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Na domácí i zahraniční frontě

Mírová efenzíva
Mír je kouzelné slovo, které se dá dialekticky použít k zdůraznění význami
zbrojení a přísnější vojenské kázně i k opaku. Je v zájmu světového míru
aby se armády socialistických státu udržovaly početně a technicky na výš
a ve stálé pohotovosti a je současně v zájmu míru, aby demokratické stát}
stálé armády neměly, nebo aspoň ne takové, které by se dokázaly postaví
proti armádám socialistickým. Dočítáme se proto v týchž komunistických no
vinách o necitelnosti americké administrativy, která nevychází dost vstříc
vlastním armádním zběhům, pokud se uchýlili do Švédská, Mexika či jinam
aby snad bývali nemuseli sloužit ve Vietnamu nebo v americké armádě vůbec,
a kteří se nehodlají spokojit amnestii, která by nebyla provázena pokornou
omluvou hlavy Spojených států.

V Sovětském svazu ne
bo v kterékoli ze sociali
stických zemí si ovšem ne
dovede nikdo podobnou
situaci ani představit. Vo
jáci tam slouží dnes za
stejně přísných nebo ještě
přísnějších podmínek než
před deseti či dvaceti le
ty, vyžaduje se od nich
nejen naprostá poslušnost,
ale i “ stále, vyšší uvědo
mění” , tj. socialistické
uvědomění, a stálá připra
venost.
Podle socialistických za
stánců míru je např. v
Československu (podobně
jako v ostatních komuni
stických zemích) nejen

dovoleno,
ale je nutné,
aby se v rámci boje o mír
organizovaly už děti v polovojenských organizacích,
aby vojáci byli posíláni
..jako vedoucí do pionýr
ských oddílů, aby Svaz
pro spolupráci s armádou
- Svazarm - prováděl už
důkladnější výcvik a 18
nebo 191etí mladíci aby

lidové armády” , kdy se li
dé dovídali, že “ nejdů
slednějším zastáncem svě
tového míru” je Sovětský
svaz, který to znovu pro
kázal v srpnu 1968.
K oslavám, tj. k další
mu upevnění míru v Čes
koslovensku, se dostavila
sovětská generalita v če
le s náměstkem ministra
obrany maršálem Batickim a náčelníkem politic
ké správy sovětské armá
dy Jepiševem.
Vedle všeobecných zmí
nek o mírových úkolech
socialistických armád zdů
razňovali domácí řečníci
i hosté (byly zastoupeny
armády
všech
zemí

nastupovali k vojenské
službě, která trvá stále
dva roky a u speciálních
zbraní ještě déle.
Mír a mírumilovnost se
v Československu zdůraz
ňovala až do omrzení v
minulých dnech, kdy na
stupovali ke svým útva
rům nováčci a hlavně ko
lem “ Dne československé (Pokračování na str. 2)

Rada
slobodného Československa
"Nádejný nástup do sl'ubnej činnosti"

V sobotu 28. a v nedelu 29. septembra bola vo Washingtone schódza zastupi
telstva Rady slobodného Československa. V jednej z rokovacích miestnosfí
americkej poslaneckej sněmovně otvoril a- riadil dvojdenné snemovanie tejto
vrcholnej organizacie československého exilu uradu
júci miestopredseda zastupitelstva, bývalý poslanei
Čenek Torn. Přítomných bolo 30 členov z Chicaga
Clevelandu, Toronta, Ottawy, Montrealu, New Yorku
Znovu delame reklamu akci, o níž jsme přesvědče
New Jersey a Washingtonu.
ni, že je pořádána pražským ministerstvem vnitra
nebo z jeho pověření. — Hlasu domova (a podobně
zaistenia j
Na sobotnej schódzke nančného
jistě i jiným exilovým listům a organizacím) došel bola přednesená správa o činnosti do budúcnosl
třetí "záhadný" dopis: opět stejná obálka, znovu
doterajšej činnosti zastu- Po referátech sa rozvin
poštovní razítko "Hauptbahnhof Zurich" a jako ode
piteťstva
a o práci tzv. la konstruktivná rozprav
sílatel Svobodná Republika Československá — bez
bližší adresy pochopitelně. Na rozdíl od dřívějších pracovnej komisie, ktorá do ktorej zasiahli takmi
dvou (viz HD č. 9 a 15/74) nemá dopis s datem 24. nahradzovala v posled- všetci přítomní.
září 1974 přesné pokyny — za přesný pokyn nemů
Na nedelnom zaseda:
ných dvoch rokoch orgá
žeme považovat zmínku mezi delším textem, aby
bolo
zvolené nové vedi
ny
Rady.
Potom
bolí
chom "současně přesvědčovali ruské garnizóny, že
jsou zneužívány kanibalským zřízením ke zločinným přednesené tieto referáty: nie Rady a zastupitel” st\
cílům". Takovému pokynu bychom docela rádi vy
Dr. Ján Papánek o sú- bolo doplněné příslušní]
hověli, jenže se nám zdá nesnadnější než vyhodit do časnej medzinárodne-poli- mi nového e;x(ilu, med:
povětří sovětské vyslanectví v Canbeře i v Tokiu —
tickej situácii, Dr. Mojmír nimi Ottom Rambouskon
ruská garnizóna není právě v dosahu.

Přesvědčovat neuvedomele

Dopis je celkově mírnější než ty předcházející,
klade větší důraz na ideologii — i když z obsahu
vysvítá, že dřívější úkoly zůstávají, tj. bomby na
sovětské zastupitelské úřady a účast na odstranění
Brežněva a spol bakteriologickými a jinými prostřed
ky
a i když jde o "ideologii" tohoto druhu:
". . . Zdravě myslící dr. Beneš nebo jeho spolupra
covníci by nemohli strkat hlavu krokodýlovi do tla
my, nýbrž ze zhora uvedených důvodů by museli
namísto podpisu (na znárodňovacích dekretech) vy
hodit sebe 50 kg dynamitu do povětří."
Celý dopis je hloupý, nelogický — takový, jaké ro
zesílali agenti čs. režimu už před léty, když se po
koušeli vnášet zmatek, nejistotu, osobní osočování
afd. do řad čs. exilu. Chaos, který by vyvolal jakouko-li "akci", o níž se "Svobodná Republika česko
slovenská" zmiňuje, by se Praze hodil zvláště nyní,
kdy jde o zabránění volnějšího styku lidí z obou
částí Evropy.
Dopis ke konci žádá "přesvědčovat neuvědomělé",
což se tedy pokoušíme činit.

Povolný o pracovných úlohach a možnostiach R a
dy v Europe, Dr. Rado
mír Luža o činnosti čes
koslovenských organizácií v Europe, bývalý po
slanec Jozef Hora o spo
lupráci s krajanskými organizáciami v Amerike a
v Kanadě a Vávro Ryša
vý o finančnej situácii
Rady a o možnostiach fi-

bývalým členom Výbor
K 231, Michalom Srncon
Dr. Ješinom a ďalším
Otto Rambousek, Mich;
Srnec a “Jozef Pejskař .bi
li zvolení s niektorýn
ďalšími aj do Výkonnéh
výboru Rady.
Nové vedenie Rady b<
lo zvolené v tomto zlož<
ní:
(Pokračovanie na str. 2
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BRAŇME DEMOKRACII
- ALE JAK ?
Aleš uNebeskv
c u c a A y
m c s

Při ^pohledu na titulek se pozorný čtenář patrn
zarazí nejen nad jeho očividnou rozporností (de
mokrat si nepotřebuje takovou otázku klást — on v
jak), ale možná i nad samozřejmostí předpokladu
ze demokracii je skutečně třeba bránit. Pozorn'
čtenář si pak zcela jistě položí otázky základnější
než je ta v titulku. Zeptá se, proti čemu je třeb;
demokracii bránit, a u vědomí toho, že v historii by
každý systém podrobován změnám, a dokonce i vý
měnárn, se pak možná i zeptá, proč demokracii brá
nit, vyžila-li se natolik, že zvýšenou měrou obraní
potřebuje.
Odpověď na poslední otázku se zdá být samozřej
má a nejjednodušší. “ Demokracie je způsob, jal
svoboda přichází na svět” , píše ve svém Demokra
tickém manifestu Ferdinand Peroutka.
Snad ani nemusím napsat, že j e , po zdání samo
zřejmosti a jednoduchosti. Po pronesení slova svo
bodá se okamžitě začnou ozývat námitky se všecl
stran. Svoboda pro koho? Pro toho, kdo nám ji ch «
brát?, ptají se jedni. Pro toho, kdo chce víc a vic
na náš úkor?, ptají se druzí. A přihlásí se i další:
Svoboda pro toho, kdo ohlupuje druhé? — Pro toho
kdo z “ pochybného” , pocitu nesvobody vraždí? —
Pro toho, kdo ze stejně “ pochybného” pocitu příliš
né svobody dělá totéž?
Ovšem že ve starých a zaprášených knihách člo
věk najde, že svoboda jednoho je především zá
vislá na svobodě druhého a že “ člověk je kvalifiko
ván být svoboden, v přímé závislosti na jeho schop
nosti použít řetězů morálky na svojí žádostivost” (E
Burke). Jenže staré a zaprášené knihy málokde
čte, nehledě k tomu, že se nám kdesi rozešla teorie
s praxí — “ morální řetězy” se uvolnily (nezmizely-li úplně) a tak žijeme ve světě, kde slova ztratila
svůj význam. Lépe řečeno — slova získala významů
tolik, že již vůbec nedávají smysl.
_“ To vše je z přílišné svobody’ — říkají jedni. “ Tc
vše je z nedostatku svobody” — namítají druzí, člo
věku pak nezbývá nic jiného, než se zeptat, kdo či
“ Demokraté nechť nikoho neposílají se ptát, kde
co má tenhle rozpor na svědomí,
způsobil neklid a rozruch této doby: demokracie tc
způsobila, když bořila staré kázně a uctivosti, když
vyzývala k samostatnému myšlení, probouzela uvě
domění mas, podporovala víru v sílu lidu a hrdost
občanskou, když ochraňovala právo na nespokojenost
a vzdorovítost nesouhlasících, učila zvyšjvat nároky
na život a vrhla do. světa zásadu národního sebeurčení” (F. Peroutka, Dem. manifest). Odvodí-li z
:oho někdo, že demokracie již sama v sobě obsahu
je své zničení (jak se ozývá zprava i zleva), nezbývá
než přikývnout. Je ale nutné se hned zeptat, čím
lze demokracii nahradit. To je současně
.epším
opověď na otázku, proč je vlastně nutné demokracii
nránit: člověk nezná lepší systém, který by mu za
ručoval plnější,, protože svobodnější život. Toto kon
statování ale samo o sobě demokracii neubrání. “ Denokracie má své chyby, protože občané mají své
ihyby. Jaký pán, takový krám” , stojí zaznamenáno
r Hovorech s TGM.
Chci-li odpovědět na otázku “ proti čemu?” denokracii bránit, musím vlastně začít od počátku —
ak -jako mnoho jiných slov ztratilo svůj význam, tak
za slovem demokracie se skrývá ledacos.
Aristoteles definoval demokracii jako “ systém spráry věcí veřejných” , který vychází z doktríny, že
'šichni občané jsou si rovni. Z toho pak odvodil,
e všichni občané mají právo (protože právo nemůe existovat bez povinnosti, tak i povinnost) se poílet rovným dílem na “ správě věcí veřejných” , a
o tak, že většina má hlas rozhodující. Z toho pak
ále odvodil, že demokracie je vláda chudých — neoť těch bylo, je a bude vždy většina.
Poprávu bylo a je namítáno, že existuje přirozeá nerovnost, neboť jsou lidé schopní a tím i silější a méně schopní a tím i slabí. Z potřeby ochray “ přirozeně slabých” se moderní liberální demokacíe začala proměňovat — spolu s ekonomickým
ystémem, s nímž se narodila, ale na kterém není
ávislá. Vše nasvědčuje tomu, že onen proces proíěny pod dalšími tlaky vrcholí, což v současné
obě znamená pro demokracii jako syst.ém vlády je! dosud největší zkoušku.
“ Příchod společenské změny nezávisí ani na neočkavých přáních jedné strany ani na zatvrzelosti
ruhé. Když změna přichází, je výsledkem objektivích podmínek. V historii až doposud každý stav byl
odroben procesu změny” (F. Peroutka, Dem. ma:
ifest). Je jistě přirozené se zeptat, zda demokracie
ude schopna změnu přežít, zda bude schopna svojí
ejvětší zkouškou projít. Doposud vždy se demokracie
okázala se všemi tlaky a změnami vyrovnat a
(Pokračování na stnmě 2)
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Mírová ofenzíva
(Pokračování se str. J,
Varšavské smlouvy) při
oficiálních projevech k
oslavám ČSLA letos ná
padně internacionální po
vinnost
socialistických
branných sil. Tak čs. mi
nistr obrany M. Dzúr na
psal pro RP (3. 10.):

“ Mírové soužití” , “ aktiv
ní' uvolňování napětí” a
“ úspěchy mírových sil”
byla hlavní témata, kte
rými se zabývali jak Gromyko tak Chňoupek ve
svých projevech na Val
ném shromáždění Spoje
ných národů v New Yorku,
“ společné usilovali o mír”
sovětští poslanci, když při
týdenním oficiálním poby
tu v Československu přijí
mali pocty s pompou hod

“ ČSLA je připravena
po boku Sovětské armády
a v součinnosti s ostatní
mi armádami členských
států Varšavské smlouvy
čestně a důsledně kdyko
liv splnit svou internacio
nální a vlasteneckou po (Pokračovanie zo str. 1)
vinnost - ubránit sociali
Předseda Zastupitelstva
stické vymoženosti. . . ”
Rady Rudolf Fraštacký,
Člen předsednictva ÚV podpredsedovia
čenek
KSČ J. Kempný pak řekl Torn a Ivan Sarkanič. Za
v oslavném projevu:
předsedu Výkonného vý
‘ ‘Dobrovolný
obranný boru Rady bol zvolený
svazek socialistických stá profesor Dr. Mojmír Po
tů, jakým je Varšavská volný, za podpredsedu
smlouva, je významnou ■Dr. Jozef Mrázek, za tasoučástí světových revo jomníka profesor Jiří Ho
lučních sil a zárukou obra rák. Nový výkonný výbor
ny světové socialistické má 37 členov, z čeho je
soustavy i obrany jednot 10 členov s trvalým pobylivých socialistických ze tom v Europe a 4 s trva
mí. Tato koordinace je lým pobytom v Kanadě.
praktickou realizací socia
Po určitej stagnácii v
listického
internaciona- posledních rokoch sa Ra
lizmu a je jedním ze zdro da slobodného Českoslo
jů mírové ofenzívy socia venska rozhodla obhoviť
listické zahraniční politi a zintenzívniť svoju prácu
ky . . .”
na nových věcných zákla-

nou zástupců ■všemocnýcf
protektorů v poslušném
protektorátě, “ mír a nerozborné bratrství” domi
novaly komentáře česko
slovenského tisku v před
večer návštěvy východo
německé stranické a vlád
ní delegace, která je v
Praze a Bratislavě v
těchto dnech, s “ mírem”
se potkávají českosloven
ští občané na každém kro
ku.

