkými silami,
a je nyní hanobeno všemi
výrazovými prostředky re
žimu, který se za nic ne
ostýchá. Na druhé straně,
kdykoli lidé mohou poně
kud. zdvihnout hlavu, kdy
koli je pausa v teroru,
národ ukazuje, že ještě
smýšlí, způsobem nejbližším našemu. Nechceme
myslit, že je v tom hlav
ně naše zásluha. Spíše je

to nezměnitelný duch ná
roda, jejž jsme za své do
by vyjadřovali, jako jej
dnes doma statečně vy
jadřují jiní.
Roku 1918 jsme náhle
byli vrženi do veřejného
života, nepřipravení, ješ
tě nehotoví, teprve na
kraji dospělého věku. Stát
byl nový, mladý a potře
boval lidi, kteří by mu
sloužili. Někteří z nás opu
stili pro to svou dosavad
ní činnost. Přišel na nás
pocit odpovědnosti. Slou
žit znamenalo vzdát se in
teresantních rozmarů, kte
rých bychom byli také
schopni, a statuovat hlav
ní věc - udržení, státu. P a 
pírovými radikály jsme
opovrhovali aspoň tolik,
jako oni námi. Interesant
ních rozmarů jsme se
patrně vzdali tak důklad
ně, že jsme určitými sku
pinami byli prohlašováni
za lidi s duchem šedivé
barvy, za milovníky pro

L E T N Í TÁBO R U S Y D N E Y

PRO D Ě T I

od 8 do 15 let pořádá za
spolupráce rodičů a jiných znalců mládeže
O. V lad im ír Ondrášek S.D.B.
v Boys Town, W aratah Rd., Engadine

Začátek 13. 1. 1974 o 5. hod. odp.,
konec 18. 1. 1974 o 2. hod. odpoledne.
Navržený poplatek $ 12.Hlaste se předem na adresu:
O. Vladimír Ondrášek, S.D.B.
St. John of God Hospital,
13 Grantham St., Burwood, NSW. 2134
Telefon: 747-5611

středností, za opozdilce,
nové Ignáty Herrmany,
za poslední příbuzné pa
na Kondelíka, tohoto pra
vzoru všech sosáků.
Byl Karel čapek, hor
livý a pokorný, opouštěl
své pero, aby organisoval
pomocné akce, rozšiřoval
Masarykovy rtivšleauy a
úctu k němu, žádal od lí
ných činnost a od boha
tých peníze pro, chudé.
Vymáhal sympatie svéto
vých spisovatelů pro Čes
koslovensko, jednu chvíli
věřil, že k tčmu přemluví
i komunisty. Byl spocený,
jeho nesilné tělo těžce od
dychovalo na posledním
sjezdu mezinárodního Penklubu v Praze. Seděl tu
stranou H. G. Wells, mlče
li vý, nevrlý, s informa
cemi, že Československo
bude obětováno. Určité
domácí skupiny zleva i
zprava
osnovaly
proti
Čapkovi jeden útok za
druhým, býval to oblíbe
ný debut mladého literá
ta. Čapek nebyl otužilý,
těžko šnášel útoky a ne
chápal je, byl si jist svou
nejlepší vůlí.
U jeho
smrtelného lože ležely no
viny s posledním útokem.
Kare Čapek je zbabělec,
stálo tam. Karel čapek se
bojí bombardování.
Byly útoky i se strany
estetické. Byl F. X. sal
da, zasloužilý tvůrce mo
derní české literární kri
tiky. Doba s^ zpolitisova-

ČESKÁ V Á N O Č N Í MŠE SVATÁ

bude o půlnoci z 24. na 25. prosince 1973
v SANTA SABINA COLLEGE,
90 THE BOULEVARDE, STRATH FIELD .
Všichni jsou vřele vítáni. Budou se zpívat české
národní koledy. Písmo svaté budou číst křesťané
jiných vyznání.
Zve Vás český katolický kněz v Sydney, l
O. Vladimír Ondrášek S.D.B.
' ’
1 St. John of God Hospital, Burwood, 2134.
Telefon: 747-5611
(Všimněte si změny místa pro půlnoční. Už není
v Sydney, kde jsme se mačkali, ale ve Strathfieldu,
kde je dosti místa.)

H O D IN Á Ř *
Z L A T N ÍK *
ŠTEVEN V A R D Y

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

17. 12. 1973
Ludvík Vaculík: The Axe. Deufsch, Londýn,
1973, £ stg. 2.50.

la, a salda vycházel ze
své estetické svatyně, Od
daní ctitelé ho obklopova
li a našeptávali. mu, že
by snad mohl soutěžit s
Masarykem o vůdcovství
národa. Josefu Čapkovi
našeptávali, že by se měl
pokládat za většího spiso
vatele než je jeho bratr
Karel čapek.
Jestliže Salda by byl
měl politicky vést - kam
by vedl? Nebylo zcela
snadno to vystopovat. Mu
sili jsmě s politováním
konstatovat,
že
někdy
prostě šel s muzikou na
ulici. Oslavoval konservativismus lidí, pracujících
na půdě, ale přišel s theorií “ nejkrajnější levice”
a beznadějně se pokusil
napsat proletářské dra
ma. Velebil pevný katolic
ký řád, ale za nedlouho
z něho vycházely révo7uč
ni tóny. Zažili jsme jeho
individualistické i kolekti
vistické výzvy. Když se
objevil fašismus, Salda
také jemu letmo vyjádřil
svůj obdiv. Pronásledoval
nás patetickou kritikou
“ středočeští” ,
ale sám
skončil chválou středu.
Bylo to dokonce jeho p o
slední slovo v politice. Ob
divoval “ čin” , ale který?
Stál před námi trojí druh
činu: demokratický, faši
stický, komunistický. Sal
da střídavě věnoval sym
patie každému z nich. Ne
mohli jsme nad tím necí
tit, že politika, která pra
cuje se štěstím lidí, ně
kdy i s jejich životy, ne
zbytně má jiné tempo než
kvas literární, který se
odehrává většinou na pa
píře.

Jsmě člen y.

Vlastním katem
Sekyra Ludvíka Vaculíka vyšla tuším že v třetím
vydání v Čs. spisovateli v roce 1968, což byl nemalý
autorský úspěch, čtenáři měli poprvé možnost se
s knihou seznámit v roce 1966. Dnes je L. Vaculík v
Československu na přísném indexu a jeho knihy se
nesmějí vydávat. Marion Šlingová tedy přeložila Se
kyru do angličtiny a Deutschovo nakladatelství umožnilo její publikaci. Nemám zde v úmyslu rozvá
dět námět knihy, který čerpá ze slovácké vesnice
za socialismu. Vaculík již dávno nepatří do úprkovské generace akcentující fěrtochem či kožuchem pro
vincionální patriotismus, ten je Vaculíkově generaci
cizí. Naši dědové či otcové, kteří ze Slovácka (či
odjinud) odešli za prací, zůstali do své smrti věrný
mi ogary. Ne tak Vaculík, kořeny ke slovácké půdě
nijak nepřesekl, stal se však světoobčanem.
V podstatě jde o monolog, ve kterém hrdina příbě
hu konfrontuje idealismus svého proletářského otce
se svými -zkušenostmi nabytými v době stalinismu.
Jediným výsledkem je pak desiluze, kterou v. pová
lečných letech sdílely s autorem statisíce jeho spolu
občanů. Vyprávění není agresivní, ale ironické; ne
volá po drastických opatřeních, ale zdravém rozumu.
Není pak divu, že se Vaculík stal trnem v oku
dnešního režimu, a to nejen pro autorství Dvou tisíc
siov, ale pro celkový postoj. Jestliže se obdivuji Va
culíkovi jako spisovateli, pak moje sympatie mu ne
patří jako politickému mysliteli — stojí na frontě,
která ho likviduje, to mohl vědět již dávno. Sociali
stická kultura nemá pochopení pro lidi, kteří jdou
cestou, která není předem vyznačena příslušným od
dělením KSČ. A takoví lidé, a ť jsou jakkoliv schopní,
si sami brousí sekeru, kterou budou dříve či později
sťati.
IP
Kdo dosti dlouho žil,
poznal průvan dějin, změ
nu a střídání věcí, vznik
a úpadek. Vraťm e se k
“ pocitu
života” ,
jímž
jsme začali.
Existuje-li
generační
mezera, cdděluje-li naši
generaci něco cd západní
mládeže a činí nám ji
nepochopitelnou a nás jí,
je to rozdílný pocit živo
ta. Francouzský filosof
Bergson psal: “ Existence
se mi jeví jako vítězství
nad nicotou. Nemusilo by

SWISS T R A IN E D
W A TC H M A K E R S
K. Ebner

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

R E T R A V IS IO Ň

největší australské
skupiny pro hromadne
, nákupy

být nic, žasnu nad tím,
že něco je.” Tak jsme se
naučili znát život. Viděli
jsme věci vznikat a pomíjet, byli jsme svědky
toho, že 'vše, co je, má
svou historii, -vzniklo sna
hou a hyne bez ní a oezprozíravosti. Porozuměli
jsme tomu, že něco nemu
sí být.
Západní mládež se za 
bydlila v současném sta
vu v ěc í,' který jí mnohé
dává a mnohé dovoluje.
Nechuť k historii ji chrá
ní před některými myšlen
kami. Cítí svět pod sebou
dosti pevný, aby mohli
být “ rebelové bez příči
ny” ,
revolucionáři bez
programu, jen pro poteše
ní z ruchu revoluce. Vy
padá to bouřlivě, ale v
určitém smyslu je to krotNké a je v tom mnoho spo
léhání. A - ale'dosti o tom.
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Česká restaurace
^

DISCO UN T HOUSE

G onfin. “ G O U R M E T "
R e sta u ra n t “ L A B U Ž N ÍK
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay

241A Oxford IStreef.

Sydney, tel. 31-7393

Cestujete-li do zámoří nebo uvažujete-li o dárku k vánocům,
zveme Vás srdečně k prohlídce naši rozsáhlé kolekce výrobků z
P R A V É K Ů ŽE A J E L E N IC E

* dámské a pánské kabáty * saka * sportovní kalhoty * obleky
* opasky * náprsní tašky * aktovky. — Máme rovněž velmi
praktické cestovní brašny * kabelky * boty * povlaky na volanty atd.
Všechno zboži je vyrobeno vedoucími evropskými kožedělnými 'podniky.
Budete vítáni, přijdete-li si. věci nezávazně prohlédnout a porovnat si
naše ceny. Jsme přesvědčeni, že. budete příjemně překvapeni.
Velkoobchodní i detailní ceny. Přijímáme splátky — lay-by-s.
Navštivte

Y U T I L

—

Q U A L I T Y

GOODS

282 Pitt Street, Sydney, NSW. 2000. Telefon: 212-2358

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

Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h.
a od 5' do 9 hod. večeř, v neděli :po celý
Přijďte určitě, budete spokojeni !
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných

17. 12. 1973
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Guenter Reichert: Ztroskotání M alé dohody (F ID E S , Muenchen, 1972)

I—
.... ..WI ~-U6,
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Počátky diuhé světové volky

který prý - podle autora
- ztrávil, podobně jako
československý
ministr
zahraničí Beneš, více ča
su v Ž.enevě než v hlav
ním městě své země.
Ačkoliv se spíše M aďar
sko pokoušelo dobýt ztra
cených území - zejmena
Sedmihradska, utkala se
Malá dohoda nejdříve s
Rakouskem, které si ne
dělalo vůbec žádné územ
ní nároky. Reichert jm e
nuje třebas Hirtenbergerskou aféru: roku 1933 při
jelo z Verony do Hirtenbergu 50 vagónů se zbra
němi,
které byli zčásti
určeny pro Maďarsko,
zčásti pro Starhembergovu Domobranu. Dlouhý
konflikt se velmoci pokou
šely držet na “ malém pla
mínku” , protože se zatím
v Německu dostal k moci
Hitler a měly jiné staro
sti. Malá dohoda však by
la naprogramována na
Podunají a Balkán a o

Z pohádek okresního tajem níka

události jinde se - podle
Reichertova názoru - ne
starala. Jiným nouzovým
případem, o němž se autor
zmiňuje, byly jugoslávské
obavy z toho, že by Itálie
mohla nabýt většího v li
vu ve střední Evropě. Bě
lehradská vláda částečně
mobilizovala, když Musso
lini poslal několik divizí
na Brenner, aby Hitlera
odstrašil od “ rakouského
dobrodružství” . Další spo
lečný zájem tří zemí Ma
lé dohody se týkal restau
race Habsburků v Ra
kousku. Když však stou
pající ohrožení nezávislo
sti Rakouska vyvolávalo
v této zemi stoupající mě
rou vzpomínky na minu
lost a oživovalo zároveň
myšlenku monarchie, do
stala se Malá dohoda me
zi “ šibenici a guillotinu” .
Nepřála si ani anšlus ani
restauraci
rodu.

habsburského

titulu než připojení Ra
kouska k Hitlerovu Ně
mecku. Do zcela proti
chůdného extrému upadla
prý Jugoslávie. Dala na
cistickému Německu na
vědomí, že by Bělehrad
nebyl tak docela proti sou
sedství Německa. Titulescu rozpoznal, že klíč k
problému drží Sovětský
svaz a chystal se navodit
sblížení, kterým se méia
jeho země osvobodit od
latentního problému Bessarabie. Král však svého
ministra
v
rozhodném
okamžiku propustil Zača
la československá krize,
v níž Malá dohoda necha
la dr. Beneše na holičkách.
- nebyla pro takový pří
pad zřízena.
Autoru je nutno přiznat
objektivnost, i když říká
nepříjemné věci,
které
zvláště
nám,
starším,
znějí poněkud kacířsky.
^ Ještě nezaujatěji postu
puje americký diplomat
Kennan, který přibyl do

n/ýtit^do poslední mrtě zbytky oportunistických pra
vičáků nebo, chcete-li/~pravicových oportunistů: za
pékat do chleba otrušík; soudruzi mají žaludek kach
ní, ty to neporazí, kdežto reakcionáři jsou hákliví a
natáhnou' brzo brka. Dalším zlým znamením bylo.
Jaroslav Kujeba
že v byru seděla Libuška, to je, abyste věděli, moje
Myslím, že je, milí pionýři, trochu nepřesné tvrdit, písařka. To bylo vlastně nejpodivnější, protože se
že se nž dnes nedějí zázraky, že v socialistické spo jí ještě nikdy nepodařilo přijít před desátou.
lečnosti pro ně není místo. Podle mého názoru se
Všechny tyhle události mne naplnily předtuchou,
čáry neustále provozují. Vezměte si jen naši inve která se zkonkretizovala o osmé telefonátem ze Za
stiční výstavbu, neprovádějí tu soudruzi kouzla ne hradního města. Cestující na tamnější zastávce če
ustále? Nebo to stálé sjednocování a zaokrouhlování kali už přes hodinu na autobus, který by je zavezl do
cen, co s tím sé napáchá podfuků, chci říci, kou práce, do školy, na nádraží. Opačným směrem na
zel! A není vlastně zázrak už to, že se strana drží konečnou do Hostivaře už prý jelo několik vozů, ale
tak dlouho u moci, i když si o ní lidé myslí ledacos? zpátky se nevracel žádný. Okamžitě jsem svolal
To není zázrak, to je estébé, namítne snad někdo. všechno členstvo Socialistického svazu mládeže a oba
Ale já říkám, že ani dvakrát tolik orgánů by to ne jsme se vydali na místo úzkoprofilových pracovníků
udrželo bez zásahu vyšší moci. Je halt nutno, aby do Hostivaře. Tam to vypadalo jako na Růžovém pa
to byla kouzla přizpůsobená modernímu socialismu, loučku. Husté křoví šípkových růží vroubilo koneč
v tom je celý problém. Vemte si například Tondu nou stanici nepropustně a zevnitř se ozývalo hutné
Hanouska. Však počkejte, až vám jeho případ po chrápání. Vzpomněl jsem si na prastarou kletbu,
vím, uznáte, že tu měly prsty nadpřirozené mocnosti. kterou vyřkl kdysi jeden zrádný emigrant, když se
Samosebou socialistické.
stěhoval z Hostivaře do Zahradního města. “ HaTonda Hanousek býval řidičem na autobusové lin nousku, Hanousku,” zvolal na hranicích rodné vsi
ce 236. šoféroval autobus, který mu dělnická třída na adresu našeho hrdiny, který po něm přejímal
svěřila, tak spolehlivě, 'a pilně a přesně z Hostivaře hostivařský byt, “ do roka a do dne budeš se mnou
do středu města, že ho navrhli na vyznamenání. v pracovní době gáblovat!” A uvědomil jsem si, že
-Dostal čestný titul hrdiny autobusové dopravy a to bylo právě před rokem. Strašlivé proroctví se
zároveň možnost dalšího zdokonalení. Měl být po naplnilo.
slán mezi řidiče všech řidičů, do Moskvy. Užuž balil
Můj průvodce, jak už <je dnešní socialistické mládí
kufry, užuž se učil říkat: “ Stojtě sprava, prochoditě krkolomně odvážné, chtěl prokletí Tondy Hanouska
slěva, držitěs lěvoj storony!” Vtom přišel 15. říjen.
zdolat svým zápalem a zavírákem, než však mohl
Od samého rána nebyl ten den normálka. Ukazo srdce k boji vytasit, umřel mlád, 65 let, v křoví
vala se znamení, ne sice na nebi, to, jak známo, u bídným vysílením, volaje, že socialistickému člověku
nás neexistuje, ale za to například na mém ohryzku. je zapotřebí více uvědomění a ostřejších nožů, než
Při holení jsem se neřízl, ačkoliv od té doby, co jsem mají kapitalisté. I další dva dobrovolci. cestující,
vypotřeboval žiletky z Tuzexu a používal jsem če- kteří přispěli pátrat po zmizelém autobusovém pro
Dešek tuzemských, to bývalo na denním, pořádku. vozu z osiřelé stanice v Zahradním městě, se poS.áyx jsem kráčsl do byra. bleskl mi Msveo. nápad, krjszJ™ arvseiat feoašií koten aiEobtisti Tandy Hae zů taky b rit nevsesE- líspašt a č ptÉB. .jak. vy- aoESEaL. Jeden. 33 igrsrasai b o i j m ešá sss ze slav
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G. F. Kennan: Diplomat v Prazd 1938 - 1940 (G overts, F ra n k fu rt/M , 1972)

Když v noci 21. srpna 1968 přepadly jednotky pěti států Varšavského paktu
Reichert cituje dokonce
Československo, opakovala se historie aspoň ve dvou směrech. Útočníci nebyli Benešův výrok
“ Raději
novi, už roku 1938 se na Československou republiku jako supi vrhly v závěsu anšlus než restauraci” ,
velkého útočníka Polsko a M aď arsko, aby urvaly z um írajícího státu to, co jim aniž se však blíže zmiňu
jejich protektor — H itler, nechal. Útok roku 1968 vytvořil na přechodný čas je o jeho okolnostech a
jakési ideové spojenectví Československa, Jugoslávie a Rumunska, obdobu M a době. Na druhé straně
lé dohody, která se rozpadla jako předzvěst světové katastrofy. Jsou-li událo uvádí, že Praze byla teh
sti a příčiny srpnové tragédie Československa dosud v dobré paměti, není na dy časem bližší myšlenka
restaurace bez císařského
škodu, že historikové připom ínají právě dnes zánik tehdejšího útvaru.

Původní smysl Malé do
hody, uzavřené v letech
1920/21 mezi Českosloven
skem,
Jugoslávií a Ru
munskem, bylo zachovat
status quo na Balkáně a
ve střední Evropě a za 
bránit všemu, co by tento
stav mohlo ohrozit. P ře
devším se tu při jejím
vzniku myslelo na vzkří
šení velmocenských plánů
Rakouska a Uherska a
na jejich nové vyzbrojení.
Autor šestého svazku pub
likací
Sudetoněmeckého
archivu však tvrdí, že ten
to negativní cíl iniciáto
rům brzo nestačil. Signa
tářské státy měly mezi se
bou zintensivnit obchodní
styky a hospodářskou spo
lupráci. K publicistické
podpoře byla ustavená
Malá tisková dohoda a
nechyběly ani pokusy pro
vádět společně zahraniční
politiku. Mluvčím Malé
dohody byl rumunský mi
nistr zahraničí Titulescu.

