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V Československu se stupňuje nervozita vládního aparátu

Inflace překročila Železnou oponu
V komunistickém tisku se vyskytuji stále častěji zprávy o strachu z budouc
nosti, který má kapitalistický svět. Tentokrát to nejsou zprávy docela bezpod
statné, řešení současné hospodářské krize v západním světě nebude snadné,
jako nebylo snadné řešit potíže krizí dřívějších. Západ sáVn si ovšem závažné
problémy uvědomuje a veřejně o nich diskutuje, při čemž dává možnost kde
komu, aby projevil svůj názor — i největším pesimistům, ale i těm, kteří
vidí v potížích vítanou příležitost pomoci k úplnému rozvratu stávajícího řádu
demokratických zemí a k naprostému hospodářskému chaosu, který by po
skytl příležitost k nastolení režimu nedemokratického.

I Gustáv Husák věnoval
velkou část svého novo
ročního projevu (který
přednesl místo nemocného
presidenta Svobody) sou
časným hospodářským po
tížím Západu a tvrdil, že
minulý
rok
prokázal
“ přednost socialistického
zřízení, jeho plánovitého
hospodářství i politiky ko
munistické strany” . Zmi
ňoval se o inflaci, stoupá
ní cen na Západě, zatím
co socialistické země “ vo
lí náročnou cestu překo
návání vlivů růstu světo-

vych cen aktivními opat
řeními ve výrobě, zvyšo
váním její efektivnosti,
lepším hospodařením s
prostředky celé společno
stí” .
Od Husákova projevu
uplynulo však pouze osm
dní a na předposlední
straně ústředního orgánu

jeho strany se -objevila
zpráva nadepsaná: Ceno
vé úpravy v Maďarsku.
Čtenáři se dozvěděli, že
den předtím upravila Ma
ďarská lidová republika
maloobchodní ceny někte
rých druhů spotřebního
zboží. Rudé právo ovšem
dodává, že se v Maďar-

sku určíte skupiny zdozi
zčásti zvyšují a zčásti sni
žují, např. u oděvů se zvý
šení a snížení cen vzájem
ně vyrovnává. Nezměněny
zůstanou dále ceny osob
ních automobilů, motocyk
lů, chladniček, praček,
pracích a čistících pro
středků a dětského nábyt
ku". že jsou ceny tohoto
zboží v porovnání s cena
mi na Západě i bez zvý
šení. které postihlo ceny
jiného zboží, neúměrně
vysoké, o tom se RP ne
zmiňuje.
(Pokračování na str. 2)

Americká bezzásadovost
Dr. Martin Kvetko, New York
Po všetkej povojnovej americkej politike sa zdál watergatský morálny úpadek
vcelku logický. Zaznamenáme události od začiatku.

V roku 1948 prišiel prezident Truman s tézou o
zadržiavaní komunizmu. Americká vláda vyhlásila,
že nedovolí ďalšiu rozpínavost' komunizmu. To bola
Zájem čtenářů o situaci krajanů v Darwinu podle hádám posiedná reálna téza americkej vlády pre
došlých dotazů trvá. Zjistili jsme telefonicky tyto
vedenie zahraničnej politiky, hoci aj tá bola poruše
informace:
Během čtyřhodinového cyklónu Tracy o vánocích ná za aféry generála McArthura. Ale čo přišlo po
byl vážně zraněn pan Josef Sláma a jeho manželka, tom, to je už výplod nereálného chápania světových
kteří byli převezeni do nemocnice v Brisbane, a ně problémov.
kolik dalších krajanů bylo zraněno lehce. Většina do
Po Trumanovi prišiel ho hlavní spolupracovníci
mů byla velmi poškozena, některé byly zničeny do
cela, jsou tam však i naši šťastní majitelé nemovi Eisenhower s politikou ministři Rusk a McNamatostí, jejichž domy vyvázly jen s malými škodami. “ oslobodenia”
středo a ra neboli hlásali, že mier
Přes zlé zkušenosti s cyklónem se zdá, že se čs. ko
lonie v Darwinu početně nezmenší — téměř všichni východoeurópskych náro- je nedeliteTný, že sloooda
muži i jejich rodiny chtějí zůstat v Darwinu, event. dov. Ale medzinárodná je hedeliteťná a že svět
se tam z dosavadního prozatímního pobytu vrátit.
kríza v roku 1956, kedy nemóže žit’ čiastočne v
V Darwinu také přečkali cyklón bez nehody oba Amerika - Eisenhowerova slobodě
a čiastočne v
mladí čs. námořníci Jaroslav Reinisch a Jan Janík
(viz minulé číslo HD). Oba zatím pracuji — Reinisch vláda - dala přednost’ otroctve. Neváhám tvrdit’ ,
v Tennant Creeku a Janík v Darwinu — jako před Suezskému konfliktu před že zákeřná vražda vyslotím, než byli vzati do vazby, aby byli deportováni zaaňgažovaním sa na re- bodila tohoto nadaného
do Československa. Jejich žádost o udělení asylu v volúcii v strednej Euró- příslušníka
tradičného
Austrálii nebyla dosud plně projednána. Podle ne
oficiální zprávy trvá ministr práce a přistěhova pe, na poťskej a maďar- amerického idealizmu od
lectví Cameron na tom, aby oba z Austrálie odjeli, skej revolúcii, ktorú ne- pohromy, ktorej by sa bol
i když už — pod nátlakem veřejnosti — upustil od priamo připravovala, len dožil v rokovaní s komu
požadavku, aby byli deportováni do Československa. ukazuje, ako sa politika nistickými potentátmi.
Oba mladí Čechové dostali od zástupce ministerstva
národov
A v mene hlásaného
práce a přistěhovalectví ústní ujištění, že by byli “ oslobodenia”
a
východnej medzinárodného idealizmu
po odjezdu do jiné země (mluví se o švédsku) přijati strednej
jako běžní přistěhovalci. Takový ústní slib by móhl, Európy chápala povrchné Kennedy začal budovat’
ale nemusel mnoho znamenat, nehledě ke komplika a nezodpovědně.
obranu Vietnamu. Prezi
cím , které se zdají zbytečné.
Po
Eisenhowerovi
pri
dent Johnson r tom po
Rozhodování ministra práce a přistěhovalectví ve
věci Janíka a Reinische, kteří zůstali v Austrálii v šiel Kennedy, posledný to kračoval. Veřejná mienka
červnu loňského roku, ihned se hlásili úřadům a žá politický výplod americ sa proti tomu búrila. Ve
dali o asyl, ostře kontrastuje s ohleduplným zachá kého idealizmu. Nebolo řejnost’ nechcela prinášať
zením s britským poslancem Stonehousem, který při
týždňa aby on, alebo je  (P ok račovan ie n a str. 2)
jel na falešný pas a před úřady se skrýval,
Postoj ministra přistěhovalectví je ve veřejnosti
— nejen mezi zdejšími Čechy a Slováky — ostře kri
tizován. Mnozí se domnívají, že pan ministr chce
svým nepochopitelným, nelogickým a nehumánním
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rozhodováním ztratit pro sebe a svou stranu zbytek
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sympatií, které mohli mít u některých přistěhovalců.
IVe to vysvětlit jen snahou o úsměvy Moskvy, či
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000
tentokrát též Prahy. Takové úsměvy však mohou být
pro celé země nebezpečné.
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O Darwinu a dvou uprchlicích

ÚTLAK JMEN
Karel Wendt

Dnešní svět a' vlivy, které jím otřásají, nejde
popsat ani několika čárami, ani dvěma jasně kontra
stujícími barvami. Rány, které mu přidávají . na
ošklivosti, jsou zhnisané a vypadají nezhojitelné,
problémy, které jej protínají jako zavodňovací kaná
ly, z něj dělají bludiště, v němž se tvrdošíjní hledači
pravdy věčně prodírají davem lidí, jimž na pravdě
nezáleží, protože jsou přesvědčeni, že už ji znají.
Jedni ji nalezli v darech průmyslové civilizace,
druzí v ideologův která jim umožňuje vysvětlit proč
měli pravdu, když se mýlili. Právě tito sebejistí li
dé, kteří už dávno z rozličných důvodů ztratili kva
litu pochybností, tvoří hroty a hrany rozervanosti
dnešního světa. Vyznavači dvou materializmů, ideo
logického a komerčního, srazili se ve vražednémzápase. Mezi nimi, rozmačkán na placku jako hla
dová štěnice, zůstal člověk, který se nutí myslet
samostatně.
Hlavní směr “ glajchšaltujícího” náporu přichází
zleva, protože současná atmosféra je příznivější le
vicovým než pravicovým extrémům. Je však pří
značné, že toto nové “ pokrokové” klíma bylo vytvo
řeno za instinktivní spolupráce pravice, neboť účel
světí prostředky a účelem života' je zisk. Lesk ob
chodní výnosnosti komunistických partnerů si vynu
til chiméru jejich politické přijatelnosti.
Obchodní zájmy tak nutně přivodily politické dů
sledky a nepřekvapuje už, když americký prezident
udělá z komunistických zemí “ nejprivilegovanější
obchodní partnery” a kapitalistické mise vyjíždějí za
zvuku fanfár do Moskvy a do Pekingu. A v jednom
dni, kterémkoliv dni, můžeme číst v lůnech demokra
cie ne jeden, ale deset novinových článků, z nichž
přímo nebo nepřímo vyplývá, že komunismus je
respektovaný fakt života a člověk, který je proti ně
mu, mentálně vyšinutý přežitek let padesátých.
Tato aliance totalitní ideologie s obchodní žravcřtí vytvořila podmínky, v nichž myslet samostatně
není lehká věc. Tlak zprava sice uráží, ale intelek
tuálně nezraňuje, protože nemá s myšlením mnoho
společného. Začíná a končí pudem hromadit. Horší
je tlak zleva, jenž čerpá z široké intelektuální zá
kladny marxismu a jeho odnoží a těší se podpoře
jak velké části akademických obcí, tak také mnoha
omračujících jmen z oblasti umění a vědy.- Proti
této ^uznávané “ slávě” a hoře univerzitních diplomů
má člověk,, který usiluje o vlastní myšlenku, jenom
zdravý rozum. Odolnost a trvalost toho rozumu však
závisí úplně na tom, jak dlouho si jeho vlastník do
vede udržet víru v jeho zdraví.
To znamená, že jeho utiskovaný mozek nesmí pod
lehnout ani velkým jménům, ani “ železné” logice
jejich ideologické “ elegance” . Musí se křečovitě držet
ověřitelné skutečnosti, že mezi politickou teorií a po
litickou praxí stojí lidský element, který nějak uni
ká ideologickým škatulkám a dělá z těch nejpro
myšlenějších teorií pustý galimatyáš.
Zdravý rozum není ani předurčená spása, ani ma
gické řešení všech problémů. Nietzsche ho nepředpověděl, Marx ho nesepsal. Nemá autora, za něhož
by se člověk mohl schovat. Odkázán sám na sebe,
je nucen k vlastní kompilaci zážitků, dojmů a zku
šeností. Místo aby recitoval, pokouší se myslet. Kla
de větší důraz na správnost toho, co bylo řečeno
nebo napsáno, něž na to, kdo to řekl nebo napsal.
Ve chvílích slabosti, kdy jeho víra v sebe zakolísá
pod “ útlakem jmen” , pomáhá někdy přešetřit, jak
se velcí mužové naší doby vyjadřovali a .vyjadřují
k jejím problémům.
Existencionalista Sartre vyhovuje danému účelu té
měř ideálně.
V roce 1922 napsal: “ Komunistická strana je nutný
a přesný výraz dělnické třídy. Bojovat proti této
straně, Jřeba jenom částečně, znamená ze sebe. udě
lat nepřítele proletariátu a komunismu a kolaboran
ta imperialismu . .. Sovětský svaz chce mír a denně
to dokazuje . . .” (Les Communistes et la paix).
V roce 1956: “ Maďarský lid nás učí svou krví, že
socialismus, importovaný z Ruska, zklamal úplně . .”
(L’Express, 9. 11.).
V letech 1959 a 1963: “ Navzdor kontradikcím, Rus
ko' může být považováno za socialistickou zem . . .’
— “ Rusko je jediná země, v níž pokrok něco zname
ná . . .” (L’Unita).
V roce 1970: “ Vzpomínám si, co mi kolem roku
1960 říkali moji sovětští přátelé: “ Trpělivost . . . jde
o proces, který se nedá zvrátit.” Mívám však dojem,
že nedošlo k ničemu, co by Se nedalo zvrátit. Leda
k neúprosně postupující degradaci sovětského socia
lismu . . . ” (v předmluvě francouzského vydání Liehmovy knihy “ Generace” ).
(Pokračování na straně 2)
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DOMOVA

Inflace a Železná opona
lPokračovaní se str. ’
Československo bude ne
pochybně následovat ma
ďarský případ
i tam
ovšem půjde jen o “ ce
nové úpravy” , nikoliv o
zvyšování cen. Z-ním tam
probíhá zdražování skry
té: objeví se . opatrně
změněný druh zb^ží, kte
ré dostane úřední punc
zboží lepší jakosfi nebo
atraktivněji balené a jeho
cena je ovšem vyšší.
Současně probíhá po ce
lé Zemi burcování k hoOpravy .

radiopnstrójů, TV,
transist. a domácích
elektr. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně
E . HALUŠKA

F. 58/125 Napier St ,
Fit/.roy, Víc.
Tel. 419-3319

Objednejte sí mladé ^
5
H
q

K R M E N É KACHNY ^
z české farmy
£
od Čechů.
Ij

:h Telefon z Melbourne :g
(059) 788228
S

Prodej,
udržování,
součástky
SKODA

■. u firmy
High Cřest Motors,

366 High St.,
St. Kilda, Vic.
Telefon: 94-1655,
94-1713
94-1898

špodárnosti s materiálem,
zvláště dováženým ze Zá
padu, k využívání náhrad
ních materálů, odpadků
atd. V novém roce zesíli
lo i popohánění k větši
výkonnosti, čemuž má po' moci zvýšený důraz na
odpovědnost podnikových
vedoucích. Téma “ větší
výkonností oslavit 30. vý
ročí osvobození Rudou
armádou” se připomíná
do omrzení.

(Pokračovanie zo str. 1)
obete pre realizáciu zása
dy amerického idealizmu,
najma nie tam, kde sa
vyhlíadky na úspěch ne
ukazovali. Johnson nemohol proti odporu "kvalifikovanej menšiny americkej veřejnosti znovu kan
didovat’ . Nixon zvíťazil
vo voTbách v roku 1968
len preto, že sa zaviazal,
že skončí americká účast’
na Vietname “ čestne” .
Nixon sa však rozhodci
k riziku, ktoré ostává najvážnejším dedičstvom je
ho politiky a medzinárodným problémem, k pokonaniu s komunistickým
s^etom, bez toho, že by
trval na zásadných princípoch, ktorými sa ame
rická zahraničná politika
riad.ila od dob Wilsonových. Nám v exile nemóžu imponovat’ Nixonove
úspěchy v zahraničnej poxítike, lebo znamenaju pucvrdenie zotročenia hašicn
národov. Nixon výkupová:
svoje domáce neúspěchy
domnělými úspechmi medzirárodnými, ktoré však
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šli na úkor legitímnych
práv našich národov.
Od toho času čo Nixon
vyhlásil nový kurz americkej zahraničnej politi
ky, kurz od konfrontácie
k vyjednávaniu, ani on
ani* jeho minister zahraničia si ani raz nespomenuli, že hádám ešte stále
existujú nějaké národně
ašpirácie a legitimně prá
va malých středo a východoeurópskych národov na
slobodu, na nezávislost’ a
na vlastně rozhodovanie
o svojom osude. Je to tra
gická bilancia Nixonovej
zahraničnej politiky, ktorírmnohí považujú za tak
úspešnú.
Nevoláme po nástupe do
atomovej vojny, ako by
sa nám to pri tejto zmienke mohlo vytýkaf, ale ne
myslíme si, že by mala
byť americká zahraničná
politika tak bezzásadová,
aby mohla bez výčitiek
svědomia a bez vlastného
sebaohrozenia prejsť od
Nixonovho antikomunizmu
v rokoch páťdesiatych k
terajšej americko-sovietskej détenté, pre ktorú je
nateraz americká vláda
ochotná zabudnut’ na stře
do a východoeurópske ná
rody a obětovat* ich ná
rodně ášpirácie, nepriamo
tak uznat’ platnost’ Brežnevovej doktríny. Svět je
sice “ bezpečnější” aspoň
nateraz a na prvý pohťad,
ale je aj krutější k našim
národom.
V tejto súvislosti je há
dám na mieste zaregistro
vat’ nielen naše subjektiv
né cítenie ako zaintereso
vaných osob, ale aj objek
tivny americký hlas. V
časopůe Wall Street Jour
nal uvažoval o ciel’och
americko-sovietskej détente bývalý americký vel’vyslanec v PoTsku, v
Československu (1966-69)
a v Sovietskom zváze