“ Procházíme
vpravdě
očistnou lázní” , píše Mi
loslav Hájek v ústředním
orgánu strany, která kont
roluje zemi dnes oficiál
ně tak čistou, jak už dlou
ho nebyla. I ten mírový
nápor z posledních týdnů
je zřejmě částí lázeň
ských vymožeností spo
jených s příslušností k ze
mím socialistického spole
čenství národů - k “ obla
sti míru” .

Rada slobodného Československa

OSLAVA ČS. NÁRODNÍHO

SVÁTKU

V MELBOURNE

se bude konat v neděli 27. října 1974
s tímto pořadem:
♦ 1.45 hod. odp. sraz u severního schodiště k
Památníku padlých poblíž St. Kilda Road. Ve 2
hod.,položí členové Čs. obce legionářské věnec k
hrobu Neznámého vojína. Na velkém stožáru bude
vlát čs. vlajka.
♦ 3.- hod odp. v sále radnice ve Fitzroy Česko
slovenský den, na jehož pořadu bude proslov a
kuturní pořad: historické pásmo s diapositivy,
zpěvy a národní tance Čs. taneční a pěvecké sku
piny, film: Praha královská, duet z Dvořákovy
Rusalky, Česká barokní hudba J. Zelinky, balet.
Pokud možno přijďte v národnich krojích. Infor
mace: tel. 50-5715 (Forester), 480-2737 (Kafka).
♦ Od 8. hodiny večerní se bude konat oslava v
čs. středisku, 632 St. Kilda Road, Melbourne.

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nieholaon Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

41 - 6 9 7 3

doch a za pnbrama no
vých,
mladších členov
exilu. Vedenia Rady sa
teda ujímá mladšia generácia exulantov, z ktorých
mnohí už získali význam
né postavenia na západných univerzitách a na
iných úsekoch verejnej
činnosti.
Na zasedaní Výkonného
výboru, ktoré sa konalo
hned’ po skončeni schódzky
zastupitelstva,
sa
konštatovalo, že nové ve
deme Rady je výsledkom
dohody o zjednotení exilu
a o prehTbení spolupráce
medzi slovenskými a čes
kými členmi exilu. Je to
teda dohoda najma so slo
venskými členmi zdraže
nými vo Stálej konferencii slovenských demokra
tických exulantov. Výrazom toho je aj vyhlásenie,
ktoré odhlasovalo zastu
pitelstvo ako ohlas k ve
řejnosti i ako směrnic u
pre ďalsiu svoju prácu.
Rada chce venovať mimoriadnu pozornost’ Europe,
kde sa nateraz ukazujú
priaznivejšie
podmienky
pre jej činnost’ .
Výbor Rady zvolil dvanásťčlenné pracovné před
sednictvo v tomto zloženi:
Rudolf Fraštacký. Čenek
Torn. Ivan Sarkanič. Dr.
Mojmír Povolný. Dr. Jozef
Mrázek, Dr. Ján Papánek,
Dr. Adolf Klimek. Dr.
Radomír Luža, Dr. Jiří
Škvor, Dr. Jiří Horák,
Vávro Ryšavý a Dr. Mar
tin Kvetko. Zároveň uložil
tomuto pracovnému před
sednictvu, aby čo najskór
vytvořilo
reprezentáciu
Rady pre Europu a pre
Austráliu. kde je mnoho
naších nových exulantov,
prejavujúcich značnú akti
vitu v spolkoch, ktoré si
vytvořili.
Vyhlásenie zástupitel’stva sá sústreďuje najma
na tri úseky: na postoj k

14. 10. 1974

Braňme demokracii - ale iak?
(Pokračování se strany 1)
vstřebat je, bez vnitřních katastrof, občanských vá
lek a revolucí, které by byly jejím popřením. Dopo
sud vždy byla vůle většiny respektována při zacho
vání práv menšiny a proto byla demokracie po prá
vu nazývána humánním systémem. Dnes se ale zdá
být oboje ohrožováno.
Po nedávných volbách v Kanadě vysvětlil vůdce
opozice svoji porážku “ omylem většiny” . Z vlastní
zkušenosti víme, kam takový “ omyl” může vést. De
mokraté mají samozřejmě právo i povinnost demok
racii bránit, je však třeba říci, že vyskytne-li se po
třeba bránit demokracii se zbraní v ruce, je již
pozdě a znamená to. že demokraté její obranu za
nedbali tam. kde bylo možné ji provést demokratic
kými prostředky. Její obrana se zbraní v ruce proti
vnitřním nepřátelům, kteři zesílili apatií občanů a
“ omylem většiny” , navíc vždy dosud znamenala ví
tězstvu opačného extrému a demokracie byla tak ja
ko tak poražena. Osobně se budu bránit ze všech
svých sil proti tomu. abych znovu žil v komunistic
ké diktatuře, z které jsem odešel. Budu-li postaven
před výběr mezi pravicovou či levicovou diktaturou,
zvolím bez nadšení tu první, s vědomím velmi po
chybné naděje, že volím diktaturu, přinášející mi
menší osobní ohrožení. Byl by ale vrchol pokrytec
tví. tvrdil-li bych přitom, že to dělám ve jménu svo
body a demokracie. Můj osobní strach také patří k
tomu. co demokracií ohrožuje.
Odpovídám-li si tedy na otázku, proti čemu je tře
ba demokracií bránit, pak musím říci: proti všemu,
co svým ignorantstvím demokracii ničí, proti všemu,
co nahrává pravici i levici, aby mohly svobodu i
demokracii prohlásit za neschopnou řešení problémů
naší doby.
“ Pro demokracii dvacátého století není jiné cesty
než energicky vyslovit, že chudoba je zlo, které je
možno odstranit praktickou činností a osvědčit ocho
tu k takové činnosti. Nebylo by pravděpodobno, že
lidé. pro něž byla vydobyta politická svoboda a vliv
na vlády, toho užili k tomu. aby se smířili s chudo
bou” (F. Peroutka. Dem. manifest): Chudoba není
jediným problémem naší doby, je ale tím nejzákladnějšim. Díky technickému rozvoji se rozdíl mezi
“ chudým" a “ bohátým” na jedné straně zmenšil,
zato ve světovém měřítku se zvětšil a stále zvětšu
je. Byl-li od konce druhé světové války základním
konfliktem rozpor mezi demokracií a komunistickou
diktaturou, vycházející z více méně ideologických
základů, dnes vedle něj vyrůstá do hrozivých roz
měrů rozpor mezi “ bohatými” (tzv. kapitalistickými
i socialistickými) a “ chudými” (tzv. rozvojovými)
zeměmi. Tento rozpor v sobě obsahuje daleko hlubší
nesmiřitelnost než jen ideologickou — je postaven na
hladu a z něho vyplývající snahy o přežití, při kte
ré se hladovějící pochopitelně neptá po kultuře, ci
vilizaci a humanitě. Jediná cesta, jak předejít ka
tastrofám a chaozu, který nutně musí přijít, dají-li
se hladovějící do pohybu, se zdá být nejen dobro
volné omezování růstu “ bohatých” zemí, ale i přímé
omezení jejich bohatství. Zcela oprávněně se může
me ptát, zda demokracie se svým většinovým roz
hodováním v kombinaci s uvolněnými “ řetězy mo
rálky” svazujícími “ žádostivost” lidí, bude schopna
taková omezení uvést do praxe. Poctivá odpověď
může jedině znít: doufejme. Alternativou může být
jedině zničení nejen demokracie, ale s ní i všeho,
čeho lidstvo dosáhlo.
Ve starém Řecku, kolébce demokracie, byli právo
platní občané rozdělováni do dvou skupin: ti, kteří
se podíleli-na veřejném životě, byli nazýváni “ polités” a ti, kteří své soukromé záležitosti pokládali za
přednější než řízení věcí veřejných, byli nazýváni
“ idiotés” . Již staří Řekové tedy věděli to, co řekl
TGM o dvě tisíciletí později. “ Demokracii dělají de
mokraté a lepší demokracii dělají lepší demokraté.”
Věděli, že demokracie je postavena na účasti každé
ho občana a že v jeho účasti a vzdělanosti je největ
ší záruka síly a trvání demokracie. Odmítáme-li se
prakticky zúčastňovat na řízení věcí veřejných, od
mítáme-li např. vstupovat do politických stran .(“ po
litika je špinavost” ), nebo třeba i do odborů ( “ nikdo
nemá právo mě nutit” ), pak se vzdáváme práva
uplatnit svůj hlas a přispíváme ke zničení demokra
cie a svobody. “ Tajemství svobody je odvaha” , na
psal Perikles — a nejen odvaha, ale i vůle, znalost
a síla intelektu.
A to je současně i odpověď na otázku, kterou jsem
si v titulku položil.