■

Československa právě' v
den mnichovského diktá
tu, zůstal jako úředník
amerického
vyslanectví
skoro do konce roku a do
Prahy se vracel i roku
1940, aby se staral o bu
dovu zavřeného dipmmatickeho zastoupení. Naučil
se natolik česky a sloven
sky, ze mohl číst noviny
a domluvit se i s obyva
teli. že 36 zpráv, deníko
vých záznamů a úryvků z
dopisů pochází devět z
doby
od .mnichovského'
diktátu do zřízeni Protek
torátu. Ostatní se vztahu
jí k událostem mezi kon
cem března 1939 do vy
puknutí
druhé světové
války. Jen poslední zá
znam je z roku 1940 a pře
hlíží minulého půldruhé
ho roku.

meckých sociálních de
mokratů, tato pasáž patří
k nejdramatičtějším z ce
lé knihy. Naproti tomu
chladně zachycuje hospo
dářskou bídu obsazeného
zbytku
Československa,
jemuž nevládl protektor
von Neurath, nýbrž “ typ
německého polovzdělance
K. H. Frank” . Má pocho
pení pro nominálně úřa
dující českou vládu, pro
presidenta Háchu; byla
bezmocná, ale kladla do
posledních možností od
por proti vysídlování ži
dů. Naproti tomu na Slo
vensku - podle Kennana seděl antisemitismus hlou
běji. Protižidovská opatře
ní tu nenarážela na odpor
jako v Praze, spolupůso
bila při nich celkem ochot
ně Hlinková garda a stra
Kennan se jen tu a tam na.
nechává strhnout svým
Celkem je tehdejší tra
citem, to třebas tam, kde gédie Československa, jak
■líčí, jak na obyvatelstvo se nám jeví v Kenna no
Československa zapůsobil vých záznamech, příkla
Mnichov a 15. březen 1939. dem bezohledné velmocen
Jinak zůstává nezúčast
ské politiky, která byla
něným divákem, neutrál
.„podněcována emocemi ná
ním, jako byla tenkrát
rodnostních ménšia a za
země, která ho do Prahy
krývána pláštíkem iluzor
vyslala. Ale právě ty
ního přání “ míru pro na
osobnější zážitky zapůso
ši dobu” . Dnes je to na
bí na českého čtenáře nej
jiné straně třebas omeze
víc.
ní dodávky oleje. Prag
Americké vyslanectví se matici se prosadí vždyc
stalo koncem března toho ky, zásady nehrají příliš
J. S.
roku útočištěm židů a né- velikou úlohu.
né Stalinovy stati o jazyce, že “ slovní zásoba jazyka
se stále mění” , druhý použil skalpelu nůžek z někdej
ší výbavy krejčíka, soudruha Bilaka. Obě ostří se
však brzo otupila a dobrovolci vydechli na trnech
růžových keřů své heroické životy.
Zapeklitou situaci zachránila má písařka Libuška.
Svobodná Evropa prý hlásila zprávu o hostivařském
případu a tvrdila, že kouzlo může zlomit přesně v
8.31 jedině čistá soudružka. Věděl jsem, že Mnichov
je spolehlivější než Vinohradská a usnesl jsem se
jednomyslně že vyčkám. Vypočítal jsem si na svých
hodinkách značky Poběda složitým dělením a. ná
sobením přesný čas a rozjel jsem hnutí za čistou
soudružku. Zapojil jsem do pátrání Veřejnou bezpeč
nost, akci Z, akci Reflektor, partu brusiče Karbana,
i. pionýry, Sávu Šabouka, Baník Ostrava i Slovan
Bratislava. Ale znovu jsem si ověřil své podezření,
že široká je cesta socialismu, úzká však cesta ctno
sti. Po celé vlasti nebyla bezúhonná soudružka k
sehnání. Nakonec, když se čas vršil, musel jsem vzít
za vděk Libuškou, i když . . . . nu, ale na to jste
příliš mladí, milí pionýři. Jsem rád, že jsem ji k akci
vyzval. Poznal jsem, že jsem, zaměstnávaje ji, cho
val na svých prsou Trojského koně. Libuška totiž
vyňala ze záňadří malou červenou knížku a začala
z ní podivným zpěvavým jazykem předčítat. A ná
stojte! Šípková hradba se před ní rozestupovala sama
jako na povel, a Libuška kráčela bez jediného škráb
nutí až k Toníkově autobusu. Našla v něm oba, To
níka i jeho společníka. Vyspávali po svačince a
o autobusovou dopravu nedbali. Libuška přistoupila
k zakletému šoféru, políbila ho, on se okamžitě pro
bral a sháněl se po kleštičkách. Byl by si ji, jak se
sluší a patří vzal, ale bdělí orgáni ji zatkli dříve,
než mohla jeho nabídku přijmout. Použila totiž při
zaříkávání kouzelných formulí předsedy Maa. toho
zatvrzelého stalioísty. Toník, kterému bysto soudní
zi přezděli Xooík. šípkový, shání teď kouzlo, kterým,
by vysTOĎwS sto® y s s w t o f i f c Soaěéhá. ca příští
ajsneSE- kssra. je t šběííssel.
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VALERIE
Božena Sirková

Na Štedrý večer I
JANKO JESENSKÝ
Zase zvonia, zase s v ie ťa , zase sa spev
k nebu vznáša:
dve tisíc je skoro roko v, ako láska zrod ila sa,
ako sa je j p o k lo n ili, cla .-y svoje po lo žili,
ako všetci svetom pošli, aby ľ ú b iť n a u č ili.
I ja sa je j kla n ia m nízko, ako p rv í, až ku zem i:
krá sn y š te d rý večer aspoň troška štastia
prinesie m i.
Zvony zvonia, v y zvá ň a jú . Bože m ilý , ako to je?
Tom u zvonia, vyz v á ň a jú , čoho v celom
svete nieto.
K ostoly sa rozp ie vaív. Každá pieseň o nej zneje,
ale o čom piesne v ra v ia , n ikto nevie kde je .
Na la v ic ia c h s v ie ťa sviece, ž itý plam eň
na o ltá ri,
ale iskerečka lá sky v ľu d s k ý c h očiach nezažiari.
Vo sviatočnom rúchu to ľk o shrnulo sa
ku nej sveta,
ale ľu d ská duša holá, vych u d n u tá , neodetá.
F a rá r káže o nej všetko s ťa b y uvarené m íči,
ale ľu d s k é srdce b ije , a v tom srdci —
pino žičí.
Š tedrý večer- N echoď m im o! Nastav sa
u našich d v e rí!
A k máš medzi d a rm i v ie ru , m ilo stivé u d e ľ v ie ry .
Kde je v ie ra , tam sú srdcia na k ríž žitia
nie p rib itie ,
tam je š ťa s tia , tam je ra d o s ť, tam je láska,
tam je ž itie ,
tam je ohlásený pokoj medzi ľu d m i dobrej vô!e,
tam je dneská Š tedrý veče r; hoci a j pri
holom stole.
(24. X I I. 1916) ^

D ráteník Hradčanský byl známou postavou v podbrdském k ra ji. Od ja ra dc
podzimu se vláčel vesnicemi a zimu trávil většinou v nemocnici. Byl to kme
vysoké, mohutné postavy, jehož výraznou tvář s. orlím nosem zdobily bílé vlasv
a plnovous, a fialkové oči vroubily kartáčky brv. Hradčanského dovedné ruce
připomínaly kostrbaté kořeny stromů a mimo drátování dovedly spravit kde
jakou hračku. Děti ho milovaly a kdekoliv se objevil, obklopil ho houf drobo
Niny. Dovedl totiž při práci vyprávět tak poutavě, jako nikdo jin ý. Znal nejer
všechny hrady, zám ky a zříceniny v našem kraji a báje, které se k nim pojily,
ale stačilo se zeptat, proč se nějaké místo v okolí jm enuje třebas Cikánka,
Klínek, Slonovec, Kubova lávka a j. a už se usmál a vyprávěl ochotně pěkné po
vídky tak souvisle, jako kdyby se perličky sypaly z rukávu jeho ošuměléhc
vojenského pláště.

Kolovaly o rěm pověsti,
že byl posledním pánem
hradu Žebrák, císařským
důstojníkem, že se měl
oženit s šlechtičnou Vale
rií, ale ta od oltáře utek
la a že se potom napolo
pominul rozumem. Jeho
skutečné ■ osudy z doby,
kdy byl mladý, nikdo v
kraji neznal.
Naše rodina měla k
Hradčanskému
zvláštní
úctu. Příležitostně/ býval
zván ke stolu, 'zvláště o
svátcích. Otec ' ho poznal
ve Vídni,
oslovoval ho
“ Kajetáne” a\ on říkal
otci ‘ “ Jene” . Kdysi spolu
zpívali v Hlaholu a v té
době ^e stal Hradčanský
kmotrem mé sestry .Ma
rie, pojmenované na kmot
rovu žádost druhým jmé
nem Valerie.
U nás
na půdě měl
Hradčanský uležen zam
čený plechový kufr a
vždy, když při návštěvě
jeho- obsah “ větral” , jak
říkával, připomínal mé
mu otci: “ Jene, nezapo
meň na svůj slib!"
Vánoce bývaly u nás
veselé a slavnostní. Pro

nás děti dodávala přítom
nost Hradčanského slav
nostnější ráz celým svát
kům. Bývaly to nezapome
nutelné chvíle, když Hrad
čanský, pohoštěn tatínko
vou slivovicí, seděl s ná
mi kolem sálajících ka
men a vyprávěl vždy do
cela nové povídky.
Jen poslední vánoce ;
ním' byly jiné. Delší dobu
předtím churavěl, nemohl
cestovat. Z milosrdenství
ho- na čas přijmuli do pi
vovaru,
kde
zametal,
později byl v místním
sanatoriu,
aby přečkal
zimu.
Na štědrý den ho k nám
přivezl soused už po po
ledni. Venku sněžilo. Na
zamrzlých oknech se třpy
tily hvězdy,
rampouchy
jako svícny dosahovaly od
okapů až k oknům,
k
nimž přilétaly sýkorky,
aby si uďobly z kůže špe
ku. V kamnech praskalo,
z kuchyně linula vůně
štědrovečerních lahůdek,
stromek, -lesklé vánočky
a nedočkavost dětí do
plňovaly náladu.

viděli, slyšeli . . . záři v e 
likou a sbor andělů v slá
vě velebíce Pána . . . Glo
ria .. . Gloria . . . ”

Za jejího zpěvu Hrad
čanský ■s námahou vstal,
jeho oči zjasněly a šťast
ně se usmíval. Pak náhle
rozpřáhl ruce a horoucím
hlasem zvolal: “ Valerie,
moje
V alerie!” , načež
klesl na kolena, pak se
Hradčanský byl nemo
docela zhroutil a za něko
cen. Klátivým krokem do
lik minut skonal.
šel ke kamnům, sedl sí,
oteklé nohy přikryl po
Všichni jsme plakali,
krývkou, horečným po Štědrý večer pro nás pře
hledem nás pohladil, usrkl stal být štědrým a slav
čaje, smutně se díval na ným, i když otec všechny
své znetvořené ruce a utěšoval, že Hradčanský
mlčel.
odešel z tohoto
světa

Začalo
se
stmívat.
Sestra Marie se ve svém
pokoji připravovala na
vánoční sólo, které měla
zpívat, v kostele.
Vyšla
první
hvězda,
prostíral se stůl. tatínek
připevnil svíčky a bratr
rozsvítil vlasatici.
Otec, aby hosta povzbu
dil a aby dal matce čas
k dokončení večeře, vy
zval sestru, aby zazpívavalá. Ta vyšla ze svého
pokoje jako andílek - v
bílých šatech, dlouhé zla
té vlasy převázané stuž
kou, v ruce lucernu, při
pravenou na Půlnoční. Na
otcův -pokyn
nasadila
jasným sopránem a její
hlas se nesl jako zvonky
rolniček:

šťastný, že zemřel v kru
hu těch, kteří ho měli rá
di.
Po vánocích měl dráte
ník Hradčanský pohřeb,
na který přišly spousty
lidí z celého kraje. Otec
vyndal předtím z plecho
vého kufru vyznamenání
a uniformu husarského dů
stojníka, kterou
musel
vzadu rozstříhnout, aby
alespoň zakryla mohutná
prsa nebožtíka.

Často na ty smutné v á 
noce vzpomínám, ale s
odstupem času si připo
mínám spíše šťastný, něž
ný úsměv, krášlící tělo,
které opustila v posled
ních chvílích bolest. Duše
Hradčanského odletěla s
anděly tam vysoko, kde
“ Pastýři,
co se vám snad mu bylo lip a kde
zdálo vnoci . . . co jste snad našel svou Valerii.
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BYLY KDYSI
VÁNOCE
J iří Sýkora

Kdysi jsem si prával všelijaké nádherné věci.
kolo, opravdickou mičudu, maňáska, knížku od Foglara, vzduchovku, sílu, kouzelnický proutek, psa, který
by mne poslouchal a trhal pouze ty, na něž bych
ukázal, a nůž se dvěma želízky. Míval jsem mnoho
želízek v ohni. Nikdy jsem však nedostal ani nůž
se dvěma želízky ani opravdickou mičudu, ani ma
ňáska, nedostal jsem vzduchovku, ba ani ten mizer
ný kouzelnický proutek, a na štěstí ani toho psa.
Jen jednou jsem dostal knížku od Foglara, a o hodně
později sílu, ale ani jedno poct stromeček.
Většinou jsem dostával takové to hezoučké pěno
vé cukroví, do kterého kousnete a vmžiku vám jde
z úst bílý oblak chutnající po jádrovém mýdle. To
nemluvím o nadšení, které se mne zmocňovalo, když
jsem dostal čerstvě opravené botky či dokonce, jej,
čepičku až na ouška. Juch. Obě. Jednou mne obda
rovala škola. Obdržel jsem plavky. Jejda, plavky!
Srdečko mi málem přestalo pracovat. Měl jsem ten
krát bláhovou chuť strhnout se sebe oděv, vhoupnout
do těch krásných plaveček, vyběhnout na zasněženy
školní dvůr a tam vesele běhat, skákat, plavat, pla
vat . . .

Ty plavky jsem neužil ani v létě. My se koupávaii
nazí. Kdybych se býval mezi kluky objevil v plav
kách, pomyslili by si, že jsem nemocen. Kde jsou ty
časy . . .
Kde jsou ty časy, kdy se poprvé objevilo Jezulátko s plnovousem! Kde jsou ty časy, milí přátelé, kdy
se na ulici poprvé '■objevil podivný stařec v rubášce
a kupeckém kožichu vedoucí za ruku Číňánka a pro
křehlého černouška? Aby udělal Jezulátku čáru přes
rozpočet, vážil k nám cestu až z tajgy. Měl medový
hlas, ale děti se ho bály, protože říkal takové div
né věci:
Tak co, Venoušku a Bo-rísku, byli jste hodní? Jak
pak jste se umístili ve sběru odpadových hmot? A
jestlipak jste podepsali mírovou petici? A co ty.
Naděždo, jakoupak ses namodlila, eh, naučila ágít
ku, eh, básničku? Že se nejmenuješ Naděžda? Rů
ženka? A to se tatínkovi divím. Tak co ta básnička?
A Růženkanaděžda spustila: Pepík, Jenda, Mařka, Franta,
vystopují diverzanta!
A děda Mráz děti pochválil, děti řekly: děkujemesoudruhudomovnídůvěrníku, a děda Mráz na ně bod
ře zahrozil: Ej, vy molodci šibalové!
Potom se otočil k rodičům a řekl: Inuinu, máte to
ostražité pionýry, soudruhu inženýre!
A odešel. Do zbledlých tváří celé rodiny se jen
pomalu, pomalinku vracela barva. Pan inženýr a
soudruh Mráz pak na chodbě dojednávali kolik za to.

Bylo to moc pěkný, soudruhu Mikulá, pardon, sou
druhu důvěrníku Mrázi, tady je dvacetpět korun, že . .
Rádo se stalo, soudruh inženýr, my si to konečně
nanesli na schůzi, bylo vodhlasovaný, chápeš, proti
kněžourům: hlavně, že sme tydlety západní žánry
vodbourali . . . Hele, soudruh, víš kolik brával dřívejo
ten bejvávalej živnostník Jakubec za to, že dělal
Mikuláše? Padesát korun! Nevěříš, soudruh, co?!
Věřím, věřit se musí . . . No, tak tady máte, sa
mozřejmě, soudruhu důvěrníku, ještě pětadvacet, aby
se neřeklo, aby se neřeklo, aby se něco blbýho neřeklo, no!
A bylo to. Inu, děda Mráz byl přísný a nesmlouva
vý chlapík v plné síle. Jen jednou jakýsi opilec spě
chající v křivkách kolem naň houkl:
Co tady lítáš pěšky, dědku, když máš trojku? Jo.
ale na vysvědčení, viď, chachacha!
Ten člověk se pak prý při výslechu vůbec nebránil,
dokonce na sebe vzal ještě tu vraždu v Nasavrkách
a ty požáry v USA. A na to druhé jej omilostnili.
Na dědu Mráze byla spousta vtipů, někdy tak oškli
vých, že je ani nemohu vypsat. Vtipy byly hrubé,
nekulturni, našemu lidu tak nějak cizí. Pravda, rý
palové se našli.
Vždycky.
Tací byli pak z vě
deckého hlediska zesměšněni, protože je jasné, že
Mikuláš a Jezulátko existovat nemohou, kdežto děda
Mráz, kdežto děda Mráz . . .
Děti bývaly zmateny a často volaly: My chceme
zvoneček a betlém a Jezulátko, my nechceme sou-
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Zázračná píseň
Jiřina Zacpaiová
Zdálo se, že to nebudou hezké vánoce. Navzdory všem přáním míru a hojnosti, která přinášely našlechtěné kartičky, vypadalo to v Městečku více ja k o krátce po válce než ve vánoční čas. Pak i ta přá
ní a pozdravy přestaly docházet. Pošta stávkovala a k poště se připojily ostatní cechy, aby lidem do
kázaly svou důležitost. Zahálely ruce pekařů a zah radn íků , dělníci odmítli obsloužit stroje, zastavily
se vlaky i parníky. V cechovní siní to vypadalo jako na dražbě — když mluvčí cechů přihazovali
sobecky na své požadavky. Rychle vym izely z obchodů hračky i pamlsky, ba ani jindy opovrhované
drobnosti nebyly k dostání. Slibovaly to být velmi chudé vánoce pro děti v Městečku.
Lidé byli neústupní, neurvalí v honbě za penězi,, i když si za ně mohli už tak málo koupit. Jedině pro
hlášení cechu pivová rečného, že vydá něco ze svých zásob pouze přátelským cechům, zatřáslo trochu
tvrdošíjností lidí, ale zdálo se, že na nápravu už je pozdě. Nakonec i vým ěnkář Městečka, který po
léta dělal Mikuláše, houpal děti na koler.ju a mra čil se pod vousy, když mu děti prskavě do uší šepta
ly svá přání, prohlásil, že odkládá mikulášské roucho, dokud nedostane dvojnásobnou odměnu; teprve
tehdy se rozhodla zakročit městská Rada.

Vrchní konšel si zavo
lal prvního cěchmistra a
takto mu řekl: “ Pane Bob
ku, takhle to dál nejde.
Lidé se nám vzbouří a i
když to nějak přečkáme
do příštích voleb, už nikdy
se do Rady nevrátíme.
Musíme něco udělat. Do
mluv cechům, přiškrť je
jich požadavky, ať se
umoudří aspoň v tuto do
bu. Vždyť hubené a hlav
ně suché vánoce - to by
nám lidé nikdy nezapom
něli.”
Pan Bobek jen pohodil
hlavou. “ Nikdy jsi nedal
na mou radu. A byl jsi to
ty, konšeli, který jsi li
dem tolik nasliboval. Ale
abys neřekl, že opouštím
potápějící se loď, jsem
ochoten ti pomoci. Co na
vrhuješ?”
Zatřásl vrchní konšel
bělavou kšticí a řekl:
"Abychom zachránili ně
co z poezie vánoc, roz
hodl jsem se dělat Miku
láše já. Vyslechnu přání
dětí i dospělých, pěkně
k nim promluvím, snad i
něco nového přislíbím a

t,y, oooku, zaum jeunej z
cechy. Mezitím lidé trochu
pozapomenou na nespoko
jenost, přestanou žehrat,
idylou vánoc a přísliby si
je koupíme do budouc
na.”
“ A proč zrovna ty bys
měl dělat Mikuláše, kon
šeli?”
“ No já přece jsem ten
nejlepší a největší - komu
jinému by slušela úloha
Mikuláše?”
“ A co já - mimo handr
kování s cechy? I já se
chci nějak zapsat v srdce
a vděčnost lidu.”
“ Ty jsi takový moudrý,
pane
Bobku” ,
odvětil
vrchní konšel, “ co kdyby
ses připojil' k třem mudr
cům od Východu? I ti
jsou důležitou složkou vá
noční iluze.”
“ Navrhuješ tedy, abych
vedl tři moudré muže?”
“ Ne, to zrovna ne” ,
odvětil konšel, “ ne vedl.
Víš, Bobku, doba se moc
změnila. Dnes musíme po
stavit do čela toho, který
tradičně býval poslední až někde vzadu. Dnes
musí vést průvod náš čer-

pravu mávátek, a dědečka už máme, a ť jde pan
soudruh domovní důvěrník Mráz pryč!
A kolikrát se stalo, že rodiče nezacpali dětem ústa
včas.
Pak jednou se po dlouhém předlouhém čase opět
mělo objevit Jezulátko. .Objevil se Hostovský, Deml,
Zahradníček, Klíma — proč ne Jezulátko? Byla jen
obava, zda se odněkud zpozarohu nevyřítí výše již
zmíněný občan Mráz a nezačne hřímat:
Huš, křesťanská stvůro, za to jsme my dědi M rá
zi trpěli? Soudruhu inženýre, beru to pod cenu!
Nepřál jsem si tehdy ani žádný dárek. Stačilo mi,
že se objeví, že se mihne pod stromečkem — oprav
dické Jezulátko. Tajně mi špitne do ucha:
Jiří Sýkoro, jsi neznaboh, ale jsi společně s dětmi
rád, že jsem se vrátilo, a proto teď o tobě mohu po
dat zprávu, že jsi hoden vejít pod střechu pohádek,
legend a bájí vymyšlených pro radost d ě tí. . .
Bude mi dobře. Ani mne nebude mrzet, když nedo
stanu nůž se dvěma želízky.
Jenže Jezulátko se tehdy neobjevilo. Přišel opět.
a dokonce o pár měsíců dřív. děda Mráz. A ne sám
— přišlo jich půl milionu.
Ano byly kdysi _ vánoce . . . Ze ^všeho zbylo jedir.ě
“ lÉtstepŕáseísi* proMašaji, že prof) sfeäkpvt Slrrázaví.