Útlak jmen

(Pokračování se strany 1)
Jinými slovy lidé velkých jmen dovedou v poli
tice blbnout právě tak jako lidé malých jmen, jak
ilustrují další Sartreovy postřehy ze dvou návštěv
Sovětského svazu.
V roce 1954: “ Svoboda kritizovat je v Rusku úplná.
Styky jsou široké, otevřené a tak snadné, jak vůbec
mohou být. . .” (Liberation, 20. 7.).
A v roce 1962: “ V roce 1954 bylo přijetí teplé, ale
formální. .. Tentokráte jsem si všiml, že konverzace
byla svobodnější a otevřenější. . .” (Liberation 11. 7.).
Svoboda úplnější než úplná je nějaký výkon, a kdy
by ji zplodil odpůrce komunismu, ne jeho zastánce,
nepomohl by' mu ani trojnásobný doktorát.
Nejde o to zlehčovat Sartra. To by bylo počínání
předem odsouzené k neúspěchu. Jde o obranu zdra
vého rozumu proti “ útlaku jmen” , protože jeho přu
pad znovu ověřuje starou pravdu, že lidé vynikající
na jedné rovině dovedou být někdy neuvěřitelně naiv
ní na jiné rovině, což upevňuje víru, že dvě a dvě
jsou čtyři, i kdyby Einsteinovi vycházelo pět. V pod
statných skutečnostech tohoto světa to znamená, žr
(1969-73), Jacob Beam. vražda je vražda a nesvoboda je nesvoboda a ani
Ten upozornil americká jedno, ani druhé nelze ani dialekticky ani nijak j i 
nak omluvit.
veřejnost’ na to, že détenPolitická nejapnost nemá nic společného s literár
te ide na úkor ujařmených ní nebo filosofickou kvalitou. Kdyby tomu tak nebylo,
národov, respektive, že svět by byl plný literárních mrtvol, probodnutých
nemyslí na ich nezadatel’- noži sebevražedných exkurzí do politiky. Ne jedné
né práva. Beam konstatu objemné hromadě a jeden vedle druhého by leželi
■Feuchtwanger, který v knize ospravedlňoval hrůzy
je, že otázka ujařmených moskevských procesů třicátých let; Brecht, který
národov je najhroznejším tleskal té knížce a psal, že je třeba “ obejmout řez
nevyneseným dedičstvom níky” ; Shavv, který neuvěřil ani Stalinovým zloči
druhej světověj vojny. Od nům, ani tomu, že měl Hitler vůbec něco proti ži
dům; H. G. Wells, který podle vlastních slov “ nikdy
tejto vojny Amerika pod nepotkal upřímnějšího, spravedlivějšího a poctivějporovala
oslobodzovacie šího člověka než Stalina” ; Bertrand Russel, který
hnutie arabských a afric vyšetřoval bombardování mandelinkou bramborovou;
kých národov. exponovala André Gide. jenž kritizoval Stalina, že není dost
tvrdý a mnoho jiných velkých intelektuálů.
sa veTmi politicky a vo
Jak se- jim ty “ politické nejapnosti” přihodí, vy
jensky i ekonomicky v světlují dobře, i když jenom částečně, první vět v
Ázii, na Korei a na Indc- depísu profesora Svitáka A. J. Liehmovi, který kdysi
čínskom poloostrove, ale otisklo Svědectví (XII, č. 45). “ Intelektuálové jsou
lidé.” psal Sviták. “ kteří chápou složité věci a do
v Európe okrem už spo- vedou je redukovat na jednoduché. Zároveň to jsou
menutýeh sTubov a vyhlá lidé, kteří nechápou jednoduché věci proto, že je
šení nič nepodnikla a považují za složitější než jsou . . .” Jinými slovy,
najma teraz nehodlá pod čím drzejší a jednodušší lež, tím přijatelnější je inte
lektuálnímu snobismu některých lidí, kteří s e ' za
niknut’ .
živého boha nedokáží snížit k “ ponižující prostotě”
Veťvyslanec Beam při zdravého rozumu.
To je část vysvětlení myšlenkové slepoty někte
znává, že je to najvážrých, ve svých oborech brilantních lidí. Co však o
nejší ústup od tradičných krok dál, tam, kde už nejde jenom o dílčí slepotu od
cieťov politiky Západu v případu k případu, ale o upsání se slepotě totální?
Co žene lidi velké intelektem k ideologické slepo
moderných časoch. Mosk
tě? Co je zahání do absolutního rohu, v němž pře
va ohrožuje ujařmené ná
stávají pozorovat, vážit, porovnávat a hledat nové
rody v ich národnom cha pravdy a věnují celou sílu intelektu racionalizacím
raktere a drží ich na ho- nehybných pozic přijatých na věčnost?
Prvním krokem je rozeznání očividné nespravedl
spodárskej úrovni, aká
nosti hospodářského systému kapitalismu a touha v
existuje
v
Sovietskom
tom něco udělat. Druhým krokem je zredukování
zvaze. Nedovoluje sa im složitostí všech lidských vztahů přijetím totální ideo
rozvíjať tak, ako by to logie, která slibuje rychlé a praktické řešení. Třetím
umožňovali ich intelek- je ztotožnění ideologie s vyvolenou stranou a ztotož
tuálny potenciál a možno nění vyvolené strany s pracujícím lidem. Jediná
cesta vede proletariátem, kdo je proti straně “ třeba
sti styku s ostatným svě jenom částečně” ; je proti pracujícím. Saint-Juštovo
tem. To platí o Českoslo “ vlastenec je ten, kdo podporuje celou republiku,
vensku viac ako o ostat- kdokoliv je jakýmkoliv způsobem v opozici, je zrád
ných východoeurópskych ce” , aplikuje se na nedotknutelnost strany. Loajalita
musí být úplná. A protože věříme v absolutní cíl,
krajinách.
Naše snahy Merleaú-Ponti mohl říci, že “ stranit s humanismem
proti -teroru by znamenalo zrušit všechny prostředky
k uskutečnění toho humanismu” , a Sartre mohl na
psat, že “ musíme přijmout mnoho věcí, doufáme-li
změnit některé z nich” .
MELBOURNE
Netrvá dlouho a levicový intelektuál stojí před
i SYDNEY
problémem, který pro něj zformuloval zase SartrePROŠÍVANÉ
zradit proletariát ve jménu pravdy, nebo pravdu ve
PŘ IK R Ý V K Y ,
jménu proletariátu? To, že zrada pravdy je zradou
všeho a tedy i proletariátu, už jaksi do ideologické
POVLAKY
formulky nepatří.
ze skladu nebo na míru
Nevyhnutelně pak musí přijít den, kdy se západní
dodá firma
intelektuál podívá na sibiřské koncentrační tábory,
A. Z. QUILT1NG
na umlčené spisovatele, na nedodržené smlouvy, na
Anna Mendanová
vstřebané národy, na nevinně odsouzené, na mrtvoly
Melbourne:
v Budapešti a na tanky v Praze, pokrčí rameny á
175 Brougham St..
ve jménu osvobození proletariátu řekne ústy Sartreova
Kew, Vic., Tel. 86-8427 . Góetze: “ Řekl jsem ti, že budu kat a. řezník . . .
Sydney:
. Žádné strachy, nezakolísám, protože neznám jiný
Telefon: 622-2453
f způsob jak je milovat. Budu jim rozkazovat, protože
(Pokračování na straně 3)

z nejdůležitějších odvětvi
plán nesplnila.
Zahraniční dopisovatelé
hlásí z Prahy, že je na
počátku reku patrná zvý
šená
nervozita
celého
vládního aparátu, kterou
působí jak problémy ho
spodářské,
tak zvláště
nejistota politická. Ani v
Praze
totiž
nechybějí
zprávy a dohady o chy
staných změnách sovět
ského vedení.

Americká bezzásadovost

ř
1
'

Dne 10. ledna oznámila
ČTK předběžné výsledky
průmyslové výroby v čes
kých zemích v loňském
roce: průmysl splnil plán
na 100.7%, proti roku 1973
se výroba zvýšila o 5.1%.
Plán prý splnila všechna
průmyslová odvětví “ kro
mě výroby tepla a elektři
ny” . Spolehlivost podob
ných statistik je ovšem
problematická, ale i tak je
zajímavé přiznání, že dvě
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Uran na východnim Slovensku
— V předvánočním čísle
HD jsme nedopatřením
vypustili zprávu, že 2.'
prosince 1974 zemřela ve
svém bytě v Praze na
Hradčanech ve věku 89
let paří Hana -Benešová,
vdova po druhém čs. pre
zidentovi. Pražské noviny
se o úmrtí nezmínily, čs.
rozhlas oznámil až v den
pohřbu. 7. prosince, že
zemřela
“v
minulých,
dnech” . Pohřebních obřa
dů ve strašnickém krema;
íoriu se přesto zúčastnily
velké zástupy lidí.
— V loňském roce zahy
nulo ve Vysokých Tatrách
25 osob. Poslední v roce
byl 251etý polský občan z
Gdaňska, který zahynul
při horolezeckém výstupu
ve východním pilíři v
Gangu.
Jeho společník
přežil noc ve stěně, zatímci mrtvé tělo jeho pří
tele viselo na laně.
— Novým čs. velvyslan
cem v Itálii byl jmenován
I. Rohal-Iťkiv, který vy
střídal V. Bergera.
—- Čtenáře reportáže dr.
Sudka (str. 9) bude zají
mat, že L. Štrougal v za
stoupení nemocného prezi
denta republiky blahopřál

Birendu Bir Bikram Šáh
Devovi, králi Nepalu ke
státnímu svátku jeho ze
mě.
— Dne 30. prosince zemřel
krátce před svými 71. na
rozeninami bývalý pěvec
a režisér Národního di
vadla Hanuš Thein.
— Aby byla Praha pro
oslavy 30. výročí osvobo
zení co nejkrásnější, za
vázali se její občané
odpracovat
dobrovolně
400.000 brigádnických ho
din. Na 22^ 3. a 19. 4.
byly vyhlášeny už nyní
“ celopražské dobrovolné
pracovní soboty” .
— Od 1. ledna tr. byla
připojena
k
Příbrami
osada Háje, která se sta
la novou městskou čtvrtí
— Režisér H. Bočan na
táčí nový film nazvaný
“ Svět ze tri písmen” . Tě
mi písmeny jsou ČKD,
protože “ příběh zavádí
diváky mezi učně ČKD” .
— Svaz slovenských spi
sovatelů udělil za rok 1974
tyto ceny: v oblasti poe
zie Andreji Plávkoví za
básnickou sbírku k 30. vý
ročí SNP “ Neumřel na
koni” , v oblasti prózy
Vladimíru Mináčovi za

r

Útlak jmen
(.ťOKraeovam se sírany z;

nevím jak jinak poslouchat. Zůstanu sám s tímto
prázdným nebem nad hlavou, protože neznám jiný
způsob jak zůstat mezi lidmi. Tato válka musí být
vedena a já ji povedu!” (Le diable et le bon dieu).
Zdravý rozum je v ubohé menšině a pod útokem
ze všech stran, není však bezbranný. Jeho síla je
v poctivosti, která odmítá jak ideologickou sebevraž
du, která vede k vraždění ve jménu spravedlnosti,
tak kapitalistické profanity ve jménu svobody. Vy
žaduje odvahu osamění, protože postrádá stádo, do
něhož by zapadl. Nezná útěchu skandovaných
“ pravd” . Má však své proponenty velkého ducha.
Přibližně v téže době, v níž promluvil Sartreův Goetz,
promluvil také Camusův “ Rebel” : “ Mluveno histo
ricky, jestliže konec je absolutní a existuje víra v
jeho jisté uskutečnění, pak je možno obětovat druhé.
Jestliže ale není absolutní, člověk může obětovat
v nebezpečích zápasu o obecnou důstojnost jenom
sám sebe. Světí účel prostředky? Možná. Co však
světí účel? Na tuto otázku, jíž historické myšleni
nechává nezodpověděnou, odpovídá rebel: prostřed
k y!”
Camus tak v několika mála větách stvrdil novou
vzájemnost účelu a prostředků. Iluzorní dobro na
konci historie už neposvěcovalo faktická svinstva
napáchaná na cestě k němu. Kvalita jednoho byla
úplně svázána s kvalitou druhého. Goetzovo myšlení
bylo zasaženo přímo, do srdce.
Všechna ideologická ďěla zamířila tenkrát na Camusova “ Rebela” . Začala polemika, která různým
způsobem a v různých formách trvá dodnes. Je to
zápas mezi těmi, kteří přestali hledat pravdu, pro
tože ji znají, a těmi, kteří poznali jenom to, že hle
dání pravdy nesmí nikdy skončit. Je to bitva mezi
lidmi, kteří vědí všechno a lidmi, kteří chtějí vědět
co nejvíce. Je to boj mezi uzavřenými pancéři ideo
logických tanků a holýma rukama poctivosti otev
řeného. ale nesmírně zranitelného zdravého rozumu.
Ten zápas nikdy neskončí, ale strana, která všech
no ví. o tom neví. Jede sebejistě za absolutní svo
bodou. Končí slepě-v absolutním otroctví.
Její myslící odpůrci jsou skromnější. Zdravým
rozumem usilují o obyčejné svobody, tak jak jsou
nejprostěji obsaženy ve svobodě projevu. “ Svobodu
úplnější než úplnou” , za níž umírá kdekdo, jen ne
její vyhlašovatelé, pozorují s nedůvěrou, bez ohledu
na to. kolika dekrety je polepena a kolika slavnými
jmény je popsana.
DVĚ A DVĚ JSOU ČTYŘI A SVOBODA ÚPLNĚJ
ŠÍ NEŽ ÚPLNÁ JE HLOUPOST: dneska, zítra, po
zítří. za rok. dokonce i na konci historie.

historickou esej “ Sebrané
spisy J. M. Hurbana” , v
oblasti literární vědy Mi
lanu Pišútovi za soubor
studií a statí “ Roman
tismus ve slovenské lite
ratuře” , za literárně kri
tické dílo Vojtěchu Mihálikovi, v oblasti literatury
pro děti
Jánu Beňovi
za román pro mládež
“ škola začíná v květnu” ,
v
oblasti
dramatické
tvorby Jánu Kákošovi za
hru “ Dům pro nejmladší
ho syna” .
— Městečko Cerhovice v
okrese Beroun připravuje
oslavy 700 let města.
— Od 1. ledna vstoupil
v plátnost nový celní zá
kon, který - podle ČTK “ přispěje
k
účinnější
ochraně
ekonomických
zájmů ČSSR při oběhu
zboží ve styku s cizinou,
ke zvýšení disciplíny při
zahraničně obchodní čin
nosti u organizací i k
větší disciplinovanosti občanů-turistů” .
— Na Slovensku je zatím,
známo více než 50Ó jeskyň,
z nichž 11 je zpřístupně
no. Nyní se zpřístupňuje
Jeskyně míru.
— Ve věku 63 let zemřel
čs. egyptolog Dr. F. Vá
hala a byl pochován v
rodné obci Jičína u No
vého Jičína. Ještě v r.
1973 vedl Dr. Váhala de
sátou expedici, která pra
covala na vykopávkáeh v.
Abú Síru v Egyptě.
— Dne 2. ledna se sesula
půda v katastru obce Koštalov na Semilsku. která
zasypala řeku Olešku a ta
zaplavila domy, z nichž
museli být obyvatelé evakuováni. Při záchranných
pracech pomáhali také so
větští vojáci.

Úsilovné hledání energetických látek, které by nahradily naftu, vyvolává
další zájem o uran, jehož důležitost při výrobě atomových zbraní současně dále
stoupá. Tím větší pozornost vyvolala zpráva britského tisku o zjištění velkých
ložisek- uranové rudy v prostoru mezi Košicemi a Karpaty. Londýnský Observer napsal (29. 12. 1974), že tento nález má mimořádnou důležitost pro Sovět
ský svaz, pro jeho výrobu atomových. zbraní, protože se blíží k vyčerpání do
savadní naleziště uranu v Československu, z něhož je Sovětský svaz uranem
ponejvíce zásobován.
-3

Zpráva anglických no
vin není ve skutečnosti
docela nová, jde nejspíš
jen o zjištění nových míst
ních nalezišť v prostoru,
kde byla přítomnost uranů
prozrazena už před něko
lika léty, ačkoliv se jí
Rusové snažili držet v
přísné tajnosti. Hlas do
mova referoval o naleziš
ti v pohoří Branisko na
úpatí Karpat už v č. 23

ze 16. listopadu 1970 v
článku “ Kletba čs. ura
nu?” . V té době došla to
tiž zpráva, že Sověty vě
děly o východoslovenském
uranu už v roce 1968 a
rozhodnutí k okupaci Čes
koslovenska v srpnu 1968
bylo prý též ovlivněno
touto okolností.
Z prozrazení existence
nalezišť na východním
Slovensku a jejich mimo

řádného rozsahu vinily
Sověty především ředitele
Čs. uranového gyůmyslu
dr. ing. Karla Bočka, kte
rý byl v září 1970 zatčen,
kterému se však podařilo
v létě následujícího roku
při jednom z mnoha výsle
chů na Pankráci dost zá
hadným způsobem zmizet
a po měsíci se objevit za
západními hranicemi Čes
koslovenska.
Londýnské noviny při
pomínají, že si Sovětský
svaz vymohl hned po vál
ce dvacetiletou smlouvu
o výhradním právu na
uranovou rudu v Česko
slovensku a že tato smlou
va byla prodloužena do
roku 1980. Zvláště po ro
ce
1968 převzal SSSR
plnou kontrolu nad čs.
uranovým průmyslem.

— U Dukovan na jihozár — V loňském roce vstou
padni Mor.avě se bude pilo
do Socialistického
stavět atomová elektrár svazu mládeže více než
na “ novoroněžského ty 230.000 chlapců a děvčat
pu” . V r. 1976 už má za (148.000 v českých zemích
čít výstavba hlavního blo a 82.000 na Slovensku).
ku elektrárny.
— Ministr národní obra
— ČTK hlásila, že loňský ny M. Dzúr se zúčastnil
rok přiřadil Českosloven ve dnech 7. a 8. ledna v
sko mezi státy s nejvyš: Moskvě zasedání výboru
obrany
člen
ším nárůstem populace v ministrů
Evropě. Zejména vzestup ských států Varšavské
porodnosti na území Pra smlouvy.
hy představuje prý do
slova “ populační explo
zi” . V r. 1973 se narodilo
ZM ĚNA A D R ES Y
pražským ženám 16.516
Praktický lékař
dětí, tj. o 6.6% víc než
v r. 1972 a v r. 1974 to
bylo do 16. prosince už
(dříve 11/11 Balaclava Road, East St. Kilda) .
18.000 dětí.
|
oznamuje, že přestěhoval ordinaci na adresu: .
— V deštivém počasí ko
lem vánoc a Nového roku
31, Balaclava Road, East Sf. Kilda, Vic. 3183
vypukla na mnoha mí
. Telefon zůstal nezměněn: 52-6123
stech chřipková epide
mie.