medzinárodnej situácii a
na poměry doma vo vla
sti, ako aj na formulovanie nového základu vo
vzťahoch.
českosloven
ských.
Vyhlášeni konstatuje, že
medzinárodná situácia ne
opravňuje k přílišnému
optimizmu, pretože sú vo
svete
silné
tendencie
zmieriť sa” so sovietskou
okupáciou
Českosloven
ska a so stavom, ktorý z
nej vyplývá. Rada sa
však bude snažit’ přesvěd
čit’ slobódný svět, že bez
slobodného
Českosloven
ska nemóže byť skutočný
mier v Europe a vo sve
te.
K domácej situácii vy
hlásenie konštatuje, že sa
okupačnej vládě nepoda
řilo prinútiť českosloven
ský l’ud k uznaniu legalizácie sovietskej okupácie.
Rada ^protestuje proti ubíjaniu duchovných hodnot
a tradicií oboch naších
národov a proti prenásledovaniu
představitel’ov
církví, védy a umenia.
Rada sa bude snažit’ vy'tvárať novů spoluprácu v
exile na zásadě, že češi
a Slováci majú v Evropě
spoločné poslanie vyplývajúce z ich spoločných du
chovných tradicií, při čom
vyehádza
z existencie
jednotného
českosloven
ského štátu dvoch rovno
právných národov, usporiadaného na federatívnom základe. Apeluje na
všetkyeh tých v exile, čo
sa hlásia k českému a slo
venskému póvodu, aby túto výzvu k prehťbeniu
spolupráce na novom zá
klade přijali a uskutečňo
vali, lebo ju považuje za
základ k obnově demokra
tického československého
štátneho spoločenstva v
tradicii Masarykovej hu na pode Rady slobodného níkov je nádejným nástuČeskoslovenska a jej roz- porn do sťubnej činnosti,
manitně j demokracie.
Dr. M. Kvetko
Obnovená jednota exilu šírenie o nových pracov-
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Péče strany a vlády
O VĚDECKÉ PRACOVNÍKY
"Přeřazování do výroby" vysokých vládních a stranických funkcionářů, ve
doucích pracovníků národních podniků, vědců, umělců, novinářů atd. nebylo v
Československu po srpnu 1968 žádnou zvláštností. Rozsáhlé čistky postihly pak v
dalších letech i "menší ryby". Především souhlas — i pasivní — s Dubčekovou
vládou a třebas jen soukromě vyslovený nesouhlas se sovětskou okupací stačily,
aby se staly spolehlivou poukázkou k lopatě, smetáku, k obsluze kotlů či lidí v
šatnách, čistka dosud neskončila — stále docházejí další jména těch, kteří se
vypracovali dolů.
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Zich) a bronzovou “ Zde
leží zem tvá” Z. Marata
a Z. Morovce (H. Ulrychová). Přítomní poslu
chači se však neřídili ofi
ciálním rozhodnutím a da
— Před 3 měsíci jsme li nejvíce hlasů písničce
oznámili, že bylo zatčenc “ Zelené údolí” od L
přes 100 osob pro rozkrá Štaidla a Z. Borovce, kte
dání pohonných látek rou zpíval J. Korn.
Přelíčení s první skupinoi,
O mnohých “ nasaze levize Jaroslava Panýrko- 3 r. na Sorbonně, řidič,
z nich, s 23 osobami, byle i — V Kolíně skončila prvných” osobách jsme ui vá byla ‘ ‘přeřazena’ ’ až průk. AB, psaní, na str.,
zahájeno 2. října přec ! ní etapa výstavby obchod
psali. Dnes dodáme něko v polovině letošního roku znalost kuchyně české, se
tiskárny,
bývalé
okresním soudem v Měl ní
niku. Podstata trestné ! “ Bayerky” , která
má
lik dalších jmen:
- prý se vyjádřila při ja veroindické a franc. Zn.:
činnosti spočívá v tom patřit k nejpřednějším v
Vdova
po
básníkov kési příležitosti neuctivě "Brzy - 28155".
že někteří čerpadláři n. p Evropě. Celková zástavboA tak uvažuji: filologů,
Stanislavu
Neumannov. o panu presidentovi, jehož
Benzina prodávali řidičůrr l vá plocha činí 26.000 m2
(který byl dohnán k se novoroční projev ještě čet kteří znají zvláště indic
kamiónů TIR ze západ■ a investice přesahují 235
ních států naftu za valu miliónů Kčs.
bevraždě) a dcera kdys. la v televizi. Udání na bý ké jazyky, bývalých čle
f
ty. které si ponechávali
mocného -Gustava Bareše valou redaktorku pražské nů Čs. akademie věd, ne
Rozkrádání zakrývali tím — Za leden až červenec
v
Československu
Jana Neumannová, bylí Práce nebylo prý příliš byl
že kupovali od řidičů do se narodilo v Českosloven
vyhozena z novinářské fa závažné, takže se nakonec nadbytek. Místo, které by
mácích
socialistických sku téměř 178.000 dětí,
organizací blokové pou ‘ což je o 15.000 dětí více
kulty ke konci loňskébc mohla vrátit poblíž svého odpovídalo jeho filologic
kázky na naftu, kteří je, než za stejné období loni.
roku, ale dosud se nemů bývalého zaměstnání. Ne kým znalostem, nedosta
zase kradli ve svých pod — Od 5. do 20. října pro
že uchytit na delší dobi smí ovšem psát, smí jen ne - všechny vědecké úbíhá desátý ročník Brati
nicích.
slavských hudebních slav
stavy, školy atd. jsou pro
ani v podřadnějším za dělat korektorku.
— Americký Senát schvá ností, které jsou letos po
Ale proč vlastně píši ty “ nespolehlivé” uzavře
městnání. Zato redaktorkí
lil 78 hlasy (proti žádný) prvé začleněny do asocia
Č s.. televize O. Bednářo tento úvod? Při listování ny. Bylo by tedy zajímavé
konzulární dohodu mez: ce evropských festivalů.
USA a Československem,
vá, která byla vyhození československými novina zjistit, který podnik při
kterou podepsal v Praze — Krajský soud v Č. Bu
už v roce 1969, se uchytili mi mi padl zrak na rubri jme filologa PhDr. CSc.
soudil pětiv červenci 1973 tehdejš: dějovicích
dobře - jako ■šatnářka x ku “ Práci hledají” v praž za šoféra nebo kuchaře.
ministr zahraničí USA W člennou skupinu “ podnika
Rogers. Dohoda je podob vých” mužů, kteří se vy
Zajímavé by mohlo být
pražské vinárně. Na topi ské Práci a tam na ozná
ná konzulární dohodě ÚSTI dávali na zlodějské vý
če se přeškolilo hned né mení, které zní doslova také zjištění, zda dostane
s Polskem, Rumunskem a pravy do pěti krajů re
někdo z pražské Práce
kolik vědeckých pracovní takto :
publiky a měli důmyslně
Maďarskem.
vybudovanou
síť překup
FIILOLOG PhDr., CSc. jen notně vynadáno, že
ků čs. akademie věd. Za
— V Praze zemřela pc
níků. František Pešek,
to vyšší postavení získal ruský, franč., angl., slov., takové hledání zaměstná
delší nemoci zasloužilá
“ hlava podniku” , byl od
bývalý šéfredaktor Mladc hindsky, urdsky, maráth- ní prošlo cenzurou, či zda totiž napovědět lecos o umělkyně M. Frýdová- souzen k 12 rokům žalá
-Želenská,
dlouholetá
fronty ing. Miroslav Jeli sky,
gudžarátsky, rád- viník sám nebude zato skutečné péči strany a
členka Slovenského ná ře, jeho nejvěrnější spo
sanskrtsky, přeřazen kamsi do výro vlády o vědecké pracov rodního divadla a Měst lečník Miroslav Bradáč k
nek - stal se totiž pokrý žasthánsky,
vačem. Hlasatelka Čs. te romsky, 12 let v ČSAV, by. Takový inzerát může níky.
ských divadel pražských. 10 letům, atd. Hlavní pře
kupník Milan Veselý do
— Státní pohřeb byl uspo stal 3 roky žaláře.
řádán ve Strašnickém kre
matoriu v Praze zesnulé — Na Slovanském ostrově
mu ministru paliv a ener v Praze se konala usta
getiky ing. J. Matuškovi. vující konference České
vědeckotechnické společ
— Nábor dětí do Pionýr nosti - Komitétu pro vě
ské organizace SSM. po decké řízení. Předsedou
kračuje podle plánu. V byl zvolen náměstek mi
\(Viz
y*t r
referát
e ie r .
na str. 1)
českých zemích se zvýšil nistra paliv a energetiky
mě. Nemůže se nikdy stát částí žádného proti
počet pionýrů za posled ing. J. Fárka.
Ve dnech 28. a 29. září 1974 se sešlo v Rayburn
demokratického nebo protislovanského bloku. V
ní tři roky téměř šestiná- — Herci a ostatní zaměst
House Office — US House of Representatives —
tom spatřujeme příspěvěk Československa k me
sobně. - na 650.000 chlap nanci Divadla Vítězného
Zastupitelstvo Rady svobodného Československa,
ců a děvčat, kteří jsou
zinárodnímu řádu a ke stabilitě v Evropě. Proto
února v Hradci Králové
aby pojednalo o situaci ve vlasti a o současných
se obracíme na vlády demokratických států s
zařazeni do 34.000 oddílů vítězí - v plnění brigád
poměrech mezinárodních i v exilu.
naléhavou výzvou, aby přesvědčily představitele
a více než 3.000 pionýr nických závazků. Odpra
ských skupin. Malé děti,
Sovětského svazu o nutnosti revize jeho poměru
Mezinárodní situace neopravňuje k přílišnému
covali letos brigádně 600
tzv. mladší pionýři, tvoří
k Československu, na zásadě nezávislosti a vzá
optimismu. Představitelé RSČ jsou však přesvěd
hodin.
43%
členské
základny.
jemného
respektu.
Odvolání
sovětských
vojen
čeni, že k současnému vývoji nelze přihlížet pa
ských jednotek z čs. území a uspořádání svobod
— Populární restaurace — Čs. tisk píše o “ po
sivně, zejména proto, že ve světové politice exi
ných voleb o formě vlády jsou hlavními předpo
na Ještědském hřebenu kusech reakčního tisku
stují silné tendence smířit se se sovětskou okupa
klady takové revize.
Obří sud vyhořela do zá kalit dobré vztahy Sovět
cí Československa a se stavem, který z ní vy
Protestujeme proti ubíjení duchovních hodnot a
kladů. “ Obří sud” byl pře ského svazu a Jugoslá
plývá.
tradic obou našich národů a proti pronásledování
vezen před 70 lety z vý vie” a pokračuje: “ ProtiRSČ se snaží přesvědčit západní země, že bez
stavy ve Vídni.
představitelů církví, vědy a umění v Českoslo
sovětští štváči popustili
svobodného Československa nemůže dojít ke sku
vensku.
tečnému míru v Evropě ani ve světě, a to bez
— Dne 27. září byl pode- uzdu své fantazii. Po
Nové úkolv a povinnosti vůči domovu můžeme
psán na ministerstvu za svém vyložili zprávy o
ohledu na výsledky konference o evropské bez
splnit jen sjednocením všech demokratických sil
hraničního obchodu v Pra tom, že v Jugoslávii byla
pečnosti a spolupráci. Souhlasíme však s těmi
v zahraničí. RSČ rozšiřuje své řady o příslušníky
ze protokol o prvním za zatčena a postavena před
snahami, jež usilují o svobodný pohyb lidí, myšle
nového
exilu
a
zdůrazňuje
nutnost
bratrské
spo
nek a informací, jakož i o ochranu základních
sedání
čs.-australského soud skupina osob, které
lupráce, vzájemného porozumění a důvěry obou
obchodního
výboru po se stavěly proti existují
práv lidských a občanských. V tom by měl spo
našich národů, v přesvědčení, že Češi a Slováci
uzavření dlouhodobé ob címu zřízení v SFRJ, a
čívat pozitivní obsah tzv. politiky détente.
mají ve svém domově společné poslání vyplýva
chodní dohody mezi obě pomocí insinuací o ‘ruce
Konstatujeme, že komunistické okupační vládě
jící z jejich společných duchovních tradic. Vychá
ma zeměmi. Podle zprávy Moskvy’, ‘sovětské hroz
Československa se nepodařilo tzv. konsolidací a
bě’ atd. se snaží zmást
zíme z existence jednotného československého
z Prahy “ obě delegace
normalizací přimět československý lid k uznání
státu dvou rovnoprávných národů, na federativkonstatovaly příznivý vý světové veřejné míněni,
legalizace sovětské okupace a všech jejích dů
pošpinit dobré sovětsko ním základě. Pevně doufáme, že toto uspořádání,
voj vzájemných hospodář
sledků. Naším cílem zůstává i nadále obnovení
-jugoslávské vztahy a co
které bude respektovat specifické národní zájmy
ských
vztahů
a
předpokla
možno je zkomplikovat. .
svobodné, nezávislé a demokratické Českosloven
obou národů, umožní i řešení společných problé
dy pro další rozvoj” .
S čím provokatéři počíta
ské republiky — společné vlasti Čechů, Slováků a
mů ve společném státě.' Apelujeme na všechny,
— Zlatou tzv. Děčínskou jí? Zřejmě s tím, že
Podkarpatských Rusínů. Odmítáme politiku ko
kdož se hlásí k českému a slovenskému původu,
kotvu získala letos písnič všechny minulé provoka
laborace Prahy a Bratislavy s Moskvou a usilu
aby tuto naši výzvu přijali a uskutečňovali ji,
ka “ Oheň a píšťala” P. ce, jež zkrachovaly, jsou
jeme o spravedlivý řád vybavený moderními po
neboť ji považujeme za výraz svého vlastenecké
Finka a J. Schwertnera v již zapomenuty . .
píše
litickými, sociálními a kulturními strukturami. ho cítění a úsilí o obnovu společného českosloven
podání
J.
štědroně. Rudé právo. Roztržka Ju
Vzhledem ke své zeměpisné poloze a k histo
ského státu, v tradici Masarykovy humanitní de
stříbrnou písnička “ Září goslávie s SSSR v roce
rickému poslání, Československo nemůže mít j i 
mokracie.
pod Řípem” M. Dvořáka 1948 není však tak docela
ný charakter než demokratické a pokrokové zeRADA SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA
a P. Kopty (zpíval K. zapomenuta!

Rezoluce RSC

— Dne 2. října se sešel
v New Yorku ministr
Chňoupek s arcibiskupem
Makariosem. Podle zpráv
čs. tisku. “ prezident Makarios poděkoval lidu a
vládě ČSSR za stálou vše
strannou podporu kyper
ského lidu v jeho boji
za zachování nezávislosti,
svrchovanosti a nedělitel
nosti Kypru” .
— Už v prvních říjnových
dnech napadlo v celé
oblasti Vysokých i Níz
kých Tater velké množství
sněhu.
Sníh padal i v
Krkonoších.
— Ve stanici Krasíkov v
okrese Ústí nad Orlicí na
razil nákladní vlak na sto
jící manipulační vlak, při
čemž byl na místě usmr
cen pomocník strojvedou
cího. Věcná škoda se od
haduje na 2 milióny Kčs.
Provoz na trati Č, Třebo
vá - Olomouc byl na del
ší dobu přerušen.
— Americký kosmonaut,
námořní kapitán Eugene
A. Ceman byl hostem Slo
venské
akademie věd.
Měl rozhovory s čs. vědci
z oblasti astronomie a
geofyziky a seznámil je
s
některými
výsledky
svých letů a přistání na
Měsíci. Navštívil také ro-

diště svých prarodičů.
Vysokou nad Kysucou,
kde se sešel s mnoha pří
buznými z rozvětvené ro
diny Čerňanů.
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"Cenv potravin budu aj naďalej vzrástať"