jakaž i sroS
DcáfcatevS s pä*k* NaSnm
asosánnié tíc -lieirrr.š.Tr. Hfžw®. Jffls za. ztoe SssroifflÄrr T

ný bratr. A jako druhý
mudrc - což ták nějaký
šikmooký, trochu nažlout
lý, to je pro nás dnes ne
smírně důležité. -Myslel
jsem také na někoho s
arabským jménem.”
“ No tak to tedy se
mnou vůbec nepočítej” ,
zahřměl pan Bobek. “ Klid, klid,” chlácholil
ho vrchní konšel, “ přesné
pořadí ještě stanovíme,
promluvíme si o tom.”
Leč nezbylo času na
promluvy. V ten sám ve
čer se objevila na nočním
nebi zářivá vlasatice. Pro
hrábla oblohu svým ohonem jako ohnivými hrá
běmi, zastavila se na
okamžik přímo nad ná
městím
Městečka jako
rudé výstražné znamení a
pak zapadla za obzor. Li
dé se zachvěli nevysvětli
telnou hrůzou. Snad vědo
mí vlastní nicotnosti je
vyděsilo. Aby se upokoji
li, ujistili, že jde o doce
la obvyklý, lehce vysvět
litelný úkaz, překotně te
lefonovali na meteorolo
gický ústav. Ale nebylo
nikoho,' kdo by je utěšil.
Úřad i pošta stávkovaly.
Ale přece jen se našel
v Městečku někdo, kdo
chtěl lidem vysvětlit ne
beský úkaz.
Kazatel si
přitáhl na náměstí stůl.
vyhrabal se naň a duni
vým hlasem zaburácel,
aby se lidé připravili na
smrt, protože nadešla do-

bo všeobecné zkázy, od
měna za neřády, které li-!
dé už tak dlouho beztrest-^ ;
ně .páchali. Zahřímal ka-®**;
zatel a pak chodil m e z i l i ‘
lidem s talířkem a nabá-j|,i
dal ke štědrosti, že tou
snad si budou moci vy- W
koupit místo mezi v y v o - ^
lenými. Několik s ta rý c h ®
babiček se zaleklo a d a - ®
rovalo kazateli vše co m ě-H i
ly, několik slabochů se j|ž.
pokusilo o sebevraždu.^.
Ostatní lidé se vrhli na jj|,
kazatele, vyhnali ho,
^
místo pokání a usmíření
osopil se soused na s o u - ^
seda, rozezlil se přítel n a v f
přítele. Přeskakovala t a ®
obvinění za zkažené v á n o - *
ce a pochroumaný svě;|||
z jednoho na druhého, až|||
nakonec se soustředila J|=
na městskou Radu.. Lidé jj|,
spílali konšelům i cechům^
za špatnou správu, z i í
rozmařilost, přísahali, že j f
už nikdy si nenechají ta k fř
zkazit sváteční dny v á - ®
noční.
*
Zachvěl se první konšel.lÉI
ba zalekl se i jinak klid-f|L
ný pan Bobek. “ Tak jsme j|(,
to měli všechno dobře prc-JH
myšleno - a najednou
kometa. Nemohla se zje-iE
vit v nevhodnější dobu.^f
Proč jen ji ten český č lc - fŕ
věk neobjevil o- pár l e t ®
později!” , hořekovali.
JÉl
A v Městečku se zatím ^
nespokojenost roztahovala H l
čpěl vzduch, zkalily so J|s,
(Pokračování na str. 12 >^

rKb Ti

KOLEDY
Ejhle, chasa

naša

běží ze salaša,
obuškama pleskajú,
jakúsi radosť m ajú:
skákajú, výskajú,
gajdujú, tancujú,
neb s oblaku od andělů
radosť velikú čujú;
béhajú, zháňajú,
chytajú, lapajú,
k B e tlé m u pospíchajú
a děťátku po kozlátku
dávajú.
(Z Valašska)
Kolébala a zpívala
matička synáčkovi:
"Ach nynej, přenynej,
Ježíšku spanilej,
nynej, n yn ej."
(
Počalo se mu chutné spáfi,
počalo se mu cosi zdáti,
že ptáci zp ívají,
žežulky kukají
při salaši.
(Z Vysočiny)
Všechno k Betlému běží,
velký i malý,
muzika se rozlíhá,
housle, píšťaly.
Dudky mele Eliáš,
housle řeže Dobiáš,
troubu troubí Mikoláš,
basu Honza náš.
(Z Čech)
Zelená se louka,
na tej louce chvojka,
pásli jsou tam pastýřové,
jedli kaši z hrnka.
Přiletěl k nim anděl,
toto jim pověděl,
že se Kristus Pán narodil,
aby každý věděl.
Oni nemeškali,
hned tam pospíchali,
k Je žiškovi do SeSSéma,

y~

:í.‘í.
£Z čeefc!
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VÁNOCE

motonsovaněho emigranta
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K E W C O N T IN E N T A L
B U T C H ER S

SPORTOVNÍ k l u b s l a v i a

SILVESTROVSKOU ZÁ B A V U

Příjemné vánoce

!

a

mnoho spokojenosti v příštími roce
srdečně přeje všem přátelům a zákazníkům
EXQUISITE FU RN ISH ING CO.
O TTO V A N É K
la Carters Ave., Toorak Viliage, Vic,
. Telefon; 21-2044

JÍDLA A ZÁKUSKO A PŮLNOČNÍHO OBČERSTVENÍ
ZAČÁTEK \ 8 HODiN VEČER. KONEC VE 3 HODINY RANO
HUDBA. PROGRAM A VŠE. CO UDRŽÍ VAŠI DOBROU NÁLADU
RESERVOVANÍ MÍST: TELEFON 42-3294 (FRENCL).
306-4202 (KŘE PČ ÍK). 53-2807 (R. SVOBODA)
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(Pokračování se str. 111 vesničanu při Půlnoční
J iř í Suchý
Snad'každý z nás zná dopravní ruch velkých austral
do všech koutů nenávistí mši; probral se pěvec ze
ských měst a potíže se zaparkováním auta. Předvá
Na Š tědrý den chybí
noční doba takovou svízel ještě znásobuje. Austral vody. Lidé si úlevo valí snění a protože se nemu
M i po lívka ryb í
ští řidiči tuto štrapác zvláště letos docela rádi sná jen v hrubých nadávkách, sel obávat, že by ukradl
Hledám d ívku kte rá by j i u v a řila
šejí, nijak by nás netěšila zvěst přicházející ze zemí bez úsměvu a s kalnýma něčí autorské právo, dal
M ěla b y m ít asi
myrty .a oleje,. že šejci přispívají svou hřivnou ke očima obhlíželi každý ve se rychle do práce. Spo
zdraví Australanů vyměnivších auta za bicykly. V
M od roče rný vla sy
mém malém mikrosvětě se předvánoční shon, stále čer oblohu, s větší a vět jil ty nejhezčí motivy,
H lavně ale aby byla ke mně m ilá
více a více komercializovaný a dávající zapomenout ší obavou čekali na kome upravil je v jiném rytmu,
Až si sednem spolu
na pravou náplň vánoc, projevil třemi pro mé okolí tu.
z útržků vzpomínek na
K p ro stře ným u stolu
nicotnými příhodami.
I stalo se, že v tu dobu psal si text a když to vy 
Bude
to m ůj n e jšíě d ře jší den
Jednoho dne jsem se pokoušel zaparkovat, marné přišel k Městečku muzi zkoušel, zazvučela kytara
Z atím ale chybí
jsem kroužil ulicemi hledaje místo, až se konečně
v líbezné písní.
přede mnou jedno uvolnilo na parkovišti, které se kant. Potulný pěvec, kte
Mi po lívka ryb í
nalézalo uprostřed čtyřproudové ulice a kde vozidla rý si se svou kytarou vy
I ta dívka která by j i u v a řila
Večer se na náměstí
parkují v pravém úhlu k proudu dopravy. Nebyl jsem dělal někdy více, někdy
A
d ve n t už je tady
postavil
na
stůl,
snějž
li-,
přirozeně sám, kdo se pokoušel zaparkovat a když méně, ale který byl vždyc
Já si nevím rad y
jsem vjížděl do uvolněného prostůrku, z protější
dé
svrhli
kazatele,
a
štíh
ky ( spokojený a veselý.
strany se pokoušel o totéž jiný vůz. Domníval jsem
V id ím ja k je moje touha pošetilá
lými , prsty přetínal stru
se, že mám zlomek vteřiny a nějaký metr výhodu. Když obhlédl Městečko,
K a m a rá d i raděj
Řidič druhého auta však patřil do třídy těch otuži poděsil se: “ V téhle nála ny na své kytaře. VlasaChovat
v duši naděj
tice
mu
nahradila
reflek
lých Australanů, kteří bojují o své místo pod slun dě mi nikdo nepřijde na
Že se splní m ůj vánoční sen
cem a zejména na silnici a jejichž samčí ješitnost koncert, marná cesta.”
tor. Pozastavila se nad
jim dává sebevědomou sílu být králi silnic a ulic bez
Po u licích města bloudím zvadle
Ale protože byl unaven pěvcem, zazářila, chvo
jakéhokoliv ohledu. Řidič druhého auta, které se
A když se m i ňáká dívka líbí
stem
zažehla
na
nebi
ti
dostalo do parkovací uličky jen po přední kola, za a nebylo povozu, který by
T ak si řeknu třeba je to tadle
tímco moje aspoň do poloviny, zesílil rádio, vytáh. ho z Městečka odvezl, síce drobných svíček a
Co mi u va ří po lívku ryb í
v .mastném papíru zabalenou svačinu, rozvalil se za rozhodl se tam zůstat pak se pomalu ztratila v
volantem a ostentativně mi lal najevo, že nespěchá
S tojím na náměstí
černi vesmíru. A pěvec
a neustoupí. Z okolních kanceláří se začaly vyklá přes vánoce. Byl to- mla
Zkouším svoje štěstí
zpíval
svou
píseň
slibující
něť hlavy se zájmem sledující, jak duel dopadne. dík pohledný i bystrý,
V lo čky sněhu m oji horkou hlavu chladí
Připadlo mi to všechno malicherné, netclerance dru poznal, že zlost lidí v Mě věčnou radost, klid a mír.
V ruce držím jm e lí
hého řidiče pošetilá, vycouval jsem (byl jsem- vlast stečku nezaplaší vřísko- A to vše jen za trochu
ně donucen k dopravnímu přestupku) a odjel. Proč
Celý rozechvělý
obyčejné
lásky
jednoho
k
jsem ustoupil? Že by komplex emigranta? Přího-da tem, který býval obvykle
Žádná dívka o mě ani nezavadí
druhému.
hlavní atrakcí jeho pořa
zanechala trpký pocit.
A když pak jd u domů
Několik dní nato jsem projížděl křižovatkou, na du.; že nálada v Městečku
Ozvěnou vracely píseň
Nad ko ru n a m i strom ů
které se právě měnilo její uspořádání uzavřením vyžaduje jiný program.
staré domy i prázdné ob
Měsíc s v ití ja k o oko ryb í
jedné z přístupových ulic a její přeměnou na “ mail” . Pohvizdoval, poťukával a
chody lemující náměstí a
Strážníci řídící dopravu byli nervózní a snad i zma
P řip o m ín a je m i co mně chyb: . . .
pak si najednou vzpomněl
vložily ji do hrdel poslu
tení a jeden z nich mne na chaotické křižovatce za
na
koledy,
které
mu
zpí
stavil, že jsem nerespektoval jeho pokyn. To bych
chačů. Mladí i staří zpí
si nikdy nedovolil, což zde říkám zcela "upřímně, lo vávala jeho maminka: o
Nebyly to toho roku nej- šťastny by: i potulný mu
vali, zpočátku nejistě, bo
gika situace byla odsunuta stranou a když strážník Kristu Pánu, jak se na
hojnější vánoce, ale byly zikant. když zjistil, jaký
jácně, ale píseň jakoby
zjistil, že moje jméno nezní australsky." zapsal si
rodil - veselme se - o ra
to ty nejšťastnější, které zažrat způsobila písnicjim dávala sílu, zbavova
mne, že vedu dialog. Zvolil jsem tuto zemi k životu
dostné
novině,
kterou
zvě
kdy Městečko zažilo. A ka.
proto, že dialog znamená prohřešek proti dopravním
la je zloby a beznaděje, a
stovali pastýři.
Zavřel
předpisům? Příhoda zanechala trpký pocit.
když se ^rozcházeli do
A zákon série tří se dovršil, když jsem se na par oči a vzpomínky na dět
zpívali
kovišti před obchodním střediskem střetl s taxíkem ství mu vrátily prostou svých domovů,
všichni naplno.
.ulička mezi parkujícími auty byla tak úzká. že ne
K vánočním svátkům a do nového roku
dovolovala oběma autům se minout. Jeden z nás melodii, kterou kdysi kde
přejí všem krajanům
A snad i věřili slovům
musel vycouvat. Taxikář asi tři metry, já kolem dva si na zasněžených horách
hodně radosti a spokojenosti
ceti. Drožkár nelenil, vystoupil z auta. jeho prestiž írcubii starý bača na ne té písně. Protože se za
nemohla utrpět a u mého okénka argumentoval, umělou
MANŽELÉ KO PECKÝCH
fujaru," kterou čali usmívat jeden na dru
že blokuji průjezd jeho vozidla, i když moje pozice
majitelé firm y
hého,
mávali
si
na
po
převzaly
hladivé
hlasy
byla tatáž a průjezd nebyl jednosměrný. Nejsem mi
lovníkem vzrušených debat, zvláště'r.a silnici, mlčel nv.tek a rozdychtěná dět zdrav, příští den se všich
jsem a moje žena navrhla, abych ustoupil ■komplex ská hrdla, melodii doplně ni časně rozešli po sve
emigranta?). To byl důležitý signál pro "taxikáře! ne no j tóny houslí starého práci. Snažili se, aby by
snad že by rozuměl česky, naopak, agresivně za ly dokončeny hračky, na
326 High Street, K e r , Vic.
reagoval, abych o takové dopravní situaci rozhodoval ve mořského učitele, zve
varhanami, pečeny sladkosti, přiveze
Telefon 86-7178
ve své zemi, nikoliv v Austrálii, na to má v daném pří lebenou
padě právo po-uze on. Mnou tento nespravedlivý útok zmnohonásobenou
hlasv no zboží.
otřásl, moje děti, které byly se mnou a které se již
pokládají za Australany více než je mi to někdy
milé, byly pobouřeny a nesouhlasily, "když jsem ustou
pil. Příhoda zanechala trpký pocit.
Co mne vede k tomu, abych tyto bezvýznamné pří
hody sebevztahovačně převáděl do sféry, kam snao
SRDEČNĚ ZVE NA VELKOU
ani nepatří? Spočívá moje právo pouze v povinnosti
platit daně? Doufám, že tomu tak není. Rada br
' bylá snadná, otřes se, odhod’ komplexy. Jak radu
příjmu, záleží na mně, na tobě, na vás. na nás všecn
Abych proplul a těšil se z vánoc (a nejen těchto), ? KTEROU POŘÁDÁ V PONDĚLÍ 31. PROSINCE 1973
nemohu se ohradit čínskou zdí a věřím-li. že mám
já, máš ty; máte vy a my všichni nějaký živý fond. ) VE VŠECH MÍSTNOSTECH H A V IH O R N FOOTBALĹ SOCLAL CLUB-U.
pak musíme mít také tolik sebedůvěry, že tato pů > LIND A CKESCEXT. EAWTHORN
vodní síla se nějak projeví jako nápor dopředu.
^ který má plnou likérovou licenci
Nevím, nevím, zda tento sloupek byl vánoční.
^ i,Můžete tam dostat všechny druhy likérů, vina i piva za barové ceny*
V. Donát
} VSTUPNÉ š !<}.- VČETNĚ BOHATÉHO VÝBĚRU TEPLÉHO I STUDENÉHO
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J in d řiš k a Smetanová
Ano, končí ro k , a ta k m i dovolte, abych byla s e n tim e n tá ln í. A bych slzela, když se m i zachce, protože
k tomu z v lá š ť o vánocích m ám biíž než k d y k o liv jindy. K g všemu jsem si usm yslela, že prá vě o těchto
svátcích v rá tím pod střechu rod in y k d e ja k ý s ta rý ob yčej, na k te rý si je n vzpom enu. Že třeba budeme
s dětm i po večeři> lít olovo, p ře k ra jo v a t ve jp ů l ja b lk a a pouštět na h lad inu um yva dla ořechové sko
řá p k y se svíčka m i. Ja k se ta k okolo d ív á m , v id ím , že nejsem sama v podobném počínání. N ě jak se
všich ni na vzdo ry vědecko-fechnické revo lu ci vra cím e ke svým pram enům i k zasuté pradávné touze ptá t
se v jis tý c h časech na budoucnost hvězd, anebo věci — a třeba i házet stře víc za hlavu.

A když už na sebe tolik povídám, musíte vědět,
že jsem letos šla i na půlnoční do kostela a toužebně
jsem očekávala, až začnou na kůru varhany se sbo
rem radostně hřímat Českou mši vánoční, protože
je v ní obsaženo daleko víc nadějí ve všecky lidi
vespolek než jen ta jedna, vkládaná do Syna božího,
jakkoliv její slova i muziku psal pan učitel Jan Ja
kub Ryba v časech zvlášť nadějných.
Prostě chci zaplnit největší svátky roku všemi
poetickými i třebas pošetilými zvyky, co si jich lid
stvo Jedy' vymyslelo, neboť právě v takovém spojení
vznešeného mýtu a hravé člověčiny nacházím odva
hu existovat, zatím co vznešené mýty jen tak sam\
o sobě mě začínají rozvracet a děsit, čím jsem zkrát
ka starší a zkušenější, tím více se mi chce prově
řovat velikost myšlenek a osobností mírou trpělivé

ZPRÁVA O SILVESTRECH
předsevzetích a hostech
J iř í Sýkora

Prvních pět Silvestrů si nepamatuji. Na šestý pa
mátku mám. Na čele, protože to jsem dorostl do
úrovně kredence. Dalších devět jsem trávil pozoro
váním příbuzenstva, jež jsem o Silvestrech nepozná
val, takže jsem často přemítal o tom, zda nejsem
dítě jen adoptované. V patnácti jsem se prvně líbal.
Tedy ne sebe, ale s naší profesorkou chemie. Byl
to výbuch. Přejedli jsme se totiž tenkrát rumu.
Ano, nepřepili, ale přejedli, neboť alkohol byl tehdy
podáván ve zdánlivě neškodných podobách: v pu
dinku, v pralinkách, v kávě, v rumovém pečivu,
znáte to . . . Po onom večírku, kdykoli o mně byla
řeč, pak vždy ve spojitosti s jistým Freudem. To
mi tenkrát nijak nevadilo, protože mne spíše zají
malo to, že až do konce studii jsem dostával z
chemie jedničky. V šestnácti letech jsem ^strávil
Silvestra s dívkou svého srdce a s lahví svého ka
pesného. Probudil jsem se na Nový rok s prázdnou
lahví svého kapesného. Ona dívka o mně od té doby
hovořila vždy jedině ve spojení s oním Freudem.
V sedmnácti a osmnácti letech jsem trávil Sil
vestra. osamocen ve svém studijním pokoji, tedy
pracovně. (Říkám tak dodnes spíži.) Pověst mne
opět dala dohromady s Freudem. Alespoň, byť ne
zpětně, jsem se necítil tak osamocen. Přesto jsem
však onoho Freuda počal nenávidět a taky jsem se
tím nijak netajil, což mi bylo ku prospěchu,, neboť
nebyl svého času v kursu, ba naopak. Dík své ne
návisti k němu jsem byl doporučen na povolání pe
dagoga. Zůstaňme však u chronologie, je to má chro
nická láska. K věci. V zájmu pravdy uvádím chro
nologický přehled způsobů oslavy Silvestra a druhy
novoročních předsevzetí:
19 let: opil jsem se jako zvíře. Již nikdy se neopiji
jako zvíře!
20 let: opil jsem se jako inteligent. Než tak, to ra
ději jako zvíře!
21 let: opil jsem se jako voják. Už^ nikdy nebudu
házet děvčatům za výstřih dělbuchy a budu
bojovat za pacifismus!
22 let: opil jsem se jako boží hovado. Založím atei
stický kroužek!
23 let: opil jsem se každého dne vánočního tyane.
Prostuduji zákon série!
.. „
24 let: opil jsem se s dentistou Júzou. Vyvaruji se
být šám š dentistou!!!
,
■
25 let: opil jsem se na vojenském cvičení. Jiz nikdy
. nebudu dusit důstojníka!
26 let: opil jsem se na nádraží.' Vrátím výpravčímu
čepici a nákladní vlakovou soupravu z Miehalovec!
TT 0.v,
27 let: opil jsem se v kavárně Sport. Vypůjčím si
na zaplacení dluhu!
.
. ,
28 let: opil jsem se s dívkou jménem Mana. Vrátit
Máně poctivost!
.
29 let: opil jsem se s hercem Pisou. Vrátit jmeno
vanému vypitý mastix!
•
,
30 let- opil jsem se jako prase. Zaplatit výkladní
skříň a vrátit Masně vepřovou gypsovou
hlavu!!!