Dr. V. Steiner

Kdo je spisovatelem
V "malém zamyšlení" nad tím, že Mezinárodní
PEN-klub svolal svůj 39. sjezd do Jeruzaléma
(kam se ovšem spisovatelé socialistických zemi
nedostavili), píše Rudé právo 28. 12. 1974:
"Mezinárodní PEN-klub představuje sdružení
značně sebevědomé. Členy tvoří drtivou většinou
spisovatelé buržoazních zemí, kteří rozhodují s
autoritativností hodnou lepších věcí, kdo ve světě
je a není spisovatelem, přičemž jaksi pozapomínaji dodat ono nezbytné, že totiž jenom podle
jejich dílčího, subjektivního a třídního názoru.
PEN-klub rád kdekoho poučuje, protože se skládá
z uspokojené samozvané elity eiitářů. Poučuje
samozřejmě také nás, jek že to máme dělat se
svobodou umělců, co že to je ta demokracie a
jaký že je ten jejich správný socialismus atd.
Vůbec nás rádi poučují . . . "
O taková poučení "náš lid" ovšem nestojí, ten
si rozhodne sám — totiž prostřednictvím velikánů
své strany jediné a pravé — kdo je a kdo nesmí
být spisovatelem. Za vzorného spisovatele musí
me například považovat . . . Použijeme raději vlast
ních slov Rudolfa Hrbka, tajemníka pobočky Sva
zu českých spisovatelů v Plzni, který odpovídá
3. ledna v anketě pražské Práce na otázku "Z
čeho jste měl v roce 1974 v práci a v soukromém

životě největší radost?", takto:
"Já sám osobně jsem za pomoci řidičů meziná
rodní kamionové dopravy dokončil román " K a 
mión do Hamburku", který oslavuje práci našich
lidí a vyjde v r. 1975. Nyní mám radost z toho,
že plzeňští škodováci-montéři mně pomáhají při
tvorbě nového díla, které se bude jmenovat " P a 
měti montéra Kordy".
Na druhou otázku ankety, co si přeje pro rok
1975 a čím v něm chce přispět republice, odpovídá
soudruh spisovatel:
"P řeji si pro rok 1975, kdy budeme oslavovat
30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armá
dou, jen jediné. Aby naše republika a celé naše
socialistické společenství dále hospodářsky sílilo
a šlo kupředu. U nás v Plzni řekl v r. 1946 Kle
ment Gottwald: Když bude republika silná, půjde
věrně po boku Sovětského svazu, nikdo si na nás
netroufne. To platí i dnes. Já k tomu přispěji
novou knihou ze života montérů plzeňské Ško
dovky."
A teď si představte, že by třebas Mezinárodní
PEN-klub měl jen dílčí, subjektivní a třídní názor
a našeho velkého spisovatele Rudolfa Hrbka se
zdráhal přijmout za člena! Ta urážka, ta nekulturnost samozvaných eiitářů!
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Ďalšie ukazatel' pre světový hospodářsky vývoj?

, ZLOBÍ
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! ( Bolí Vás hlava

Noste brýle od
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OPTÁ
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Ca pí toI House, 111* Swanston St.,

(

Melbourne (vedli kina Capitol) — 8. poschodí
1 Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
1
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
'
/ Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
í
v nutných jŤípadech i telegraficky.
1
f
V patek je otevřeno do 9. hod. večer,
1
|
ale v sobotu je zavřeno.
i

Americká ekonomie
a odborářská strategie
Předseda amerických odborov George Meany zvolal na 23. januára zviáštnu
poradu generálnej odborovej rady, ktorá sa skládá z predsedov yšetkých 110
odborových a autonómnych zvázov, združených v odborovom ústředí. Jej je
diným bodom rokovania bude příprava odborárskej stratégie v boji proti hospodárskej depresii, nezaměstnanosti, ochrana pracovných příležitostí a miezd. V
americkom hospodárskom hnutí je to neobvyklý krok, ktorý upozorňuje na to,
ako mimoriadne vážné posudzuje vedenie odborov súčasnú situáciu v ame
rickom hospodárstve a zároveň tak demonštruje proti ekonomickej politike
vlády.

Bezprostřednou
příči mery na americkom pranou k tomuto kroku bol covnom trhu budu v roku
iste vývoj na pracovnom 1975 ešte búrlivejšie ako
trhu v decerríbri, ktorý v predošlých dvoch ro
bol podl’a správy mini kách, i keď v tomto roku
sterstva práce neočakáva- nevyprší platnost’ kolekne nepriaznivý. Zastave tívnych zmlúv ani v jed
Jarka Vlčková
ním práce v niekoTkých nom zo základných pra
• 20. ledna 1925 zemřel v sanatoriu na Pleši u Dobři- automobilkách, baniach a covných či výrobných úse. še na tuberkulosú, již si přinesl z války, pražský v niektorých příbuzných kov a keď sa o nových
advokát a básník Arnošt Ráž, jehož básnické dílo.
nevelké rozsahem, zapůsobilo na českou poválečnou sektoroch vzrástla neza pracovných zmluvách má
poesii hlavně básněmi shrnutými do knihy Cesta k městnanost’ na 7.1%, te rokovat’ len v menších
■lidem, k níž předmluvu napsal Z. K. Slabý.
da o 0.6% viac ako v no- podnikoch, v ktorých po
• JUDr. František Brauner, otec malířky Zdenky vembri. V absolutných čet zamestnancov nepře
Braunerové a syna univ. profesora KU Dr. B. Brauvyšuje tisícku. To jedno
nera, český deklarant a duše českých akcí r. 1848. číslach je nateraz 6 V2 miducho preto, že odborové
lióna
nezaměstnaných
zakoupil v Roztokách kolem r. 1860 starý mlýn, v
němž si později jeho dcera zřídila ateliér a jenž byl osob, čo je o pol milióna zvázy - bez ohťadu na
místem častých návštěv spisovatelů, malířů — uměl viac ako v novembri. platnost’
pracovných
ců vůbec. V Praze na rohu Ferdinandovy třídy (dneš
zmlúv - sa budu dožado
(Stav
pracovných
sil
sa
ní Národníja Perštýna stával rodinný dům Braunerů,-. klasicistní stavba z konce 18. stol., v němž byla ovšem v minulom roku vat’ novej úpravy miezd
proslulá kavárna Union, středisko intelektuálů a uměl zvýšil o IV2 milióna osob.) podl’a vývoja inf-ácie a
ců1bd počátků našeho století až do druhé světové
V pozvánke, ktorou zvo najma sa budú dožadovat’
války (se známým vrchním p. Paterou). Dr. Brau
lal
předseda odborov po ochrany zamestnania.
ner pocházel z Litomyšle a právnický doktorát si
Riaditel’ vládnej federadu
generálnej odborovej
přivezl z vídeňské university, kde prožil vzrušená léta
třicátá, když tam byli slovanští studenti uchváceni rady, sa vyzývá . vláda, rálnej komisie, ktorá má
nadšením pro polské povstání a pro podporu polské aby rozsiahlymi akciami na starosti pomáhat’ pri
emigrace a Braun bvl v Litomyšli druhým článkem
urovnaní mzdových spo
podzemního řetězu, který v skrytu převáděl polskou odstránila terajšiu hospo
emigraci českými zeměmi. Roku 1832 přišla policie dářská neistotu, ^bnovila rov, vyhlásil, že súčasná
na stopu jeho činnosti a jeho výslech je památný prosperitu a zvýšila za ekonomická situácia statím, že v. něm ponejprv mluví z českých řad duch městnanost’ . Je to po 6 via rokovanie o nových
nové doby, nikoli už ponížené poddanství, jež se jen
zmluvách
rokoch prvé zasadaníe kolektívnych
omlouvá a prosí o milost, nýbrž uvědomělé občan
ství, jež se dovolává svých práv a ochrany zákona generálnej odborovej ra takmer do neriešiíelnej
i proti výkonné moci státní.
dy a očakáva sa. že bude situácie. To jednoducho
í 9 Univ. profesor Jaroslav Vlček redigoval v Iétecn vel'mi búrlivé a veťmí preto. že na jednej straně
1899-1901 časopis Obzor literární a umělecký, od r
kritické točí vládě prezi sa odborářské požiaaavky
-1907 revui Lumír. Roku 1910 byl zvolen starostou Uměllecké besedy, r. 1918 byl členem revolučního Národ denta Forda. Pravda, do rausia v doslechu inflačního shromáždění. Ve funkci odborového přednosty 23. januára sa může ostne néfao tlaku uznávat’ za
nnn. školství pečoval o vybudování slovenského škol odborov voči vládě ešte oprávněné, zatial’ čo podského systému. Roku 1923 se definitivně vrátil k
čiastočne zmenšit'. To zá nikatelia. najma ti menší,
. práci na universitě, kde byl od r. 1908 řádným pro
cesorem české literatury. Jeho Dějiny české litera visí na tom. čo přineste nebudú moct’ tieto náro
tury obsahují vývoj české literatury od nejstarší do prezidentova správa o sta ky splnit’ bez ohrozenia
by do třicátých let 19. století a tyto dějiny jsou za ve americkej unie. ktorú svojho podniku, pretože
kladatelským činem čs. literární historie. J. Vlče*
předloží 20. januára kong celé zvýšenie miezd nebu
' se narodil 22. ledna 1360 v Báňské Bystřici a zemřel
resu.
Prezident sl’úbií. dú mócť přesunut’ do
(21. ledna 1930 v Praze.
• 12 . km od Třeboně se na okraji obce Stráž nad* že vo správě prednesie aj cien a teda na spotrebi/Nežárkou bělá barokní zámek s parkem: jenž byl svoje opatrenia proti re- tel’ov.
postaven r. 1715 a jejž vlastnila'v létech ' 1914-19ŠCAké to budú rokovania,
cesii, nezaměstnanosti a
'•wmkající r perní pěvkvně Ema Destinevá. Stráž nad
poučujú
nás už dva pří
na
rozvoj
hospodárstva
a
Nežárkou se stala dějištěm jejího románu Ve stínu
.modré růže. Barokní zámek byl postaven totiž na zaměstnanosti.
klady, ktoré prichádzajú
i-místě. kde předtím stával hrad Vítkovců ze 13. stol.
Komentátoři amerických hned’ na začiatku roku.
..a jedna větev tohoto šlechtického rodu měla ve zna
Dňa 6. januára začalo
ku modrou růži ve zlatém poli. Památky po E. De- listov očakávajú, že po
ístmové jsou roztroušeny po různých místech, část
-jich zůstala na zámku, nějaké jsou v jindřicho-hradeckém museu, překrá.sně vykládaný nábytek je na poznala v Litomyšli, upozorňovala na její zásluhy.
vodním zámku červená Lhota, stuhv z věnců Dešti Pak se k dědictví Rettigové hlásí K. Světlá, Ž.
nové vlastnil hudební skladatel Jindřich Jindřich a Podlipská. E. Krásnohorská i T. Nováková. Pražské
jsou nyní patrně v .ieho museu v Domažlicích. Ema ženy uctily sté výročí jejích narozenin tím, že v ro
Destinová zemřela 28. ledna 1930 v českých Budějo ce 1885 založily hospodyňskou školu s názvem Do
mácnost, předešly je však ženy litomyšlské již r
vicích.
• Jméno Magdaleny Dobromily Rettigové je pově 1875. kdy jí k 30. výročí smrti postavily pomník. V
domo již deseti generacím našich žen. Současnice ji novější době byla postava Rettigové zpopularisováznaly jako básnířku a . sp;sovatelku. jejich dcerv. na hrou A. Jiráska M. D. Rettigová a první herec
vnučky a pravnučky spíš jako kuchařku a hospodyní, kou postavou, jež ji představovala, byla Marie Huebdnešní doba ji hodnotí hlavně pro její činnost národ nerová. M. D. Rettigová se narodila 31. ledna 1785
ně buditelskou. Kultu M. D. Rettigové se ujaly české ve Všeradicích na Hořovicku, zemřela 5. srpna 1845
spisovatelky. Už B. Němcová, jež ji jako mladá žena v Litomyšli.

Kalendář HD
LEDEN 1975 (2)

strajkovat 60.000 zamest.nancov v olejárskom a
chemickom
priemysle,
pretože považujú ponuku
podnikov za neuspokojivá.
Žiadajú 5 dolárov na ho
dinu a 50 c na hodinu so
spatnou platnosťou od má
ja minulého roku. Dňa 3.
februára vyprší kolektivna zmlúva v sektore vý
roby pre výskům vesmí
ru. Firma ponuka 16 c
přídavku na hodinu a 18 c
v druhom a treťom roku.
Odborový zváz chce viac.
Pri tom sa vo všetkých
prípadoch
přidává
už
automaticky aj úprava
proti inflácii.
Vo vládnych ale aj v
súkromných kruhoch sú v
prúde porady o tom. ako
zahrániť ďalšej depresii.
zvýšer.iu nezaměstnanosti
a ako rozhýbat’ kolesa
ekonomie. V týchto úva
hách sa často križujú opatrenia proti depresii s tými. ktoré majú na mysli
boj proti inflácii. Všeobec
né sa uvažuje o tom, že
hlavnou otázkou nie je teraz ir.flácia lež depresia
a že je třeba hospodárstvu pomoct’ znížením da
ní a Uvolněním úverov,
znížením úrokovej sadzby,
teda zlačněním póžičiek.

Po tejto straně je najpozoruhodnejší návrh bý
valého předsedu Rady pre
zidentových
hospodář
ských poradcov, profeso
ra Okuna. Ten navrhuje
tri opatrenia:
1. zníženie daní pre ro
diny z nízkým a středným
príjmom. Rátá s tým, že
by sa takto uvolnilo 15 miliárd dolárov pre spotřebu
konzumentov.
2. ustálit’ smernicu, že
sa mzdy možu v tomto ro
ku zvyšovat’ len o 7%. To
je podstatné menej, ako
žiadajú odbory (10 až

12% ) .
3. prof.-Okun chce uspo
kojit' odbory návrhom,
aby vláda vyhlásila zmrazenie cien na 6 mesiacov.
Za týchto okolností a.
za týchto predpokladov
by sa reálna mzda robotníka zvýšila asi o 2% napriek tomu, že by platila
smernica o 7%nom zvýše
ní miezd. To, čo by ubud-'
lo na percentuálnom zvý
šení miezd v porovnaní
s doterajšim mzdovým vývojom, by sa robotníkom
nahradilo tým, že by niečo získali zrázením daní a
niečo zmrazením
cien
spotrebných tovarov. Na
rozvoj podnikania navrhu
je prof. Okun zvýšenie
odpisu za vykonané investície a to zo 7 na 10%.
Návrhu prof. Okuna si
iste povšimnu vládne i od
borářské kruhy pri rozho
dovaní o novom kurze
vládnej ekonomickej poli
tiky a odborárskej straté
gie.
Dušan Lehotský
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Spojené národy jako narazník
Ferdinand

Milan Růžička

Ve Spojených národech promluvil šéf americké delegace Mr. Scali o poměru Ameriky k této instituci.
Řeč na to byla nepochybně dlouho rozvažována, připravována i považována za nevyhnutelnou. Mr. Scali
Hiliinnl ve jménu země, bez níž by Spojených národů nebylo. Fotografie v novinách ukázaly jeho posfacfaačsfv©: řady prázdných sedadel v zasedací sín i, tu a tam jako ostrůvek jeden delegát, dohromady
deset, dva z nich si něco
četli. Většina byla někde jinde. Velký to rozdíl proti tomu dni, kdy vůdce pa
lestinských guerrii Arafat tam mluvil, kdy sedadla
byla plně obsazena, galerie nabity.
Mr. Scali mluvil o tom, že ve Spojených národech jsou dvě různé většiny: většina hlasů a většina vý
konnosti. Nejsme poutáni tou zdvořilostí, již si ame rický delegát uložil a řekneme rázněji, co měl na
mysli. Všechny velké objevy a výkony hospodářské a výrobní v moderní době jsou na straně Evropy a
Ameriky. Je velký tábor
těch, co žádají a menší těch, co jsou schopni dát. Tento rozdíl, mimo mno
hých jiných, se nastěhoval do Spojených národů. Světu může být pomoženo jen výrobou. K té afro-asijská většina ve Spojených národech zřídka kdy co přidá. Kolik by bylo i toho dnes tak významného
oleje, kdyby se nebyla dostavila do Arábie západní technika a podnikavost? Největší hospodářské výko
ny států a státečků, jež nyní tvoří většinu ve Spojených národech, jsou v znárodňování průmyslů, v y
budovaných na j^ ich územích evropsko-americkým západem. Na tomto západě sídlí "pracovní ethos" a
jsou tu davy pracovníků, cvičených v moderní výro bě. Odtud může přijít technická pomoc. Zde bylo
prací vytvořeno bohatství, z něhož je možno dávat slabším. Přítomná politická většina ve Spojených
národech vznikla, když bylo dáno mnohým africkým územím jméno národů. Vstoupily pak do Spojených
národů s potřebou okamžité podpory a ochrany. M luví politickou řečí a dovolávají se filosofie, jež také
evropský západ vytvořil.

A ť jakkoli jsme ochotni
se na to dívat, idea de
mokracie nevznikla v Afri
ce. Representativní řeční
cí této většiny vystudova
li na evropských a ame
rických universitách a od
tamtud si přinesli svá slo
va. Dohromady celý “ T^etrévět” platí 14% z roz
počtu Spojených národů,
Amerika sama 25%, Evro
pa a Amerika spolu přes
polovinu rozpočtu.
Jak
však věci stojí, k ničemu
nemá většina ve Spoje
ných národech větší chuť
než přisoudit demokratic
kému západu trvalou roli
‘ ‘toho, jejž políčkují” .
Ačkoli hlasování je dob
rá věc, některé věci nelze
odhlasovat. Snad můžeme
k ilustraci citovat-zprávu,
která se objevila v novi
nách týž den, kdy noviny
referovaly o řeči Mr. Scaliho. Procento nezaměst
naných v New Yorku

stouplo, zároveň však zů
stává neobsazena řada
pracovních možností, po
něvadž scházejí uchazeči
dosti pravděpodobní. Jsou
to místa, která vyžadují
určité odbornosti a pra
covního tréningu. Do vel
kých západních měst se
hrne příliv nejlépe připra
vený k nižším zaměstná
ním nebo k tomu, aby bral
podporu. Ale poněvadž je
den muž je jeden hlas,
existuje hlasovací většina
těch, co žádají. To není
logická, příznivá situace
ani v městě ani ve Spo
jených národech.
Ofensivní gusto většiny
ve Spojených národech
nesmírně vzrostlo během
posledního roku. Každý
může vědět, proč Arabové
odhalili a vyzkoušeli moc,
již jim dávají olejové pra
meny na jejich území, a
áfro-asijská
většina si
rychle uvědomila, že tu

.