^^

goáemtte

MOTEL GUEŠT HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA

Krásná dóvolená 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 Pospichaloví
Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298
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• Spisovateli Josetu S. Kubínovi bylo jiz 77 let,
když vydal svou první knihu povídek — úvodní sva
zek “ jivínských rapsódií” Hrozná chvíle. Jeho čin
nosti povídkářské a pohádkářské předcházela činnost
národopisná a dialektologická, publikoval své prá
ce z literární historie a zabýval se dějinami českého
divadla. Pro školy (byl profesorem) vydal a napsal
řadu příruček, slovníků, učebnic a textů a překládal
z francouzštiny a španělštiny. J. Š. Kubín se narodil
7. října 1864 v Jičíně.
• Když ztroskotala naděje rodičů Vítězslava Hálka, že se jejich syn stane knězem, když zvěděli, že se
chce věnovat jen literatuře, zatvrdili se proti němu,
zvláště otec, který viděl v synovi “ zkaženého studen
ta” a přestal ho podporovat, takže se Vítězslav
musil sám živit kondicemi. Samostatnou knižní mo
nografii o Hálkovi dosud nemáme a přece je nepo
piratelné, že právě on probudil českou mluvu básnic
kou svými Večerními písněmi a epikou V přírodě
opět k “ barvě a hudbě” , jichž od smrti Máchovy ne
znala. Večerní písně vznikly jako lyrická zpověď
Hálkovy šťastné lásky k Dorotce Horáčkové, dceři
bohatého pražského advokáta, s níž se pak oženil.
A i básnická sbírka V přírodě jest věnována “ Své
Dorotce, původkyni těchto písní” . K české mládeži
se obrace! Hálek v šesti “ Epištolách k našemu stu
dentstvu” , jež vycházely jako feuilletony v Národ
ních listech v červnu a červenci 1873. Jeho básně
Kdo v zlatě struny zahrát zná a Nekamenujte pro
roky zhudebnil B. Smetana, jenž zhudebněním oslavil
i Českou píseň na slova Jana z Hvězdy. Když byla
založena roku 1963 Umělecká beseda jako středisko
českého kulturního života, byli zvoleni prvními před
sedy jednotlivých oborů (hudebního, výtvarného a
literárního) B. Smetana, J. Mánes a V. Hálek, což
ukazuje, jak velká úloha byla besedě přičítána.
Neodpostatněné tvrzení, že málo originální Hálek
stojí v cestě správnému chápání rázovitého Nerudy,
sotva opravňovalo k tomu, aby “ talent druhého řá
du” , jak jej klasifikoval J. S. Machar, byl měřen a
vážen podle svých děl přímo nejslabších a aby o
Hálkovi — lyrikovi, bez něhož si nelze vývoj naši
poesie prostě vyložit — bylo promlouváno nejzběžně
ji s obmyslným zatajením jeho kladů. Básnická díla,
za nimiž se rýsuje taková osobnost jako Hálkova.
nemohou zůstat ani potomstvu zcela lhostejná. Ví
tězslav Hálek zemřel 8. října 1874 a odpočívá na
vyšehradském hřbitově.
9 9. října uplynulo 40 let od doby. kdy byl spá
chán v Marseille atentát na přítele našeho národa
francouzského ministra zahraničních věcí L. Barthoua a jugoslávského krále Alexandra.
• Před zámkem v Přibyslavi stojí socha Jana žižky z Trocnova, odlitek plastiky Bohumila Kafky.
Socha je umístěna^tak, že žižkův pohled směřuje "k
hradu Ronovu-, při jehož dlouhém obléhání žižka
před 550 léty — 11. října 1424 — zemřel. Po jeho
smrti bylo husitské vojsko tak rozvášněno, že hrad
Ronov během jednoho dne dobylo.
9 Chemik, sedlák, úředník a profesor Josef K.
Šlejhar odsuzuje v románě Lípa krutou nešetmost
mladých k důvěrnému soužití starých venkovanů s
přírodou. Jeho díla jsou plná pesimismu, nachází
všude~ mravní rozklad společnosti, doklady lidské
surovosti na lidech opovržených a na nevinných zví
řatech. Román Peklo líčí- život v cukrovaru. J. K.
šlejhar se narodil 14. října 1864 ve Staré Páce a
zemřel 4. září 1914 v Praze

Amerika před vyzívovaciou
konferenciou v Říme
Amerika sa připravuje neobyčajne dokladné na svetovú vyživovaciu konferenciu, kforá je zvolaná do Říma na začiatok novembra. O tom, ako móžu Spo
jené státy prispieť k zmierneniu zásobovacej krízy vo svete, hovořil v posledných týždňoch niekol'krát minister poťnohospcdárstva Earl Butz. Zdéraznil, že
Amerika urobí všetko čo je v jej silách, aby zamedzila hladomoru. Ale vzhl'adom na poškodenie tohoročnej úrody upozorňoval minister Butz svetovú veřejnost',
že Spojené státy bez pomoci ostatných hospodářsky prosperujúcich krajin hla
domoru zabránit' nemóžu a apeloval na organizovanie rozsiahlej medzinárodnej akcie.

Vyhlaseme
ministra
pol’nohospodárstva nepři
jala americká odborná ve
řejnost’ s uspokojením.
Naopak, vytýká mu, že
Spojené štáty móžu urobit'
viac ako chystajú. A tak
sa 75 rózných amerických
organizácií, ktoré sa dosial’ starali o potravinársku výpomoc postihnutým
krajinám, zorganizovali a
vytvořili střechová organizáciu, ktorá chce burco
váním veřejnosti prinútiť
vládu, aby vykonala viac,

ako mala v úmysle, v pro
spěch občanov v róznycb
končinách světa.- Vo svojom vyhlášení upozornila
koalícia týchto organizá
cií americká veřejnost’ ,
že celá třetina obyvatel’stva světa trpí hladom a
že sa Amerika nemože za
týchto okolností izolovat’
od ostatného světa a stať
sa ostrovom hojnosti vo
svete postihnutom hla
dom.
Na čele tejto koalície
organizácií stoja senátor

• Z profesora historie na pražské universitě se stal
sňatkem s dcerou nakladatele Jiřího Melantricha
“ arcitiskař pražský” , jak byl Daniel Adam z Vele
slavína nazýván. Byl vzdělaný humanista, ušlechtilý
člověk (tajný český bratr) a vlastenec. Nebyl osob
ností tvůrčí, ale -pílí a nadáním organisačním byl
střediskem soudobé osvětové literární činnosti a osou
tak zvaného “ zlatého věku” , české literatury. Pro
dukce veleslavínské tiskárny, která pokračovala i
po jeho smrti — 18. října 1599 — v jeho programu,
vyniká bohatou výzdobou, dokonalým tiskem i úpra
vou a je jedním ze základních kamenů české knižní
kultury.
• 19. 10. 1944 zemřel v Osvětimi spolupracovník Jo
sefa čapka v humoristickém časopise Nebojsa a
pozdější redaktor Lidových novin, spisovatel Karel
Poláček, jenž je znám hlavně svou trilogií Okresní
město, Hrdinové táhnou ďo boje 'a Podzemní město.
Jeho Muži v offsidu byli zfilmováni a román U ka
menného stolu vyšel za války pod jménem Vlastimi
la Rady, který knihu ilustroval. Roku 1946 — po
smrtně již — vyšla jeho kniha pro děti i dospělé
Bylo nás pět, právě tak i jeho deník z roku 1943
Se žlutou hvězdou, jejž vydal Z. K. Slabý.
• A. ^Jaroslav Urban^ po vystudování reálky a ob
chodní akademie odešel do ciziny, pracoval jako
námořník na zámořské lodi a ztrávil dva roky v
Austrálii (Námořníkem z Austrálie do Evropy, Nej
mladší pevnina, Na konci světa je domov). Narodil
se před 75 léty, 23. října 1899.
• Zajdete-li dnes na kuňštátský hřbitov, abyste na
vštívili hrob básníka Františka Halase, najdete jej
v koutě sebevrahů. Komunismus byl Halasovi delší
dobu tak přirozený, jako mu byla přirozená jeho
pevná a jadrná čeština. A komunistický režim jej
donutil k tomu. že si sáhl na život vlastní-rukou, jak
se říká. Bydlíval s Janem Zahradníčkem, který hle
dal už tehdy zcela jiný svět, než byl svět socia
lismu a komunismu. Jaro 1945 přineslo do Halasova
života nejen radost, když se jeho ženě Buňce narodil
za okolností dosti dramatických syn Jeník, ale pozdě
ji i starosti, když se stal přednostou důležitého od
boru Kopeckého ministerstva informací. Stal se člo
věkem mocným a to snad bylo nutné k tomu, aby
se zamyslel nad tím, čeho je potřebí, aby muž byl
opravdu mužem, aby se zamyslel nad hodnotou muž
ského charakteru. A výsledkem tohoto zamyšlení
bylo ukončení života 27. října 1949. Generační druh
Wolkrův, Nezvalův a Seifertův dosáhl v básnickém,
díle vrcholů' poesie mezi dvěma válkami. Hodnotou
vzácné krásy je jeho básnický jazyk. A dnes může
me rozevřít stránky jeho knížek a zabrat se do jeho
poesie., jež je vyznačena jako cesta milníky jeho
sbírkami: Sepie, Kohout plaší smrt, Hořec, Staré
ženy, Dokořán, Torso naděje, Naše paní Božena Něm
cová, Ladění..
j

Charles Percey a guver
nér Pennsylvánie Milton
Shapp. Tí vydali apel na
americká veřejnost’ , v
ktorom připomenuli, že si
Amerika musí uvědomit'
zvýšená zodpovědnost1 a
prejaviť ju tým, že sa
bude podielať so svojím
bohatstvom a materiálnymi zdrojmi s ostatným
svetom. “ Ak to neurobíme
dnes” , zdóraznil Shapp,
“ musíme očakávať celo
světová zásobovaciu kří
žů v roku 1985 alebo aj
skór.”
Střechová
organizácia
amerických sociálnych inštitúcií sa rozhodla zorga
nizovat’ široko založenu
verejnú akciu na podporu
trpiacich častí světa a
medzi
iným
vyhlásila
týždeň od 22. do 29. septembra za “ týždeň sta
rostlivosti o vyživovanie
světa” . V tomto týždni
usporiadaia
neobvyklé
podujatia, na ktorých sa
mala americká veřejnost’
zainteresovat’ priamo i
nepriamo na organizovaní
pomoci. Tak například usporiadala tzv. hladové
pochody po uliciach niektorých miest, hladové
bankety, na ktorých se ne
podávala
strava a ine.
Americká veřejnost’ bola
vyzvaná plagátmi, aby sa
uskromnila a pomáhala
zmenšeným
konzumom
potravin. Do akcie sa za
pojili aj školy a církvi.
Celá akcia sa sústredila
na tri ciele: na zvýšenie
vládnej
potravinárskej
pomoci rozvojovým kraji
nám, na vytvorenie světo
věj potravinárskej zásoby
a konečne na zlepšeme
poťnohospodárskej výroby
v krajinách tzv. tretieho
světa. Samozřejmé pojde
aj o to, aby Amerika roz
šířila produkciu potravin
ako len jej poměry dovolia.

pri tom sporu, že aj mini
ster
poťnohospodárstva
Butz je rozhodnutý uro
bit’ pre zmiernenie záso
bovacej krízy všetko čo
je v jeho silách, veď to
zároveň prináša novů, do
slal’ v americkej historií
nepoznanú prosperitu pre
amerických
farmárov.
Prináša na americký vidiek heslo: obrobit’ každý
hektár pódy. A americkí
ferensii sa obrátí pozor vykonať všetko, bez to
ho, že by očakávali nejakú pomoc či už pri práci
- nějaké tie pracovně bri
gády - alebo inú pomoc od
vlády, ale len za předpo
kladu, že budú mať k dispozícii dost’ výrobných
prostriedkov, najma hnojív a ochranných pro
striedkov.
Na
všetko
ostatně stačia sami.
Ale opatrnost’ s akou
príde do Říma americká
delegácia je na mieste.
Samozřejmé, že aj na konferenciu sa obrátí pozor
nost’ světa na americká
delegáciu jednoducho preto, že Amerika dominuje
na svetovom pol’nohospodárskom trhu - dodává
naň 65% obilia. Lenže domáca situácia nie je tak
priaznivá, aby Spojené
štáty mohli dať světové
mu zásobovaniu všetky
přebytky. To preto, že
inflácia značné poškodzuje americký potravinářsky
trh. Ceny potravin neu
stále vzrastajú a na nedávnej poradě v Chicagu
musel sice minister pol’nohospodárstva
sl’úbiť,
že vykoná všetko v pro
spěch hladujúcich občanov v rozvojových kraji
nách, ale zároveň musel
připravit’ domácu veřej
nost’ , že by sa zmierila s
tým, že ceny potravin bu
dú aj naďalej vzrastať
Minister Butz tvrdil, že
radikálně zvyšovanie cien
poťnohospodárskych výrobkov sa už překonalo,
ale že zdražovanie, ktoré
si vynucuje inflácia, tře
ba očakávať a s ním sa
zmieriť.

Taká je teda situácia v
americkej
poťnohospodárskej produkcii a na
poťnohospoEarl Butz príde do Ří americkom
ma so skupinou americ dárskom trhu před konfe
kých expertov už po vlet- renciou v Říme.
kých týchto akciách. Niet Dušan Lehotský, N. York
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Co dělat v exilu?
Ferdinand

,

Velký výběr vín, lihovin a piva

I

.

dodáme kamkoli v Austrálii

i

za velkoobchodní ceny

|

Ceník na požádání

.

Peroutka

; J. KINDA & CO. PTY. LTD.

Nepolemisujeme s odpůrcem, kde' má pravdu. Exil ně: "Opusfíš-li mne, zahyneš." Znovu a znovu režim
vykládá, že exil není žádoucí stav člověka, že je to smetiště dějin, že je lépe tomu, kdo zůstal doma.
Slyšíme, že opustit dílo komunistické internacionály, která se doma roztahuje, a opustit národ je prý
totéž: zrada. Pravý smysl těchto řečí je prostý. Sověty a jim i u nás dosazený režim si přejí, aby fakt,
že sověty obsadily Československo, byl uznán za od bytou aféru, aby už nebylo proti tomu nikde ve svě
tě polemisováno, nikde theoretisováno, že by mělo být jinak. Exil překáží, poněvadž se nepodřizuje
tomuto přání.

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

1

1 nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281

1

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Nepolemisuje s odpůrcem, kde má pravdu. Exil není žádoucí stav, je to melancholie a omezené
možnosti činu, nový těžký začátek. Ale celá pravda je ta, žé v této chvíli pro Čechoslováky neexistuje
žádoucí stav člověka ani v exilu ani doma.