Všechny postupně uvedené Silvestry dopadly smut
ně, byť byla předsevzetí plněna. Případ s gypso
vou hlavou mí ale pročistil ducha. Šel jsem do sebe.
Upozorňuji, že je to lehčí než jít do výkladní skří
ně! Přemýšlel jsem a vymyslel: 'Život lze zjednodušit
tím, že se zbavíme snahy plnit předsevzetí. P řed 
sevzetí pak není nic jiného než snaha vyvarovat se
starých chyb. Chyba je — pít na Silvestra. Z toho
plyne: nepít na .Silvestra!!! A tak mohu ke svému
chronologickému přehledu připojit další záznam:
31 let: střízliv jsem navštívil Vinohradskou restaura
ci a odmítl jsem zpívat s opilci píseň “ Vá
noce, vánoce přicházejí“ , neb se mi to zdálo
přinejmenším nelogické. Byl jsem vyhozen
bez večeře a tak jsem se z trucu opil a
Koček, a ráno jsem se probudil v parku bez
zimníku a bez peněženky.
Předsevzetí: stále budu zpívat píseň “ Vá
noce přicházejí” !
Dalšího Silvestra jsem vymyslel bezvadně. Sou
středil jsem se na to, abych nebyl opět okraden.
Proti tomu jsem postavil prevenci. Ducha! Sehnal
jsem spolehlivé kamarády z Abstinentního kroužku . .
Ti mne ohlídají! Opiji se tak říkajíc v jejich náručí,
Ferda bude vařit kafe, Franta namáčet ručník, P e
pa ohlídá peněženku. Všichni tři souhlasili. Snad
ve mně viděli budoucího člena kroužku, snad byli
zvědavi na pozorování toho, jak se člověk mění pod
vlivem alkoholu ve zvíře. Mně šlo v zásadě pouze
o to, abych nebyl okraden, abych netropil nekontro
lované výtržnosti či abych nespadl do Vltavy. Uta
hal jsem je brzy. A všechny. Už druhý den byli
ospalí, zatímco já hýřil energií. Pomohlo mi i to,
že Pepa nás pozval na frťana rajského protlaku.
Smíchal jsem rajský protlak s vodkou a jak každý
normální člověk ví, tato mixáž se nazývá Krvavá
Mery. Stala se ze mne bestie. Abych je nemusil sva
zovat do kozelce, pustil jsem jim televizi. Nehnuli
se z místa. Vyrval jsem jim z abstinentních spárů
peněženku a. doběhl naproti do obchodu pro tři
lahvinky rumu a jednoho zavináče, jejž jsem cestou
zahodil. Potom jsem bužírkou do každého z nich
vpravil po půl litru tuzemského rumu. Pak již šlo
všechno hladce. V bytě přítele Franty jsme si hráli
na sázavské voraře, hned jak začalo hořet jsme na
ulici předstírali přepadení, za večerního šera jsme
se pokoušeli znásilnit sochu nějaké české buditelky,
ale to už byl Nový rok. Udělali jsme okamžitě
předsevzetí a vlezli jsme do kanálu kopat pražské
metro. V tom nám zabránili chlapci v modrých uni
formách. Doufám, že teď je vám jasné, proč to jde
s' metrem tak pomalu! Ba ne, ani přátelům nelze
důvěřovat! Jak strávím tohoto Silvestra? Nevím.
Když o tom tak uvažuji, tak ten poslední nebyl
špatný. Předpoklad byl správný, myšlenka zdravá
— neokradli mě! Jen jsem nedocenil svou sílu.

a svobodomyslné shovívavosti, které jsou schopny.
A protože jsem už zavadila o kostel a také lidský
rub vznešených věcí, nemohu opomenout velký zá
žitek. který mne potkal na prahu jednoho mrazivé
ho dne tohoto roku v kostele v Karmelitské ulici.
Cekala jsem tenkrát v sakristii, nikoliv z přemírv
zbožnosti, ale proto, abych viděla obřad převlékám
Pražského Jezulátka. Všude kolem byly řezbované
skříně s ornáty, ale v rohu jsem zahlédla i žehlící
prkno se žehličkou. Na podestě okna stála dokonce
sklenice jahodového džemu a na zdi visela domácí
lékárnička. Ve vstupní chodbě do téhle “ chrámové
suchyně” blikal jako v kterékoliv jiné domácnosti
plamínek plynového ohřívače vody a špatně těsnil
vodovod. V jjkrytém prostoru z a ' oltářem spočívalo
kreslo s ulomeným opěradlem a v rohu se opírala o
zeď blankytná standarta s nápisem: Ä11 Night Vigil of British Pilgrims for ťeace and Unity.
Nebyla jsem sama, kdo čekal na obřad. Houf ná
padně oblečených dam štěbetal harašivým americ
kým přízvukem. Dvě babičky si povídaly česky a
jedna stará, dáma se jménem, které má své místo v
gothajském almanachu, mluvila s několika dalšími
návštěvníky částečně francouzský a částečně ka f
kovsky čistou pražskou němčinou. Důstojný pán, jenž
se v civilu podobal páteru Bauerovi z kanadského
hokejového družstva, se mezitím přistrojil do sutany
a co chvíli sledoval hodinky.
■ Jezulátko nám oblékají řeholnice z řádu Anglic
kých panen, žiji teď ve Svojšicích, vysvětlil mi. A
Matka představená sama řídí vůz a jezdí opatrně,
zvláště když^ je náledí, dodal omlouvavě.
Bylo to všechno strašně lidské a barokní vnitřek
kostela se mi malinko přiblížil, i když tu byl přede
vším proto, aby nabádal duši- k pokoře.
Také zpoždění Matky představené a její pomoc
nej2 ,nestál° za řeč. a když vstoupila usměvavá a
ružolíci, působila jako osoba, která má kromě prí
jemne povahy a smyslu pro humor dost schopnosti
zvládnout i řízeni slušně velké textilky. Byla rychlá
jako vítr. a než jsme se stačili vzpamatovat, rozlo
žila a přerovnala na staré truhle hbitýma rukama
garderóbu milostného děťátka. Vybrala kabátek pří
slušně liturgické barvy a doplnila jej prstýnky a
zlatými ^řetízky z etuje plné darovaných šperků.
Když ještě druhá řeholnice vybalila z papíru naškro
benou dětskou košilku s krejzlíkem, vyšli jsme ve
spořádaném houfu do chrámového prostoru. Důstoj
ný pán přisunul ke schránce nad oltářem, kde spo
čívá Jezulátko, schůdky se zábradlím jako k letadlu.
Bylo dojemné, s jakou tisíciletou vrozenou mateřskou
obratností pak Anglické panny chlapečka ustrojily.
V tu chvíli se čirou náhodou objevila v kostele
dívka, která šla asi kolem a napadlo ji zajít dovnitř.
Měla obrovsky natupírovanou hlavu a bižuteriji ná
ušnice, o jakých se nesní ani nejvýstřednějším do
morodým náčelníkům. Udivilo mne. s jakým okouz
lením pozorovala převlékání děťátka. Pak ovšem
přišlo něco, co vyvedlo z míry i mne. Stará bxaMsska obešla přítomné a upozornila je v několika Jazy
cích, že každý, kdo odevzdá své šperky Matce před
stavené, dostane je zpět posvěcené dotykem na tvář
Jezulátka. Stáhla jsem z prstu svůj snubnú prstem
zatím co americké dámy kladly r.a čLzň relaafeiee
zlatnické zázraky, představující celá nxäEoá js Ě s i,
K tomu všemu připojila nadšeně a bez žábrám soEapírovaná slečna jabloneckou klipso, kxeros sfariat s
ucha. Když na'--- Matka pre-imave-ná ;«edeE tes p r š í
mět po dru!
•
-■ - v a ř :- ;- = tte
cela je ma
- > ~ i _ku ca v
slečny je d
-.
,-ezulátkeir. a
*
: =• :■••• - r i t : *——■

Občané, nevíte o nějakém Spolku abstinentů, je
hož členové se zároveň zabývají těžkou atletikou? s velmi všečnim, s iľjc - -c t-s. “-smrč ř j q z sg
Jinak bych totiž musel strávit příštího Silvestra bez
?
—im na strKLie 1*
_______________
' . ' -j ^ :'ů_l—
—li-T-.
novoročního předsevzetí! A to bych strašně nerad.
: ~ ~- - m c rasBišml Jasa cm
K
(Dodatek ke Zprávě.
Poznámka z mého “ Chronologického přeruecu :
33 let: opil jsem se se svým novým přítelem, jabssnentem a mistrem sportu v z á p c " ret-r:
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Poučenie z čílskej tragédie
(Pokračovanie zo str. 6)
o zjednotenie spoločen
ských organizácií, odbo
rov, roľníctva, žien, mlá
deže a iných organizácií,
ale že to nemožno bez v e ľ 
kého rizika urobiť násil
ne-a že cesta k jednote
môže byť len postupná,
vývojová, ktorá musí vy
tvoriť predpoklady a pod
mienky pre takéto zjed
notenia. Každá iná cesta
znamená nenahraditeľnú
škodu a nahráva tomu,
kto- to s demokraciou ne
myslí úprimne. A to sa
v našom prípade dokáza
lo na sto percent.
A tú, na tomto úseku,
spoločenského života je
medzi našimi a čilskými
pomermi najväčší rozdiel.
V Čile mali síce tiež jed
notné odbory, ktoré boli
síce v ústredí ovládané,
hadám, viac komunista
mi ako u nás, ale odboro
vé zväzy, v ktorých mali
určité pozície aj nekomu
nisti, neboli len predľženou rukou nejakého čilského ÚRA, ako to bolo

v našom prípade. Preto
sa mohlo stať, že to boli
práve odborári, čo v ob
hajobe sociálnych záuj
mov robotníctva pripravi
li tie najťažšie chvíle
marxistickému
režimu,
hoci sa tiež vydával za
režim robotnícky. V čile
to- boli baníci, čo sa od
hodlali k štrajku proti
marxistickej vláde. V č i
le nebola zjednotená mlá
dež;
silné pozície mali
tam marxisti, ale aj de
mokrati, a obe skupiny
sa politicky prejavovali,
bojovali. U nás len vyso
koškoláci sa postavili ve
rejne na odpor režimu. V
širokých masách mládeže
nebolo odporu, lebo aký
koľvek odpor sä podarilo
utopiť v heslách po ná-.
rodnéj jednote.
V Čile nebola jednotná
■organizácia žien. Naopak!
Boli tam dva tábory žien,
tábory bojovné, hadám,
najbojovnejšie v celom
spektre
tohoto zápasu.
Možno si vôbec predsta
v iť, žeby sa v Praze či
v Bratislave zorganizova-

záujmová skupina cítila
ohrozená vo svojich exi
stenčných záujmoch, ostatné sa hneď s ňou so
lidarizovali, podporili ju.
To znamená, že celé ná
rodné spoločenstvo, totál
ne rozčlenené do dvoch
táborov, vedelo o čo ide
a podľa toho sa chovalo.
Obrana demokracie nebo
P E Č IV O PO NAŠEM — P Ř E S V Ě D Č T E SE !
) la vôbec ponechaná len
Brněnské dorty ★ Moravské koblihy
/ na politické strany.
V Čile nebola ani armá
Každou sobotu čerstvé máslové rohlíky (loupáčky) ý
da ani polícia totálne de
a všechny běžné druhy pečiva a dortů
moralizovaná komunistic
dostanete u firmy
kými živlami, ako to bolo
CONW AYS CAKES
u nás. Aj tam sa síce vy
B. Dvořáček
skytol -pokus armádu de
192 Commercia! Rd., P rahran , Vic.
moralizovať a tak odsta
(proti tržnici). — Tel. 51-2415
viť, paralyzovať v tom
to
historickom zápase.
Ale dôstojnické kádre to
včas zbadali a nečakali
na to, čo majú robiť, až
-dí£b. -rv..
MOTEL GUESTHOUSE
im demokratická opozícia
RESTAURANT
poradí. Aj tí ' postupovali
KALORAMA
spontánne, pudové, lebo

gosemtte

Velký výběr vín, lihovin a piva

lo sto tisíc žien, ako ich vedeli, že všetko je v
pochodovalo s vareškami sádzke. A proti takto
a hrncami po uliciach zformovanej fronte de
Santiaga?
mokratických síl si komu
V čile nebola jednotná nisti nemohli nič počať,
organizácia stredného sta ak sa nechceli odhodlať
vu, maloobchodníkov, zá pre občansku vojnu, pre
sobovačov a maloroľní ktorú sa za tri roky ne
kov. Neboli ani jednotné stačili vojensky tak pri
organizácie iných záuj praviť,' aby mali nádej,
mových tried, ako leká že v nej zvíťazia. A tak
rov, právnikov, učiteľov v tejto totálnej pohotovo
a profesorov. A každá sti všetkých vrstiev náro
spoločenská skupina strá da, v jeho tak jedinečne
žila svoje záujmy veľm i sa manifestujúcej demok
pozorne. Pri tom treba ratickej uvedomelosti je
pridať, že to neboli poli hlavný rozdiel medzi čil
tické strany, ktoré dávali skými a našimi pomera
podnet k tomu zápasu, nú. My v tomto porov
lež pravda je, že politické naní vyzeráme len ako sa
strany boli skôr týmito lónni demokrati, ktorí záujmovými
skupinami ako to povedal Lenin
tlačené do odporu proti si pripravia ešte aj tú
prechmatom marxistickej slučku, na ktorú sa obe
vlády. A keď sa jedna sia.
Taká je pre nás lekcia
z čílskej tragédie. Môže
me uvažovať, kto bol v
našich pomeroch na vine,
kto prispel viac alebo me
nej k porážke našej de
mokracie. Každý k tomu
prispel svojim spôsobom.
Ale to nie je rozhodujúce.
Rozhodujúce je to, že
sme sa hadám ako de
mokratické spoločenstvo,
ktoré sa tak často chváli
lo vyspelou demokratic
kou tradíciou, v rozhodu
júcej chvíli neprejavili
ako statoční demokrati.
To platí o prezidentovi,
o vláde, o poíitickýen
stranách, o záujmových
organizáciách, ale aj o
širokých voličských ma
sách. Z tohoto uhla skú
majme našu tragédiu, le
bo len touto cestou môže
me prísť k nástupu do
národného a demokratic
kého obrodného -procesu.

dodáme kamkoli v Asstrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782
nebo: 104 M illers Rd., Nfh. Altona, V ic. 314-6281)

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
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(Dry Shampoo)
Služba 24 hodin denně T diÁ v týdnu v privátních
daměch, nemocnících, kancelářích, restauracích
atd. — Mluvíme česky

j W E S T ř lE L D SER V IC E S
Tel. (M E L B O U R N E ) 850-7395
j Rovněž všechny druhy jiných čisticích služeb

Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kaloram a, V ic., tel. 728-1298

O BRA ZY

A UM ĚLECKÉ

REPRODUKCE

ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel, Gustav aj.)
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÄN1 rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne

Džetem — denné

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

do V ÍD N Ě , F R A N K F U R T U nebo L O N D Ý N A

Krajanům

můžefe letěl ZA PO UHÝC H $ 380,-

pekárna

v

Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
M O Helen St., West Heidelberg, V lc. 3081

Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvykU doma.
Přesvědčte se!

poskytneme 15% slevy

Do mnoha mést v EVR O PĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
ZLOBÍ
VÁS
Bolí Vás hlava ?

do VIDNĚ stojí
kontinentální

Noste brýle od

$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

OČI?

OPTÁ

OPTO

A LM A

Capitol House, 113 Swanston St.

TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

í

Žádejte chleba značky ATLANTIC,

(roh Elizabeth St.), Melbourne

i

ktorá je zárukeu nejlepši kvality.

Telefon 63-4001 — 63-4002

^
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Antikvami knihy

Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
Vedoucí

I
{
}
•
|

Pozornější čtenáři HD si vzpomenou, že jsme v
čísle 12 z 11. 6. 1973 přinesli poznámku o sezna
mech antikvámích knih s československou témati
kou, které má na skladě antikvárni oddělení nakla
datelství Sauer und Auvermann KG, Zum Talbick 2,
D-6241 Glashuetten im Taunus, West Germany. Re
ferovali jsme tehdy o druhém dílu katalogu z roku
1971, který zahrnoval 2.056 položek, dvou doplňcích
z roku 1972 a dalších dvou z roku 1973. Redakce HD
nyní obdržela první díl katalogu z roku 1970 a opož
děně se o něm zmiňuje v domnění, že může jít o
užitečnou informaci těm, kteří se zajímají o slo
vanské dějiny, české a slovenské písemnictví, jazy
kovědu, publicistiku apod. První díl zmíněného kata
logu (Tschechoslowakai, Teil 1: Zeitschriften, Schriftenreihen, Sammelwerke, Handwdrterbuecher, Lextka etc.) upozorňuje na 260 jednotlivých či sebraných
děl, které antikvariát nabízí. Položky jsou abecedné
uspořádány a zasahují do nejrůznějších oblastí, např.
původní vydání Starých písemných památek Fran
tiška Palacké.ho z roku 1874, Přítomnost z roku 1924
či Časopis pro mezinárodní právo z roku 1962.
IP

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, V ic.

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost, bytech s nádhernou vyhlídkou.

i

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231
Mluvíme česky a slovensky
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky
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Papua New Guinea a nezávislost
Papua New Guinea má od 1. prosince vlastní vlá
du, plně a samostatně rozhodující o veřejném životě
v zemi, jejíž obyvatelé jsou roztříštěni do tisíce
kmenů a klanů a mluví sedmisty jazyky. Během ně
kolika příštích let tato vláda také nepochybně roz
hodne o dni, kterým se přetnou dosud existující
formální svazky s Austrálií. Další kolonie mizí z
mapy světa.
Československý svět, propagandistický časopis praž-,
ského režimu, uveřejnil před časem reportáž o No
vé Guineji zaměřenou zejména na drastický popis
jha, kterým utlačuje a vykořisťuje místní obyvatele
bílý kolonizátor. Pisatel si také neodpustil lež, že
jediný Čech, kterého v Port Moresby potkal, sloužil
se servilními úklonami jako vrátný v parlamentu ko
le niální správy. Takový český vrátný v Port Moresby
nikdy nebyl, Čechů a Slováků však na území Papuy
a Nové Guineje žije dost. Reportáž přirozeně ne
mohla přinést zprávu např. o únorové exulantce dr.
Janouškové, která v zemi založila dětskou lékařskou
službu a je dodnes, i když posmrtně, vděčně vzpo
mínána — její jméno nese, klinika na So-geri, tam
kde začíná z války smutně proslulý “ Kokoda Trail” .
Stejně tak se čs. svět nezmínil o ostatních kra
janech — exulantech, kteří nemálo přispěli a přispí
vají k rozvoji země, a ť to jsou lékaři, zubaři, plan
tážníci, geometri, hydrologové, řemeslníci, obchodní
ci, dopravci, zaměstnanci ve státní administrativě,
stavitelé, elektroinženýři a jiní.
Organizace spojených národů pozorně sledovala pří
pravy vedoucí k nastolení vlastní papuánsko-novoguinejské vlády, která přivede stáť k samostatnosti.
Při vším respektu a obdivu k Papuáncům a Novoguinejcům, neubránil jsem se lítosti, že tatáž orga
nizace, jejíž působnost se rozprostírá po všech světa
dílech, neprojevuje alespoň takový zájem jako a
Papuu Novou Guineu o zemi, ve které existovaly sy
stém parlamentní demokracie v době, kdy Papuánci
pokládali za jediné platidlo mušle a Novoguinejei^ se
navzájem pojídali. Prosím, nevykládejte si, že těm 
to lidem nepřeji svobodu a vlastní .stát, ale totéž
přeji i zemi, z které pocházím.
Austrálie si nyní uvědomuje hříchy své koloniální
politiky zejména v politické výchově Papuánců a
Novoguinejců a ve sféře školství vůbec. Letecká do
prava, lékařská služba, zemědělská výroba, těžba
mědi na Bougainville, geologický průzkum, dopravní
tepna z Lae do Mt. Hagenu, zmapování státu a jiné.
bylo vybudováno v posledních dvaceti letech a
Austráile investovala do země nejednu miliardu.

V ánoce
(Pokračování se strany 13)
slečny, a střelnicová náušnice se šperkem, který se
klidně mohl objevit na londýnské dražbě pod inven
tárním číslem carského pokladu.
Když js m e . se vraceli do sakristie, míjeli jsme
znovu modrou standartu. Co znamená ten nápis? —
chtěla jsem vědět. Přiletěla sem výprava anglických
věřících a modlili se celou noc za mír, řekl mi kněz.
Věřili, že jejich prosbu vyslyší především Pražské
Jezulátko. Neřekla byste, kolik lidí a s čím se k ně
mu obrací. Doložil to dopisem českých vystěhovalou
z- Toronta. Poslali Synu božímu básničku, dva metrv
brokátu pretkávaného zlatem na šatičky a modlitbu
s žádostí o přízeň. Jen tak mimochodem přiložili
reklamní obrázek své restaurace s mozaikou Hrad
čan v čele lokálu. A pro úplnost upozornili na spe
cialitu domu:
Apple-Strudel and Home-Made-Kolatchky . . .
Snoubily se tu neuvěřitelné věci: ranný barok oltá
řů a česká hospoda v Torontu s domácím “ štrůdlem” ,
americké peníze a slečna od kolotoče s dvakrát do
týkanou náušnicí.- Já nejsem věřící, důstojný^pane.
řekla jsem, snad proto žasnu nad tím, co všechno
se tak někdy octne vedle sebe. Může sem vlastně
přijít kdokoliv a vybere si. Jistě, připustil. Třeba
znalec hudby. Máme tu výbornou varhanici. A venku
po straně kostela je pamětní deska. ^Nezapomeňte
se na ni podívat, třeba něco poví právě vám,
' Ano, našla jsem venku desku. Je 'na ní strohé vě
nování památce dětí, které nepřežily válku 1939 až
1945. A tato deska alespoň v mé mysli náhle posu
nula db jedné roviny všechny ty zdánlivě neslučitelné
věci, kterých jsěm byla před chvíli svědkem. P ře
klenula oblouk mezi Pražským Jezulátkem a dětmi
těchto dnů. Zdobí kostel, do jehož zdí se jezdí modlit
za mír angličtí věřící, a vlastně výstražně říká, že
dětské hroby jsou nejtrestuhodnější a že pouhá mod
litba je bezmocná a sama o sobě nestačí, když není
dobré vůle mezi lidmi.

- 15Arnošt Lustig: Ulice ztracených. Index, Ko
lín n R ., 1973, cena DM 13.10.