Velký výběr vín, lihoyin a piva

.

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání
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Peroutka

vyvstal nejcennější spoje
nec, který také chce po
dle svého přání přeměnit
dosavadní svět v jednom
nebo ve dvou zasedáních
Spojených národů. Poně
vadž Arabové mají na
mysli zacházet s Israelem drsně, vítají toto na
hlasy bohaté spojenectví.
Cítí se tak v sedle, že už
ani nemluví o státu Israel,
nýbrž jen o Palestinském
státu. Až dosud Egypt vy
stupoval jako nejmírnější
a kompromisu nejvíce na
kloněný arabský stát. Ny
ní egyptský zahraniční
ministr rozptýlil růžový
obláček, který se vznášel
nad Egyptem. Oznámil, že
Arabové včetně Egypta
zamýšlejí kontrolovat i
israelskou populaci a na
padesát let zakázat imig
raci židů do společného
arabsko-israelského státu.
Toto, pravil egyptský za
hraniční, ministr, je pod
mínka míru. Vypadá to.
jakoby byl přesvědčen, že
pro to najde většinu ve
Spojených národech. Mož
ná, že se nemýlí.
V několika posledních
měsících otřásla ona vět
šina důkladně ústavou
Spojených národů. Někte
ré. státy učinila nerovný
mi, méněcennými, ačkoli
ústava nedává- toho - žád
nou možnost. Vyloučila ze
zasedání jednoho ze zaklá-

Veškerá P O JIŠT ĚN Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejle (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, V ic., 3189

dajících členů, Jižní Afri
ku, kde dosud existuje
vláda bělochů. Omezila
účast Israele na debatě,
v níž se jedná o Israel.
Vyhnala israelské vědce
z kulturní organisace Spo
jených národů. Pozvala
vůdce arabských teroristů
do zasedání Spojených ná
rodů, aby on řekl, co tře
ba činit proti teroru. Da
la jeho teroristické orga-,
nisaci postavení morální
ho rozhodčího a jakéhosi
stálého dohlížitele Spoje
ných národů na Středním
východě. Odložila debatu
o terorismu o další jeden
rok - až teror vše své vy
koná.
Očekávalo se kdysi, že
zé Spojených národů bude
vycházet zákon. Přišlo to
jinak. Tato instituce se
stala jevištěm aktuálního
politického zápasu v sy
rovém stavu, útočnost zde
nalézá útulek. Arabové už
bez rozpaků vyhrožují vál
kou, jestliže jejich poža
davkům proti Israeli ne
bude vyhověno. Jsou na
západě někteří, kteří vi
douce nevidí, a strachují
se, aby se studená válka
nevrátila. Avšak teror a
vyhrožování válkou hor
kou r co jiného to je než
studená,
nejstudenější
válka? Holá pravda je, že
daleko toho, aby pominu
la, studená válka se usíd
lila ve Spojených náro
dech.
Existuje mocenský zá
pas- Třetího světa. Nedí
vejme se .na to povrchně,
patrně je tento zápas ne
odvratný. Ale místo, aby
se Spojené národy nauči
ly s ním zacházet, staly
šě jeho nástrojem. Vedle
(Pokračování na stř. 6)
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Jako lidumil byl zcela soběstačný..
I
1 ★
i
1 čím menší země, tím-větší má problémy.
i
1 ★
|
■ Hlavní a vlastně jediné čím lidi upoutávám, je,
imůj poněkud odlišný způsob života — a ten mi,
ivyčítají.
1 ★
|
, Nač obracet hrot tam, kde stačí naplocho plác
nout.
’
,
I

-

’é 1

|

Často jsem se doma snažil něco laskavě pocho-1
pit, ale brzy mi to dost nelaskavě zase vyvraceli.!
1 ★
i
1 Kdo posuzuje příspěvky jen podle časopisu, vei
kterém jsou otištěny, ten je neumí posoudit vůbec.,
★
■(
Více lidí ti napovídá, když jde o riziko, než
když jde o tvůj prospěch.
"
, ★
1
Hlava na hlavě ještě neznamená — mozek na
mozku.

★

1

1 Na svá studia bývá nejvíce hrdý špatný student.!
1 ★
i
1 V některých situacích by těžko dělal chytréhoi
'i hloupý.
|
! ★
|
i Ten, kdo se už nemá nač těšit, na tom není tak
,zle, jako ten, kdo už se těšit nedokáže.
i

★

'

Člověk by měl mít určitý odstup také k sobě.
★
J
Pohodlnost ještě není lhostejnost — ale začíná1
tak.
i
'

J

Také ty nejgeniálnější lži bývají prosté.
. i
★
i
■ Smích osvobozuje — úsměv umoudřuje.
J
i ★
■
'
■ -.
Nevím, odkud jsem přišel a kam jdu — ale šna,žím se jít rovně.
★
*
Výkřičník, který se vytvořil z otazníku, bývá1
mnohem větší.
'
1
★
• 1
Také na to, čemu sami nevěříme, se toho
dál
hodně svést.
i
★
- i
Nebývá příliš moudrý ten, kdo nikdy nebyl po-,
važován za blázna.
★
■(
Nejčastěji se zlomí teprve ta poslední příčka.

★

1

Byl příliš lakotný, než aby mu mohlo být něco1
drahé.
'
'■• . 1
★
1
Nejvíc 'a nejčastěji mluví o člověku ti; kteří hoi
v sobě ještě nenašli.
' '
i
★
i
Nejméně morálky má ten, kdo nemá naší mo-,
,rálku.
X
i ★
- (
, Lidé si raději připustí' ničemnost než všednost.
I

^
1
Potíž je v tom, že lidé hledají spíše cestu bez-1
pečnou než vlastní.
1
1 ★
1
[ Nějakou úlohu musíme hrát i tehdy, když nici
1nepředstavujeme.
i
1 ★
i
I Lidská hloupost se proto tak těžko léčí, že nemá]
ináhled chorobnosti.
1
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SN jako nárazník
(.Pokračování se str, 5)
tohoto nového mocenskéhozápasu jsou Spojené ná
rody ještě sídlem jednoho
starého mocenského zápa
su, také velkého. Ze svých
vlastních důvodů hrálo so-.
větské Rusko roli jednoho,
z hlavních
zakladatelů
Spojených národů. Ale
když do této instituce
vstoupilo, nevzdalo se le
ninismu a ani jednoho ze
svých cílů a zvyků. Ná
sledkem teho byly Spoje
né národy od samého za
čátku místem, kde jsou
vyjednávány kompromisy
s okázalou a' často hně
vivou sovětskou mocí. V
tomto už dvacetiletém pro
cesu Spojené národy otu
pěly, naučily se nebrat
svou ústavu' vážně a dá
vají slova místo věcí. Ne
bo mlčí. Ve vyjednávání
še sovětským Ruskem bylo to leckdy úzkostlivé
vyjednávání - sb stala
zvykem korupce smyslu
Spojených národů. Po so
větských invazích do Ma
ďarska a Československa
zbyla z ústavy Spojených
národů prázdná skořápka.
Aby nikao nemohl říci,
že přeháníme, citujme z
této ústavy:

.“ Každý má právo svo
body myšlení, svědomí a
náboženství. . . Každý má
právo vyjádřit své míně
ní. Má právo hledat, do
stávat a rozšiřovat infor
mace a ideje všemi pro
středky a bez ohledu na
hranice států . . . Nikdo
nebude podroben libovol
nému zatčení nebo uvěz
nění . .. ani libovolnému
zacházení s jeho soukro
mím, rodinou nebo s jeho
korespondencí. . . Každý
má právo svobodného po
hybu uvnitř hranic každé
ho státu . . . Každý má
právo opustit každou ze
mi, také svou. vlastní, a
vrátit se do své země . . .
Každý má právo hedat
asyl před pronásledováním
v jiných zemích . . . Kaž
dý má nárok na meziná
rodní řád, v němž budou
plně uskutečněny svobody
a práva, stanovené touto
deklarací.”
členství
sovětského
Ruska v organisaci s tím
to programem téměř dá
vá za pravdu těm moder
ním spisovatelům, kteří
nás chtějí přesvědčit, že
svět je divadlem absurd
na.
Situaci, v níž jsou, če

lily Spojené národy po ně
jakou dobu tím, že se dě
laly bezvýznamnými. Jest
liže organisace nemůže žít
podle
svých původních
úmyslů ve vyšším smyslu,
někdy se spokojuje odol
ným životem nižšího orga
nismu. Rozsáhlá byrokra- ‘
cie Spojených národů má
svou vlastní chuť do ži
vota. Je to dobrý, výji
mečný život pro ty, kdo
jsou v ní zaměstnáni, a
kéž by trval co nejdéle..
Na začátku let šedesá
tých se Spojené národy
vyhýbaly všem thematům,
při nichž je třeba hlaso
vání, čili vyhýbaly se vše
mu důležitému, proč by
ly vytvořeny. Tato doba
přešla, afro-asijská větši
na hlasuje s velkou chutí,
ale její hlasování může
ohrozit existenci instituce.
Ve své řeči řekl americ
ký zástupce, významně,
že zájem o Spojené náro
dy a sympatie k nim v
jeho zemi rychle upadají.
Po první světové válce
existovala Liga národů s
přibližně stejnou ideolo
gií, jakou mají Spojené
národy. Už za nedlouho
po jejím vzniku předpově
děl bystrý pozorovatel, že

PEČEME PO NAŠEM

se tato instituce bude brzy
starat jen o to, jak pěsto
vat pomeranče na Sibiři.
Liga tiše zahynula, když
na ni spadl větší úkol:
zabránit tehdejší agresi.
Tehdy Vpadla Itálie do
Habeše, nacistické Ně
mecko
intervenovalo v
občanské válce ve Španěl
sku. Proti tomu se Liga
ukázala zcela bezmocnou,
buď proto, že neměla žád
nou skutečnou moc, nebo
proto, že se rozpakovala
jí užít.
Je podivné, jak se hi
storie opakuje a jak lidé
vždy znovu, z různých dů
vodů, jsou bezmocní. Dů
vod, proč tentokrát není
mírová organisace schop
na zabránit agresi, je
jasný: největší agresor té
to doby., sovětské Rusko,
je zároveň vlivným, ně
kdy, když hrozí, nejvlivnějším členem téže orga
nisace. Invase sovětů do
Maďarska a Českosloven
ska vzaly Spojeným náro
dům duši.
Je-li tomu tak, proč ta
to instituce neště nezahy
nula? Kdosi řekl: “ Spoje
né státy se staly zvykem.”
Americký zahraniční mi
nistr řekl před deseti le

ODSTŘIHNĚTE SI PRO BUDOUCÍ POTŘEBU

Nové sazby nemocenského pojištění H BA
platné od I. ledna 1975

Vzhledem k velkému zájmu a poptávce
rozšiřujeme podnik o
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BABOVKY
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
Vždy v patek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
* BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉB
CONWAYS
CAKES,
maj. B. & E . Dvořáčkovi,

cukrárna a pekárna,
192 Commercial Rd , Prahran, Vic.
CnaDroti tržnici"). Tel. 512415

ty: “ Přes všechna zkla
mání Spojené národy pro
kázaly velkou službu mí
ru.” Skepticky je možno
říci, že ji prokázaly za
tu velkou cenu, že i akce,
které zřejmě mír porušu
jí, na příklad invase, Spo
jené národy přijaly jako
něco, co mír neporušuje.
Přesněji tedy musíme ří
ci, že Spojené národy ne
ochránily mír - aspoň pro
některé národy ne - ale
zabránily válce. Jsou dvě
věci: přítomnost míru - a
nepřítomnost války. Za
bránit válce je, nikoli z
malých důvodů, svrcho
vaná tendence této doby.
A tu Spojené národy
prokazují nikoli slavnou,
nýbrž vedlejší, ale asi
potřebnou službu, polštáře,
nárazníku. Když je přene
sen konflikt dvou velmocí
do Spojených národů, je
tu podroben zdlouhavé

proceduře. To dává sou
peřům čas si všechno ješ
tě jednou rozmyslit. Ve
řejně stojí dvě velmoci
prudce proti sobě - jako
za blokády Berlína, za
Korejské války, za Kubán
ské krise - ale spoléhají
se, že ještě neřekly po
slední slovo, že jejich de
legáti se ještě jednou ně
kde sejdou v kuloárech
Spojených národů nebo na
cocktail party v soukro
mém bytě někoho, najdou
zárodky kompromisu a bu
dou je dále rozvíjet, aniž
by se musili zpovídat re
portérům, kteří příliš spě
chají na výsledky.
Tuto vedlejší
službu
Spojené národy již několi
krát prokázaly.
Zatím
svou procedurou přerušily
nebezpečné emoce velmo
cí. Každý by váhal od
stranit tento polštář, ten
to nárazník.

Miloš Forman v Americe
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Samostatní pojištěnci p'atí polovinu.
Nové
výše
1975,
Nové
těch,

sazby příspěvků platí od 1. ledna 1975. Úpravu
příspěvků je třeba provést před 31. březnem
aby Vaše náhrady pokračovaly v plné výši.
sazby platí pro všechny pojištěnce, včetně
kteří platili dopředu před 1. lednem 1975.
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Český filmový rešisér Miloš Forman pracuje ve
Spojených státech již více než pět let. Svůj první
film tam vytvořil v roce 1971. Jmenoval se “ Taking
Off” a zabýval se generačním problémem, vztahy
rodičů a dětí. Vlastní příběh filmu byl založen na
problému, který je dnes ve světě dost rozšířen — na
útěku dětí z domova. Film byl dost úspěšný, byl
promítán též v Cannes. Je v něm několik skvělých,
velmi působivých scén, jež . přecházely z humoru v
ostrou satiru. ,
Potom pracoval Forman na části filmu o minulé
olympiádě v Mnichově. Na tomto filmu pracovalo
deset význačných světoznámých filmových režisérů a
podle kritiky- světových listů patřily k nejlépe zpra
covaným jeho částem sequence natočené japonským
tvůrcem Kurosawou a českým režisérem Formanem.
Nyní pracuje Miloš Forman na dalším filmu ame
rické produkce, který se má jmenovat One Flew
Over The Cuckoo’s Nést (Přelet nad kukaččím hníz
dem). Zabývá se v něm prostředím věznic a ústa
vů pro duševně choré. Základem filmu je román,
který napsal Ken Kesey. O zfilmování tohoto románu
se hovořilo často, zvláště od roku 1963, kdy byl zdra
matizován Davem Wassermannem a hrál se na new
yorské scéně s Kirkem Douglasem v hlavní -roli.
V té době se dokonce hrála ještě jedna divadelní
verze tohoto románu na jiné scéně. Režisér Forman
však prohlásil, že jeho filmová verze je založena
na románu samém, nikoli na dramatizacích. Hlavní
roli ve Formanově filmu hraje jeden z nejpopulár
nějších herců Ameriky, Jack Nicholson (jenž byl vý
borný v úspěšném filmu “ Chinatown” ) a kamera
manem je Haskell Wexler (který se tolik zasloužil
o umělecký úspěch filmu “ American Graffiti” ). Me
zi producenty filmu bude též syn Kirka Douglase,
Michael.
Jiří Sýkora
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Alain Peyrefitte: Až Čína povstane . . . otřese se svět. Zsolnay, Wien, 1974

Za čínskou idi

Na Ussuri se už delší čas nebojuje, ale odbornici tvrdi, že na činské hranici
stojí dnes přes milión sovětských vojáků a že v Mongolské lidové republice
zvýšila Moskva počet svých jednotek ze dvou na pět. divizi. V čínských komu
nách a továrnách je dnes častěji než dřív slyšet Maovo heslo: "Připravte se
na válku, připravte se na doby nouze." Ve městech se neustále stavějí proti
letecké kryty. Personál sovětského velvyslanectví v Pekingu — ostatně nejčetnějši z tamních diplomatických misí (240 osob) — bydlí ve zvláštních
čtvrtích, určených pro cizince, a v sobotu odpoledne jezdí vlastními autobusy
nakupovat do "obchodů přátelství", kde smějí nakupovat pouze cizinci. Číňané
obviňují Sověty ze sabotáží: dodaly prý nepotřebná kuličková ložiska, nedo
stavěly stavby, ke kterým se zavázaly, což velmi nepříznivě zapůsobilo na
zprůmyslovění Číny. Nedůvěra čínských komunistů k sovětským soudruhům
určuje prý dnešní život Číňanů. To je okamžitý vliv, o němž referují dost shodně
západní novináři.