A. Oxley, A. Pravda, A. Ritchie: Czechosh
vakia — The Party and the People. Alle
Lané The Penguin Press, London, 1973, st!
303, $ 13.50.

Nemluvíme o těch, kteří odešli za hranice, aby jinde více vydělávali, nýbrž o těch, kteří věří, že
odešli s úkolem. Rozbírali jsme zde, jak T. G. Ma saryk pracoval v exilu, a musili jsme dospět k pře
svědčení, že jeho památný příklad se nemůže opakovat, ačkoli je to touhou mnohých. Nynější exil hledá
své možnosti ve zcela jiné situaci. Bude to dohromady skromnější činnost než byla Masarykova.

Od ledna do srpna

Masaryk byl racionalista a náboženský člověk zároveň — těžko rozhodnout, co v něm bylo silnější
— rozum a Bůh mu splývali. V Pamětech vyslovil přesvědčení, že po válce náboženský život zesílí.
Stalo se tak opravdu? Jestliže se rozhlížíme a hledá me, kterých nejsilnějších citů se dnes dovolat, sotva
můžeme stavět do popředí náboženské argumenty. Tu máme dojem, že nás Masaryk neprovádí dnešní
skutečností.

Také citujeme z Pamě
tí: o hlavním americkém
filosofovi WiUiamu Jamesovi Masaryk napsal: "Je
ho pragmatismus je mi
nepřijatelný.’ ' Avšak sž
mladší generace Masary
kovou. ti. kteří k němá
nejvíce lnuli., byla prag
matická.
Karel
Čapek
přiblížil Masaryka národ
ní duši svými půvabnými
“ Hovory", ale předtím
napsal knížku velmi sympatisující
s
pragma
tismem. Dokonce viděl je
dinou
záchranu
světa
před válkami v tom, že
se pragmaticky uzná relativnost všech pravd.
Není nám známo, že by
Masaryk Čapkův pragma
tismus odsuzoval. Snad
nějaký vývoj jeho filoso
fie nebyl vyloučen. Ale ro
ku 1925. kdy vydal své
Paměti, byl neoblomný. O
Freudově systému se vy
slovil
kratičce:
"Ne

smysl." Známe důvody
této přísností. Více než ji
né předvídal rozklad, je
muž soefccBost. může pro
paÉWíS pod vlivem ro
manticky nevázaného a
pylsét® subjektivistické
i » filosofováni, v němž
razí®! íEtnptije před pu
dy a klam se jim. Přes to
nám Bezšývá než se orien
tovat ve zcela jiné filoseffiakě krajině než jakou
ob ktáčeL Pa- desítaeticíi.
v s á d ě jjssés® Freuei se
-ozývalo v íka-wiě dosaženo'.sfi a. feyi® na. itodte všech,
ííissefl. p5*dtaiogÍL spi.sovaleHt i fikaaiiL aeaaHžeme se_. tváiSL, jakoby-cfooEB Freséa. sevišěšL
Přes: to, že sBasiaé moč by
lo zfaSĚováaB1Jaša* sbijí.
třeba a a a t o s t ■dtagftnřl
rmšffil starší pspc&eiogSSsad je také toáafca. sty
lu.

boje. Masaryk měl ne
obyčejnou schopnost vy
nalézat krátká, zápalná
hesla, ale jeho celkový
styl zřídka byl poutavý.
Zejména v7 jeho Pamě
tech. které jaksi měly být
jeho posledním slovem,
česká řeč nebyla zmobilisována. Byl zaměstnán
presidentskými starostmi,
a je až příliš zřejmo, že
tato kniha nebyla psána,
nýbrž diktována. A měla
své zvláštní úkoly. Byl to
z velké části oficielní pro
jev. v něniž Masaryk vy
jmenoval sta západních
iwlitlfciL
ssisisíerskýcli.
siesÉEiteB.. vysiascsL gsesjer áiU s

S-

se

v esSe .sešel a jirox syrá
dhfiil vystavit. viSrassi;.
DtaiL .aby iá*feé jiaésMř'ise&yl® yysechás®. A ne
ušel štěstí se svými lefe-

O C in rctsllevl byla

řečeno, že- zmcričbsori.i Prarsdějwdotaé ch těl péianglickoe řeč a vedl ji db MÍ3;,
mmf aáe

neučinili pro to dále nic
více, než že vydali sva
zek jeho oficielních pro
jevů, jež pronesl jako
president.
Nemohlo být jinak: pro
jevy byly drženy v me
zích, jež mu ukládaly jey
ho úřad a ústava. Nad
některými z nich se radi
la celá vláda. Žádala tu
něco ubrat. - tu něco při
dat. Po těchto konferen
cích a v této knize zmizel
skutečný, vášnivý Masa
ryk. 5ea. který si stěžo
val. že ho pálí v ruce pe
ro, jehož mu není dovole
no užít. Pokud na jeho
spolupracov nícich
bylo,
odkázali ho čtenářům ja
ko oficielní figuru. Mnozí
mladí lidé ho jinak nepo
znali. a mělo to své tíu
slaáky. Hledali jinde.
Beč je prostředek, jimž
dopravesje člověk své mí
něná do světa. Jestliže to(Pefaačsváiá na str. 6)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ
★

PR VO TŘ ÍD N Í ŠUNKY,

MLADÉ

KRM ENÉ

★

NEJVĚTŠÍ VÝB ĚR

★

K DOSTÁNÍ TÉŽ JE LE N Í MASO Z NOVÉHO ZÉLANDU

JAKOSTNÍHO MASA

HUSY,
A

KACHNY, SLEPICE

UZENIN

,

Telefon: 42-4782

Když jsem se v prosinci minulého roku dozvěděl,
že nakladatelský koncem Penguin vydá knihu o Čes
koslovensku, ihned jsem ji objednal a očekával ji
se zájmem, i když mne titul nijak nenadchl. Zájem
byl o to větší, že jeden z autorů prožil svá chlapecká
léta v Melbourne jako syn poúnorových exulantů
(Hany Pravdové a Jiřího Pravdy, které zná mnoho
čtenářů z divadel pražských, melbournských a nyní
londýnských, z pláten filmů a obrazovek televizorů,
p. r.). Z dosti vysoké ceny knihy jsem usuzoval,
že by mělo jít o rozsáhlou publikaci doplněnou snad .
i dokumentační částí apod. Než jsem pak knihu do
stal, musel jsem počkat tři čtvrtě roku a bohužel
hned úvodem se musím přiznat, že jsem byl zkla
mán. Nakladatelství věnovalo knize pozornost, kte
rá se mi nezdá relevantní a můj osobní dojem je,
že jde o zmarněnou příležitost, jak zapůsobit ve svě
tě pro naši věc — obnovení demokracie ve svobod
ném Československu. U Penguina nevychází často tak
krásně vypravená kniha (sazba, tisk, grafická úpra
va, papír, vazba, přebal) o Československu.
Je ovšem pravda, co se zdá zmařená šance pro
mne, nemusí být pro jiné a nakladatelství se zajisté
opírá o svůj průzkum, který snad napověděl, že o
knihu budou mít zájem pravděpodobně západní le
vicoví intelektuálové.
Obsah knihy není k mému zklamání původní. Oxley,
Pravda a Ritchie, kteří se označili za autory, se
spokojili s 22 stránkami kompilativního úvodu, kte
rý7 shrnul velmi známé skutečnosti Dubčekovy éry
a” nepokusili se o vlastní interpretaci. Jinak je kniha
sestavena z překladů 54 novinových článků, které
byly publikovány od ledna do srpna 1968 v českém
tisku (Literární listy, Reportér, Práce, Rudé právo,
Nová mysl atd.). Původní autoři článků, kteří nyní
žijí v exilu, jsou pravděpodobně potěšení prodlouže
nou publicitou, nevím ovšem, jak se z ní v tomto
smyslu těší ti, kteří zůstali doma a pro angažova
nost v Dubčekově éře nyní platí hořkou daň. V knize
najdeme překlady článků plejády novinářů a politi
ků — Vaculík. Kosík, Klíma, Tučková, Hamšíki Ha
vel. Dubček. Šik. Svitá!:, Liehm, Selucký a další.
Přes množství knih, které se dotýkají českosloven
ského pokusu o liberalizaci, stále čekáme na tu, kte
rá by odhalila jak vznik tohoto pokusu a zejména
skutečné důvody jeho zániku. Recenzovaná kniha
bohužel nepřinesla nic nového. Umožňuje rozšíření
jistých názorů a myšlenek, někdy pozitivních a někdy
pošetilých, mezi západními čtenáři. Čs. exil a ostatní
demokratičtí čtenáři stále čekají na široce publi
kovanou analýza současného Československa, která
bv wcházela z pozic antíkomunismu. Dočkáme se?
'
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
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VŠEHO DRUHU

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Víc

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridffc Rd.) zastávka č. 38
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Co dělat v exilu?
(Pokračování se str. 5)

kým počtem dobře a chyt
ře, často skvěle píšících
lidí. Vyskytuje se mnoho
směrů a i nejškodlivější
z nich je zastupován obrat
ným, vypěstovaným sty
lem. Řeč, jíž exulant chce
vyjádřit, co má na srdci,
by neměla být jako popel
ka v této soutěži.
Všechny
státy
dbají
především svých zájmů
a ■nejvíce je bolí jejich
vlastní bolesti. To je poli
tická přirozenost, kterou
nezmění žádný pravdivý
výpočet křivd a násilno
stí, spáchaných na Čecho
slovácích, Polácích, Ma
ďarech, Baltech. Buďto
exily podmaněných náro
dů mají ještě co jiného
říci', anebo budou bez vel
kých
účinků opakovat
svou melancholickou ná
rodní lyriku.

muto exilu - na rozdíl od
dvou exilů předešlých diplomatické a vojenské
činy jsou Odepřeny, co
zbývá? Zbývají některé
věčné, myslíme nevyvrati
telné argumenty, snad,
snad ■ také výmluvnost
zbývá. Ale za šedesát
let také řeč v západním
světě nesmírně se změni
la. Vzdělání jakoby sko
kem se rozšířilo, do širo
kých .vrstev,- vzrostl počet
těch, kdo píší a vystupují
veřejně, a chvat historie
přinesl nové pojmy. Na
spoustě škol je spousta
mladých lidí vyučována
spisovatelským
trikům
jak zaujmout, jak vést
jak i pobavit čtenáře. Dvt
generace spisovatelů ti
vytvořili novou řeč. He
mingway přirovnal dobrj
styl k nesentimentální, vy
Po únoru 1948 dospěl do
nalézavé, přesné práci lu Anglie udýchaný muž, je
pice pokladen.
muž byl přes noc vzat vše
Jestliže exulant se svýrr chen majetek včetně bytu
posláním vstoupí do tohotc a mimo to mu hrozilo li
zatčení.
Jeho
prostředí, může ho po bovolné
laskavý
anglický
hostitel
jmout i tréma před vel

se zeptal: “ Proč je nežalujete?”
Dnes už nevědomost o
sovětském komunismu ne
ní ve světě tak veliká, ale
přece se udržují různé
druhy nevědomosti. 'Byli
na západě dobromyslní li
dé, kteří pravili: Proč by
národ neměl přijmout a
na sobě vyzkoušet komu
nismus? Bude-li zklamán,
může komunismus zase
zavrhnout.
Snad aspoň tato naivnost vyhynula. Dvě invase, do Maďarska a do
Československa, dostateč
ně osvětlily povahu sovět
ského komunismu: za žád
nou cenu nepustí, co už
má. Národ nejen nemůže
zavrhnout
komunismus,
když jej vyzkoušel a shle
dal velmi nepříjemným,
nýbrž mu není ani dovo
leno snažit se o komu
nismus poněkud jiný, vy
slovovat slova “ reforma”
a “ humanita” , přát si,
aby komunismus a socia
lismus byly bez brutalit.
Pokud přítomnosti se

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu
v National
★

šekové účty

★

Vkladní knížky

★

Osobní zápůjčky

★

Bankovní šeky

-■ ★

Poukazy peněz do zámoří

★

Vklady s výpovědní Lhůtou na vyšší úrok

★

Pravidelné poukazy a inkasa

ir Úschova cenin
★

Cestovní šeky

★

Investiční služba

. . .

(Jj National Bank
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týká, jednoho dne, noviny
přinesly dvě zprávy na
téže první stránce. První
zpráva: Ve shromáždění
Spojených národů pochvá
lil sovětský vyslanec Gromyko dohodu sovětů s
Amerikou tak vřele, jako
snad ještě nikdy. Druhá
zpráva:
sovětský
tisk
stupňuje protiamerickóu
kampaň na úroveň, na
níž bývala za studené vál
ky. Abychom nezapomně
li, ještě jedna zpráva:
. Rusko žádá od Ameriky
větší kredity. Jak nejistý,
záhadný to partner, sovět
ské Rusko - jako by s
dvěma hlavama.
Hostitelské státy jistě
by nelibě snášely, kdyb;*
se exulanti snažili jim ra
dit, co mají dělat. Kdys
však exulanti vezmou to
to na vědomí, snad mo
hou přispět k tomu, cc
třeba vědět. Je v jejicl
draze zaplacené zkušeno
sti poznání, že až dosuc
žádný sovětský výboj ne
byl míněn jako poslední
nýbrž jako stupeň k vý
boji dalšímu. Že není ko
nec sovětské cesty, dokuc
nedostaly všechno.
Poslanec
australského
parlamentu řekl:
“ Jak
mám být proti komu
nismu, když jej znám je
nom z knih?” To není pří
pad exulantů. Oni měli
trpkou příležitost studoval
postupnou, mlčenlivou so
větskou taktiku zblízka,
když se na ně snášela.
Útok komunismu na zá
pad - přijde-li - nebude
slavnostně vyhlášen, bude
spíše do poslední chvíle
popírán. Teplá a studená
řeč se budou střídat.
Co tím vším má být ře
čeno? Exil má hledat,
čím . může prospět, je-li
možno. Jeho činnost má
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Capitol House, 1U Swanston St.,

;'

Melbourne (vedl< kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným, i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v robotu je zavřeno.
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SOLZHENITSYN. A Pictorial Record. The
Bodley Head, London, 1974, 96 str. (formátu
20 x 20 cm), 80 fotografií, $ 3.95.