Aktuální povídky

Masové věznění českých lidí v nacistických kon
centrácích se promítá do našich dějin jako historická
zkušenost, která se přirozeně zobrazuje i v umění,
zejména pak v literatuře. Ti, kteří koncentráky pře
žili, vydávali svá svědectví. První z nich, která byla
publikována, zůstávala spíše formou dokumentů bez
umělecké hodnoty, až pozdější práce, vykrystalizo
vané jistým odstupem, si získaly ambice literární
(Burian, Kubka, Beneš, Frýd aj.). Nový zorný úhel
uplatnil na oběti nacistické genocidy Arnošt Lustig
(1926), jeho prvotiny Noc a naděje a Démanty noci
jsou zaměřeny do nitra jejich hrdinů, zevní prostředí
spíše^ vytváří kulisu. Lustig vidí své hrdiny jako. obě
ti fašizmu - oběti rasové diskriminace, je zvyšován
jejich pocit izolovanosti,/osamocení i bezvýchodnosti,
pocit štvanců, pocit bezmoci.
Od publikování těchto prací uplynulo 15 let, Lustig
zaujal v české soudobé literatuře. pevné místo a zí
skal nemalý ohlas jak^ u čtenářů, tak i u kritiky. Je
ho zfilmované scénáře získávaly vrcholné pocty
(Modlitba za Kateřinu Horowitzovou aj.).
Arnošt Lustig odešel -po Srpnu. 1968 z Českosloven
ska, nakrátko se uchýlil'do Izraele, nyní žije se svou
rodinou v Iowa City v USA.
Index v Kolíně nad Rýnem vydal právě k váno
cům Ulici ztracených, první Lustigovu knížku, která
byla napsána v exilu. (Román Miláček, o kterém
jsme nedávno referovali, byl před krátkou dobou vy
dán v Kanadě, jeho první vydání vyšlo však již před
lety v Československu.) Ulice ztracených je , soubor
tří povídek, ve^ kterém se Lustig opět tématicky
obrací k tragickým osudům štvanců a literárně trans
formuje psychický proces v lidech postavených do
dramatických či stresových situací. Jsou to prózy,
které spíše vyjadřují tragiku než hrdinství, patos
lidskosti je podán spíše skrytě a plaše.
Jak to vypadá na opačném konci světa? Kremelští
Nemám v úmyslu analyzovat povídky obsažené v
kolonizátori využívají smolincová ložiska a s dob Ulici ztracených. První z nich — Velká bílá cesta'
rým ziskem prodávají americkou pšenici za halas — je monologem vojáka, který se při bojovém cviných fanfár, že jde o nezištnou pomoc.
čení_na lyžích snad někde v Krkonoších zraní a než
Spojené národy mají obavy z kmenové rivality a
zemře osamocen ve sněhu, promítnou se mu v mysli
opakování Konga v novém státu Papua Nová Guinea
stěžejní chvíle jeho krátkého života — Osvětim pře
a na druhé straně odsouzení ozbrojené intervence by
žil. čs. prezenční službu nikoliv. Povídka Můj zná
bylo vměšování do vnitřního uspořádání státu. Dneš
mý Vili Feld nese podtitul Z deníku maloměšťáka aní svět umí být paradoxní.
atmosféru remarquovských románů útěků před na
Tak jak přejeme nezávislost Papuáncům a Novocismem. i když se odehrává někdy v roce 1948 v
guinejcům, tak bodne u srdce, že by na nás již mohla
Římě v očekávání odchodu do nově se tvořícího
přijít také řada.
-kizraelského státu. Poslední povídka nazvaná Oleandrové keře představuje milostný příběh dvojice, kte
rá svoji romanci začíná někde v Lužických horách
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v. úmyslu
a končí na břehu Středozemního moře v době arabpozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
sko-izraelské války.
důvěrou na
Osobně na'mne zapůsobila první a zejména třetí
povídka. Lustig si neuložil snadný estetický úkol,
nepokouší se jej řešit literární elegancí, formu pod
řídil drastickému obsahu. Nejobtížnější z aspektů,
311 La Trobe Sf., Melbourne, tel. 67-9454
které si autor bezpochyby stanovil, je ten morální,
647 George St., Sydney, tel. 211-5655
Lustig se angažuje pro onu skutečnost, pro kterou
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
sám žije. I když Lustigova tématika podaná ve všech
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem
třech povídkách je reminiscenční, Sadatovým útokem
v letošním říjnu se stala naráz aktuální, povídky ne
— kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
představují trosky minulosti, ale konfrontaci neza
Letenky do Evropy a zpět
pomínaného s naléhavými současnými otázkami:
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
odkud, k čemu. proč — z těch pramení Lustigovy

ODRA TRAVEL SERVICE

impulzy" k Ulici ztracených. * -

IP

Pozn.: Knihu můžete koupit v H D . Cena A $ 4.včetně poštovného.
V elký výběr jakostního masa a uzenin

najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY
Í73 M cln tyre R d„ Nťh. Sunshine, V ic., tel. 311-20195

í Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu \
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka.
frankfurtské párky, turistický salám.

Vracím se k vstupním slovům: končí se rok, který
nebyl vůbec klidný. Mocní tohoto světa by se měli
vyslovit k možnostem a lepším jistotám, ale oni se
zatím dohadují, dohadují — ale jaksi se nemohou
dohodnout.
Promiňte, ale co potom zbývá obyčejné a zvědavé
ženské, než se ptát o vánocích hvězd, lít olovo, překrájet vejpůl ošatku jablek a házet střevíc do všech
světových stran?
(Ze sbírky fejetonů “ Pozor, uletí ptáček” .)

DARUJTE
K VÁNOCŮM
SUŠENKY
BROCKHOFF
V DÁRKOVÉM BALENI
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"Řekněte fe květin am i"

fí

VAS květinář,

1

spolupracující s INTERFLORA,

§

může zatřídit dodávku
květin a věnců
t Československu nebo v jiných státech

1
ji
j|
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V zemi Zorby
Věra

Panádha, Brazílie

Když jsem se po létech vracela do Řecka, byla jsem plně vybavena fan tazií a iluzem i, které ve mne
zůstaly z mé první cesty na Egejské ostrovy. Potřebovala jsem ši tentokrát potvrdit, že skutečnost od
povídá mým snům, že vzdálenost a doba mi tu ze m ' p říliš nezidealizovala.

Chcete-li Uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku ®
nebo zvláštní událost, obraťte se ná místní
květinářství IN TERFLO RA.
Poznáte je podle obrázku Merkur a
ve výkladní skříni

Připravovala ^jsem sé n a te n návrat duševně i p ra k tic k y , četla jsem Zorbu a jiné knihy Nika Kazantzakise, zopakovala jsem si jm én a, studovala zvyky, snažila se vžít se do řecké atm osféry. A jazyk? Po
třebovala jsem se naučit aspoň to m inim um , které by mi dovolilo dohovořit se s prostými lidm i. I to
se podařilo, našla jsem někoho, kdo mne naučil pár set řeckých slov a trochu g ram atiky — saopaulský Čech.

Pak jsem jela. Modré, průsvitné moře s barev zeli hudbu rytmickými pohyby, zpočátku klidně a
nými kamínky na dně a na plážích mě přivítalo. pomalu, pak rychleji a rychleji, se skoky a dřepy,
I N T E R F L O R A —
Malý přístav Mykonos se v odpoledních hodinácn a ještě rychleji, až se nám i z dívání točila hlava.
hemžil hlučnými turisty, kteří popíjeli řecké brandy Jen místní muži tancují a tleskají — ženy se dívají.
K V Ě T IN Y DO C E L É H O S VĚTA
— ouzo, kavárny byly plné starých domorodců s Řecký tanec není jen rytmickým pohybováním těla,
čepicemi na hlavě a s růženci v rukách, mladí ci je v něm tolik citu a symbolismu, že se cizincům
zinci s batohy na zádech se většinou courali po mě zdá, jakoby ta těla spolu mluvila — je to konversace.
stečku . . .
hádka, debata lidí, kteří se tak dobře znají, že si
Motorovým člunem jsme se dostali na ostrov Delos. rozumějí beze slov. Byl to nezapomenutelný večer
Slunce zapadalo, moře bylo růžové, před námi se. mezi pohostinnými, prostými lidmi, večer v prostře
třpytily pozlacené trosky. Vstoupili jsme na břeh a dí, které tak připomínalo staré řecké báje.
Obyvatelé Egejských ostrovů jsou snad poslední
naši pozornost okamžitě upoutal muž, hrající na po
divný domorodý instrument. Když nás spatřil, přiblí lidé v Evropě, kteří se ještě dovedou usmívat na ci
žil se nenuceně, hrál pro nás několik minut a pak zího člověka jen tak, z ničeho nic, bez vedlejších
Jarka Vlčková
jako odpověď na moje “ Kalispéra!” (Dobrý večer!) úmyslů, jen aby ukázali, že jsou v dobré náladě,
předal instrument svému příteli, položil těžkou ruku kteří dovedou sedět v úzkých uličkách chudých ry
♦ V- Martínek vzpomíná v knize Josef Uher tohoto
na moje rameno a začal se mnou tancovat. Musel bářských vesnic a zpívat nebo hrát na buzuki — ne
spisovatele. jenž r. 1901 debutoval črtou Maškarádi,
to být obraz pro bohy: Yórghos hrál na sabunu a jako žebráci s kloboukem před sebou na chodníku,
a jehož tvorba vypráví nejvíce o lidech vyděděných
Frederikos a já jsme se točili a smáli na kamenité nýbrž jen pro radost, proto, že jsou veselí. Proč mají
(žebráci, opuštěné děti, tuláci). V roce 1954 připravil
pláži jako děti. Za chvilku se shromáždila celá sku dobrou náladu? Blahobyt to není, musí to tedy být
k vydání celé jeho dílo M. Hýsek. Spisovatel J. Uher
pinka ostrovanů, která se tak bavila mou lámanou příroda: to nepopsatelně modré moře, thálassa —
zemřel 5. prosince 1908 v Brně.
řečtinou, že pozvala celou naší partu na jakousi ves nekonečně krásné, otevřené pláže, to klíma . . . Nebo
♦ 11: prosince 1528 zemřel v Mladé Boleslavi Lukáš nickou zábavu. Totiž nebyla jsem si docela jista, zda je to prostě ta tisíciletá moudrost, zděděná i tím ne
Pražský.'Jako biskup Jednoty usiloval o zachováni správně rozumím a proto: “ Ena party? Y a mas? gramotným rybářem, který ví, že člověk potřebuje
bratrské prostoty a kázně, což se obráží i v jeho Póte tha íne?” (Zábava? Pro nás? Kdy?) ;— “ Ávrio směšně málo k tomu, aby byl skutečně šťastný?
spisech, prď jejichž množství patří k nejplodnějším vrádhi” (Zítra večer).
Je příjemné navštívit řecké ostrovy, dokud z nich
starším českým spisovatelům.
Už. byla tma, když jsme se tam druhý den vypra turisté neudělají další Riviéru, další Capri, dokud
♦ '12. prosince 1933 zemřel v Hostivaři Antonín šveh vili. Ani měsíc nesvítil na cestu. Šli jsme kolem zří na těch ostrovech žijí lidé, jako jsou naši přátelé
la,' hlava českého zemědělského hnutí, vynikající a cenin a sotva jsme rozeznávali tisíce let staré so Frederikos a Yórghos, kteří dovedou na pláži hrát
vůdčí činitel české vnitřní politiky v prvních deseti chy lvů podél cesty. Konečně se objevil špatně osvět a tančit. Jen. tak, pro nic, jako děti.
Eláda mou, s’aghapó!
letích 20. století, ministerský předséda čs. vlády. lený baráček a před ním s úsměvem větším než jeho
Ani třeskutý mráz nezabránil nesmírné účasti lidstva obličej stál náš včerejší přítel Yórghos. T eď už jsme
na jeho pohřbu, jehož se zúčastnil osobně i presi se nebáli. Šel před námi a za chvilku jsme byli na
dent republiky T. G. Masaryk. “ Svoboda je také místě bývalého gymnasia.
Zdálo se nám, že vstupujeme na^ jeviště, které
viástéhéctví. Ale vlásténectví — to nejsou slova, to
okamžitě udělá z nás všech herce. Přes zbytky sta
jsoú činy” —- toť jeho odkaz nám všem.
rých kolon ležela prkna, která sloužila za stoly a
♦ . Dramaturg a výtvarník pražských scén František kolem každého takového stolu seděli chudě oblečení
Trpster zemřel 14. prosince 1968.
venkované, jejichž usměvavé tváře prozrazovaly spo
♦ Klasický filolog, profesor Karlovy university Jo kojenost. U jednoho stolu se jedlo, u druhého si zřej
sef Král, sé narodil 18. prosince 1853 v Praze. Do mě vykládali vtipy — možná, že o vládě, možná,
české literatury zasáhl Svými vybroušenými překla že o turistech — u třetího se zpívalo. Uprostřed “ je
dy z řeckých a latinských dramat. Jeho vynikající viště” seděl bělovlasý pop v černých šatech.
Sotva jsme dosedli, bylo kolem nás tucet žen, které
osobnost a jeho činnost odbornou a literární zhodnotil K. Svoboda v knize Antika a česká vzdělanost od se předháněly v nabídkách vína, ovčí polévky a
P Ř IJ M E
kusů smaženého- skopového masa.
obrození do první světové války.
k stálému zaměstnání
Pak začal tanec. Skupina chlapů vytvořila kruh.
♦ ‘ 22. prosince 1883 se narodil v Teplicích syn publi
každý
ruce
na
ramenách
sousedů.
Všichni
doprová
cisty a spisovatelé Jana Klecandy, Jan Havlasa (vl.

Náš kalendář:
prosinec

jm. Jan Klecasda), člen Národního výboru (1917 1918), člen mírové delegace v Paříži (1919), čs. vy 
slanec v ■několika jihoamerických republikách (na
posledy v- Chile -— do roku 1947). Své paměti píše
pod názvem Útržkový kalendář.
♦ 'Předčasně zesnulý bohém Václav šolc předsta
vuje vé svém díle přechod od generace Nerudovy k
Čechově. S Nerudou a jeho dobou ho pojí hluboký
soucit šočiálni, s Čechem ho sbližuje vlastenecká epi
ka. Básnické dílo šolcovo shrnula kniha Prvosenky.
Narodil se 23, prosince-1838 v Sobotce.
♦ -V, roce 1938 na Hod-Boží vánoční dotlouklo srdce
Karla Čapka, jenž patří k velkým zjevům naší i svě
tové literatury. Z české literární tradice souvisí nejýíce s Nerudou svou ironií, skepsí, feuilletonistikou,
smyslem pro věci aktuální, sblížením literatury se
, skutečným životem nejen v tématu, álě i v řeči.
Odpočívá na vyšehradském hřbitově mezi těmi, kteří
byli strážci naší svébytnosti a našich tradic.
♦ Dne 26. prosince 1943 še rozloučil s žitím spiso
vatel Benjamin Klička, (vl. jm. B. Fragner), který
byl po dokončení studia na lékařské fakultě až do
konce; Svého života praktickým lékařem na Smícho
vě. Uměleckým jeho vyvrcholením je román Ejhle
občani
♦ Nejvýznamnější hodnotu z celého Čárková díla
představuje nesporně “ Chudá rodina z Heřmaně’ ,
jež vyšla roku 1924, v roce předčasné smrti Jiřího
Wolkra. V linii své “ chudé rodiny” pokračuje i ve
•sbírce Temno v chalupách, v níž se opět projevil
jako básník jihočeského venkova a přírody, země
?‘rybničné, té bramborové, té nejtišší z republiky” .

DÁREK

K

provozní
dělníky

VÁNOCŮM,

na který se celý rok .nezapomíná
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarm* již
toto v á n o č n í
číslo se zvláštním lisíítB, T4»
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného svět*
Básník Jan čárek z Heřmaně u Písku se dožije 29
prosince svých pětasedmdesátých narozenin.^
♦ 29. prosince vzpomeneme nedožitých pětaosmde
sátých narozenin pražského arcibiskupa, kardinála
Dr. Josefa Berana, jehož pozůstatky jsou uloženy v
kryptě chrámu sv. Petra v Mariánské kapli v Římě.
♦ Na Olšanských hřbitovech odpočívá Smetanův a
Blodkův libretista (Prodaná nevěsta, V studni) K a 
rel Sabina, nejtragičtější postava českých dějin. Zapomeneme-li na vše osobní, jeví se nám Sabina v
posledním údobí předbřeznovém jako muž, o němž
právem platí výrok J. V. Frice, že to byl^“ své doby
nej vzdělanější,, politicky nejosedlanější našinec” . Na
rodil se 29. prosince 1813 v Praze.
♦ 30. prosince 1883 se narodil Jaroslav KolmanCassius (vl. jm. Jar, Kolman), jehož básně Hromnice
hoří a Železná košile vytvořil žal v roce 1938 ohrože
né a zrazené domoviny, neboť v domově a v rodu
hledal tento básník jistoty národního společenství.
Nad jeho tvorbou se zamýšlel jak F. X. Salda, tak
i A. Novák.

ve věku 18 až 40 let.
MZDA: Počáteční $ 70.05 týdně, po 4 týdnech
zaměstnání $ 79.15. Kromě toho se platí za
přiměřený výkon bonus a to průměrně $ 15
týdně.
PŘESČASY se nyní pracují a předpokládá se.

že budou pokračovat.
Účast ve výhodném pensijnim
fondu a životním pojištění.
Pracovní pláště a bezpečnostní obuv se do
dává po kvalifikačním období.
Blízko k stanici vlaku a autobusu.
Volné parkování aut pro zaměstnance.
Moderně vybavená kantina.

P O D M ÍN K Y :

Všechny dotazy řiďte laskavě na:
Personneí Officer, a to v pondělí až pátek
mezi 8.30 ranní a 4.30 odp., tel. 311-5122
A. R. C. E N G IN E E R IN G
P TY . LTD .

-

528 Ballarat Rd., Sunshine, Vic.
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Dnes sa zdá už is té ,.že tento rok nebude zapísaný do dejín am erickej zahraničnej politiky ako "ro k Európy", ako to pred rokom sľubovala Nixonova
adm inistrácia. Predovšetkým vnútroštátne problémy nenechaly dostatok možností k väčšiemu záujmu Spojených štátov o Európu. Am erická zahraničná poli
tika sa sústreďovala a stále sústreďuje na politiku v rámci trojúhelníka ve ľm o cí: USA — SSSR — Čína. Ku koncu roku prinášame preto na túto tému
dva komentáre Dušana Lehotského.
Nová orientácia sovietskej ekonomickej politiky

Gosplan uvažuje
Arabsko-izraelský konflikt zasiahol drasticky do americko-sovietskeho detente, postavil Washington i Moskvu pred nesmierne vážnu skúšku, v ktorej ide
o to, či po slávnostných vyhláseniach v deklarácii prezidenta Nixona a L. Brežneva o nových princípoch usmerňovania medzinárodnej politiky oboch veľmocí
prídu aj skutky. Situácia bola tak vážna, že sa od septembra o pripravovaných
plánoch pre dlhodobú ekonomickú spoluprácu takm er nehovorilo. V komentá
roch sa poukazovalo len na to, že k týmto projektom sa bude možno v rá tiť len
vtedy, ak americko-sovietske detente prežije krízu na Strednom východe.