O hodně hlouběji zabírá
Alain Peyrefitte, za de
Gaullea a Pompidoua ně
kolikrát člen francouzské
vlády, který v létě 1972
cestoval v čele francouz
ské parlamentní delegace
tři týdny po Číně, setkal
se s jejími vůdčími osob
nostmi, i s Čou En-lajem.
Jeho zpráva o této cestě
byla přeložena do 12 jazy
ků, ve francouzském ori
ginále se jí prodalo přes
šestset tisíc.
Peyrefitte vidí bez emo
cí, věcně a objektivně, los
dnešního Číňana jako hi
storickou nezbytnost. Srov
nává poměry v císařské
říši až do Sun Jat-senovy
revoluce 1912 s dneškem
a dochází k názoru, že při
všech výhradách, , které
snad západní člověk má k
zglajchšaltování života za
čínskou zdí, se průměrné

mu Číňanovi vede dnes ne ze se sami pustili do kříž
srovnatelně lépe. Ani Sun ku s hladem. Dnes je toto
Jat-senovi se nepodařilo nebezpečí zažehnáno. Zá
odstranit středověké pomě sluhu o to má především
ry. Většina lidí zůstávala kanalizační systém. I obá
Jang-c’-tiang
je
nutně analfabety, “ množi vaný
li se jako králíci a umí zkrocen: 46 přehrad, ne
rali jako mouchy” na spočetně kanálů ho učinily
endemické choroby (i dý- splavným v délce 3.600 ki
mějový mor). Příjem prů lometrů. Jeden návštěvník
měrného Číňana byl roku sanmenské přehrady na
1949 menší než Pákistán psal do pamětní knihy:
ce, Inda a Indonésana. “ Kdyby vláda Lidové re
Obyvatele kosily živelní publiky neudělala pranic
katastrofy a hlaďomor. jiného a kdyby už zítra
Jen roku 1929 umřelo v neexistovala, bude čínský
provincii Suijuanu 3 až národ ještě za tisíc leť
6 miliónů lidí.
vzpomínat vděčně toho,
Už Sun Jat-sen věděl, kdo zkrotil Žlutou řeku.”
že hlavním nepřítelem je
hlad, ale nedovedl ho
zvládnout. Teprve Mao
poznal, že chudoba a hlad
mohou být nejen prostřed
kem k zotročení, ale i pod
nětem k jednání, k revo
luci. Přinutil spoluobčany,

Jde o podobnost ryze náhodnou ■■.

NÁŠ
V ESELÝ Ž IV O T Jaroslav Kujeba

žijeme v legrační době, jen co je pravda. K na
šemu zveselení přispívá denně hlavně strana. Zorga
nizovala náš dnešek tak, že ze smíchu nevyjdeme.
Zvláště teď v zimě je to k popukání. Přijdeme z
plískanice — někdy dokonce ž mrazu a jiné ne
pohody domů z kanceláře nebo ze školy, vymrzlí z
autobusu, který měl zase jen půlhodinu zpoždění,
spokojeni, že vůbec jezdí a žec nečekáme marně jako
za dob kapitalistických nebo jako chudáci na zá
padě, kteří musí raději jezdit vlastním autem. Do
ma je jako ná zimním stadióně. Jen Nedomanský
a Farda chybějí — ale ti chybějí u nás dnes jaksi
vůbec. Jeden kotel je už léta porouchaný, topíme
jen ná druhý. t.opná tělesa tak studená, že nepotře
bujeme ledničku. Na zdích příjemná jinovatka, z
lustru visí střečhýly. A hle, nač jsme se tak dlouho
těšili, konečně se uskutečnilo: prasklo potruM a v
obýváku ‘a v kuchyni je dost obstojné kluziště. I
připneme si brusle a za povzbuzujících zpráv o ne
ustálém živelném překračování plánu na všech fron
tách, vytáčíme piruety. Dceři se dokonce tuhle po
dařil dvojitý Rittberger. Potrvá-li příkladná práce
strany, vlády a čs. ekonomů i nadále — a není dů
vodu, proč by ne — může se z naší holky stát mistry
ně v krasobruslení. Synek je zase činný umělecky.
. Den co den maluje po příchodu ze školy na okenních
námrazcích a musím — bez otcovské pýchy — říci.
že maluje lip než mráz. Včera se mu povedla vysoká
pec se soudruhy taviči. On sice tvrdil, že obraz
představuje hru na slepou bábu, ale, prosím vás,

Zemědělské práce se
provádějí většinou ručně
ale je vidět už i zeměděl
ské stroje. Mnoho země
dělců má kola se silnýn
rámem, na nichž dopra
vují i obilí.—Číňané vvpa
dají dnes vyšší než dříve

Pasáž z Jesenina
Junius

kdy je hrbila staletá strá
dání.
“ Přídělové hospodářství .
stále existuje. Každý musí
své potraviny nakupovat
jen v určitém, obchodě a
nesmí příděl cukru a čaje
překročit. Úřady stanoví
pouze rámec, jehož pře
kročení zakládá skutkovou
podstatu
nadbytečného.
hromadění zásob. Je dovo
leno mít 15 kilo pšenice,
mouky nebo rýže a asi
půl litru oleje na měsíc,
šest metrů bavlněné látky
na rok.”
Ale Číňané tyto příděly
často ani nevyčerpají jakkoli jsou poměrně ma
lé - protože existují pří
sná opatření, jejichž účel
nost jim strana vysvětlila.
Hlad je však neznámou
věcí. Každý může zajít do
restaurace s nízkými ce
nami, koupit si na ulici
zmrzlinu nebo třeba v Pe
kingu navštívit jeden z
trhů, kde se ve Stáncích
nabízejí za směšně levný
peníz vepřová, pečená
ryba, rýžové šišky a sojová omáčka.
Za takový “ blahobyt”
bylo nutno ovšem zapla
tit. Dvě občanské, války,
na jejichž konci stálo
Maovo vítězství, si vyžá
daly 10 miliónů
životů.
“ Podobně jako čínská zeď
je i čínská revoluce po

Zrnka tvých očí se rozlétla v dáli
a jméno tvé roztálo jako sníh,
když dny, které jsme milovali,
jsme pochovali do nocí,
v nichž Hrad se krčil bezmocí
ve stínu růžic větrných.
Blinkala, plamen na svíci,
mámivá vůně po dlaních tvých.
A ty a já a jedna slečna
jsme courali se v šlépějích
skutečna jako neskutečna
ve tmě po pražských nábřežích.
To není pláč, to není smích,
jinak mráz jde po dveřích.
Nesešla, jako loňský sníh,
mámivá vůně po dlaních tvých.
Modravou Rus jsme čítávali rádi.
Jak ten čas rychle prchá!
Nepřišli bosáci, mužíci, kamarádi,
a přišel čas, ten popravčí, ta mrcha,
ten smutný kavalír, ta věčná sprcha.
Zbyla hrst veršů Jeseninových.
Básníku, víš jak strašně zdrchá
mámivá vůně po dlaních tvých?
A pasáž z Jesenina pálí
jako ten nejčernější hřích.
Zbyla jen v záhybech zmačkané šály
mámivá vůně po dlaních tvých.
(1953)

(Vašek Michl — Junius, člen redakčního kruhu
Hlasu domova, zemřel před 4 roky, 26. 1. 1971)

stavena na mrtvolách - ne
vinných, násilně odvede
ných, mučedníků a hrdi
nů, statkářů a feudálů,"
píše Peyrefitte.
Francouzská
delegace
se divila, když jim prů

vodci tvrdili, že v Číně
už nikdo nekouří opium,
že tam neexistují prosti
tutky, ani manželská nevě
ra. Jak je to možné? Ofi
ciální vysvětlení: Lid vede
(Pokračování na str. 8)

dítě! to si ještě nestačilo uvědomit dosah sociali péči. Aby materiál netrpěl mrazem, je třeba obout
stického realismu. Já jsem zásluhou veselého topiče obuv asi deset minut před odchodem z domova
a ještě povedenějších údržbářů vynalezl nový druh (vhodná teplota je plus 16 stupňů Celsia). Obuv přijme
zmrzliny: s příchutí piva. A tak po hodince jízdy teplotu _ nohy a na mrazu se postupně ochlazuje.
na domácím kluzišti pojím svých deset půllitrových Podobně postupujte i před vyzutím obuvi; zabráníte
“ piváků” a nikdo mi nemůže vyčítat, že jsem alko tak rychlé změně teploty materiálu a tím i praskám
holik. Pouze novátorské pudy ve mně hárají.
laku. — Po odstranění nečistoty ošetřte obuv na
Než se dostane na led žena, trvá to takovou půl vlhčeným hadříkem a na sucho vyleštěte. — Chraňte
hodinku, ale je to půlhodinka zábavnější než tele obuv před mrazem — 10 stupňů C, rosou, chemický
vizní estráda. Na jedonm nedělním výletě, do DDK mi prostředky a rozmáčením. — Obuv je nutno
si totiž koupila punčocháče východoněmecké prove občas vysušit v suchém prostředí — nikoli u topných
nience, vynikající zboží, řeknu vám. Jsou prý teplouč , těles.”
ké jako býval bubínek za první republiky. Dostat se
Naše rodina přísně dbá veškerých nařízení jakož
’ do nich je ovšem trochu složité. Je nutno postupovat i pokynů a návodů, radostně je plní. Proto když žena
přesně podle připojeného návodu! Nejdřív natáhne chtěla obout nové lakovky, celá rodina stála se stop
jednu nohavičku a to tak, že postupuje od špičky kami kolem ní a měřila čas, který uplynul od chvíle,
pravé nohy až po, nu, jak bych vám to řekl slušně . . , kdy' si obuv nazula. Když udeřila desátá minuta,
až k místu, kde nohy přecházejí v záda. .V tomto vyšli jsme všichni do přírody. Já samosebou napřed
stádiu se ukáže, že druhá nohavička míří zarputile . s teploměrem, na němž jsem s převelikou radostí
reakcionářsky dozadu. To vypadá tak buržoazně, že 'zjistil, že je devět stupňů pod nulou, takže bodu,
se můžeme smíchy potrhat. Když jsme se byli do kritického pro prima lakovky. nebylo ještě dosažena.
sytosti vysmáli, pokračuje žena přesně podle demok- Ale gottwaldovští jsou vskutku povedení taškáři. Za
raticko-německého návodu: otočí nohavici tak, aby pomněli udat, že také slunce může lak narušit. Sví
hleděla kupředu, vstříc šťastným socialistickým tilo, potvora, jen což, a než jsme došli ná roh, byly
zítřkům. Potom navlékne nohavičku, která nahlédla, lakovky popraskané jedna radost. Než jsme došli ná
že nelze jít proti proudu, leč navlékne ji jen na druhý, osamostatnil se nárt od podrážky a ženě za
prsty levé nohy, svlékne pravou, otočí celek třikrát čalo příjemně pa nohy foukat. Ke svému uspokojení
ve směru hodinové ručičky a pak teprve navlékne měla na sobě punčocháče z východního Německa, tak
levou nohavici zcela. Posléze se pustí opět pomalu a že jí pranic nevadilo, že se nakonec vlivem rosy,
opatrně do pravé nohavičky a nastojte! punčocháče nepředvídaně spadlé, rozpadla i podrážka a žena
sedí jako ulité. Dobrá věc se podařila, radosti je dokončila procházku takřka bosky. Projevila smysl
přehršel, ba putna.
pro tento vzácný druh výrobního humoru a nešla
O podobné rozptýlení se starají pracující národního ani reklamovat. Neboť stížnosti kazí vzájemný po
podniku Svit v Gottwaldově. Žena si koupila jejich měr členů socialistické společnosti, trpí jimi dobrá
prima výrobek, lakové botky, za 360 Kčs. Když je nálada, která je podmínkou budovatelského úsilí.
doma vybalila, vypadl z krabice lístek, z něhož bylo Kromě toho ještě žádná stížnost nebyla vyřízena
zřejmé, že gottwaldovští pracující mají smysl pro kladně, to bychom mohli rovnou převzít kapitalismus.
A to by byl nelegrační počátek konce naší radosti
humor. Botičkám dali tento glejt na cestu:
“ Obuv z tohoto materiálu vyžaduje mimořádnou z výstavby.
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Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
v neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer,,
v pondělí zavřeno.
(

!

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

1 ! Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.
1.

r * - - rT

1

^

Za čínskou zdí
(Pokračování se strany T)
vědomí mas. Kdo je v po
kušení, ví, že ho sousedé
ihned udají - jeho kolegové
v práci, z vedeni revoluč
ního výboru na pracovišti
nebo v místě, kc|e bydlí. V
Číně je bezpochyby obtíž
nější obejít předpisy. Kdo
podvádí partnera v man
želství,
kdo
propadne
opiu, kdo žije nad pomě
ry, musí počítat s vážný
mi důsledky. A strach z
nich je “ začátek moudro
sti” . čínští komunisté ne
mají zapotřebí obrovitého
policejního aparátu po
dobného sovětskému KGB.
Jeho místo' zaujalo'“ uvě
domění
mas” .
Každý
čtvrtý Číňan, každý druhy
muž ve věku od 14 do 40
let je funkcionářem někte
ré ze státních organizací,
které bezprostředně podlé
hají pokynům komunistic
kého vedení.
.-.Nespokojený s. tímto sta
vem neustálého špehování,
kdy člověk nemá soukro
mí, je i mezi svými čtyř
mi stěnami pod dohledem
svých sousedů a spolupra
covníků, je však jen ten,
kdo patří k privilegované
vrstvě anebo může srov
návat poměry, v nichž
musí žít, s poměry v ci
zině. Avšak jakýkoli pro
test nemá vyhlídku na- úspěch. Mao se - jako kdy
si císař - stal ochráncem
jediné pravé víry s pro
dlouženým ramenem obroHOD1NÁŘ *
Z LA T N ÍK *
STEVEN VARDY

590 George St.,
Sydney
(proti Tročaderu)
Velký sklad zlatých a jšperků, hodinek atd. Opravy se zárukou.
Mluvime česky
a slovenský.
j
Telefon: 61-8579
!

vitého inkvizičního apará
tu. Čínský občan ví, že jí
.v neustálém výchovném
procesu. Udělá-li chybu z
opomine se pokát sám
musí to jeho spolupracov
níci udělat za něj. Jestli
že mlčí, stávají se spolu
viníky.

Na psacím stole mi leží několik knih, kterými se’
v současné době asi zabývá. (či měl by) nejeden
australský politik nebo odborník působící ve sféře
zahraničního obchodu. Austrálie se pokouší zvýšit
pokulhávající vývozní bilanci a otvírá náruč výcho
doevropským trhům, když západní se zavírají. Ale
to není předmět této poznámky, která je zaměřena
na informaci o několika národohospodářských publi
kacích a nikoliv na naše antipatie k takovýmto ob
chodům.
Soviet Economic Prospects for the Seventies (US
Congress, Joint Economic Committee, Washington)
analyzuje ve třiceti poučených příspěvcích ekono
mickou situaci v SSSR. Jsou to studie o rozpočtu
na obranu či spíše na zbrojení, obtížích zkolektivizované zemědělské výroby, neuspokojivém rozvoji
stavebnictví, problémech pracovních sil atd. Ameri
čané tuto publikaci nevydali zřejmě jen k uspokojení
teoretiků na univerzitách, její studium může přinést
užitečné poznatky těm, kteří navazují obchodní kon
takty za Železnou oponou.
V nakladatelství Praeger, New York, vyšly další
dvě knihy, které se zabývají komerčními styky Zá
padu s Východem. Obchodování s nepřítelem je staré
dilema (např. Velká Británie odmítala na začátku
19. století podporovat Napoleona pro jeho agresivní
politiku atd. atd.), vývoz amerického zboží do SSSR
byl v roce 1962 ještě na velmi nízké úrovni, zatím
co o deset let později bylo navrženo investovat 10
bilionů dolarů do energetických projektů na západní
Sibiři. Jsou lidé, kteří se domnívají, že takové in
vestice mohou způsobit erosi dnešního sovětského sy
stému. Nevím, nevím, jiné může zase napadnout, že
takové kapitálové injekce mohou kremelské samo
děržaví stabilizovat. Koho tyto problémy zajímají,
může sáhnout po publikacích vydaných u Praegera:
Josef Wiecynski — The Economics and Politics of
East-West Trade a James Henry Giffen — The Legal and Practical Aspects of Trade with the Soviet
Union.
Jen aby Rusové nestudovali tyto knihy lépe než
jejich američtí obchodní partneři, jak by nasvědčo
vala moskevská chytristika a washingtonská krátko
zrakost — viz obchodní smlouvu na dodávky americ
ké pšenice do SSSR.
IP

Zbývá jen útěk z tohob:
systému, který podle Pey
refittea je ve srovnání s
feudálním otroctvím dale
ko mírnější. Peyrefitte
udává, že ročně uteče dc
Hongkongu na 50 tisíc li
dí, a že i když tento proud
v posledních 24 letech ko
lísal, nikdy neustal. Ce
na za jakýsi čínský blaho
byt je úplný zánik svobo
dy individua. Každé uvol
nění železné kázně by po
dle Maa vyvolalo nebezpe 1
Známá česká firma
čí návratu do polokoloniálního staVu, který by
výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů,
dřív nebo později zname
ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ
nal vykořisťování. Svobo
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY da -je,,v očích, průměrného
Maova poddaného pochyb
nou hodnotou - podobně
žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA
jako křesťanství nebo ob
u svých obchodních zástupců
chodování.
J. S. ( i
nebo přímo u výrobce.
i
Větší zakázky k různým příležitostem
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.

|

VDOVA 50 let, 160/65,
Sydney,

by se ráda seznámila
s pánem přiměřených
Jet.
Foto vítáno.
. Zn.: “ PRAŽANKA”
do HD.

M ELIO R A K EN N E L S

O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny.
Udělejte si
záznam včas.
L.

&

C. MOJŽÍŠ

Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
. .NSW. 2572.
Tel.- 046 - 818426

Í
,
1,

SER V IC E
45 Bay Street, Double Bay

(vchod ž Knox St.) .
K vyřešení všech problémů
s cestováním a vizi do různých zemí
obraťte se s důvěrou na
Mrs.

E.

Morton

Telefon (Sydney) 326-1588
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Č ESK Á R E S T A U R A C E
MORAVSKÁ

JIZBA

>

“ Moravian Lodge”

?