Solženicyn ve fotografii
Velké postavy historie se vždy dříve či později
dočkají knihy, která čtenářům nabídne hrst myšle
nek a citátů a pak řadu fotografií počínajíc panora
matickým záběrem velikánova rodného města, a
přes reprodukce amatérských momentek z dětství a
mládí se pak dobere až k mužné tváři. A tak se také
muselo stát Solženicynovi. Jsme rádi, že jeho posta
va stále poutá pozornost západního světa, snímky z
jeho rodinného života mohou přiblížit, a pak — mají
vděčné zájemce. Mám jen trochu obavu, aby přemí
ra okrajových publikací o Solženicynovi nerozmělnila základní tézi jeho díla a života — alarmovat
proti krutosti a nespravedlnosti sovětského režimu
a přinést alespoň zrnko naděje svobodnějšího živo
ta těm, kteří v Sovětském svazu žijí. Nevím, zda
Solženicyn stojí o publicitu nabídnutou v knize foto
grafií. Pokud pomůže jeho filosofii a záměrům, mů
že být vítána. Mám jen obavu, aby se čtenářský trh
Solženicynem brzy nepřesytil. My vlastně nepotře
bujeme Solženicynovy fotografie, ale jeho myšlenky
a jeho práci k prospěchu demokratického světa.
Chapadlo demagogie se začíná rozlézat.
Fotografický záznam Solženicynova života je jinak
zajímavý, graficky dobře uspořádaný a často nedo
konalé a amatérské záběry zvyšpjí autenticitu a
udržují ladění. Fotografie jsou proloženy krátkými
texty, většinou citáty ze Solženicynových děl.
IP

být ' disciplinovaně infor
mativní, argumenty orga
nisovaná. Jedna resoluce
je lepší než pět. Anonym
ní práce je vhodnější ne)
ta, která si činí nárok ns
osobní slávu. Musí býi
překonána národně sub
jektivní atituda jako hlav
ní obsah veřejných proje
vů exilu. Zase jednou, jak

Masaryk učil. Českoslo
venská otázka má být
otázkou světovou: zlo, kte
ré se děje Čechům a Slo
vákům, děje se nebo se
bude dít světu. Ruské
vojsko v Československu,
v boku demokratického
obranného souručenství,
je palčivá otázka světová.
(Pokračování příště)

S P O R T O V N Í K LU B S L A V IA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VESELOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 19. října 1974 v sále St. Kilda Bowling Club-u

Fitzroy Street, St. Kilda (blízko nádraží St: Kilda)
Začátek v 8 hodin, konec v 1 hodinu
Vstupné. $ 4.Všechno občerstvení k dostání za běžné ceny
Večeře dle objednávky
K tanci hraje orchestr LA STRADA
Reservování míst: telefon 98-5756 (Chrpa), 96-5884 (Peterka)
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Ota Filip: Blázen ve městě (Fischer, Frankfurt, 1972)

Jak se dělá román
Otu Filipa ctenari HD znají. Mluvili jsme v minulých číslech o jeho románech
CESTA KE HŘBITOVU a NANEBEVSTOUPENÍ LOJZKA LAPÁČKA ZE SLEZ
SKÉ OSTRAVY, v č. 18 jsme přinesli rozhovor s ním. Proto jen krátce: narodil
se 1930 v Ostravě, přesídlil však za války do Prahy. Po maturitě pracoval jako
sportovní redaktor v Mládě frontě. V KSČ vydržel jen rok. Krátce po vyloučení
byl zatčen a odsouzen, kteréžto štěstí ho potkalo ještě dvakrát, naposled r.
1969, poté, co vyšel román, o němž budeme dnes vyprávět. Za Pražského jaru
byl lektorem české moderní literatury v ostravském nakladatelství Profil. Po
15 měsících pracovního tábora se živil jako rozvažeč mléka a nábytkář. Letos
na jaře mu čs. úřady oznámily, že už nepožívá ochrany čs. zákonů a vystavily
celé jeho rodině vystěhovalecký pas. Filip dnes žije v Mnichově. NANEBE
VSTOUPENÍ LOJZKA LAPÁČKA vydá kolínské nakladatelství IN D E X , CESTU
KE HŘBITOVU curyšská KONFRONTACE, která ještě letos reedituje česky
BLÁZNA VE MĚSTĚ.

Příběh Jana Gajdoše
hrdiny
nehrdinského,
blázna ve městě, se nedá
podle přísných literár
ních měřítek nazvat ro
piánem, i když má téměř
všechny znaky tohoto li
terárního žánru. Chybí mu
však ucelenost, jednolitý
proud vyprávěného; je to
- formálně - záznam, z
čeho
spisovatel román
vytvoří. Výchozí pozice,
několik faktů, které má
autor s Janem Gajdošem
společné,
jsou pevným
základem. Na tuto kostru
zavěsil
Filip
úmyslně
spoustu epizod s několike
rým vyzněním. Řekněme
to Filipovými slovy:
“ Je hodně věcí, na kte
ré nesmím, zapomenout.

Některé z nich bych rád
domyslel, spousty epizod
se mi nabízejí, abych z
nich vytvořil příběhy, na
bízejí se mi nesčetné va
riace, z nichž si budu mu
set vybrat a pečlivě tří
dit. Proto jsem se roz
hodl přistoupit k práci
odpovědně, neunáhlit se a
dopodrobna vypsat vše po
třebné,
abych
později
mohl začít psát už na
čisto.”
Blázen ve městě je te
dy jakýsi zápisník nápa
dů, naznačených řešení, z
nichž některé spisovatel
zavrhuje. Tento třídivý
proces se ve vyprávění
několikrát opakuje, avšak
na čtenáře nepůsobí ruši
vě. Naopak, vyvolává v

Smutný muž
Jaroslav V á l e k

Je štěstí, že jsem se odhodlal napsati své paměti
v poměrně mladém věku. Neboť s přibývajícím stá
řím ubývá paměti. Je mi jasné, že kmeti kol sta let
nemají zdáni, co bylo dnes ráno, neřku-li, co se
odehrálo v jejich útlém dětství. Vzdor tomu však
přesto jsou v knihovnách řady svazků, jejichž auto
ři překročili osmdesátku. Zajisté si museli po celý
život dělati poznámek do rozličných notýsků. Taková
činnost má však háčky. Za prvé musí člověk umět
psát. Pak musí míti u sebe pokaždé papír a tužku,
nevěda, kdy se odehraje něco neobvyklého. To může
býti často nepohodlné, kupříkladu překvapí-li nás
událost při koupání v moři či když máme právě obé
ruce zaneprázdněny, ať už činností milostnou nebo
střelnými zbraněmi. A v neposlední řadě musí ko. nečně ten, kdo to napsal, dovést to přečisti. Umí-li
obojí, klobouk dolů!
Co se týká mne, můj život byl hnán kupředu ta
kovou silou vichřice a obetkán tak zasukovanými.
příhodami, že jsem se vzdal jejich zapisování, ještě
než jsem se tomu naučil.
Přemýšlím-li nyní někdy o svém dětství, musím,
bohužel konstatovat, že se splnilo pouze jediné mé
přání z té doby: když mě učitelé tahali za vlasy,
přával jsem si, abych žádných neměl.
Nebyli však, toho musím přiznati, všichni mí pe
dagogové zlí. Jednoho z nich jsem si dokonce ne
všedně oblíbil. Jméno mi dávno vypadlo ze závitů;
vzpomenu-li na něho, říkám mu Makarenko. Byl mi
sympatický, takže jsem' pokládal za samozřejmost
tykati mu. Ve třetí třídě ho to konečně dopálilo.
Nevím proč. “ Jaroslave,” zvolal, “ zítra mi přineseš
padesátkráte krasopisně napsáno ‘Nemám tykat:
panu učiteli” . Příštího dne" jsem trest přinesl, a to
dokonce dvojnásob — žádanou větu jsem napsal sto
kráte. Makarenko spočítal řádky a pravil otcovsky:
“ Řekl jsem padesátkráte. Proč jsi, hochu, napsal
stokráte?” Upřel jsem na něj své upřímné oči a řekl
po pravdě: “ Já ti chtěl, vole, udělat radosjt.”
Tělesné tresty jsou ze vzdělávacích zařízení vy
mýceny, bohudík. Nahradil je styk vzdělavatelů^
rodiči. Vím to, neboť jeden z mých mladších bratří,

ěm pocit, že je účaster
mrčího procesu, že náhlí
i do spisovatelovy umě
:cké kuchyně, že sledují
:ho metody.
A děj je i bez odboček
ložných, ale vyeliminovaých řešení, velmi složitý
evypráví se chronologie
y, postupně. Je sestaver
; zpětných záběrů, ze
zpomínek, které se prolí
ají, abychom tak řekli
s “ současností” obýváte
i jediného domu v mě;ečku na moravsko-slezcém pomezí. Osudy jedotlivců - a je jich poíhnaně - na sebe navzá:m působí, určují však
lavně život Jana Gajdo
;. Autor všech těch osm
artají, manželských pá

rů i jednotlivců, nejdřív
krátce uvádí a postupně
je vybavuje vlastnostmi,
které Budou v románě
mít, minulostí, která není
nikdy docela jistá, proto
že je předmětem autorova
výběru z nabízejících se
možností. I když se je
jich konflikty, jejich pří
tomnost
vypráví dopo
drobna, mají význam jen
ve vztahu k hlavnímu
hrdinovi, Janu Gajdošovi.
Postavy, které autor sta
ví na postranní kolej, ne
jsou však schématické,
žijí plným životem, byť se
o něm čtenář dovídá po
troškách.
Filip svým postavám
nedává mnoho šancí vést
spokojený život. Ale jak
spisovatel řekl v našem
interview, raději než po
stavy absolutně kladné
nebo záporné má pologaunery a polosvětce, lidičky
dotlučené a kolem sebe
tlukoucí, zraněné a při
máčknuté velkými udá
lostmi,
které
nemohli
ovlivnit a někdy je ani
nepochopili. Utlačený je i
Jan Gajdoš. Při jedné
slavnostní příležitosti se
dopustil blázniviny na

Spytihněv, má dceru. Ta je shodou okolností mou
neteří. Jmenuje se po svém otci Spytihněva, třebaže
jsem jako kmotr navrhoval Jaroměř. Nuže — Spy
tihněva přinesla jednou ze školy poznámku: “ Je zlá
a neustále žvaní.” Můj bratr odepsal: “ Je po matce.
Zbil jsem obě.”
Zmíněná Spytihněva není mou jedinou neteří. Mám
jich celou sadu. Ale ani toho nedosti. Vlastním rov
něž přehršli synovců. Jeden z nich, Bořivoj, postával
jednoho jarního poledne s kamarádem na rušné kři
žovatce; pozorovali dopravního strážníka, kterak uka
zuje automobilům směr.
Zakrátko si jich všiml. Potom zašel k nim a pra
vil s úsměvem: “ Nu, chlapci, až vyrostete, chtěli
byste také k SNB?” “ Já nikoliv,” řekl Bořivoj, “ já
se učím dobře, ale tady Franta, ten je blbý jak po
leno.”
Z těchto pár nahodilých vzpomínek je nabíledni,
že naše rodina vychovává své potomstvo s péčí a
láskou, pomineme-li občasný povzdech naší babičky,
která říká, že děti jsou nejkrásnější, když se dělají.
Měla jich dvanáct. Když ji později lékař předepsal
“ anti — baby pilulky” , házela jimi po dětech oknem.
Snažím se, kterak videti, tříditi své vzpomínky
chronologicky, leč nemusí to býti pravidlem. Jak ře
čeno, nemaje notýsků, dovolím si tu a tam přeskakovati, zejména v oněch choulostivých místech, kte
rá se dotýkají mého vztahu k druhému pohlaví. Bu
de to škoda, neboť se právě na tomto území odehrálo
mnoho zajímavého. Musím nicméně uznati, že jde
o jedno z míst, kde je censura na místě. Ačkoliv si
nejsem jist, zda samotná censura jako taková není
mnohokráte horší nežli oplzlé historky.
Vezmeme-li to se ženami filosoficky a od základů,
zjistíme, že na poměr mužů k ženám je spousta
náhledů. Trochu pravdy měl onen mudrc, který pro
nesl, že manželka nám pomáhá sdíleti starosti, kte
rých bychom vůbec neměli, kdybychom si ji nevzali.
Celé roty slavných jmen občas pronášely výroky o
ženách, a to od nepaměti až po naše dny. Marně.
Banální příběh Adama a Evy se odehrává stále zno
va. Avšak mne do toho netahejte.
K věci: tímto poněkud nesrozumitelným úvodem
jsem hodlal naznačiti, žé mé paměti se budou dotý
kat! dětství, jinošství a ještě krůček dál až do ny
nějška.