V časopise Wall Street
Journal, ktorý prvý pre
rušil trojmesačné mlčanie
o situácii v americko-so
vietske j spolupráci, začí
na moskovský dopisova
teľ R. Keatley 20. no
vembra svoj referát pri
pomienkou, že všetky eko
nomické plány čakajú na
výsledok politickej skúš
ky v americko-sovietskom
uvoľňovaní na Strednom
východe.
Akonáhle sa potom uká
zali prvé známky o život
nosti detente, prichádza
zase
americko-sovietska
ekonomická spolupráca na
program. Okrem spome
nutého referátu R. Keatleyho mu venuje pozor
nosť v Amerike aj zná
my komentátor časopisu
Christian Science Monitor
Paul Wohl.
Dopisovatelia' oboch ča
sopisov totiž hlásia, že sa
v Moskve práve pripravu
je dlhodobý hospodársky
plán a že sa v ňom uva
žuje o strategickom zakot
vení zahraničného kapitá
lu, najmä amerického, v
rozvoji sovietskeho hospo
dárstva do roku 1990. To
znamená, že už teraz bysa postavili základy nie
len pre výstavbu známych
olejárskych a priemysel
ných podnikov na Sibíri,ale aj iných1fabrík za úča
sti zahraničného kapitá
lu,' technológie a odborné
ho vedenia. Sovietsky ústredný plánovací úrad,
či tzv. Gosplan, ktorý má
predložiť vláde nový ho
spodársky plán, požiadal
totiž Ústav pre svetové
hospodárstvo a medziná
rodné vzťahy, známy lep
šie pod menom Vargov
ekonomický inštitút, o vy
jadrenie, ako začleniť na
vrhovanú spoluprácu so
Západom do ekonomické
ho plánu. Vargov ústav ako sa diplomatické kru

hy už dozvedeli - odpove
dal kladne. Doporučuje,
aby sa plánovaná spolu
práca. so Západom stala
integrálnou časťou soviet
skeho hospodárskeho živo
ta.
Treba však hneď pripo
menúť, že to neznamená,
že táto zásada určite pre
razí, hoci prichádza z
Vargovho ústavu, ktorého
prestíž doma i v cudzine
sa všeobecne-uznáva. To
preto, že jeho doporučenie
je skutočne historického
dosahu a je v rozpore so
všetkými
politickými i
ekonomickými poučkami,
na ktorých sa nielen dote
raz budovalo sovietske
hospodárstvo-, lež pripra
vovali aj plány na celo
svetovú revolúciu komu
nizmu.
Námietok proti plánu
bude v SSSR mnoho, ideo
logických od tzv. konzer
vatívneho krýdla v stra
ne, strategických z kru
hov vojenských a ekono
mických z konzervatívne
ho
národohospodárskeho
prostredia. Brežnev síce
povedal na adresu všet
kých sovietskych ekonó
mov, že bude treba “ nový
prístup k hospodárskym
problémom, štrukturálne
zmeny v organizácii so
vietskeho
hospodárstva.
lebo sa Sovietsky zväz za
člení do medzinárodnej
delby práce v ďaleko
väčšom rozsahu, ako to
bolo dosiaľ” , ale túto zá
sadu bude treba prebojo
va ť proti tým, čo doteraz
stavali na sovietskej eko
nomickej autarkii a nezá
vislosti. -Táto autarkia a
hospodárska nezávislosť
bola z ideologického h ľa
diska pilierom a odrazo
vým mostíkom k svetovej
revolúcii a k ovládnutiu
sveta. Preto už teraz pri
chádza z konzervatívnych
kruhov pripomienka,
že

nové. investičné návrhy s
účasťou západného kapi
tálu predstavujú jednodu
cho hospodárske bláznov
stvo.
Dopisovateľ Keatley sí
ce hlási z Moskvy,
že!
Brežnev a jeho spolupra
covníci už prišli k pozna
niu, že sovietske hospodár
stvo je značne zaostalé a '
že sa technologická prie
pasť medzi Západom a
Východom postupom času
nielen
nezmenšuje, lež'
nacpak prehlbuje. Ale ako,
to vysvetliť sovietskemu
občanovi, ktorému sa do
teraz neustále hovorilo
len o obrovských ekono
mických a technických
prednostiach sovietskeho
systému? Ako teraz dať
do súladu propagandu o
neodvratnej záhube kapi
talizmu, keď tento kapita
lizmus má pomáhať pri
budovaní
podnikov, na
ktoré sovietska ekonómia
ani sovietska technológia
nestačia, má zachraňo
va ť západnou technoló
giou nízku produktivitu
práce, ktoré je v soviet
skych podnikov len asi
polovička v porovnaní' s
pomerami v amerických
fabrikách? Vo svojej lo
gike, usmerňovanej len
komunistickou propagan
dou, bez skutočného po
znania základu, môže so
vietsky občan ľahko veci
obrátiť a považoý&ť vstup
Západu do sovietskeho
hospodárstva za pomoc
tzv. “ zahnívajúcemu kapi
talizmu” a Brežnev by
mohol mať ťažkosti s
ľ údmi takto 'zmýšľajúci
mi.
Ale ak keď nebudeme
rátať s týmito zásadnými
politickými
námietkami,
aj tak nový návrh Vargov
ho ústavu značne kriticky
zasahuje
do sovietskej
ekonomickej praxe. So
vietski odborníci majú na

Prítomnosť Am eriky v ázijskej oblasti je nutná

Za normalizáciu vzťahov
medzi USA a Čínou
Po nedávnej návšteve amerického ministra zahraničia dr. Kissingera v Pe
kingu a v Tokiu sa nastolila znova otázka o úlohe Spojených štátov na ázijskom
kontinente. Rozprava o tom je rovnako vážna ve Spojených štátoch ako v Ázii
— v Pekingu i v Tokiu — a sleduje sa ve ľm i pozorne aj v A ustrálii. Treba pri
tom pripom enúť, že po kritickej skúsenosti vo Vietnam e, ale aj po priam ej
zaangažovanosti A m eriky na povojnovom osude ďalších ázijských krajín ako
Tajska, Laosu, Kambodže, Tajvanu a F ilip ín , udáva teraz rámec tejto rozpravy
Nixonova ázijská doktrína, podľa ktorej sa Am erika rozhodla prenechať hlav
nú zodpovednosť za bezpečnosť ázijských spojencov na nich samotných.

■ Ako sa teda uvažuje o
úlohe americkej zahranič
nej politiky na ázijskom
kontinente? Pred vyhláse
ním Nixonovej doktríny,
ale aj po nej, zostalo
hlavným pilierom americ
kej politiky v Ázii Japon
sko. Úpravou americkojaponské zmluvy o vzá
jomnej pomoci a zmlu
vou o opustení Okinavy
sa
americko-japonské
vzťa h y ’ v oblasti politic
kej náramne upevnili. Bez
tejto stability v politickej
oblasti by sotva boli pre
biehali
tak umiernene
americko-japonské rozpo
ry v oblasti ekonomickej,
ktoré tak často ohrožovali
od roku 1970 spoluprácu
medzi týmito dvoma spo
jencami.
Ale Nixonova doktrína
priniesla aj iný, pozitív
ny prínos do zmýšľania
ázijských krajín. Vyhláse
ním, že hlavná zodpoved
nosť za bezpečnosť jed
notlivých ázijských krajín
sa přesunuje z Ameriky
na ne samotné, sa odbú
ral odpor proti americkej
prítomnosti v Ázii aj u
nepriateľov. Toto vyhláse-

nie umožnilo napríklad,
že sa do tzv. šanghajské
ho komuniké, vydaného
pred dvoma rokmi po ná
vštěvě prezidenta Nixo
na v Pekingu dostalo ustanovenie, že sa obe vlá
dy - americká a čínska zhodujú v tom, že v ázij
skom priestore nemá do
minovať ani jedna moc
nosť’.
O tejto novej a pre spo
jencov i nepriateľov Ame
riky
prijateľnej účasti
Spojených štátov na ázij
skom kontinente podal
najvýraznejší výklad mi
nisterský predseda Japon
ska Tanaka. Zdôraznil ne
dávno. že Spojené štáty
musia hrať významnú úlohu v Ázii. aby pomáhali
zaistiť mier a stabilitu
sveta. Lebo prítomnosť
USA v tejto oblasti je
podľa názoru japonského
štátnika nielen v záujme
Japonska a Spojených štá
tov. lež aj celej Ázie.
Tanaka, ktorého vláda
prejavila určité obavy,
keď došlo pred dvoma
rokmi k preboreniu ľ a 
dových pomerov medzi
Washingtonom a Pekin-

mysli v prvom rade Spo
jené štáty, v ich myslení
sa doplňuje predstava o
dvoch politických a vojen
ských ’ superveľmociach
obrazom o dvoch ekono
mických obroch, ktorých
záujmy sú obdobné a ich
skľbenie
môže
totálne
ovládnuť svetovú ekonó
miu, podmaniť si ju. P re
to plánujú rozšírenie ob
chodu s Amerikou a to
aj na úkor tovarovej vý
meny s ostatnými komu
nistickými krajinami. Te
da niečo, čo dosiaľ tiež
nebolo prípustné.
Brežnev bude teda mať

s tradičným
myslením
konzervatívcov ťažkú prá
cu, ak sa rozhodne pre
sadzovať
doporučenie
Vargovho ústavu. Z ame
rickej strany sa nateraz
pripomína len toľko, že
nech už dopadne boj o
túto novú orientáciu so
vietskej ekonomickej po
litiky a praxe akokoľvek,
treba budovať ha tom, že
Moskva nikdy nepripustí,
aby sa stala závislá na
Západe natoľko, že by ne
porušila svoje
záväzky, keď by
:. . -žovala z politici . ■■ n trieb za pras-peĽ-x-

gom, vyslovil v tomto roz
hovore aj tú dôležitú zá
sadu, že Čínska ľudová
republika je tiež uzrozumená s prítomnosťou Spo
jených štátov v ázijskej
oblasti.
“ Rozumieme” , povedal
Tanaka, “ že Amerika je
príliš zamestnaná rôzny
mi domácimi i medziná
rodnými problémami a že
z toho ’ dôvodu sa stáva,
že
Washington
venuje
menej pozornosti ázijské
mu vývoju, ale zároveň
sme presvedčení, že Ame
rika musí zostať v tomto
priestore a musí zohrať
vážnu úlohu nielen v zá
ujme svojej vlastnej bez
pečnosti, ale aj v záujme
bezpečnosti Ázie a celého
sveta. Žiadna z ázijských
krajín, vrátane Číny, ne
má dnes záujem na odcho
de Spojených štátov z
ázijskej oblasti.”
Tanaka zdôraznil, že
americko-japonská zmluva
a americká siedma flotila
v Juhoázijskom mori sú
zárukou' bezpečnosti
a
stability pre všetky ázij
ské krajiny.
Japonský
ministerský
predseda opakoval znova
aj v tejto súvislosti, že to
platí aj o Číne, ktorá ke
dysi mala iné stanovisko.
“ Čínsky ľu d“ ,, pokračo
val Tanaka, “ si uvedomu
je, že Amerika nemá v
Ázii nijaké teritoriálne
nároky a že v dôsledku
toho Spojené štáty svojou
prítomnosťou len prispie
vajú k udržaniu mieru a
stability.“ To podľa ná
zoru japonského míržsserského precseôs ázim p si
ne-: k navačianji mesMT-tžř-Trrih ľo^ÉSí~_TTir .5H5ÄÍ
",
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medzi USA a Čínou
(Pokračovanie zo str. 17}
svoj pohraničný spor so
Sovietskym zväzom a pre
rozhodnutie zlepšiť domá
ce sociálne pomery sa od
hodlala ku kontaktom s
Washingtonom.
Je pri tom zaujímavé,
že Tanaka apostcofoval aj
americký ľud, doporučil,
aby viac dôveroval ame
rickej mene, produktivite
svojho
hospodárstva a
najmä
úspechom svojej
poľnohospodárskej výro
by.
Za týchto okolností je
len pochopiteľné, že sa
americká vláda nateraz v
Ázii sústreďuje na P e
king, na normalizovanie
vzťahov s touto ázijskou
mocnosťou. Už to, že ne
dávna Kissingerova ná
všteva v Pekingu bola za
posledné dva roku už
Č A L O U N ÍK Y
STO LAŘ E

A

přijme za
výhodných podmínek
R IC H M O N D
F U R N IT U R E
'U P H O L S T E R Y P /L .

24. East Market St.,
Richmond, NSW. 2753
Tel. (Richmond) 482
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šiesta cesta podniknutá za
týmto cieľom, upozorňu
je na význam, ktorý pri
pisuje americká zahranič
ná politika pokonaniú s
Mao-ce-tungovým
reži
mom. A tak, hoci sa o fi
ciálne nehovorí toľko o
americko-čínskom detente,
ako je to v súvislosti s
Moskvou, predsa je aj v
Pekingu cítiť
politické
uvoľnenie.
Americká tlač hodnoti
la neobvykle pozitívne tú
okolnosť,
že Kissinger
mal rozhovory nielen s
čou-en-lajem, ale aj s
predsedom
Miäo-oe-tungom,
čo sa vysvetľuje
ako
naprostá
podpora
Čou-en-lajovej politiky vo
či Spojeným štátom.
Cesta k úplnému nor
malizovaniu vzťahov med
zi Washingtonom a Pekin
gom je ešte veľm i klzká,
ale posledná návšteva mi
nistra
Kissingera dala
podnet k hľadaniu diplo
matickej formulky, ktorá
by umožnila nadviazanie
úplných
diplomatických
vzťahov. To znamená, ako
za súhlasu, že medziná
rodne existuje len jedna
Čína,
preklenúť skutoč-

nosť, že Washington udržuje diplomatické sty
ky s čankajškovou vládou
na Tajvane. Práve vtedy,
keď bolo vydané komuni
ké o Kissingerovej návšte
ve v Pekingu, oznámil

predstaviteľ
americkej
armády na Tajvane, že
sa snižuje stav americkej
posádky na tomto ostrove
o 3.000 mužov. To sa dip
lomaticky vysvetľuje tak,
že aj týmto činom chce
Washington znížiť význam
americko-čínského rozpo
ru o Tajvan.

Ale to, čo sa hneď ne
môže dosiahnuť v oblasti
politickej, má postupne
vybudovať spolupráca v
oblasti ekonomickej. P re
to teraz priechádza aj na
ceste z Washingtonu do
Pekingu hádam už toľko
odborných delegácií, ako
na ceste do Moskvy.

Dopisovateľ
časopisu
Washington Post Murrey
Marder referuje, o zvlášt
nej skúsenosti: novinári,
čo doprevádzali poslednú
americkú delegáciu, našli
v hotelu Min-Zu po sto
loch pohodené letáčky, že
nepriateľ Číny číslo jed
na je Sovietsky zväz.

Immigration

Department ot

Nedávné iměny v iákoně
o australském občanství
se Vás mohou týkat
Podle znění zákona, který právě schválil australský

parlament,

musí

být

všichni

žadatelé o australské občanství posuzováni stejně. Australským občanem se může stát
nyní kdokoli ze zámoří, kdo žije v Austrá lii tři roky. Jste-li narozen nebo narozena
v zámoří, znamenají nová ustanovení změ nu,

která se Vás může. týkat,

a ť jste se

přistěhoval odkudkoli.

S Y D N E Y

Jediné podmínky jsou: musíte mít tříletý pobyt v zemi, musíte umět mluvit a rozu
mět mluvené angličtině, musíte znát něco o zodpovědnosti a výhodách, které přináší

^ 'o m m m iiiiiiiiim jii^ m iiiiiiiiiiiiiiiim iim u iiiiiiiiiiisN ová česká restaurace v Sydney na Kings CrossuE
|

R OS L Y N

G A R D E N S

E

E

vedie “ les Girls” . — Tel. 358-6694
S
S Otevřeno 7 dní v týdnu od 12. h. pol. do 12. h. nočníE
E
Prineste si svoje pití.
s

r.iiiniHHiHiiiiuniiiiiuiiiHHUHiuniiniHiiininnnniHiiE

australské občanství; a musíte mít dobrý charakter. Pak budete přijat s radostí na
obřadu udělování občanství a stanete se skutečným příslušníkem národa. To je ta novin
ka o občanství.
Což tedy, abyste se stal novým občanem?
Budete-li si přát další informace, zajdě te si nebo zatelefonujte na nejbližší úřa
dovnu ministerstva přistěhovalectví. Jinak stačí, když vyplníte dolejší kupón a dostanete
informace poštou.

Zaručujeme okamžitou dodávku ještě
PŘED VÁNOCEMI ľ
9

K L IM A T IZ A Č N Í Z A Ř ÍZ E N Í

* Westinghouse * Kelvinator * Hitani!

TO: The Director,

* Mitsubishi
•

L E D N IČ K Y

•

PR A Č K Y

•

N Á STĚN N É O H Ř ÍV A Č E

•

Č IS T IČ E Hoover a National

•

VETRÁKY

Velký výběr praktických elektrotechnických
'
DÁRKŮ K VÁNOCŮM
Kupujeme ve velkém, proto prodáváme levněji !

FIALA ELECTRICS
Ičlenové Retravision skupiny pro hromadné nákupy!
241 A Oxford Street,
Bondi Junction, Sydney, NSW.
Telefon: 389-1222

Department of Immigration, Cnr. La Tro be and Spring Streets, Melbourne, Vic. 3000
Tel.: 662-2011
Please send to the address below detailed information and citizenship application form.
Name
address

Beloitg to Austrália
as a Citizen
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RADOSTNE VÁNOCE A USPESNY ROK 1974!
SRDEČNĚ

PŘEJÍ

všem svým přátelům, známým a zákazníkům
vedoucí
kíanceláře
Amerického
fondu pro čs. uprchlíky,
1060 Wien,
Gumpendor
ferstr. 5 a, Austria
JAN

K U N C ÍŘ ,

D r. R U D O L F V Á C L A V ÍK ,

13 Crescent Grove,
Campham Common,
London S. W. 4, G. B.
RENATA
A
D O STÁLO VI,

J IŘ Í

22 Knapp
St., West End, Townsville, Qld. 4810
M IL E N A

BENEŠOVÁ s Honzíkem, Hobart, TAS.

D r. A N T O N ÍN D IV IŠ s rodinou, Hobart, TAS.
BO HUSLAV K R Á L , Strathgordon, Tas. 7658
L U D V A A G IN A V E S E L Ý , Newtown-Hobart, TAS.
R O D IN A FLO SSM AN O VA , Hyde Park, SA.
P E T R H A N Č IN , 6 Birt St., Whyalla, SA. 5600
R O D IN A HO RÁ KO VA z Adelaide
F R A N T . K R Á N SK Ý S R O D IN O U , Blackwood, SA.
B. R. PÁNOCH, Andamooka, SA.

G. P IPIN A S , klub, 131 Hindley St., Adelaide
P. R IESS, L ife Assurance Consultant, The Mercantile
Mut. L ife Ins. Co., tel. (Adel.) 23-5822, do bytu
67-1070

M A N Ž E L É N O V O TN Ý C H , restaurace Labužník,

129 Bayswater Rd., Rushcutters Bay, Sydney
F. SOUSTAL, psací, počítací a rozmnožovací stroje,
37 Mulách St., Cooma, NSW., tel. 21-727.
E. A. BAŠTA, zástupce na pojištění všeho druhu,
37 Waiora Rd., W. Heidelberg, Víc. tel. 45-6255
A N N Y A VA ŠEK B U R IA N O V I,
98 Charles St.,
Prahran, Víc,
J. A. F O R E S TE R S R O D IN O U . 8 Cummins Grove,

Maívern. Yic. 3144
M IL O S L A V HÁJEK, Paisley Home Furnishers P/L,
a Decor Centre, 42 — 44 La Trobe St. Melbourne,
telefon 662-1988
V A C L A V A M A R IE H A U K O V I, 72 Borniie View
Rd., Croydon, Víc., tel. (Croydosn) 3-2863.
M. CHRPA, optický závod. 573 Hampton St.,
Hampton. Yic.. 98-5756
THE IX L IB R U M BOOKSELLERS, maj. P. Jabomík,
Box 1888 R., GPO Melbourne.
JINDRA JAN C A S RODINOU, 665 Hubert Ave.,
Glenroy, Yic., 3046
JAROSLAV K A F K A , 2 Junctíon St,. Preston,
tel.
480-2737
M IL A N K A N T O R S RODINOU, c/— advokátní kam
celář Smith & Emmerton, 224 Queen S t, Melbourne

Všem svým členům i
příznivcům zde i v
zahraničí přeje

S "-

radostné svátky
vánoční a
šťastný nový rok

Tělocvičná jednota
Sokol,
Sydney, Austrália

a
Příjemné prožití svátků vánočních
£
a hodně úspěchů v následujícím roce
£
přeje všem svým zákazníkům, přátelům a známým rfe
O LD Ř IC H Š1ŠÁK

W

kuchyňské linky, vestavěné skříně
*
64 Roebuck Cr., Villmot, Mount Druitt, NSW. 2770 £
Telefon 628-9532

I
£
£

£ £ £ £ £ £ £ !
Veselé vánoce a příjemný celý příští rok
přeje všem svým přátelům a známým
Marie a Tonda Slabikoví
7 Ising St., Newcomb, Geelong

£

£££££££
Příjemné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší do nového roku
přejí všem svým přátelům a známým
IR E N A A JO SEF KA D A N Ě

a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Finance Brokers
J. K IN D A & CO. P l ľ . LTD., Supermarket, pivo, víno,
£
4 Wilkinson St., East Burwood, Vic.
likéry, 104 M iller s Rd., North A l iona, a Crsr. Jonas
& Victoria Sis., North Richmond, Vic., tel. 42-4305,
Telefon 232-5574
42-4782, 42-4791
R O D IN A SLA D K Á , Bohemia, výroba košil,
9 Knight Ave., Windsor Gardens, SA.
Dr. FR A N TIŠ E K KOPEČEK S RODINOU,
J. & J. Š V E H L Á K , TV & Radio Service, 331 Henley Box Hill North
£ £ £ £ £ £ £ £
Beach Rd., Brooklyn Park, SA. Tel. 52-2082, byt MANŽELE K R A T O C H V ÍLO V I, moderní keramika
52-2619
“ Ellis". 86 Xicholson St,, Abbotsford, Víc. 41-6973
Všem přátelům a hostům
L ÍD A A JA RO SLA V U T Ě K A L O V I, Findon, SA.
M A N Ž E L É K R U P K O V Í, c/- Caroline Delieatessen
srdečně přejeme
Camberwell Market, Riversdale Rd., Cambenvell, Vi<
příjemné prožití vánočních svátků
Z U Z A N A BEČKO VÁ, restaurace Roslyn Gardens,
a hodně zdaru do nového roku
vedle “ Les Girls” , Kings Cross, NSW., tel. 358-6694
JARO SLAV K ř E PČ ÍK S RODINOU, Glenroy, Vic.
Š TĚ PÁ N K A A JA N PO SPÍC H A LO VI
K. E B N E R , Swiss T. Watchmakers, 19 York St., F R A N T IŠ E K K Ř IV Á N E K , F. 38, 400 Waverley Rd.
Sydney
Malvern Easí, Vic. 3145, tel. 211-1680
M A LA 'S D E L IC A T E S S E N , 203 Hay St., Sydney
R. C. K U G L E R s rodinou, pojištění všeho druhu,
Barbers Road
958 Nepean Highway, Moorabbin, Vic., tel. 95-2421
£
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
K A L O R A M A , Vic.
JOSEF A RŮŽENA M A TY SO V I, 9 Hanson St.,
£
ÚSTŘEDÍ ČS. D EM O K RATIC KÝC H
Telefon 728-1298
Niddrie, Vic., tel. 379-5560
M
O R G A N IZA C Í V A U S T R Á L II
J. METJH, malíř a natěrač, 55 Wahroonga Ave.,
^
A N A NOVÉM ZÉLANDĚ
Noble Park, Vic. Telefon 546-0503
přeje srdečně všem Čechům a Slovákům
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
£
ve svobodném světě
St.. Melbourne, tel. 63 2231.
M
příjemné vánoce a radostiplný rok 1974
Šťastné prožití svátků vánočních
^ F. Nový, předseda
O. Mikulčák, jednatel
OLDA OSWALD S R O D IN O U , Chadstone, tel. 277-8249 a mnoho zdraví a spokojenosti do nového roku
£ č E S K É O C H O TN IC K É D IV A D LO V M E L B O U R N E A N TO N ÍN A IR E N A P A VLASO V I, c/- University
přejí všem přátelům a zákazníkům
House, Melbourne University Grounds, Parkville,
jfc
přeje všem krajanům příjemné prožití vánoc
JAN,
GEORGE, DENIS A ČESTMÍR
Vic., tel. 347-2926
^
a plnou spokojenost v roce 1974.
K O Š Ň A R O V Í
P
ETR
P
E
1TH
N
E
R
,
malíř
a
natěrač,
8
Moorhouse
St.,
£
Současně děkujeme krajanským podnikatelům
W. Richmond. Vic. 3121
za podporu naši činnosti v letošním roce.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, V ic
M A N K A P IC K O V Á , 137 Argyle St., St. Kilda, tel.
Telefon 37-3109
£ ' Ústřední výbor Československé obce legionářské
94-6635
v zahraničí,
Londýn
FRANTIŠEK Ř ÍH A , řeznictví a uzenářství,
přeje všem členům, výborům a činovníkům
73 Mclntyre Rd., North Sunshine, tel. 311-2019
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
v Jižním Pacifiku
i*
pokojné vánoce a radostný nový rok.
Blahopřání k vánocům a
E M IL SVOBODA S C H O T Í, tisk všeho druhu,
Za ÚV ČsOL: F. Skoumal, jednatel
vše nejlepší v novém roce
7 Harwood St., East Kew, tel. 85-6850

Yosem ite T ou rist House

aaaaaaa

£
£
£
£
£

£

£
£
£
£
£
£
£
£

£

£
£

£

L.

a
£

át
£

Zemský výkonný výbor oblasti Jižního Pacifiku
a Jednota Victoria

prtji všem členům, přátelům a krajanům
veselé vánoce, mnoho zdraví a štěstí v příštím roce
a brzký návrat do svobodné vlasti.

aa
a
a
a
a
a

J. ŠAFRHANS. české knihařství "Maria Bookbinding” , 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic., tel 91-4164
M A R IE TO M A N O V Á , 26 Lyndon St., Elsternwick,
Vic. 3185, tel. 91-5557
OTTO A M A R IE
V A Ň K O V I,

7 Westbury Gr. East
St. Kilda, Vic., 3183

ČESKOSLOVENSKÉ S D R U Ž E N Í V E V IC T O R U

přeje všem členům, příznivcům a přátelům
veselé vánoční svátky a mnoho štěstí a zdaru
v příštím roce.