290 Bendi Rd., Bondi (Sydney)

ř

Telefon 300-9783

J

Otevřeno denně od 6. hod. večerní do půlnoci

ř
i

(v úterý zavřeno)
Srdečně Vás zvou

1,

216 Devonshire St.
Surry Hills, NSW. 2010 .
Tel. (Sydney) 69-6889

I
i
,•

E L E C T R IC S

Licensed Contractors.
24hodinová služba.
Telefon (po běž. prac.
době). Sydney: 387-3381
349-7599

|
S
S

|

■
g

O SV ĚTLO VA CÍ T Ě L E S A

* STOLNÍ * STOJANOVÉ LAMPY

P. O. Box 634, Marrickville 2204
Telefon (STD 02) 51-7278

■
5
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manželé Dagmar a Václav Toldy

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

Nové instalace, opravy
a údržby elektrického
zařízení všeho druhu
spolehlivě provede

S
S

2
■
i
DISKONT 20 - i33 1/3%
2
■ Kupujte přímo od českého výrobce S. & G. Veselý ■
|
Továrna a výstavní síň
2
■
S. & G. L U H ' E N CO.
■
g 8-10 Cádogan Sti, Marrickville,- NSW; 2204 2
1

1 a

1,

HORSKÉ
LETOVISKO

TRA VEL

1
i
i 1 gBBBflBBBBBflBflflBBBBtBflBBBBBflflBBflBflflBBB
■
* Moderní * Slohová * Klasická
S

VAŇHA'S PRODUCTS CO. P /L .

SWISS T R A IN ED
W ATCHM AKERS
K. Ebner

Jediná česká cestovní kancelář
ve východních předměstích Sydney

ASTRO N AUT

i

V A N H A ’S PRODUCTS Co. P. L

Í

. •

v n sw .

Rybaření v horských říčkách, golf, koupání,
projíždky na koni a procházky přírodou. ,
K tomu dobré jídlo v domáckém prostředí,

o které se postará Vaše GRACE TŮMOVÁ
9 Brentwood Ave., Blackheath, NSW, 2785 — Telefon: (STD 047) 87-8330
Reservování předem nutné
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VÝSTUP
V

NA

KALA

PATTAR

H I M A L Á J Í CH

E
=

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

E
=

Dr. C. R. SUDEK,
Sydney
(Pokračování z minulého čísla)

i

=

573 Hampton SW E

ES /

Hampton, Víc.

I
! lmt.XHRPA
V-

v

5

i
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1 3 každý malou nádobu s teplou vodou (asi půl litrul
Když se vybralo asi třicet nosičů, karavana se dala na umytí a v 7 byla porridge a čaj. A potom, hajdy,
do pohybu. Z Lamosangu na místo prvního tábora dokud je ti zima, ať něco urazíš do oběda. Ačkoliv
(Thulo Pakha) byl výškový rozdíl 4.500 stop. Po strava, jak vidíte, byla na tloustnutí, ztratil jsem
líčka jsou terasovitá, ploty jsou stavěny z kamenů na váze 8 kilogramů.
^ n im iiiiin iim m m m im m iim m iím iim in iiim m iiiih N
posbíraných na polích, dobytek se pase, děti po
i6.
cestě zdraví “ Namaste” a každý člen výpravy je
Tábor měl 11 stanů. 8 pro nás, 1 velký pro celou
předmětem obdivu, smíchu, zvědavé pozornosti, podle skupinu a 2 pro šerpy. Já měl stan sám pro sebe.
temperamentu dětí a jejich psů, kterých je tu spou Byly to velké stany dodané jednou firmou z Mni Ponoříte ruku do vody a za pár vteřin ji jenom *
sta. Domy jsou pěkné, stavěny z uplácané hlíny chova, ze silného plátna, s dvojitou střechou, podla vidíte, ale necítíte. A když ji vyndáte, nic v 'n í ne
(které je dost na místě, zatímco jiný materiál by hou připojenou ke stanu a s dvojím vchodem na udržíte. A tak jsme se na vodu jenom dívali. Jak
se musel přinést na hřbetě), zpravidla dvoupatrové. zašněrování. Na podlahu dal šerpa pletenou matraci mile vám ruce zmrzly, bylo těžké je zase rozehřát,
V přízemí bydlí dobytek na podlaze vystlané listím, a těžký spací pytel. V něm měl každý ještě jeden šerpy jsem viděl-se umývat jenom dvakrát. Ruce
do druhého patra vede dřevěný žebřík a nahoře je lehčí pytel (jako prostěradlo). Spal jsem oblečený si naši kuchaři (aspoň doufám) myli často, ale j e 
jedna velká místnost. To je celý byt pro rodinu. V a za výstupu na Kala Pattar a sestup po dobu 14 dní nom dvakrát se náš cirdar (vedoucí šerpů) svlékl do
jednom^ rohu na zemi je ohniště, žádný komín, jsem chodil v tomhle obleku; krátké spodky, dlouhé pasu a umyl se v teplé vodě.
20 .
smrdutý dým uniká otevřenými okny (žádné sklo) vlněné spodky, 2 páry dlouhých vlněných punčoch pod
A přišel Štědrý den ve vesnici Phedi. Náš sirdar
sedí se na zemi, kde se také spí na přikrývkách. kolena, dlouhé corduroy kalhoty, vlněná košilka s
Viděli jsme hodně dobytka, žádný sníh (ačkoliv byla dlouhými rukávy, tílko s dlouhými rukávy, svetr s připravil zvláštní večeři a dokonce měl pro nás i
zima), ploty dobře udržované a dost lesů. Proti tomu dlouhými rukávy a horolezecký “ Duvet” z Nového anglický puding a láhev “ Kukri” rumu. My jsme
nad 11.000 stop už nejsou žádné stromy a topení je Zélandu. To je dlouhý prošívaný kabát s husím p e připravili vánoční stromek a každý šerpa dostal dá
problém. Nikdo nesmí v těch výškách setnout stro řím, velmi lehký na váhu a strašně teplý. A ruka rek. Cigarety, nožík, kapesník, šátek, vaselinu, bon
mek^ nebo keř bez oficiálního povolení.. . Lidé jsou vice. Na hlavě jsem měl vlněnou pletenou “ balacla- bóny a podobně. Všechny děti z vesnice se sešly. Je
přívětiví, vidíte je pracovat v polích, nebo dělat ře vu” , kapuci duvetu a v noci ještě kapuci těžkého den vědátor z Melbourne byl ustrojen jako Father
meslo. Pletou koše (30 US centů), ve kterých se spacího pytle. To jsem měl na sobě přes den a vnoci Christmas, novozélandský horolezec měl ssebou (ne,
všechno nosí. Nosič složí věci do koše a převáže si jsem jenom sundal rukavice, hodinky, brýle a těžké to není žert, on to bral velmi vážně) dudy a vyhrá
dlouhou silnou šálu kolem koše a přes čelo. Celou boty. Lidé se mne ptají: Jak’s to mohl vydržet? Od val skotské melodie. Pro děti jsme měli nafukovací
tíhu tedy nese na čele. Podél “ silnic” jsou všude pověď je jednoduchá: Člověk, když je třeba, se při balónky, které zbožňují. Při rumu kolovaly trampské
sedátka z kamene k odpočinku nosičů. Sedátko je způsobí. Nejhorší byl ten třetí den. Potom se už člo žerty a nakonec Father Christmas zazpíval pověst
tak vysoké, že se o něj nosič opře, posadí košík na věk nediví. Tu špínu nevidí, ten zápach necítí, ale nou baladu bushwalkers o Lady Jane —
“ It nearly broke the family’s heart
sedátko a odpočine si. Vzadu je zase zídka, která problém je, že kamarádi vidí a cítí vás a vy zase je.
when Lady Jane became a ta rt.. .
drží košík v kolmé poloze. Nosič totiž nemůže košík Ve stanu bylo někdy až 15 stupňů pod nulou, tak se
It grieved the family even more
položit na zem, sám by ho nezvedl. Proto posadí ko na hygienu někdy zapomnělo. Hlavní bylo, aby člo
when Lady Anně became a whore . . . ”
šík na sedátko, sundá šálu, zakouří si, pokecá a věk spal ( a nezapomeňte na ty čtyři cesty ze stanu
potom zase ve stoje zvedne košík se sedátka.
ven každou noc) a nabral sílu pro další den. Jelikož Byl to dobrý mimik a musel baladu několikrát opa
^
14.
nebylo dřevo, těch 14 dní jsme ani nedostali ráno kovat každý druhý nebo' třetí večer. Jeho barytón
Nosiči jsou jiná rasa než šerpové, kteří na ně hledí teplou vodu na umytí. Zuby si člověk vypláchl ve se vždycky zlepšil, když byl mírně nalízlý. šerpové,
svrchu. Říká se, že rasismus je kletba bílého člově zbytku třetího šálku čaje a jinak jsme se utěšovali kteří jsou stále v dobré náladě, zbožňovali jeho
ka; nesmysl, šerpa se s nosiči nebaví. Nosič si musí starou trampskou moudrostí, že špína hřeje. Pomá představení, ačkoliv neměli potuchy, co slova zname
udělat svůj oheň, kdepak aby si mohl něco uvařit halo ovšem, že vzduch byl tam nahoře tak čirý a nají. A tak jsme oslavili ve výšce 5.000 stop vánoce.
na šerpovském ohni! šerpové spí ve stanech, ale hlavně suchý, že jsme se moc nepotili. I sníh je su Večeře byla skvědá, následky katastrofální.
21.
nosiči ne, ani když venku mrzne. Každý nosič má chý, ne jako v Austrálii vlhký a promáčený.
A
pořád
se
šlo
nahoru
a
dolů. Jeden technik z naší
za pasem velký “ kukri” , nůž v dřevěné pochvě. To
17.
je více bodák než nůž. Je mírně zahnutý (podobně
Vzpomínám si, jak Voskovec a Werich zpívali o skupiny udělal nárys výškových, rozdílů, které jsme
jako turecký meč), asi 30-40 centimetrů dlouhý, ostrý Španělsku, co měli rádi, a těch zvučných jménech cestou prodělali: vystoupili jsme celkem 48.000 stop
a má vybroušenou špičku. S tím si nosič pořeže dře španělských měst. A co teprve v Nepalu! My jsme a sešli 41.000 stop. Vyšli jsme s 25.000 a skončili v
vo, uřízne cokoliv potřebuje k jídlu, poseká bodláčí, tábořili v Thulo Pkha, Kirantichnap, Yarsa, Chyng- Lukla 9.500. Někdy byl sestup prudký, při čemž jsem
kde bude spát, a vůbec ho používá jako obyčejný ma Junbesi, Phakding, Pheriche, Gorapchep, Nam- ztratil sluch na jedno ucho. Výsledek: velké bolesti
nůž a sekyrku. Také jsem viděl nosiče, který s^ním che Bazar, Thyaboche, Chisapani, Nigalam, Thamse hlavy při každém kroku, protože každý krok pociťu
kamarádovi oškrabal špínu s nohy a nakonec špič ta, Lamjura, Bhanjyang, Chaunrikharka, Phasang jete jako ránu kladivem. K dobru pak přišly povinné
kou vyrýpl ostrý kamínek, co se zabodl pod kůži. Karpo a podobně (vyslovte jako v angličtině). Na medikamenty. Barley sugar, cumlat, přežvykovat,
Nosiči jsou malé postavy, hubení, černí v obličeji učili jsme se několik nepalských slov, ale moc jsme otevřít pusu při každém větším skoku, olej do ucha
a mnozí vypadají velmi divoce. Nemluví anglicky jich nepotřebovali. Naši šerpové nám rozuměl: na noc a bolest se zase ztratila. Nejhorší bylo, že
a cestují ve skupinách husím pochodem (jinak by (ačkoliv mluví jiným jazykem než Nepálci), i kdys kdo onemocněl, musel se léčit sám a za pochodu.
ani nemohli, protože většina silnic, těch chodníků, sami anglicky nemluvili. Vajíčko — ful, mléko — Měli jsme ssebou mladého lékaře. Ten předepsal lék,
je úzká). Viděl jsem 10 nosičů, kteří nesli ocelové dudh, sůl — nan, cukr — cim, čaj — cia, cigaret* který jste si však museli vzít z ranečku. Dostal jsem
lano jako dlouhého hada na- stavbu mostu. Jiný měl — vurol, sirky — salaj, voda — pani, kolik — kati mírnou horečku se zaníceným hrdlem asi 8.500 stop
nahoře. Doma bych se jenom smál a vypotil to. Ale
dvoumetrové prkno přivázané šálou kolem čela.
dnes — aza, dnes večer — aza rati, zítra — bholijak to zařídit tady? Antibiotické kapsulky přes noc,
15.
18.
Hned první den jsme si museli zvyknout na denní
Nosiči nesli naše zavazadla a každý z nás mě. Vicks do krku přes den, čaj s pilulkami a při pocho
pochodovou rutinu. Musel se dodržovat pochodový řád ruksáček s věcmi pro denní potřebu (svetr^kapesní du šálu přes ústa, abych nedýchal studený vzduch.
věděli jsme dopředu, kde budeme mít oběd, kde ky, rukavice a fotografické náčiní). Já nastříle A ruksáček mi vzal jeden šerpa, aby se mi ulehčilo.
budeme spát. Tři šerpové šli napřed a udělali oheň asi 400 diapositivů, kamera s třemi čočkami bylí A za dva dny jsem byl v pořádku; co jiného zbývalo,
Když “ sahibové” přišli na tábořiště v polédne, m mým nejtěžším předmětem. Při našem putování visel; jen kupředu, kupředu, zpátky ni krok!
22.
zemi už byla nepromokavá pokrývka a na ní velký z batohů kapesníky, co jsme ráno vyprali a cesto;
Cesta, jak jsem již řekl, šla z jednoho údolí do
kotel čaje a horké vody. Každý si udělal podle chut sušili. Poslední “ koupel” jsem měl třetí den cest;
kávu, čokoládu nebo čaj. V celých Himalájích se ne .v Kirantichnap, kde jsem se nahý umyl pod malýn druhého. Přešel se jeden průsmyk a zase dolů do
smí pít voda. Běloch dostane křeče a žaludeční bo korýtkem, kterým protékal potok. Když jsem vylezl údolí k řece a potom nahoru k dalšímu. Podél silnice
lešti, čtyři neděle jsme pili jenom převařenou vodu půl vesnice se dalo do chechtotu. Neuvědomil jsen spousta “ chorten” . To je něco podobného, jako jsme
Běloch musí v těch výškách nabrat víc tekutiny ne: si. že jsem byl pozorován z diskrétní vzdálenosti měli doma u polních cest malou kapličku s obrázkem
doma, protože ztrácí vodu dýcháním. Proto jsme pil Zřejmě viděli už spoustu bláznů, ale já byl ten nej Panny Marie. Chorten je pyramidová stavba z kame. nů, po stranách je vyryto “ Om Máni Padme Hum”
ovocné šťávy (poloteplé), čaj, kávu, čokoládu, po větší.
proslulá tibetská modlitba ( “ O the jewe in the lotus” ,
lévky a zase čaj. K tomu byly suchary a potom pří
19.
oficiálně přeloženo po trampsky “ Do sit on your
šel oběd. Zpravidla brambory — placky, brambor;
Naše skupina se skládala z dvou Američanů, No bum” ) a nahoře zpravidla stožár, na kterém jsou
— rýže, brambory — vajíčko, brambory — sýr, bram
bory — nudle, brambory — suchary. Celkem třikrá ; vozélanďanů, Australanů. Angličanů a jednoho pol pověšeny modlitby natištěné na rýžovém papíře.
jsme měli maso. Hned druhý den padla kukri nožen Francouze. Vedoucí byl universitní docent z Hobartn Vítr s nimi potřepává a tak se odříkají modlitby za
kozička, kterou jeden šerpa tahal na provázku, pc . Nejlépe byli vybaveni “ busfrwalkers” z Tasmánie ■ ty věrné, co je na stožár připevnili. Ty modlitby
tom stihl podobný osud jehně, co se stalo (za svéh ,. Ti jsou zvyklí na těžký terén, špatné počasí, zim i také mají Nepálci přilepeny nade dveřmi domu. Zprajednodenního pobytu v táboře) miláčkem nás všecí ! a náhlé změny. Jejich boty měly ohebnou podešet - vidla jsou ilustrovány. Je to obyčejně jakýsi Jhrozný
a v jedné vesnici dostali šerpové 3 kuřata. Oběi [ byly prošívané, vodotěsné, šněrovaly se jako za ste démon, kterému sálá oheň z očí, blesky střílejí z
byl kolem 11, odpoledne se šlo asi až do 3.30 neb ) ra lyžařské boty a nahoře měly tlustou vycpávko , rukou a vůbec vypadá tak strašidelně, že zažene
4 hodin. Měli jsme velký stan pro 15 lidí, kde se t takže netlačily. Já měl “ Sherpa boots” , velmi těžk : zlé démony, kteří by mohli domácnosti, rodině nebo
šest večer podávala večeře. Totéž co k obědu, al ; a spolehlivé na suché zemi, ale na ledě a mokrýc i jednotlivci uškodit.
(Pokračování příště)
s polévkou. Ráno nás budili v 6, o půl sedmé doste 1 kamenech nepomohly. Voda v potocích je ledové
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Proč sináte mít nyní zaručeno
solidní jednání, když nakupujete
Je to uzákoněno. ZÁKON O OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ — The Trade Practices Act 1974 —. který byl nedávno přijat Australským parlamentem,
se vztahuje na všechny obc-hodni podniky. Jejich inzerce musí nyní udávat pravdu, a co říkají jejich prodavači o tom, co nabízejí, musí být rovněž
pravdivé, jinak mohou být obchodní podniky těžce trestány.
Tzv. pyramidní prodej, vnucovaný podomní prodej, setrvačný prodej a inzerce s nastraženým vnadidlem, které pak není nikdy na prodej, jsou
vesměs obchodní způsobv nelegální.
Jako zákazníkovi zákon zaručuje, že můžete vykonávat patřičný tlak na výrobce nebo zprostředkovatele služeb.