PODZIM
František Halas
Jak peníz tiše položený slepci
jsi tu můj podzime
jak peníz položený slepci
jste tady vy dny mé
Ty krásná větrnosti čistá
mi v dýmu nati dětství vracíš zpět
a zase žádostiv se vracím v stará
místa
svou lásku povědět
Chudobě tvé a lidské bídě
že navždy jsem jen s ní
podzime ve své tesklivině
jen na mne dolehni
a vyplať kovy listí svého
mě ze dnů odraných
a zbav mě všeho bázlivého
bych jiné v sebe vdých
Jak peníz tiše položený slepci
jsi tu můj podzime
jak peníz tiše položený slepci
jste tady vy dny mé
(František Halas zemřel před 25 lety —
27. října 1949)

vztek svému protivníku,
která mu vynesé osm let
pracovního tábora.
Když se vrátí do spole
čenství sousedů v domě,
nesmí už - pochopitelně učit. Je zaměstnán v to
várně a snaží se sžít s

prostředím, kterému se
za ostnatým drátem od
cizil. Neočekával ovšem,
že ho sousedé, společnost,
přijmou s otevřenou ná
ručí. Započítal ve svých
lágrových snech o životě
(Pokračování na str. 8)

Počněme od Adama. Příjmením se jmenoval Juchelka a stal se mým kmotrem. Ke křtu mě nikdo
nenesl. Šel jsem hrdě sám. K tomuto aktu došlo
totiž až někdy v době, kdy jsem postoupil do třetí tří
dy, tedy nějak okolo dvanácti. Zpoždění bylo zavi
něno protáhnuvším se sporem o mé jméno. Náš
otec choval nevšední zálibu pro jméno JSmil. Tak se
jmenovali už všichni mí dosavadní bratři, neboť otec
často prosadil svou. Zřídkakdy na něho platila má
matka Anežka, takže se občas v naší rodině vyskytlo
jméno Anežk. Pouze bratr Otokar, ten měl od pra
dávna nějaké extravuřty. Ten jediný se jmenoval
František. Táhlo se to s ním po celý život. Vystudo
val dálkově zvláštní školu, pojal řadu funkcí, aby se
nakonec stal předsedou.
Díkybohu se nikdo nehádal o mé příjmení. Tu
bych byl dodnes nepokřtěn.
Sociální prostředí, v němž mi bylo vyrůstati, .bylo
poznamenáno chudobou, což mi později dopomohlo ke
studiím. Živili jsme se všelijak, převážně však bram
bory. Jen v neděli mlátila matka kladivem do stolu,
aby se sousedé domnívali, že máme řízky. K obědu
jsme vypili horkou H20 a vyšli provokativně na
balkon s párátky.
Vyspíval jsem záhy. Jednoho dne, když mě matka
vyvezla do parku v kočárku zhotoveném z ústřední
ho topení, chlubila se: “ Náš klučík má teprve dva
roky a už sedí!” Jedna z dam se ze zájmem otázala:
“ Proboha, co provedl?”
Jen mlhavě se pamatuji na dědečka Křehuleho.
Vím, že trpíval občasnou ztrátou paměti. To, když
se ho otec ptal, kam opět uschoval spořitelní knížku.
Měl vzhled starého zlatokopa a jaksi se do našeho
rodinného prostředí nehodil. Podezřívám ho dodnes,
že se k nám vloudil jako cizí člověk, a to ostatně v
tom množství nebyla věc nemožná. Později se n u s
věkem ještě přitížilo. Jednoho jarního odpúldne ho
matka vyvezla na dvorek. Z ničeho nic počal děsila
vyrážeti zvuky podobné oněm, které vydává válcovna
plechu. Ztrnulá matka běžela pro lékaře. Ten dědeč
ka prohlédl a otázal se, co že mu je. “ Nic.” TfflBsírdil se děd, “ je hezky, tak si zpívám.”
(Z knihy Smutný muž, kterou vydal© n a if irf i li htníi
KONFRONTACE z CURYCHU. Knike m ě n * S jednat
též v HD.)
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Jak se dělá román
(Pokračování se str. 7)
za dráty nesnáze, lidsko1
.?
slabost a zlobu. Předtu
cha se mu však splní , na
stopadesát procent. Ně
kteří sousedé v domě se
vyšvihli do vedoucích po
zic, jiné režim zničil, do
hnal k sebevraždě. Svět,
ňa který byl Gajdoš zvyk
lý z dřívějška, se změnil.
Hlavní změna se stala v
jeho manželství. Po ne
věře, které se jeho žena

dopustila v jeho nepří
tomnosti, nemůže s ní na
jít společnou řeč, nemají
si už co říci. Gajdoš v ní
hledá marně oporu, důvě
ra se mezi nimi vytratila.
Hledá marně i jiný zá
chytný bod, stébélko slá
my, kterého by se při
držel. Aby prolomil kruh
okolí, s nímž si neví rady
a které ho svírá jako
předtím dráty, opustí mě
stečko a putuje, aniž ví

DOMOVA

kam. Po marném bloudě
ní se však vrací s kolotočářkou Ilonkou do města
zpět. Policie, která po
něm pátrá, protože jí je
jeho náhlé zmizení po
dezřelé, ho pozná; ale
Gajdoš místo aby před ní
utekl, jde sám na stanici
Veřejné bezpečnosti.
“ Bude už asi toužit po
teplých kamnech okrská
ře, po smradech a výpa
rech služební místnosti s
naolejovanou
podlahou,
po dokonalém profesionál-

14. 10. 1974

ním mechanismu, který
ho uchopí a provede úskalím budoucích dnů,
týdnů nebo roků.. Jan pře
stane vnímat čas. Až
půjde ulicemi, které bude
tak dobře znát, bude se
mu zdát, že se ulice ro
zestupují. Bude mít dost
místa pro svůj,. vrávoravý
krok uprostřed vozovky.
Bude si zpívat: Na tom
boršickém mostku, hrály
dvě panenky v kostku.
Ještě nebude v místnosti
okrskáře, a už cítí její

— V Efretikonu u Curychu vystavoval od 7. do
29. září v Krausově gale
rii svá díla malíř Lecoque-Kohout, pražský rodák,
žijcí dlouhá léta v Paříži
a nyní v Los Angeles. Kri
tika přijala výstavu vel
mi příznivě.
— V Clevelandě oslavil
zápach, pot mužů v uni
formách. Už abych tam
byl, řekne si Jan Gajdoš
asi.”
J. S.

Dlouhodobá
investice
do zručnosti
UČEŇ
Nemůžete udělat chybu, jestliže použijete učňovství k vybudování
úspěšného podnikání.
Výuční list můžete skutečně považovat za prvotřídní dlužní úpis!
Dividendy přijdou ve formě výrobků lepší jakosti, zvýšené produktivity
a větší možnosti získat odborníky v příštích letech.
Vyučení řemeslníci jsou právě ti lidé, kteří u Vás mohou zastávat vyšší
technická a jiná vedoucí místa.
Plánujete-li účelně, je pravděpodobné, že Vaši učedníci budou chtít zůstat
u Vás v zaměstnám i po vyučení.- Jako Vaši budoucí předáci, vedoucí či
ředitelé pomohou Vám svou odborností a svou větší příležitostí k
potřebnému výcviku získat větší výkonnost Vašeho podniku.
Nynější finanční podpora:
Příplatek na mzdu S 454.- ročně se vyplácí za všechny schválené učedníky
prvním rokem, s dalšími příplatky až do S S0.- měsíčně na zvláštní
instrukce mimo běžné zaměstnání — rovněž za všechny schválené učedníky.
Je to investice do budoucna, kterou si můžete dovolit a z níž budete
mít prospěch.
Podrobnější informace si můžete vyžádat v místní kanceláři pracovního
úřadu.

CES
Jsme tu, abychom vám pomáhali
COMMONWEALTH EM PLO YM ENT SERVICE

6.
října
sedmdesátiny
Martin Hrabík, předseda
tamního
Krajanského
sdružení, vydavatel sbor
níku Novina, Před válkou
byl generálním tajemní
kem dorostu Republikán
ské strany, od roku 1940
do r. 1945 byl v nacistic
kém koncentračním tábo
ře, po únoru odešel do
exilu.
— šachový velmistr Lu
děk Pachman hrál - ač
nemá německé státní ob
čanství - poprvé za Ně
mecko na mezinárodním
šachovém utkání šesti ná
rodů v Eckernfoerde v
severním Německu. Docí
lil tří výher a dvou remiz
a tím dopomohl německé
mu mužstvu k vítězství.
— Od 8. září se konala v
Bielefeld-Brackwede v zá
padním Německu výstava
čs. exulantky, malířky^ a
graficky Vlasty Benešo
vé. Výstavu
zahajoval
německy starosta města a
česky Luděk Pachman
(který, jak jsme už ozná
mili, ' byl zvolen českým,
předsedou tzv. Svobodné
společnosti na podporu
přátelství s národy Česko
slovenska, která má sídlo
v Mnichově). V této funk
ci měl v posledních tý
dnech několik přednášek
v německých městech, na
televizi aťd. K 6. výročí
okupace
Československa
měl v Curychu projevena
protestním shromáždění,
které organizovaly tamní
čs. organizace. Přitom po
zdravil ruský přítomného
spisovatele Alexandra Solženicyna.
— Sedmý sjezd Společno
sti pro vědy a umění se
koná od 15. do 17. listo
padu 1974 na právnické
fakultě Newyorské univer
sity , (New York Universi
ty School of Law, Vanderbilt Halí). Banket a
koncert se koná 15. listo
padu večer v hotelu Prin
ce George, 14 East 28th
Street, New York City: Na
sjezdovém koncertu budou
účinkovat: Rudolf Firkušný, Karel Husa a cellista
František Smetana.
— V Pacific Grove v Kaliforniii zemřel ve věku
52 roků Miloš F. Jilich,
spoluzakladatel Svazu čs.
studentů v exilu.
— Newyorské nakladatel
ství Dover vydalo knihu
Milana Fryščáka “ Say It
In Czech” . Kniha má 277
stran a stojí $ 1.25.
— František Oberpfalcer.
který žije od roku 1968
ve Francii, měl v galerii
La Maison des Métiers
ďArt Francais v Paříži
výstavu gobelínů.
-- ČS/SVU

Opravy

radiopřístrojů, TV,
vádí spolehlivě a levně
transist. a domácích
elektr. spotřebičů proE. HALUŠKA

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

HLAS

14. 10. 1974

DOMOVA

Jubilant
a neutralizace střední Evropy
K "74" prof. Stanislava Velínskéht

Význačný čs. vědec z oboru psychologie a pedagogiky, universitní profesor Stanislav Velínský se do
žívá 18. října pětasedmdesáti let. Žije nyní na odpočinku v Oxfordu a svůj čas věnuje plně exilové práci.
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Ze života prof. Velínského a jeho bohaté činnosti učitelské, vědecké a publicistické uvádíme aspoň
několik údajů: Doktorem filosofie byl promován r. 1924, universitní docenturu získal r. 1928, v letech
1928-29 působil na Columbia University, potom řídil tři roky čs. pedagogickou revui "Nové školy", roku
1947 byl jmenován profesorem Karlovy university.

Od počátku svého uči
telského povolání věnoval
hlavní
zájem
aplikaci
psychologie na pedagogic
kou praxi. V tomto oboru
uveřejnil na sto pokusných
studií, z nichž tři obsáhlej
ší byly uveřejněny také
ve známé francouzské re
vui “ Année Psychologique” . V roce 1935 založil
v Praze Český pedago
gický ústav a rok na to
Střední školu individuální
výchovy. Škola už tehdy
zavedla pracovní metody
do tříd, samosprávu žáků,
individuální hodnocení a
odstupňování úkolů, vy
užití individuálních zájmů
apod. V r. 1941 měla ško
la už 250 žáků, ale byla
nacisty zavřena. Po vál-

HODINÁŘ *
ZLA TNÍK *
STEVEN VARDY

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

ce, v letech 1946-47 byl
zájem mnohých rodičů
tak veliký, že vymohli na
městu Praze propůjčení
pozemku na stavbu budo
vy vhodné pro moderní
pracovní metody. Upsali
také půjčku na jeden mi
lión Kčs. Plány se školou
však překazil "vítězný
únor” . Ani komunistický
- stejně jako nacistický režim nemá zájem o vý
chovu individualit. Prof.
Velínský odešel s rodinou
do exilu. V USA učil na
různých universitách a v
rámci
školské
akce
UNESCO působil také čas
v Bangkoku jako poradce
siamského
ministerstva
školství pro výchovu uči
telů psychologie. Z jeho
větších knižních publikací
uvedeme aspoň: Indivi
duální základy sociální
pedagogiKy, Asociační ji
stota
základem
učení.
Psychologie
pozornosti.
Výzkum didaktické kapa
city žactva a Personali
ty^ Superstructure.
Pro