M A N Ž E L É VOBORSKÝCH

výroba ponožek.
110 Wills St., Glen Iris.
Víc., tel. 25-6770

R A DA PO RO BENÝC H NÁRODŮ
— C A P T IV E NA TIO N S C O U N C IL — Austrália

EDA A V Ě R A Z L A T Ý C H ,

přeje všem příslušníkům středoevropských a
východoevropských národů doma i v exilu
šťastné vánoce a úspěšný nový rok
ve svobodných vlastech.

£ £ £ £ £ £ & £ £ £ £ & & * £ &

c/- Rheiniand Restaurant.
9-13 Dretvery Lané.
ilelbouroe. tel- 663-126$

.Má

A. P E R G L , optická služba,

26 Argyle Plače. Caríton. Vic. 3553
Telefon 347-2017

£

£
£
4

Veselé vánoce a s»im§ssrw mk. 185%
r
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K valifikace vrcholí

Kdo na fotbalové mistrovství sveta?
Už 5. ledna bude provedeno ve Fran kfu rtu n. M . rozlosování 16 účastníků závěrečných bojů X . světo
vého šampionátu v kopané, které bude pak probíhat od 13. června do 7. července 1974 v NSR. Z 84 re p re
zentačních tým ů, které se k tomuto vrcholnému světovému podniku fotbalistů přihlásily, pouze NSR (po
řadatel) a Brazílie (obhájce titulu mistra světa) postoupily přímo, ostatních 82 mužstev bojovalo a ještě

FERDA A

VĚRA

HERZOVI

JÉě

přejí všem svým přátelůmlÉI
a známým
VESELÉ
HODNĚ

V Á N O C E

ÚSPĚŠNÝ

P Ř ÍŠ T Í

íS*
A

®

ROK

#
' #

bojuje o 14 dalších míst. K dnešnímu dni známe 14 účastníků, o dvou zbývajících se rozhodne ještě v
tomto měsíci.

Jak skončily boje v jednotlivých skupinách?
I. — Prosadili se nečekaně Švédové

Velkými favority I. evropské kvalifikační skupiny
byli maďarští fotbalisté, kteří sice neprohráli (4
remizy) a dosáhli ve skupině 8 bodů jako reprezen
tační celky Švédska a Rakouska, měli však nejhorš,
brankový rozdíl; při stejném počtu bodů a stejném
rozdílu branek Rakouska a Švédska, muselo dojít
27. listopadu mezi těmito dvěma týmy na neutrální
půdě v západoněmeckém Gelsenkirchenu k rozhodu
jícímu střetnutí. A to vyhráli na zledovatělém, sně
hem pokrytém hřišti trochu šťastně Švédové 2 :1 ,!
když dali'druhou branku z pokutového kopu. Koneč
né pořadí: 1. Švédsko, 2. Rakousko, 3. Maďarsko.
4. Malta.

finále remiza 1 : 1 v Praze s Finy, stál nerozhodný
výsledek 1 : 1 v Helsinkách s týmem, “ Suomi” ten
tokrát účast na mistrovství světa fotbalisty Rumun
ska. Vítězi skupiny se poprvé stali reprezentanti
Východního Německa, kteří sice prohráli v Bukurešti
s Rumunskem 0 : 1, vyhráli však odvetu doma 2 : 0.
Východní Němci získali nakonec 10 bodů, Rumuni 9.
Finové 3 a Albánie 2 body.

Namísto jednotlivých vánočních pozdravů
přejeme tímto všem přátelům a známým
v celé Austrálii

j||,
jfe
^

příjem né vánoce a šťastný a veselý nový rok.

E. & B. Vosáhlovi, 'Brighton, V í c . *
i

V. — Senzací byli Poláci

4
Kolébka kopané — Anglie nebude zastoupena na
Všem přátelům a všem spokojeným i nespokojeným jfe
mistrovství světa v NSR. Mistři světa z r. 1966 —
zákazníkům
Angličané — po porážce v Polsku 0 : 2 stačili hrát v
té
přeji srdečně
odvetném .střetnutí na Wembley stadiónu v Londýně
veselé vánoce a celý příští rok
jen nerozhodně 1 : 1, čímž k velkému zármutku Albio
Š ,
V. G laser, Continental Coffee Roasfers,
nu byli senzačně vyřazeni z dalších bojů světové eli
323 High St„ Kew, Víc.
Tel. 86-7477
ty. Poláci po triumfu na OH v Mnichově dosáhli tak
í
l i. — Squadra azzurra bez konkurence
dalšího velkého úspěchu. Překvapili i celou svou mo
Italské fotbalové národní mužstvo, které na po derní kopanou, kterou od nich nikdo nečekal. Třetí
sledním -světovém šampionátu v r. 1970 v Mexiku ve skupině byl Wales.
4.
prohrálo až ve finále s Brazílií, se dostalo znovu do V I. — Suverénní Bulhaři
4
formy a patří i tentokrát k úzkému kruhu favoritů.
Bulharská kopaná má v posledních letech vysoce
4
Kvalifikační skupinu vyhráli Italové s 10 body (dva vzestupnou tendenci, její reprezentanti se stávají na
krát remizovali), aniž by dostali od svých soupeřů všech hřištích obávanými soupeři. Dokázali to znovu
4
branku (skoré 12 : 0). Na počátku letošního roku v kvalifikaci o účast na mistrovství světa v NSR.
4
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(13. ledna) své příznivce zklamali, když hráli v Nea když zde neokusili hořkost porážky. Porazili doma v
4
p o li s Tureckem jen 0 : 0, pak však vše vynahradili rozhodujícím utkání Portugalce 2 : 1 a z Lisabonu od
K Ů R K O V Í
Porazili LucembUrčany 4 : 0 a 5 : 0, v Turecku vy jížděli s remizou 2 : 2. Třetí ve skupině Severní Ir 
hráli 1 : 0 a Švýcary i po loňské remize 0 : 0 v Bernů sko, poslední Kypr.
SRDEČNĚ PŘEJÍ
porazili..v římské odvetě 2 : 0. Pořadí: 1. Itálie, 2.
VŠEM PŘÁTELŮ M A HOSTŮM
V I I . — Španělsko nebo Jugoslávie?
Turecko, 3. Švýcarsko, 4. Lucembursko.
PŘÍJEMNÉ PR O Ž ITÍ
4
VÁNOČNÍCH SVÁTK Ů
O vítězi skupiny padne rozhodnutí pozítří (19. prm
I I I . — Fadrhoncovi svěřenci jás ají
A MNOHO ZDARU
Poprvé od r. 1938 (kdy mistrovství světa probíhalo since) v Aténách, kde dojde k poslednímu zápasu
4
DO NOVÉHO ROKU
ve Francii) budou na světovém šampionátu starto- Řecko — Jugoslávie. Řečtí fotbalisté jsou už z mi
4
Telefon: Warburton (059) 66-2077
‘ vat Holanďané, jejichž trenérem je bývalý přední strovství světa vyřazeni, jak však zahrají proti Ju
. funkcionář Čs. fotbalového .svazu dr. František Fadr- goslávcům, na tom závisí “ osud” Španělska. Kdyby
4
Jugoslávie v Aténách nad Reky vyhrála pouze o
■áfc-.honc, poúnorový uprchlk, Jeho svěřencům, Holanďa
dfe
branku, mají letenky na MS v NSR zajištěny fotba
nům, stačilo hrát doma 18. 11. v odvetě s Belgičany
listé Španělska, jejich trenérem je bývalý čs. repre
nerozhodně 0 : 0. Oba reprezentační celky měly sice
zentant a hráč ŠK Bratislavy Laco Kubala. Vyhraje-li
T R IU M F NAD Š VÉD Y
1 stejný počet 10 bodů — ani jeden tým neprohrál
Jugoslávie o dva góly, pak musí dojít k rozhodující
Belgičané nedostali ani gól —, o prvenství ve skupině
Po
nezdařilé
mezistátní premiéře s V. Německem
mu střetnutí o vítěze skupiny o vánočních svátcích v
rozhodl brankový rozdíl. Zatímco Holanďané měli
Aténách (Španělsko — Jugoslávie). Vyhrají-li ovšem (prohra ve Weisswasseru jde- v prvé řadě na vrub
:. 'skóre 24 : 2, Belgičané “ pouze” 12 : 0. Třetí ve skuJugoslávci nad Řeckem o 3 branky, pak se kvalifi neregulérního terénu hrací plochy otevřeného stadió
..pině — se 4 body — skončili Norové, poslední — bez
nu ve Weisswasseru) absolvovalo čs. hokejové národní
kují na MS r. 1974 v NSŔ.
.bodu — Island.
mužstvo dvě svá tradiční utkání se Švédy, nad kte
V l il — Skoti mohou poděkovat Dánům
rými zvítězilo v pražské Sportovní hale 5 : 0 a 5 : 2.
IV . — Poprvé v historii V. Německo
Čs. kopaná nebude na mistrovství světa zastoupe Skandinávci však byli i tentokrát ještě v “ podzimní
Stejně jako v posledním ročníku evropského mi
strovství připravila Čechoslováky o účast ve čtvrc-*1 na, vítězi skupiny se stali skotští fotbalisté, přede formě” , jako vždy mají i letos “ načasovanou formu”
vším však zásluhou Dánů, kteří dokázali v Kodani pro boje vrcholného světového podniku hokejistů
s mužstvem ČSR remizovat 1 : 1. Výsledky: ČSR — který bude v letošní sezóně od 5. - 20. dubna 1974
Juventus v Římě neuspěl
Dánsko 1 : 1 a 6 : 0, Skotsko — Dánsko 2 : 0 a 4 : 1, v Helsinkách.
ČSR — Skotsko 1 : 2 a 1 : 0.
S V Ě T O V Ý PQ HÁR DO BUENOS A IR ES
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GREEN GABLES CHALET
Warburton
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Na Olympijském stadiónu v Římě se hrálo 28. li
stopadu za velmi sychravého počasí před návštěvou
pouhých 25.000 diváků utkání o Světovou trofej, ve
kterém držitel Poháru jihoamerických mistrů Independiente Buenos Aires zvítězil nad poraženým fina
listou Evropského poháru mistrů Juventusem Turin
1 : 0, a tak putuje Světový pohár pošesté do Jižní
Ameriky. V tomto zápase, který byl jen fotbalovým
průměrem, měli svěřenci čs. trenéra Cesty Vycpáíka v poli téměř po celý zápas drtivou převahu, ne
dokázali vsak překonat zhuštěnou obranu soupeředvakrát nastrelili tyč a v 47. minutě neproměnil
Cuccureddu ani pokutový kop za faul na něho, když
jeho střela šla několik metrů nad. V 81. minutě, kdy
se už zdálo, že utkání bude muset být prodlouženo,
po vzorné spolupráci nejpohyblivější dvojice Bertoni
— Bocchini, překonal posledně jmenovaný italského
reprezentačního golmana Dina Zoffa. — Původně pro
ti mužstvu Indepediente Buenos Aires měl k tomuto
utkání nastoupil -vítěz Poháru mistrů evropských ze
mí Ajax Amsterodam, vedení klubu však mělo strach .
že by při střetnutí v Jižní Americe byli někteří jeho
hráči znovu zraněni a tak se odmítl s Jihoameričany
utkat. Za této situace se uvolil hrát poražený fina
lista PMEZ Juventus Turin, ale jen v Evropě. A oba
tvmy se shodly na jednom utkání, a to na Olympij
ském stadiónu v Ř ím ě.. Obě mužstva očekávala, že
římskv stadión bude do posledního místečka zaplněn
I v Římě však přišla předčasně zima a tak se zápas
hrál. před.téměř prázdným hledištěm.

IX . — Postupuje Chile
Tuto IX. evropskou kvalifikační skupinu vyhráli
fotbalisté SSSR (6 bodů), před Irskem a Francií (po
2 bodech), už však při vylosování bylo určeno, že
vítěz musí k boji o letenky na světové mistrovství
nastoupit proti vítězi III. jihoamerické skupiny, kte
rým se stalo Chile. Krátce po pádu Allendova režimu
přijel chilský reprezentační tým do Moskvy, kde
hrál s fotbalisty SSSR 0 : 0 a měl tudíž právo sehrát
odvetu před vlastním publikem._Vedoucí sovětské fot
balové federace však odmítli hrát v Santiagu nebo i v
jiném chilském městě. A tudíž mezinárodnímu fotbalo
vému svazu F IFA nezbývalo' nic jiného, než fotbalisty
SSSR ze soutěže vyřadit. Chile postoupila na mistrov
ství světa.
X . — NSR — pořadatel MS
X I. — Uruguayci měli lepší mušku

Vítězi této I. jihoamerické kvalifikační skupiny^ se
stali dvojnásobní mistři světa Uruguayci, jen však
lepším rozdílem branek před Kolumbií. Reprezentanti
obou států měli v konečném pořadí po 5 bodech,_Uru
guay brankový poměr 6 : 2, Kolumbie 3 : 2. Výsledk v :” Uruguav — Kolumbie 0 : 0 a 0 :1 , Uruguay —
Ekvador 2 :"l a 4 : 0_ Kolumbie — Ekvador 1 : 1 a
1 :1 .

značili fotbalisté Argentiny, že budou patřit k váž
ným uchazečům o jedno z předních míst na světovém
šampionátu. Kvalifikaci pro tento vrcholný světový
podnik vyhráli suverénně, když pouze v Paraguayi
remizovali 1 : 1, ostatní tři utkání byla jejich hlad
kou záležitostí. Porazili doma Bolívii 4: 0, v Bolí
vii pak vyhráli 1 :0 , a v posledním utkání 7. října
zvítězili v Buenos Aires nad Paraguayi 3 : 1.
X I I I . — Brazílie — obhájce titulu mistra světa
X IV . — Překvapení se jm enuje Austrálie

Australští fotbalisté se nejprve stali vítězi turnirje
v A podskupině, před Irákem, Indonésii a Novým
Zélandem, pak vyřadili Iran, aby o svém prvenství
v azijsko-oceánijské skupině v zápolení s Jižní Ko
reou rozhodli až ve třetím vzájemném utkání na
neutrální půdě v Hongkongu vítězstvím 1 :0 .
X V . — A frický kontinent reprezentují fotbalisté Zaire

Velkým favoritem bylo Maroko, které reprezento
valo černý světadíl na posledním mistrovství světa,
kde' svedlo s NSR velký boj a podlehlo 1 : 2. Tento
krát Však prohráli Marokánci rozhodující utkání se
Zaire 0 : 3. Pořadí: Zaire, Maroko, Zambie.
X V i. — Ohrozí někdo Mexičany?

Příští neděli, v předvečer Štědrého dne, skončí
na Haiti turnaj šesti: Mexika, Guatemaly, Trinidadu,
Hondurasu, Kostariky a Haiti, který určí vítěze.
X I I . — Neporažení Argentinci
Už v únorovém mezistátním přátelském střetnutí CONCACAFu (Střední a Severní.Am eriky). Očekává
v Mnichově s NSR (Jihoameričané vyhráli 3 : 2) na se, že si účast vybojují fotbalisté Mexika.

17. 12. 1973
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P Ř Á T E L É

J. E. JAN L. M O Ř K O V S K Ý , S .T .D ., biskup,

H L E D A J Í

Výbor čs. klubu v Adelaidě zve srdečně na Půl
noční mši sv., která se bude konat na štědrý večer
v Národním domě, 51 Coglin St., Brompton. Pěvecký
kroužek začne zpívat naše vánoční koledy již v
11.20 h., tedy 40 min. před půlnocí. Přijď te proto
dříve.
OSLAVA S ILV E S T R A

Odchod starého roku a příchod nového oslaví kra
jané v Adelaidě dne 31. prosince v Národním domě.
O dobrou náladu se bude starat výborná kontin. ka
pela “ Tempo” . — Tombola, kolo štěstí a jiné atrakce.
P O ŽE H N A N É S V Á T K Y

a to na Šumavě u Belgrave (v případě nepříz
nivého počasí v upraveném sále)
Hod Boží: 10.30 hod. v kapli Bethlehem Hospital,
Kooyong Rd., Caulfield
Nový rok: v téže kapli opět v 10.30 hod.
Každou neděli po celý rok je v této kapli sloužena
v 10.30 hod. česká mše sv.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
K vánocům hodné pohody a do nového roku
zdraví, spokojenost a úspěchy
přejí všem zákazníkům a přátelům
F R A N T A A V Ě R A B O U B L ÍK O V I

Požehnané vánoce a vše nejlepší do roku 1974 přeje
všem krajanům
P. Josef Peksa

Overway Hotel
160 HIndley St., Adelaide

M alý oznamovatel

starší vdova

Vedoucí a zaměstnanci
čs. restaurace

M A R K O V 'S

Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, Vic. 3053
Telefon: 347-2505
Mluvíme česky

{ PAPRIKA CLUB RESTAURANT
přejí všem krajanům
příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce
145 Hindley St., Adelaide
Telefon 51-5002

PO ZEM KY

GLENPATRICK
(u Ballaratu),
historická zlatokopec
ká vesnice, 20 akrů od
$ 3.300. Splátky prodav.
7% snižovaný úrok.
Tel. (Melb.) 842-5035,
729-5432.

BBBBBBBBBBBB

BYTY
PRO SVOBODNÉ

od $ 10 týdně
70 Gipps St.
Ea-st Melbourne

í
t

5 minut z City
Vzhledem k odcestová
ní PRO DÁ M zavedený
obchod - čtení z ruky
a nervové masáže - i
s bytem. Nízký nájem.
Zapracuji
bezplatně.
F. Jokel, 4/5 Raleigh
St„ Windsor (Melb.),
Vic. 3181
(blízko Punt Rd.)
IN G . F. J. ČA PEK

RO DIČO VSKÉ S D R U Ž E N Í V M E L B O U R N E

★ Mikulášská besídka měla plný úspěch. Mikuláš
s andělem, za dohledu čerta, měli dárečky pro všech
ny přítomné děti, kterých bylo přes sto. Vánoční
koledy předvedla a o dobrou náladu dětí se starala
hudební skupina pana Jančáře. Děkujeme všem, kte
ří s besídkou pomohli.
-Ar Přihlášky dětí na letní tábor, který se bude ko
nat ve dnech 5. až 19. ledna 1974, se přijímají pouze
do 24. prosince tr. Prosíme rodiče, aby — -pokud mo
hou — obstarali dětem stany. Ostatní děti budou ve
stanech, které zakoupilo rodičovské sdružení, avšak
v nich by nebyl dostatek místa pro všechny děti,
které se přihlásí.
★ Přejeme našim dětem, jejich rodičům a všem
přátelům radostiplné vánoce a hodně zdaru v celém
příštím roce.
Rodičovské sdružení

iiilliliiiiiiiilii

LÉKÁRNA

Tel. (po 6. hod. več.)
41-4088
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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

i
i:

SHILLABEER MEAT STORE

&
4

Opravy

Islington

—

Adelaide

Spokojené prožití svatvečera a
hojně štěstí a zdraví v roce 1974
přejí všem přátelům

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

4
4
B

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

E. HA LU ŠKA

b

Veselé vánoce a mnoho zdaru
v příštím roce přeje všem krajanům

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

c/- EFCA Engineering
P/L., 50 Whiteman S t ,
Sth. Melbourne, byl jme
nován “ Commissioner of šení, ověření podpisu atd ,
Affidavits” . Potřebuje-h může se na něho obrátit.
tedy někdo úřední prohlá- Tel. 69-4820, 69-5081.
Dne 5. prosince 1973 zemřel v Melbourne p.
P A V E L W E IS L
Po letech věznění v koncentračních táborech a |
[těžkých poválečných začátcích v Austrálii vytvo -|
Iř il kus nového domova pro svoji rodinku, která |
[byla pro něj celým světem.
Kdož jste ho znali, uctěte jeho památku s n ám i.|
Rodina Čapkova
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R U D O L F A M A R IE FO LB ER O VI

ADELAIDE

R O D IN A J IR Á N K O V A

Kangaroo Fur Products
5 Field Street, Bowden-Adelaide, SA. 5007
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Všem čleriům a přátelům Čs. klubu v Adelaidě

blahopřeje k vánocům a do nového roku
Marie Krutská-Waghorn z Perthu, WA.