Kdo začarje, že fy věci fak zůstonou
Cítíte-li se ošizen falešnými, klamnými nebo podvodnými údaji a podnik,
s nímž jednáte, nebere zřetel na Vaší stížnost, můžete zahájit akci pro
střednictvím svého právního zástupce nebo se můžete obrátit na KOMISI
PRO_ OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (The Trade Practices Commission).
Zaměstnanci Komise Vás informují, jak lze ale zmíněného zákona postu
povat a mohou .zahájit právní kroky proti podniku, který porušil zákon.
Mohou Vám také pomoci, abyste zahájil sám akci prostřednictvím Kance
láře australské právní pomoci — The Australian Legal Aid Officě. (Tato

\

Komise poskytne také výrobcům a obchodníkům porady, týk ajíď še jejich
závazků podle nového zákona.) Ústřední kancelář KOMISE PRO
OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ — The Trade Practices Commission — je v
Canbeře.
CANBER.RA: 5. poschodí. City Mutual Building, Hobart Plače,
Canberra City, A.C.T. 2601. Telefon: 48-1211.
P.O. Box 1851, Canberra City, A.C.T. 2601.
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HLEDAJÍ

jiruiu ůKraucua, nutný uuejoi pu r.
uu Austráue a v i. i 3 » ujuiti v c. io jynn jťxace, Windsor,
vic. — meua sestra, aaie Aioma ťasiora, Který
Ke konci loňského roku vyšel ve Švédsku závěreč ouejel po r. raba ao Kanady — hteaa. nratranec.
ný svazek edice tamního Literárního klubu roč.
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
1973-74, knížka kresleného humoru nazvaná HA HA se na né) dotazuje. Bez výslovného' pokynu hledaného
HA HA. Na obsahu knížky se podílelo šest kreslířů nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
a to: Jan Kristofori, Radek Kučera, Weselý-Amatyk, Petr Strnad, I. Popelka a K. J. Krušina (který
Československé sdruženi "Beseda" v Canbere
je současně vydavatelem). Úroveň kreslených žertů
je nestejná: některé jsou velmi vtipné, mají myšlen pořádá úředně povolenou a kontrolovanou loterii,
ku i výtvarnou úroveň, jsou tam však i kresby di v niž ouae vylosován dům ve čtvrti Evatt. v Canbeře,
letantské. Autoři kreseb jsou uvedeni v titulu, je jehož cena je odhadnuta -na $ 37.000. Cena losu je
jich práce však nejsou v knížce identifikovány, lze $ 10.-. Výtěžek loterie bude předán ‘ do fondu na
je ale vystopovat podle stylu nebo šifry. Knížka mů stavbu Cs. národního domu v Canbeře. Objednávky
že mnohé potěšit a při jistých výhradách předsta losů a platy zašlete laskavé na adresu:
vuje pozitivní příspěvek exilové publicistice.
BESEDA, C.A.A.C. Inc.,
Současně s touto knihou expedoval Literární klub
P.O. Box 1488,
tři drobné zpěvníčky, které obsahují národní písně,
Canberra, ACT. 2601
sokolské pochody, koledy, vlastenecké písně i hym
Tah bude proveden pod kontrolou australských
ny. Notový záznam (někdy jen melodický, někdy i
úřadů 28. února 1975.
pro klavírní či kytarový doprovod) a texty jsou foTěšíme
se, že se loterie zúčastní krajané z celé
totypicky reprodukovány z různých pramenů. Ti,
Austrálie a že pak budeme moci výherce mezi námi
kteří rádi zpívají, budou těmito sešitky potěšeni a
slavnostně přivítat.
Beseda
spokojeni. Najdou v nich slušný výběr písní, které
všichni známe a pomalu zapomínáme. A .v tom vi
K U R Z Y Č E Š T IN Y V M ELB O U R N E
dím velký přínos — Literární klub přispívá, aby
,S radostí oznamujeme, že o sobotní kurzy češtiny,
chom naše písně zpívali, nezapoměli na ně a učili které budou zakončené maturitou, je značný zájem.
je zpívat i hrát naše děti.
-tp- Rada příštích maturantů se již přihlásila, další při
Knihu můžete koupit v HD. Cena $ 4.-, zpěv. $ 1.-. hlášky se očekávají v nejbližších dnech. Kurzy,-ko
nané už v minulých dvou letech na University High
School, budou rozšířeny a zdokonaleny. Kurzy češ
tiny na nižší úrovni (pro začátečníky a pokročilé)
L ETOV IS K O
"ŠUMAVA"
'i budou vedeny podle počtu uchazečů. Zvláštní skupi
na může být zavedena, jakmile se přihlásí aspoň de
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
i set uchazečů. Přihlášky možno podat a informace
srdečně zve všechny krajany na
si vyžádat buď u ředitele Sobotní školy moderních
jazyků (jehož adresa je uvedena v inzerátu mini
sterstva vyučování) nebo na adrese: M. Cigler, Sta
te College of Victoria, 442 Auburn Ro., Hawthorn,
která se koná v neděli 26. ledna 1975
Vic. 3122.
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
j
|
Ministerstvo vyučování ve Viktorii
Jídlo
— pití
SOBOTNÍ ŠKOLA M ODERNÍCH JA ZYK Ů
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje) \

Kreslený humor

TANEČNÍ ZÁBAVU, :

|Vyučování

Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

na vyšší úrovni středních

Č E Š T IN Ě

yak znovu začít, to.je vždycky nejtěžší. Tentokrát
však nebyl nejtěžší jen začátek. ‘ ‘Však my si po
radíme!” řekli všichni: ti, kteří divadlo před 20
lety založili, ti, kteří je po celá dlouhá létá svou
činností udržovali a s nimi mnoho těch, kteří přišli
do Austrálie teprve před několika-léty. Všichni, spolu
s naší nadějnou mládeží, budovali, vytvářeli, zkou
šeli a zkoušeli. A tak sě dobrá věc podařila.-Zvláštní
pozornost si zaslouží scéna, navržená F. Konečným,
která přispěla nebývalou měrou k úspěchu před
stavení
Všichni, kteří se tak úsilovně podíleli na úspěchu
našeho představení, si zaslouží upřímný dík.
Jiřina Rojerová, předsedkyně
Českého ochotnického divadla v Melbourne
ČESKÉ

OCH O TN ICKÉ DIVADLO V M ELB O U R N E

koná řádnou valnou hromadu v úterý dne 11. února
1975 v 8 hodin večer v klubovně, 632 St. Kilda Road,
Melbourne. Hosté srdečně vítáni.
Výbor ČOD
V rámci "Festivalu všech národů" a za spolupráce

čs. krajanských organizací v Melbourne připravuje
se na neděli odpoledne 23. února zahradní koncert
české hudby s pestrými vložkami a průvodem masopustních maškar, jak bývaly, u nás zvykem zvláště
ve venkovských městech a obcích. Koncert a zábav
ný pořad bude v Edinburgh-ském parku v . North
Fitzroy. V parku bude připraveno bohaté občerstve
ní — jídlo i pití. Zájemci o spolupráci volejte: tel.
480-2737.

1! škol se bude konat v roce 1975 na University High 1
i

'School, Parkville, vždy v sobotu od 9.15 do 11.15 ‘
(l dopoledne. Zápis se koná v sobotu 15. 2. 1975.1
!
], Informační oběžník a formuláře přihlášek můžete ■
"Řekněte to květinami"

(>

j1 'dostat

naadrese:

TheHeadmaster. Saíurday'

1

"
'' School of Modem Languages. Princess Hili High,

spolupracující s INTERFLORA,

j1

11

, ■

'! School. Arnold St.. Xorth Carlton. Vic. 30a4.

<

....................................................... ..........
v Československu nebo v jiných státech

\,

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

\i
|
1
\
I

I N T E R F L O R A —

1

Též ohromný výběr
knih všeho druhu.
Pište na:

1

C EN TR U M ,

K V Ě T IN Y DO C E L É H O S V Ě T A

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

za účelem sňatku neb
přátelství nejlépe
zařizuje

Odebírají všichni Vaši
přátelé Hlas domova?

SEZNAMOVACÍ
CEN TRUM

P. O. Box 1067,
Glendale Hgts. lil..
60137, USA.

8-10 Helen Sf., West Heidelberg, Vic. 3081

I

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

I

j
j

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

SPO RTO VN Í K LU B SLA VÍ A
srdečně zve všechny krajany a jejich přátele na

TANEČNÍ ZÁBAVU

T ři dámy:

431etá čechoslovačka,
42 létá Němka a
451etá Australanka,
by se rády seznámily
s muži vyšší postavy
za účelem sňatku.
Informace:
Eros Matrim. Agency,
7 Ashe Grove, Toorak,
Vic. 3142, tel. 24-4954

Jgflstetmte

MOTEL GUEST HOUSE

..................................................................... ............................................A . . . . . . - A -

!

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.

Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.

Vzájemné seznamování

^

kterou pořádá v sobotu dne 15. února 1975

v sále St. Kilda Bowling Club-u, Fitzroy St., St. Kilda
(poblíž nádraží St. Kilda)
’ kde jsou k dostání všechny druhy likérů, vína a piva za běžné ceny
]
I

K tanci hraje populární kapela La Strada
Začátek v 8 hodin večer
Vstupně $ 4.00

;

Reservování míst: telefon 98-5756 (Chrpa) nebo 49-3294 (Frencl)
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Triumf Rakušanů v soutěži lyžařských skokanů

IN TER SP O R TTU R N É
Už po třiadvacáté se sešli v prvním lednovém tý dnu na 4 můstcích rakousko-německého turné —
které nese nyni jméno Intersportturné — přední lyžařští skokani, aby tu (v roce, kdy není oficiální
mistrovství světa ani olympiáda) bojovali o neoficiálního nejlepšího světového skokana, úroveň turné
byla i tentokrát skvělá a soutěž měla senzační průběh. Od prvního startu v západoněmeckém Oberstdorfu až do závěrečných skoků v rakouském Bischof shofenu dominovali na všech závodech Rakušané,
kleří v celkové klasifikaci obsadili 3 prvá místa a jejich nová hvězda, 19letý Karl Schnabel, vyhrál
skoky v Garmisch-Partenkirchenu, v Innsbrucku i v Bischofshqfenu (v Oberstdorfu zvítězil jeho krajan
Willy Puerstl, který je absolutním vítězem turné před svými krajany
Edi Federerem a Karlem
Schnablem).

V čem vidět hlavní příčiny triumfu Rakušanu?
Je jich několik. Podle názoru odborníků, kromě čfobrého tréninku rakouských skokanů hrály velkou roli
speciální rychlé lyže z umělé hmoty, které jsou o
2 až 3 kilometry v hodině rychlejší než lyže soupeřů
Rakušanů; dále pak měli Rakušané výhodu ve spe
ciálních úborech, ve vázání atd.

a umístili se mezi první dvacítkou. Debutant repre
zentačního týmu ČSR B. Novák pochopitelně ještě
na světovou elitu nestačil, ale svými skoky 84,5 m a
88,5 m i on naznačil, že je talentovaným lyžařským
skokanem.

Skvělý závěr čs. skokanů

"SVĚTO VÁ T R O F E J " LYŽA ŘŮ

čs. skokani se na Intersportturné dostávali do for_
my jen pomalu, v závěru však naznačili, že i oni
mohou navázat na slavnou Raškovu tradici. Nejlepší
byl Karel Kodejška, který začal v Oberstdorfu a v
Garmisch-Partenkirchenu 11. respektive 14. místem,
na olympijském můstku v Innsbrucku už byl čtvrtý
a v závěrečném závodě Intersportturné obsadil do
konce skvělými skoky 93.5 m a 103.5 m druhé místo.
_ Skvěle si v Bischcfshoferm vedl i Rudolf Hohnl.
Obsadil 4. místo, když skočil 90,5 m a při druhém
skoku vvrovnal 'délkou skcku 106 m můstkový re
kord Bischof shofenu. jehož držitelem byl zde vý
chodní Němec Bemd Eckstein. Oba dva Čechoslováci
skončdi dobře i v celkové klasifikaci Intersportturné.
Kodejška byl 4. (za 3 Rakušany) a Hohnl 7. Kromě
nich startovali ještě 3 čs. skokani; Jindřich Balczar
dosáhl 92,5 m a 94 m a Leo škoda 84 m a 101,5 m

V prvním víkendu roku 1975 pokračovaly boje svě
tové lyžařské elity o další body celosezónní soutěže
"Světové trofeje” . Muži měli své dostaveníčko v
západoněmeckém Garmisch-Partenkirchenu, kde ab
solvovali sjezd a speciální slalom. Obě discipliny
skončily podle očekávání vítězstvími favoritů. Ve
sjezdu potvrdil 211etý mistr světa v alpské trojkom
binaci Rakušan Franz Klammer, že je skutečným
sjezdařským králem letošní sezóny. Po triumfu ve
francouzském Val dTsere a ve švýcarském Svatém
Mořici nenašel ani v tomto třetím sjezdu sezóny váž
nější konkurenci, když garmišskou trasu dlouhou 3.140
m zajel v rekordním čase za 1:43.31 min. Za ním v
pořadí skončili jeho krajané Werner Grissmann s
Josef Walcher. takže se dá hovořit o úplném triumfu
Rakouska.
O 24 hodin později podařil se ve speciálním sla
’omu stejný husarský kousek reprezentantům Itálie.
Italská ''trojka": Gros — ThSni — Řadiči ovládla
S P E N G L E R Ů V POHÁR ZŮ STA N E V B R A T IS LA V Ě
zcela situací. Vítězem se stal 201etý obhájce světové
Když hokejisté bratislavského Slovanu prohrávali trofeje Piero Gros rozdílem pěti setin vteřiny před
na Silvestra ve švýcarském Davosu ve finále tra ' nejúspěšnějším lyžařem posledních let. Jihotyrolákem
dičního turnaje o Spenglerův pohár s polským ná Gustavem 1 honím. Aby triumf Itálie byl úplný, ob
rodním mužstvem ve 24. minutě už 2 : 6 , asi nikdo sadil Fausto Radící 3. a Paolo de Chiěsa 5. místo
z diváků nevěřil, že by ještě mohli bratislavští když úplnou suverenitu Itálie narušil pouze Polák
strhnout konečné vítězství na svou stranu. Avšak tech Jan Bachleda, který byl čtvrtý. Je tedy jasné, že
nicky lepší a inteligentnější hokej produkující Bra sjezd patří i letos Rakušanům, speciální slalom a
tislava převzala od této chvíle hru do své moci. Stan- obří slalom lyžařům Itálie. Italy mohl v Garmiši
dartní golman Slovanu Takáč, který neměl nejlepší porazit pouze švéd Ingemar Stenmark, ten však v
den, opustil branku a do ní přišel náhradník Me- druhé jízdě riskoval a měl pád.
V čele "Světové trofeje” je i nadále Rakušan
.liško, který pak už nebyl ani jednou překonán. Slo
vanu se podařilo vyrovnat na 6 : 6 a dokonce v zá Franz Klammer, který má 94 bodů. Na druhé místo
věru měl přesilovku 5 na 3, ve které mohl zápas roz se dostal Ital Piero Gros. Má 75 bodů, o 20 bodů
hodnout. Nestalo se tak a došlo k trestnému střílení. více než Rakušan Werner Grissmann. Čtvrté místo
Ze 4 penalt brankář Bratislavy zlikvidoval Polákům patří švédu Stenmarkovi (45) a páté Gustavu Thovšechny, zatímco Tajsnár a Marian Šťastný skóro- nimu (34 bodů).
vali. Slovan tak vyhrál potřetí za sebOu Spenglerův
pohár a tím se stal jeho definitivním držitelem. Tro
fej bude nyní zdobit kabinu bratislavského Slovanu
ÚSPĚCH ČS. H O K EJISTŮ V MOSKVĚ
Pro Bratislavu tedy skončil zdánlivě už ztracený
Prvá série tří zápasů čs. a sovětských hokejistů
zápas šťastně, ani vyloučení internacionála Haase v nově organizované ceně Izvestií na kluzišti moskev
po skončení první třetiny (kdy úmyslně zranil hrá ského _stadiónu v Lužnikách skončila pro čs. hokeče soupeře a dostal za to pět minut, ve kterých padly - jisty úspěšně, když získali 3 ze 6 možných bodů a
do svatyně Slovanu 2 góly), nemohlo pokazit dobrou při trošce štěstí mohl být bodový zisk ještě lepší. V
silvestrovskou náladu slovenských hokejistů v Da prvém utkáňí prohráli 3 : 6 (1 : 1, 1 : 2 a 1 : 3), když
vosu.
ještě 2 minuty před závěrem byl stav nerozhodný
Tentokrát se Spenglerova poháru v Davosu zúčast 3 : 3.^ O 24 hodin později hrála obě mužstva neroz
n i l a — s výjimkou Bratislavy coby obhájce trofeje hodně 3 : 3 (1 : 2, 2 : 0 a 0 : 1). V 10. minutě poslední
— pouze reprezentační mužstva, která však neuspě třetiny dal Martinec regulérní čtvrtou branku, která
la. Tým bratislavského Slovar-u porazil mužstvo Ho však nebyla uznána (houkala siréna, která dělila zá
landska (složeného ve své většině z Kanaďanů) 6 : 3, věrečnou třetinu, nestranní pozorovatelé však tvrdí,
s finským olympijským mužstvem hrál nerozhodně že branka padte před houkáním). — Jako v třetím
3 : 3 a nad švýcarským reprezentačním mužstvem zápase v Moskvě, tak už nehrálo čs. mužstvo dlou
vyhrál 4 :0. — Konečné pořadí Spenglerova poháru ho. Vyhrálo zaslouženě 4 :3 (2 : 2, 1 : 1 a 1 : 0), když
v Davosu: 1. Slovan Bratislava, 2. Polsko, 3. Fin bylo většinu utkání lepším týmem.
sko, 4. Švýcarsko, 5. Holandsko.
Finští hokejisté vyhráli doma dvakrát nad švédy
Bratislavský Slovan po vítězství na Spenglerově ( 4 : 1 a 3 : 2 ) , třetí zápas však prohráli 2 : 6.
poháru v Davosu se střetl s polským národním muž
TABULKA "CENY IZVESTIÍ” : 1. SSSR - 12 utká
stvem ve Švýcarsku ještě dvakrát: nejprve v Luzer- ní, 21 bodů, 2. švédsko — 12 utkání, 9 bodů, 3. Česko
nu prohrál 4 : 6, v Basileji však triumfoval vítěz Slovensko — 6 utkání, 7 bodů, 4. Finsko — 12 utkání,
stvím 6: 0.
4 body.

H RA JÍ ČS. F O T B A L IS T É V R. 1975?

čs. fotbalové národní mužstvo má v letošním roce
naplánovaný velmi pestrý program. Z 10 mezistát
ních utkání se však budou těšit největší pozornosti
utkání evropského šampionátu. Bude jich 5 a z nich
bude úplným šlágrem 29. října v Bratislavě střet
nutí s Angličany, kterým mají Čechoslováci co oplá
cet.
Dvakrát se ČSR střetne v evropském mistrovství
s Portugalci (30. 4. v Praze a 12. 11. v Lisabonu)
a^ dvakrát s Kyprem (20. 4. v Praze a 23. 11. na
hřišti soupeře).
V přátelském fotbalovém zápolení nastoupí Česko
slovensko už 31. 3. v Praze proti .Rumunsku, 7. 5.
v Košicích proti SSSR, 7. 6. hraje ve Vídni s Ra
kouskem, 10. 9. v- Brně se Švýcarskem a 15. 10. v
Bratislavě s Bulharskem.
Olympijský tým ČSR čekají v r. 1975 kvalifikační
utkání pro účast na olympijském turnaji v Montrealu.
ČS. JU N IO ŘI V KAN ADĚ AŽ Č T V R T Í

V kanadském Winnipegu vyvrcholilo 5. ledna dru
hé “ nulté” neoficiální juniorské mistrovství světa
v ledním hokeji, jehož vítězi se stali reprezentanti
SSSR, kteří v posledním zápase turnaje vyhráli nad
Kanaďany po velkém boji 4 : 3. Mladé čs. hokejové
naděje nesplnily očekávání. Vyhrály pouze nad USA
5: 0, s Finy a Švédy remizovaly (1 : 1, respektive
2: 2) , podlehly však Kanaďanům 0 : 3 a SSSR do
konce 1 : 5. a obsadily až čtvrté místo. — Konečné
pořadí: 1. SSSR 10 bodů, 2. Kanada 8 b., 3. Švédsko
5 b., 4. ČSR 4 b., 5. Finsko 3 b., 6. USA (bez bodu).

- - Ve zkratce - — Na tabletenisovém mistrovství světa, které se bu
de konat ve dnech 6. - 12. února v indické Kalkutě,
je evropský mistr Čechoslovák Milan Orlowski “ na
sazen” jako hráč číslo 6. "Jednotkou” je obhájce
světového prvenství Číňan Hsi En Ting. V soutěži
družstev hrají čs. muži ve skupině “ A” a jejich
soupeři budou: Švédové (obhájci), NSR, SSSR, Jihokoreánci. Francouzi, Rakušané a Dánové.
— I přes neúspěch na loňském mistrovství světa v
Mnichově, je Mletý slovenský krasobruslař M. Soška
velkým talentem. Potvrdil to nyní na kvalifikačních
závodech pro účast na přeborech ČSR v Popradě.
kde skočil trojitého odpíchnutého rittbergera a tro
jitého salchova.
— Košíkářky pražské Sparty zvítězily doma v Po
háru evropských mistryň nad francouzskými přebor
nicemi družstvem CUC Clermont-Ferrand přesvěd
čivě 79 : 61.
— Vítězem 30. ročníku Silvestrovského běhu v brazJském Sao Paulu se nečekaně stal Kostaričan Perez za 23:58,00 min. před Mexičanem Palomaresem
(24:01.00 min.) a Němcem Uhlemanem (24:06,04 min.).
— Fotbalisté pražské Slavie vyhráli v San Jose v
Kostarice mezinárodní turnaj. S domácími celky Herediano a s Saprissa remizovali vždy 1 : 1, mexické
mužstvo America porazili 2: 0.
BOX ERK A

Rohovnickou kuriozitou
je, že 261etá Američanka
Jacqueline
Garrettová,
známá v USA pod pseudo
nymem “ Jackie Tonawanda” , bojuje od října mi
nulého roku ve státě New
York o boxerskou, licen
ci. 77,kg těžká Garretto
vá, která má za sebou
už 23 rohovnických zápa
sů v amerických státech,
kde licenci nepotřebuje,

chce boxovat i v New
Yorku, zde však potřebu
je licenci. Říká k tomu:
“ Nevidím důvodu, proč by
mi zde měla být má žá
dost o boxerskou licenci
zamítnuta. Jen proto, že
jsem žena? Vydělávám si
boxem peníze a z tohoto
výdělku platím i daně.
Doufám tedy, že mi přece
jen licence pro stát New
York bude udělena.”

. HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980 __
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 7.-,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8.-, US $ 10.-,
Can. $ 10.-, £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8.-, nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.
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Debakl tří čs. mužstev, Inter postupuje

Pohárová kopaná
Dne 1. října se hrála odvetná .střetnutí všech tří nejpopulárnějších evropských pohárových soutěží,
která určila účastníky 2. kola. č s. kopaná už v něm je zastoupena pouze bratislavským Interem, jinak dal
ší tři čs. týmy měly v soutěžích jepičí život. V hlavní soutěži fotbalové Evropy, v Poháru mistrů evrop
ských zemí, vyhrál sic? čs. přeborník Slovan Bratislava doma střetnutí 1. kola nad anglickým Derby
County 1 : 0, odvetu v Anglii však prohrál 0 : 3 a byl už vyřazen ze soutěže.

v druhé nejslavnejsi evropské fotbalové soutěži klu ďary 1 : 2. Jediným čs. týmem, který postoupil do
bových celků, v soutěži “ držitelů trofejí’ ’ , si Spartak 2. kola, je Inter Bratislava. Už v prvním střetnutí
Trnava nedokázal poradit ani s průměrným portugal doma deklasovali bratislavští fotbalisté prvoligový
ským mužstvem Boavista Porto. Doma sice měli španělský tým Reál Saragossa 5 : 0 , aby pak vyhráli
trnavští fotbalisté drtivou převahu, zápas však skon v : Portugalsku i odvetu 3 : 2.
čil bez branek — 0 : 0 . A tak se pro odvetu nevě
stilo nic dobrého. Portugalci využili chabé formy
Trnavy a porazili jí 3 : 0.
V Poháru UEFA startovala 2 čs. mužstva: BoheV posledních dvou kolech 1. čs. fotbalové ligy viděli
mians Praha a Inter Bratislava. Pražané sice v od
vetě 1. října v Budapešti uhráli s Honvédem Bu sice diváci koření kopané, branky, mnohdy však mě
dapešť remizu 1 : 1, dva týdny předtím však v zá ly přesto zápasy jen průměrnou úroveň, postrádaly
pase, ve kterém měli desítky šancí, prohráli s Ma- vzruch, dramatiku a napětí. Prosadila se v nich slo
venská mužstva Slovan Bratislava a VSS Košice, nadruhé straně však taková Trnava dostala v. Praze
-od SÍavie 5 gólů.
K A N D ER A L V ÍT ĚZ E M GRAND P R IX
9. kolo: Baník Ostrava — Slavia Praha 2 : 0, BoheNěkolikanásobný švýcarský tenisový mistr, čs. exu
lant Petr Kanderal vyhrál počátkem měsíce další mians — Slovan Bratislava 1 : 1, Plzeň — Dukla Pra
turnaj ve švýcarském Martigny, když ve finále po ha 1 : 0 , Trenčín — Jablonec 1 : 0, Trnava — Zbro
tříhodinové bitvě zvítězil nad druhým hráčem švýcar jovka Brno 0 : 0, Teplice — Třinec 1 : 0, Lokomotiva
ského žebříčku Dimitrim Sturdzou 4 : 6 , 2 : 6 , 7 : 6 , Košice — Žilina 5 : 0 a Inter Bratislava — VSS Ko
6 : 2 a 6 : 4 . Petr Kanderal se tak už stal vítězem šice 4 : 2.
10. kolo: Slavia Praha — Spartak Trnava 5 : 0. Tři
celosezónní soutěže “ Grand Prix tenistů” , soutěže,
do které se započítávají všechny tenisové turnaje ro nec — Bohemians 0 : 0. Slovan — Trenčín 6 : 0. Žilina — Teplice 3 : 1, VSS Košice — Baník Ostrava
ku na švýcarské půdě.
6 :1 ,- Jablonec — Inter Bratislava 0 : 1, Plzeň — Lo
komotiva Košice 3 : 0 a Dukla Praha — Zbrojovka
Brno 1 :1 .
Tabulka po 10. kole: L Slovan Bratislava. 2. Ko
Mužstva nejvyšší čs. hokejové soutěže mají za se- šíce (po 14 bodech): 3. Dukla Praha, 4. Lokomotiva
boů po 4 mistrovských zápasech a jediným týmem. Košice (po 12 b.>: 5. Slavia Praha, 6. Trnava, 7.
který dosud neokusil hořkost porážky, je Motor Čes Inter Bratislava..ST. Plzeň (po 11 b .); 9. Žilina 1ti b.;
ké Budějovice. Budějovický tým pod vedením bývalé 18. Zbrojovka Brno. 11. Teplice, 12. Trenčín (po 9 b .) ;
ho slavného čs. reprezentanta a hráče brněnské Ko 13. Bohemians. 14. Ostrava (po 8 b .); 15. Jablonec
mety Slávy Bartoně, má v lize impozantní Bástssp- 6 b.: 16. Třinec 5 bodů.
Jihlavská Dukla, Sparta. Pardubice a další se te
prve sehrávají, nevalně je na tom znovu nováček 1.
nejvyšší soutěže — Ingstav Brno. který ještě ne
O L Y M P IJS K Á G E N E R Á L K A V ZPĚR A Č Ů
vyhrál a bude mít zřejmě co dělat- aby se mezi
Moskva byla v druhé polovině září dějištěm mistrov
čs. hokejovou elitou udržel.
ství světa a Evropy ve vzpírání, na kterém měli bor
Pořadí po 4. kole: 1. Č. Budějovice 7 bodů. skóre ci jednotlivých států napovědět, jak jsou na tom s
22 : 12; 2. Dukla Jihlava, 3. Sparta Praha. 4. Tesla přípravou na OH v Montrealu. Soutěž splnila ve vět
Pardubice, 5. Košice, 6. Plzeň (po 5 b.>: 7. Slovan šině váhových kategorií očekávání a vzpěrači zde
Bratislava, 8. ZKL Brno, 9. Litvínov (po 4 b .): 1®. zlepšili celkem 14 světových rekordů. Světový šam
Kladno (obhájce mistrovského titulu), 11. Vítkovice pionát byl soubojem SSSR — Bulharsko, ze kterého
(pq, 2 b.) ; 12. Ingstav Brno.
tentokrát vyšli vítězně Rusové (získali 9 zlatých, 12
stříbrných a 6 bronzových medailí, zatímco družstvo
Bulharska se může pochlubit s 9 zlatými, 6 stříbrný
ČSR — ŠVÝCA RSKO 1 :1 ( 0 : 6 )
mi a 6 bronzovými medailemi). Králem yzpěračů zů
Na svou generálku pro rozhodující boj o prvenství stal í v Moskvě 331etý Rus Vasilij Alexej, který vé
v I. kvalifikační skupině fotbalového mistrovství dvoujboji supertěžké váhy vzepřel 427,5 kg. Mimo
Evropy s Anglií a Portugalskem, si čs. reprezentační soutěž vytvořil čtvrtým pokusem' nový světový re
tým pozval do Brna za sparringpartnera jedenáctku kord v nadhozu 245,5 kg.
Švýcarska, která uhrála nečekanou remizu 1 : 1. Čs.
čs. vzpěrači obsadili v pořadí národů 6. místo,
národní mužstvo mělo v- poli velkou převahu, hosté když získali 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Všech
však bojovali a navíc v útoku Čechoslováci hráli roz ny vybojoval Karel. Prohl, který byl ve váze do 56
háraně a nesoustředěné. Ve 48. minutě zápasu získal kg: v nadhozu druhý (140 kg), v trhu třetí (110 kg)
sice Masný čs. mužstvu vedení 1 : 0, o 5 minut později a ve dvojboji rovněž třetí (250 kg).
však Švýcaři z penalty za ruku Pivarníka (jihak by
býval byl stejně-gól) Risim vyrovnali na 1 : 1.

: : Fotbalová liga

;:

H okejoví Ngs

FIB IN G E R O V Á K O U LÍ 21,10 M
D ALŠÍ ÚSPĚCH M. N A V R Á TILO V É

Bývalá čs. reprezentantka Martina Navrátilová, kte
rá se-po amerických přeborech v New Yorku nevrá
tila do ČSR a usadila se v USA, je stále ve výborné
formě. Poslední zářijový víkend vyhrála dámskou
dvouhru mezinárodního tenisového turnaje v Denve
ru, když ve finále dobré úrovně porazila Američan
ku Carrie Meyerovou ve třech sadách 4 : 6 , 6 : 4 a

6 : 3.

Čs. koulařka Helena Fibingerová, ktěrá letos při
šla o svůj světový rekord/ je stále ještě ve výborné
formě a zřejmě se bude chtít v příštím olympijském'
roce svým přemožitelkám revanžovat. Má prý svůj
plán přípravy na olympijské hry v Montrealu, nevadí,
že prohrála v letošní sezóně několik soutěží. Ve vy
nikající formě byla nyní na mezinárodních vele
tržních závodech v Brně, kde' “ šla” čtyřikrát nad
21metrovou hranici, při třetím pokusu dosáhla úcty
hodných 21,19 m.

—O vítězství čs. družstva v mezipásmovém simifinále
Davisova poháru v Praze na Štvanici nad Austrálií v
poměru 3 : 1, jste byli jistě informováni z denního,
tisku. .Zopakujeme proto jen výsledky: Kodeš —
Alexander 6 : 4, 2 : 6, 7 : 5 , 6 : 4 ; Hřebec — Roche
3 : 6 , 4 : 6 , 6 : 1 , 6 : 3, 6 : 3 ; Zedník, Pála — Ale
xander, Dent 3 : 6 , 6 : 3 , 2 : 6 , 3 : 6 ; Kodeš — Ro
che 6 : 3 , 6 : 1, 6 : 4 ; Hřebec — Alexander 6 : 8,
3 : 6 , 6 : 1 , 6 : 6 (nedohráno). Třeba, jen dodat, že
západoevropští tenisoví experti, kteří přijeli posled
ní zářijový) víkend do Prahy shlédnout střetnutí, se
shodli v názoru, že zvítězilo družstvo lepší, přede
vším zásluhou Jana Kodeše, který se v pravý čas do
stal do formy a v utkání s Tony Rochem zahrál te
nis jako v dobách své největší slávy. Skvělý měl
především backhand, výborný byl ha síti a navíc bo
joval jako snad málokdy předtím. Novináři a rozhla
soví komentátoři se nyní ptají: “ Je čs. družstvo
schopno porazit ve finále Davisova poháru švédy (ti
vyhráli doma v Baastatu nad. Chile 4 : 1) a stát se
poprvé v historii držitelem “ Salátové mísy” ? ”
Úkol to nebude snadný, vždyť vé švédském týmu je
přední světový tenista Bjern Borg. Co však je dale
ko horší: finále Davisova poháru se. bude h rát,ve
Švédsku poprvé v 75Ietých' dějinách v hale. Buď ve
Stockholmu nebo v Goteborgu. Mluvčí švédské teni
sové federace prohlásil, že švédové mají v úmyslu
uspořádat závěrečná střetnutí Davis Cupu v listopa
du, , tedy před 1. prosincem, •kdy ve Stockholmu za
číná tzv. turnaj “ tenisových mistrů” , kterého se i
tentokrát může zúčastnit pouze 8 nejlepších tenistů
sezóny. Z ČSR' se ozvaly hlasy, že by funkcionáři
čs. federace chtěli, aby se finále hrálo buď 28. 30. listopadu nebo 19. - 21. prosince. Jan Kodeš pří
liš nevěří, že by čs. družstvo mohlo ve švédsku vy
hrát. Hlavně proto, že švédové jako pořádající stát
si mohou vybrat povrch kurtu. A to může být —
podle Kodeše — rozhodující.
Stojí za zmínku, že poprvé' od r. 1933 stojí ve fi
nále Davisova poháru dva evropské celky. V historii
tomu tak bylo pouze třikrát. V r. 1904 na kurtech
Wimbledonu porazili tenisté V. Británie Belgičany
5 : 0 . v r. 1931 v Paříži zdolala Francie družstvo
V. Británie 3 : 2 a o dva roky později — rovněž v
Paříži — pro změnu tenisté.V. Británie porazili druž
stvo Francie 3 : 2 .

- - Ve zkratce - — Casius Clay alias Muhamed Ali obhájil v Manile
na Filipínách znovu titul rohovnického mistra světa
všech vah, když zvítězil nad svým vyzývatelem Joe
Frazierem technickým k. o. Ringový rozhodčí’ zasta
vil střetnutí v přestávce mezi 14. a 15. kolem pro
neschopnost soupeře pokračovat v boji.
— Čs. fotbalové “ Béčko” vyhrálo ve švýcarském
Bielu mezistátní střetnutí nad' Švýcarským B týmem
po velmi dobrém výkonu 4 : 1 .
—■ Na akademickém mistrovství světa, tzv. Univerziádě v Římě získala dálkařka Nygrýnová zlatou
medaili, čerchlánová byla na 400 m druhá.
O LY M P IJSK Á V ÍT Ě Z K A SE ŽENILA

ívinozi z příznivců lyžař
ského sportu si ještě pa
matují, že mistryní světa
ve sjezdu v roce 1966 v
chilském Portillo se stala
Rakušanka Erika Schineggerová. Méně už se ví, že
o několik měsíců, později
se zjistilo, že vítězka sjez
du není Erika, ale opera
tivním
zásahem
Erik.

Proč se však o tom zmiňu
ji? Dne 27. září se totiž
Erika Schineggerová, nyní
už (271etý) Erik Schineggeř ve své domovské obci
St. Urban v rakouských
Korutanech ženil a jeho
manželkou je Renáta Neubacherová, zaměstnaná v
jeho penzioně.
★ ★
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