4 4 4 4 4 4 4 4
Manželům W hittovým , Middlesex, G. B.
a synu Romanovi

přeje bohatého Ježíška a šťastný rok 1974
babička a prababička
Marie Krutská-Waghorn ze Záp. V - n á F r

HLASU DO M O VA
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VÁNOČNÍ

a do roku 1974 hojnost zdraví, štěstí a úspěchů přeje
všem krajanům za výbor Čs. klubu v Adelaidě
Alois Trávníček
Boh. Flossman
jednatel
předseda

Č T E N Á Ř I

9 Všechna čísla Hlasu domova vyšla letos opět
přesně, tj. každé druhé pondělí a. toto dvojčíslo
3. pondělí. Vydání usnadňovalo Vaše zasílání .in
formaci, zpráv, výstř.žků, Vaše snaha o získání
nových odběratelů, řádné, placení předplatného' —;
Váš zájem o Hlas domova. Upřímně doufáme,' že
můžeme počítat s Vaším zájmem i v příštím roce.
To je hlavní důvod, proč se pokusíme udržet vy
dávání bez zvyšování předplatného, ačkoli nákla
dy, zvláště poštovné aj., značně stoupají. Před
pokládáme, že s Vaší pomocí se nám podaří
zvýšit dále počet odběratelů a tím vyrovnat vše
obecné zdražení výdajů. Děkujeme za Vaší po
moc minulou a předem za pomoc v ročníku 1971,
jehož 1. číslo vyjde 7. ledna 1974.
O Přejeme Vám ještě jednou příjemné užití vá
noc a plnou spokojenost v příštím roce.
HLAS DOMOVA

P Ů L N O Č N Í MŠE SV. V A D E L A ID E

Půlnoční mše sv. bude sloužena poprvé v přírodě

hledá protějšek. Foto
vítáno.
Zn.
“ Dobrá
hospodyně”
do HD.

M I L Í

A D E L A ID E
:*<'

ČESKÉ V Á N O Č N Í BO HO SLUŽBY V M E L B O U R N E

Hezká, inteligentní

-21-

Aloise Gabriela nar. 2. 12. 1922 v Mohelnici okres
Šumperk, který odešel z č. v r. 1957 a bydlí snad
někde v Sydney ((důležitá zpráva) a Blanku a Ja
reslava Kotlandovi z Hradce Králové (kteří byli v
r. 1971 rovněž v Sydney).
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

Houston, Texas, USA

i na jehož pobyt v
, Melbourne při
JEucharistickém
* kongresu
>vzpomínáme,
>oslavil 5. 12. 1973
t čtyřicáté výročí
Jsvého vysvěcení.
1Panu biskupovi
’ k tomuto
’ vzácnému
2jubileu přejí a
>u Pána Boha
t vyprošují
l požehnání a
i mnohá léta
Páter J. Peksa
a krajané
z Melbourne

DOMOVA

Čs. pomocný fond
Úměrně s omezením počtu čs. přistěhovalců do
Austrálie snížil se i obrat na účtě čs. pomocného
fondu v Austrálii. Potřeba pomoci trvá však nadále
— především ženám, které jsou zde samy, mají děti
a dostaly se do okamžité finanční tísně, v menší
míře nově přišlým osobám. Od minulého uveřejně
ného vyúčtování přijal fond tyto příspěvky:
L. Zach, Frankston $ 10.-, Z. Fiala, Footscray $
4.50, A. J. Wohlmut, L. Angeles $ 9.-, manž. Kra
tochvílovi, Abbotsford $ 10.-, Mr. & Mrs. E, Wignell.
Burwood (k uctění památky F. Bartáčka) $ 5.- a O.
Melichar, Footscray $ 20.-, celkem $ 58.50.
V téže době vyplatil fond potřebným osobám S 306.-.
OD Z A H Á J E N Í Č IN N O STI a registrace přijal fond:

Základní vklad od p. J. Kopeckého $ 1.000, převzaty
fond Střelec a zůstatek konta Čs. klubu $ 169.05.
došlé dary $ 3.459.71, vrácené dřívější příspěvky od
nových přist. $ 329.50, výnos zábav $ 542.37, výnos
prodeje nerozděl, šatstva $ 6.12, prodej učebnic anglič
tiny $ 29.50, úroky na vkl. knížce $ 152.03, celkový
příjem $ 5.688.28.
V Y D Á N Í. F O N D U : V r. 1968 zasláno pro čs. uprch
líky v Rakousku $ 500.-, na podporách v Austrálii
vyplaceno $ 4.267.60, pohřební výlohy S 160.-, za pa
pír na učebnice angličtiny a poštovné za jejích ro
zesílání $ 120.97, bankovní poplatky S 14.80. celkové
vydání $ 5.063.37.
STAV F O N D U : Na vkl. knížce uloženo S 614.41, aa
běžném účtu $ 10.50, celková hotovost S 624.SI.
Odděleně od tohoto fondu jsou vedeny příspěwlqr
pro nemocnou pí. Zenáhlíkovou v Rskcmsfca. a. tanga««

účelu přijal fond tyto další příspěvky:
pp. manž. Tláskalovi. Meadowbank _5
-Snrae.
Kingsville $ 20.-. Anon. Anneriey S a--, a . TsM se.
Carlton $ 5.-. Anon. Havrthern S a.-, - . - - f vmnncr“
lovi, Abbotsford S 29.-. A soe. X.
Jašková. Melb. S 10.-. Aasse. i£~
3k~,
celkom S 99 2'1. -Ta*t
r:?—k_3. tase —t v : nA? t
_ celkem S TS'*1 ~r' —
past. £.
(O jejur. urm-ad- jsme ir a n é t a s ^žaax— iE
tu Yvsc.oěho £ c r » h Scc
— "ľÄľsat, ; i 3 'a m i
uprchlíku v Sydney, a e r f ras tiPJiagy BflMBMNMB
o zákroku ve urosoesL 3 - i . .
i ffW i:
-9
— SX ™aaUxsKe vuSbty
5,-.-.. 93r*cu. js x žnaci 3sx
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:: Fotbalová Siga

Skvělá poolympijská sezóna atletu
Stalo se už pom alu tra d ic í, že p o o ly m p ijs k ý rok v krá lo vn ě sportu — lehké a tle tice — nepřináší na
m ezinárodní scéně p říliš mnoho vzruch u. Zatím co zná m í a tle ti odpočívají po svém nejvyšším vypě tí v p ře 
dešlém roce, dochází k u rč ité vým ěně generací, a tak světové re ko rd y ve většině případů odolají všem
útokům . Rok 1973 byl však v ý jim k o u , z p ře d o ly m p ij ské nám ahy a potu se dodatečně zrod ilo 7 nových
světových p rim á tů kla sických d is c ip lin a b y ly v y tv o ře n y cjalší světové, evropské a národní re ko rd y.
Im pozantní nastup do sezóny m ěli v rh a č i, k te ří v jednom dni (5. květn a) pozm ěnili hned ta b u lk y dvou
světo vých reko rdů . Na le h ko a tle tické m m ítin k u v k a lifo rn s k é m Sari Jose zlepšil 24letý A m e riča n AI F eue r
bach (p á tý nejlepší muž OH v M nichově) o 4 cm šest le t s ta rý světový re ko rd o lym p ijské h o přeborníka
R andy Matsona ve v rh u ko u lí, když dosáhl p ři d ru hém pokusu 21,82 m. Všech 6 jeho vrh ů bylo nad 21
m : 21,59 m, 21,82 m, 21,17 m , 21,05 m , 2.1,18 m a 21, 52 m, což nemá v kou la řské h is to rii obdoby. AI F e u e r
bach tak po kračo val v slavné tra d ic i a m e rických k o u la řů ; v ž d y ť posledním " n e a m e ric k ý m " vrh a če m ,
k te rý byl držite le m světového reko rdu ve v rh u k o u lí, je dnes už 65letý Čechoslovák F ra tiš e k Douda (v
r. 1932 dosáhl 16,20 m ). Všechny pře dp okla dy p o k ra č o v a t v jeho šlépějích má nyní 27. července 1949 na
rozený Ja ro sla v B rabec z pražské D u k ly , k te rý na přeborech re p u b lik y v Banské B y s tric i posunul čs.
reko rd na 21,04 m, což byl č tv r tý nejlepší výkon r 1973. Lepší už b yli jen dva A m eričan é AI Feuerbach
a George Woods, a d rž ite l evropského reko rdu H a rtm u t B rie sen ick (21,67 m ).

V Evropě se stal téměř ve stejnou hodinu atletem
čislo jedna olympijský přeborník v hodu oštěpem
Kla.us Wolťermann z NSR, který hodil v Leverkusen
za silného, nepříjemného větru 94,08 ni, čímž zlepšil
0 28 cm rekord sovětského oštěpáře Jana Lusise ze
7. června 1972. Wolfermannův výkon je od r. 1912
(kdy byl prvním světovým rekordmanem výkonem
62,32 m Švéd Lemming) už třicáté zlepšení světové
ho rekordu v hodu oštěpem.
Skokani v poolympijském roce stagnovali; výjim
kou byl 191etý držitel olympijského bronzu ve skoku
vysokém Američan Dwight Stones z Kalifornie, který
zdolal laťku v mezistátním lehkoatletickém utkání
USA — NSR na olympijském stadiónu v Mnichove
na 2,30 m. čímž vymazal ze seznamu světových re
kordů jméno svého krajana Pat Matzdorfa. když
zlepšil jeho výkon z r. 1971 o 1 cm. Syětové rekorde
ve skoku vysokém jsou vedeny rovněž od r. 1912. V
seznamech světových rekordů jsou — až na dva so
větské skokany Stépanova a Brumla — pouze Ame
ričané. — V dalších skokanských soutěžích zůstaly
světové rekordy letos nedotčeny. A to znamená, že
je i nadále platný světový rekord amerického dálkaře Beamona (8.90 m). sovětského trojskokama Sanějeya (17,44 m) a amerického tvčkaře Seasrer.a
(5,63 m).
Nejradikálnější zlepšení světového rekordu zazna
menal v r. 1973 Benjamin Jipco z Kenije, který ob
sadil na OH v Mnichově druhé místo, když byl po
ražen pouze svým krajanem Keinem. 27. června za
běhl na olympijském stadiónu v Helsinkách 3.000 m
překážek ve fantastickém čase za 8:14.0 min., čímž
zlepšil hned o 6,8 vt. dosavadní světový rekord Švé
da Gárderuda.
V předvečer 14. výročí světového rekordu Němce
Martina Lauera na 110 m přek. v Curychu 13,2 vt., byl
tento světový primát vymazán ze seznamu světových
rekordů. Na téže dráze Letzikon v Curychu stopli
231etému olympijskému vítězi Američanu Rod Mil-burnovi ručním měřením čas o 0.1 vt. lepší. O- něko
lik dnů později zopakoval Milburn tento svůj výkon
1 v italské Sieně.
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DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.£ stg. 3.-, US $ 8,- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
na požádání obratem.

K nejhodnotnějším lehkoatletickým výkonům poolympijské sezóny patu bezpochyby světový rekord
241etého “ Jihoafričana” italského původu Marcella
Fiasconariho na 800 m (v Miláně' při utkániyŠSR —■
Itálie za asistence čs. půlkaře Jozefa Bpíchého).
Časem: 1:43,7 min. zlepšil o 0,6 vt. 11 let starý svě
tový primát Novozélanďana Petra Snella. který pak
ještě vyrovnal olympijský vítěz Australan Ralph Doubell. Plachy v posledním kole Fiasco-narovi už nesta
čil, přesto jeho čas 1:45,9 min. byl vynikající úrov
ně. — Na ‘ ‘příbuzné trati1' — 880 yd — dominoval v
r. 1973 Američan Wohlhuter. který zaběhl nový svě
tový rekord 1:44,6 min.
A konečně: “ abnormální Angličan“ — jak říkají
Dave Bedfordovi. posunul 14. července v Londýně
vyírvaleeký světový rekord na 10.000 ni(27:30.8 min.)
na fantastických 27:30.0 min.
ZE_ SVĚTO VÝCH R EKO R D Ů Ž E N , vytvořených v
r. 19ď. stojí jisté v popředí čas 1:57.5 min., ve kte
rém zaběhla 800 m 24. srpna v Aténách Bulharka
Světlana Ziateva. — Sovětská diskařka Melniková
posunula světový rekord na 69.48 m. sovětská kouiařka Čiiová na 21.20 m (druhá na světě všech dob
je čs. Helena Fibingerová — 20.80 m),, východoně
mecká oštépářka Ruth Fuchs-Gammová vrhla 66,10
m a skvělý je zvláště světový rekord v pětiboji. Do
sáhla ho východní Němka Burglinde Pollaková, kte
rá zaběhla 100 m překážek za .13,21 vt., 200 m hlad
kých za 23,35 vt.. koulí vrhla 15,85 m, do výšky sko
čila 1.78 m a ve skoku dalekém dosáhla 6.47 m. T y 
to její skvělé výkony byly ohodnoceny 4.932. body.

Hokejová liga
Prvoligoví hokejisté mají za sebou “ poločas” se
zóny 1973-74, všichni už absolvovali po 22 zápasech,
tedy každý s každým už hrál dvakrát. V čele 1. ligy
zůstává i nadále mužstvo pražské Sparty, které je
bezpochyby největším překvapením sezóny. Je zají
mavé, že tým hraje — až na reprezentačního branká
ře Jiřího Holečka z Košic — téměř ve stejném slo
žení jako loni a přece to trenéru Bukačovi tak skvě
le “ běží” . Ovšem nic nemá' ještě Sparta vyhráno,
liga skončí až v květnu, v patách jsou Pražanům
znovu jihlavští vojáci a “ senzace sezóny” Litvínov.
Rozehrávají se í obhájce mistrovského titulu Tesla
Pardubice a ZKL Brno, pomaleji to jde bratislavské
mu Slovanu. Nejslabším „týmem 1. ligy je bezpochyby
Chomutov (nováček letošní soutěže), který bude mít
asi co dělat, aby se v lize udrželi
Tabulka po 22. kole: 1. Sparta Praha 32 bodů, skó
re 82 : 46; 2. Dukla Jihlava 20 b., skóre 88 : 52; 3.
Litvínov 28 b.; 4. Tesla Pardubice 28 b.; 5. ZKL Brno
27 b.; 6. Košice 24 b.; 7. Kladno- 22 b.; 8. Plzeň 17
b.; 9. Vítkovice 16 b.; 10. Slovan Bratislava 15 b.;
11. Č. Budějovice 14 b.; 12. Chomutov 11 bodů, skó
re 66 : 115.
Nejlepší střelci: B. šťastný (Tesla Pardubice) 19
gólů, Moc (Vítkovice) 18, Nový (Dukla Jihlava) 17.
Brdička (Sparta Praha) 15 branek.

: :

Když pivní prosincovou neděli skončilo poslední
utkání 15. kola 1. čs. fotbalové ligy: Trnava — Sparta
(1 . 1), oddychli si nejen fotbalisté, ale i příznivci
tohoto u nás stále populárního sportu. Vždyť posled
ní mistrovská střetnutí se už hrála za třeskutých
mrazů, na zledovatělých a sněhem pokrytých teré
nech, leckde hraničících s regulérnosti, a tak jsou
všichni rádi, že nastala až do 2. března ligová pře
stávka. Na podzim padalo- na hřištích mimořádně
hodně branek, což diváci mají vždycky rádi, ale ani
tentokrát se příliš nedařilo hostujícím týmům, které
jakoby nastupovaly na ^hřištích soupeřů předem smí
řeny s porážkou. Soutěž však byla tak vyrovnaná,
že každé vítězství nebo prohra znamenala pro muž
stvo postup nebo pokles až o 5 míst v tabulce. '
“ Podzimním mistrem” republiky se stal bratislav
ský Slovan, zdá se však, že nejlepší kopanou produ
kovali fotbalisté pražské Dukly a Baníku Ostravy,
ovšem měli v závěru několik extempore, která je
připravila o vedení. Zatímco u hráčů ostravského
Baníku zahrálo své v posledních ligových kolech
podzimu vyřazení Ostraváků z mezinárodní soutěže
“ držitelů trofejí” , pražští vojáci se o podzimní pri
mát připravili v předehraných zápasech se Spartou
a Bohemians před zahraničním zájezdem. — Sloven
ské týmy nejsou tentokrát už tak suverénní, jako to
mu bylo v posledních letech a tak v dolní polovině
tabulky dokonce “ vedou” 5 : 3 nad mužstvy Čech
a Moravy,
13. kolo: Ostrava — Prešov 0 : 0, Nitra — Lok.
Košice 3 : 0, Trnava — Teplice 2 : 1, VSS Košíce —
Plzeň 3: 1, Inter Bratislava — Slavia Praha 1: 3,
Sparta Praha — Dukla Praha 2 : 0, Bohemians
Slovan Bratislava 1 : 1 a Zbrojovka Brno — Žilina
1 : 0.
14. kolo: Slovan Bratislava — Trnava 2 : 0, Sparta
Praha — Bohemians 3 : 1. Dukla Praha — Slavia
Praha 1 : 0. Žilina — Inter Bratislava 2 : 0. Plzeň
— Zbrojovka Brno 4 : 3. Prešov — VSS Košice 0 : 0.
Lok. Košice — Ostrava 5 : 1 a Teplice — Nitra 3 : 0
15. kolo: Bohemians — Dukla 3 : 2. Nitra — Slo
van Bratislava 1 : 1. Ostrava — Teplice 2 : 1. Brno
— Prešov 4 : 0. Inter Bratislava — Plzeň 6: 1, VSS
Košice — Lok. Košice 1 : 0. Slavia — Žilina 1 : 0 a
Trnava — Sparta 1: 1.
Tabulka po podzimní části: 1. Slovan Bratislava
20 bodů. skóre 28 : 17: 2. Dukla Praha. 3. Baník
Ostrava (po 19 b.>: 4. Sparta Praha 17 b.; 5. Bohe
mians ;,nováček). 6. VSS Košice (po 16 b.); 7. Trna
va 'obhájce mistrovského titulu), 8. Slavia (po 15
b.): 9. Teplice. 10. Prešov, 11. Plzeň. 12. AC Nitra
(po 14 b.): 13. Lok. Košice 13 b.; 14. Inter Bratisla
va. 15. Zbrojovka Brno (po 12 b .); 16. Žilina 10 bo
dů. skóre 16 : 23.
I I. L IG A K O P A N É

V II. čs. celostátní fotbálové lize “ přezimuje'1
na 1. místě tabulky mužstvo Jablonce, i přesto,
že v posledním, 15. kole
podzimu prohrálo na hřišti Třince 0 : 2. Jablonec
i Třinec mají po 20 bo-

dech. Jablonec však je na
tom lepší pokud se týče
branek. Hradec Králové
vyhrál v Ústí nad Labem
4 : 0 a dostal se ještě na
3. místo. Má 19 bodů ja
ko čtvrtý Bardejov,
— O —

- - Ve zkratce - — “ Salátová mísa” putuje po šesti letech znovu do
Austrálie. “ Stařečkové světového tenisu” Rod Laver
a John Newcombe vyhráli v Clevelandu finále Da
visova poháru nad obhájci trofeje, Američany. 5 : 0.
Bylo to ve více než 701eté historii Dávíc Cupu prvé
finále, které se hrálo v kryté hale.
— Olympijský vítěz v klasickém maratónu 261ety
Frank Shorter vyhrál už potřetí za sebou tradiční
japonský maratón ve Fukuoce v druhém nejlepším
letošním světovém čase za 2:11:45,0 hod. před Kana
ďanem Brian Armstrongem (2:13:43,4 hod.).
— Po prohře s Poláky prohráli čs. junioři i další
kvalifikační utkání pro turnaj'UEFA r. 1974 ve Švéd
sku, a to v Jerevanu s mladými fotbalovými nadě
jemi SSSR 0: 1. .
_
— Bývalý čs. hokejový reprezentant Josef Černý,
který je stále ještě velkou posilou ZKL Brna, za
mýšlí odejít coby hrající coach do francouzského HC
Chamonix.
— Sparťanskou rodinu opustil slavný internacionál
Antonín Perner z populární záložní trojice: Kolenatý
— Káďa — Perner. Ve Spartě prožil 17 fotbalových
let a 28krát oblékl reprezentační dres ČSR. Svou fot
balovou kariéru začal v Bohemians.
— čs. házenkářky v přípravě na prosincové mistrov
ství světa v Jugoslávii sehrály v Chebu dvě přáte1ská mezistátní střetnutí s Polkami, nad kterými zví
tězily 20 : 14 a 11 : 10.