neutralizaci

od Baltiku k
černému moři

Prof. Velínský je od po
čátku členem čs. porad
ního sboru
v západní

g

* Moderní * Slohová * Klasická
OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
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Kupujte přímo od českého výrobce S. & G. Veselý g
Továrna a výstavní síň
H
S. & G. L l f M E N CO.
8-10 Cadogan St., Marrickville, NSW. 2204 ■
P. O. Box 634, Marrickville 2204
■
Telefon (STD 02) 51-7278
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Evropě. Jakmile se zača ■ Rakouska. Předem pochy
ly šířit zprávy o svolání bující apodiktické rozu
Evropské konference pro mování, že “ to Kreml ne
bezpečnost a spolupráci, přijme” nebo, že “ Zápac
pochopil, že se naskýtá to nebude prosazovat” ,
vhodná příležitost k pro může odradit jen malověr
pagaci myšlenky na ne- né. Předpoklady vytváří
utralisaci dříve svobod propaganda. Politické re
ných států mezi západní ality se mění a s nimi i
Evropou a Sovětským sva tzv. “ hmatatelné skuteč
zem. Jde o myšlenku, kte nosti” , z jejichž přeceňo
rá se zrodila v čs. exilu vání a strachu jsme v
už v roce 1955. Brzy po údobí desíti let už dvakrátom se podařilo skupině , te ztratili svobodu a stát
čs. politických vězňů pro ní nezávislost. Jistě není
pašovat připiš presidenta důvodu, abychom zapomí
Eisenhowerovi na podpora nali na to, že “ tam svět
tohoto návrhu. Je také ne se hne, kam síla se na
sporně
nejvýznačnějším pře” ! A počátkem síly je
podnětem ke smírnému, myšlenka. Je ovšem nutné
mezinárodně - politickému ji soustavně vysvětlovat
řešení trvale neudržitelné a iniciativně prosazovat
situace, vytvořené násilím ve všech západních kru
ve střední a východní zích politických, syndikátEvropě. Postupně se k té ních a kulturních. Nehá
to čs. iniciativě vyslovili zet sami sobě klacky pod
kladně vedoucí představi nohy. Nevzkazovat našim
telé exilových mezinárod doma, že to není možné
ních Unií - křesťansko-de- a neodrazovat je tak od
mokratické, liberální, od jejich vlastního úsilí v
borářské a socialistické - tomto směru. Na druhé
a také řada bývalých dip straně přece nemůže být
lomatů, hlavně maďar posláním exilu, aby propa
nějakou “ stranu
ských, polských a rumun goval
ských. Maďarským přá mírného pokroku v mezích
Kremlu nebo
telům se podařilo získat zákona”
pro myšlenku větší počet marx-leninismu.
V Helsinkách
nynějších členů americ
kého kongresu a čtyři mi
a v Ženevě
lióny podpisů v Severní
Před Helsinkami dopo
Americe a v západní
ručily neutralizaci Čs. ná
Evropě.
rodní rada americká svým
Za dané situace v Evro přípisem presidentu Nixopě je zřejmé, že uplatněni noví a čs. poradní sbor
práva na sebeurčení pod v záp. Evropě svým meodevzdaném
maněných národů může jít morandem
jen cestou neutralisace je všem západním vládám,
jich států, podle vzoru které mělo příznivý ohlas

RECORDS
:
\

P. O. Box 16,
WILLOUGHBY, NSW. 2069

v západoevropském tisku.
Na propagaci neutrali
zace vydal prof. Velínský
velmi dobrou, anglicky
psanou studii, úvodem
poukazuje, že takové ře
šení je positivní cestou ke
skutečné evropské bezpeč
nosti a opravdové spolu
práci. Dále uvádí obsah
dohody na Jaltě, týkající
se “ osvobozené Evropy” .
Nejobsáhlejší část věnuje
významné historické úlo
ze, kterou splnila střední
Evropa jako hráz proti
barbarským vpádům z
východu, hráz, která za
chraňovala Evropu západ
ní.
Jeho studie byla dodána
všem západním delegacím

N AB ÍZÍM E VÝTEČNÉ

UBYTOVÁNÍ

:
_ oddělený pokoj, kuchyň, koupelnu,
=v_ našem domě v Castlecrag (Sydney) paní nebi
: pánovi^ (pensistům), nebo samost. osobě nebi
: manželům, náhradou za udržování naší malé za
: hrady a krmení psa (velmi přátelského Dobrmana!
■a braní ho na procházku. — Prosíme reference
: O další informace volejte Mrs. SHELDON:
:
v obchodní době tel. 69-5669,
:
po hodinách 95-6949 (Sydney)

íiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimimiimmiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiii
LYŽAŘI — TEN ISTI !

Všechno prvotřídní vybavení
| Confin. "G O U R M E T"
^Restaurant "L A B U Ž N ÍK "
129 Bayswater Rd.
P
Rushcutfers Bay
t

Sydney, tel. 31-7393

|

\
JBH h R

1 Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h. i
i odp. a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po i
i celý dne, v pondělí zavřeno.
i
I
tvto

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

J

-ir^šŤ návštěvu se těší rodina Novotných.

J

ČESKÁ RESTAURACE
MORAVSKÁ
JIZBA

pro Váš oblíbený sport
najdete v speciálním obchodě

’

“ Moravian Lodge”

HENRI’S SPORTS VVEAR

|

290 Bondi Rd., Bondi (Sydney)

2 Bay Street, Double Bay, NSW. 2028

Telefon (Sydney) 328-1119
:

Krajanům poskytneme 10% slevy

’

Telefon 300-9783

|

Otevřeno denně od 6. hod. večerní do půlnoci

,
;

=

v Helsinkách a znovu v
Ženevě. Dále byla také do
dána řadě parlamentních
delegátů a novinářů při
zasedáních Evropské ra
dy ve Štrasburku a Zápa
doevropské unie v Paříži.
Prof. Velínský byl příto
men v Helsinkách při
první “ vrcholné schůzi” .
Potom, když jednání byla
přeložena do Ženevy, po
byl ve Švýcarech celý
měsíc. Informoval, vysvět
loval a snažil se přesvěd
čit. Ke konci loňského ro
ku se tam znovu vrátil,
neboť dostal od řady šé
fů západních delegací po
zvání k informativnímu
rozhovoru.
(Pokračování na str 10)

S Y D N E Y

:

1

(v úterý zavřeno)
Srdečně Vás zvou
manželé Dagmar a Václav Toldy

-10-

HLAS

DOMOVA

Dějepiscovy úkoly
Karel Schwarzenberg

Úkoly českého dějepisce v emigraci plynou z to feudální instituce, pro státoprávní pojmy oněch dob
ho, jaké možnosti mu emigrace dává; možnosti, jaké vůbec.
nebyly do té míry v mocnářství, ani v První repub
Rozhlédneme-li se po -českých dějinách, najdeme
lice. Je tu možnost držet se plně zásady Palackého: plno jednotlivých otázek, které lze lépe projednat,
držet se pravdy “ padni komu padni" plněji, nežli nevidíme-li v dějepise pomůcku každodenní politiky,
se to zdařilo samému Palackému. Své úvahy o ta hledáme-li pravdu a ne -hůl, která dovolí dnešního
kových úkolech můžeme sotva začít lepším příkla protivníka tlouci.
Vezměme myšlenku slovanskou! Pokolení posled
dem, nežli jsou omyly Palackého ve věci poměru
ních let rakouského mocnářství bylo vášnivě oddá
českého státu k středověké říši.
Plně cítíme, jsme plně přesvědčeni, ba neúnavně no slovanské myšlence — protože slovanskými sym
vykládáme svým přátelům, že bezprostřední. vztah patiemi bylo možno tlouci Rakušany a zejména Něm
dějin k žiýé politice dává českému dějepisectví je ce. Pokolení emigrantů-osmašedesátníků i s vrstev
ho půvab, jeho kouzlo, jeho význam. Ale tato sku- níky doma jsou všichni slovanských sympatií prázdni
: tečnost nesporně v sobě chová také nebezpečí, svůd — jakoby Rusové nebyli poddaní komunistů stejně
nou okolnost, nástrahu — že politická úvaha může neradi, ba s větším krveprolitím nežli všichni Čecho
Svést dějepisce k nesprávnému chápání minulých vé . . . Dějepisec, který bude hledět nevázat se ani
událostí. A to se Palackému stalo v přímé souvislo příchylností ani nenávistí — sine ira et studio, to
stí s jeho památným přípisem Frankfurtskému ně bylo už přede dvěma tisíci léty heslo dějepisců —
meckému' úšťavodárnému sněmu. Události ty jsou ^především kriticky prohlédne podivné, vybíravé všeznámé: Palacký byl pozván, aby na sněmu zasedl, slovanství oné generace před první světovou válkou.
aby pomáhal tvořit německou ústavu, vše proto, Tehdy redakce pražských novin překypovaly láskou
že Čechy jsou “ starobylou součástí Německa” . ^Pa- k Rusům a Srbům, mezi Srby pak vychvalovaly Kalacký Odmítl a dovozoval, že Čechy nikdy součástí raďorděviče na účet Obrenovičů — o těch se ještě
Německa nebyly. Palacký se ovšem mýlil — ale zmíníme — zatímco projevovaly břitkou nelásku k Po
jeho omyl byl více než pochopitelný, byl přímo ne lákům a Chorvatům. A proč Národní Listy hubovaly
zbytný, neodvratný, uvážíme-li, že právě i svolava Poláky a Chorvaty, proč nadávaly králi Milanu Obretelé onoho sněmu, tehdejší němečtí vlastenci, o všem novičovi? To nebylo tajemstvím: bylo to proto, že ti
tom mluvili a myslili podle představ, které byly pro všichni platili za spojence rakouské vlády. Nyní je
skutečnosti tisíc let staré prostě nepouživatelné. tedy na čase posoudit ruské, polské, jihoslovanské
Rozuměj: představovali si, že Čechy nějakých osm- dějiny věcněji “ padni komu padni” .
Je tu ovšem i tohle. Jestliže Národní Politika moh-j
set let — od dob svatováclavských do konce říše v
r. 1806 — patřily k německému území, které se sice la po mnoho let soustavně nadávat králi Milanovi
postupem času — a hlavně ovšem samotným rozpa za to, že je přítelem tehdejší vlády — a žádný re
dem říše — rozpadlo na mnohé státy, ale které daktor Národní Politiky za to nebyl popraven, ba
může slušně — výkonem všenárodní Svrchovanosti ani ztýrán, ba ani vyhozen z redakce — bude lec
všeněmeckého sněmu — být přebudováno v moderní, který osmašedesátník chtít prohlásit rakouské moc
nářství za jakousi rajskou zahradu svobody. Není
více-méně jednotný stát.
Palacký dobře věděl, že tak tomu nebylo; i tvrdil, ovšem sporu, že v dnešní Praze žádný spolupracov
že Čechy nikdy nepatřily k Německu, ba ani k ník žádných novin nejen že nesmí, ale především
nadávat žádné cizí vládě za to, že
říši — což nebylo, zdůrazněme, totéž — a tím da! n e m ů ž e
Němcům příležitost jeho, a český dějepis vůbec, tu je to spojenec pana Husáka . . . A přece Rakousko
pit; protože tak, jak on to v zájmu české svrcho rájem nebylo.
češi měli své-pohnutky, proč nebyli s Rakouskem
vanosti napsal, to také nebylo. Jak to tedy bylo do
spokojeni; ale dívali se na celé své dějiny šmahem
opravdy?
Od dob pokřesťanštění, ale hlavně od té doby tak, jak to potřebovali pro odůvodnění protirakouskdy otec a syn Boleslav rozšířili moc Čechů na všech kébo odboje. Síla politické aktuality se projevila na
no území od Ještědu do Šumavy, měli Přemyslovo: příklad ve věci Jana žižky. žižka nesporně spálil
državu se všemi náležitostmi svrchovaného státu — mnoho míst a pobil mnoho lidí v Čechách. Ale po
zejména též s vlastní mincí. Ale dostávali na zem: razil na Vítkově císaře pána; pobil mnoho pražských
tu léno od německého panovníka, který od dob Otj a jiných Němců; provozoval záští proti jihočeskému
Prvního — tedy právě od dob Boleslavových — by magnátovi Oldřichovi z Rožmberka; vše to stačilo
•římským císařem. Ba co "více: když se rozeznávali z něho udělat národního hrdinu, jehož podobizna zdo
římská říše celá, a říše římská národa německého bila kdejakou veřejnou místnost. Proto se k žižkovi
a když se k Německu počítaly državy těch knížat hlásily po sobě dva útvary, oba naprosto vzdálené
...která chodila na říšské spěmy, není. pochyby, že ne od jeho představ a cílů. Vlastenecký legionář byl
tyto sněmy česká knížata chodila. Jak se poměr ter nekonečně cizí husitskému bohosloví; komunisté, kte
vyvíjel dále. a zejména jak — Palackého takřka ří legionáře pronásledovali (odplatou za to, že le 
předstihnuv — habsburský Ferdinand První rázný gionáři krásnoarmějce kdysi po vší Sibiři honili),
mí slovy odmítl českou příslušnost k říši — ovšen: byli cizí každému bohosloví vůbec; ale oba prohla
' proto, aby nemusel platit žádné říšské dávky — tc šovali ve všech tóninách, že “ Tábor je náš program” .
je zase jiná historka; ale věc sama je nesporná Dnes toto a vše, co kdysi “ zlý dědek” Zdeněk Ne
Povinností dějepisce je tedy, aby německo-český po jedlý násilím vnucoval českým školákům, zuřivě
, měr středověku líčil s náležitým pochopením prt omrzelo dnešní mládež; nyní tedy nastala chvíle,
kdy se můžeme — po stopách Josefa Pekaře — za
bývat Janem žižkou takovým, jaký tento vojensky
zkušený rytíř byl doopravdy.
České dějiny mají bezpočet zajímavých, poutavých
období, a můžeme dnes pohlížet na tehdejší události,
věcné. Můžeme probrat povstání evangelických sta
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
5 vů v roce 1618, státní převrat Ferdinanda II. po bit
vě bělohorské, censurní obyčeje jesuitského ducho
venstva, rozmach barokní vzdělanosti, strasti podda
ných sedláků za francouzských a tureckých válek . . .
Můžeme probrat státoprávní novoty Marie Terezie
a to tak, že si nevšimneme jenom škody, kterou
utrpěla česká státnost sloučením dvorských kance
láří, nýbrž také pohnutek Marie Terezie; dělala to,
aby soustředila všechny síly mocnářství a to za tím
účelem, aby českému státu zachránila Slezsko . . .
Shledá-li dějepisec, že musí v té a oné záležitosti
pochválit nebo omluvit rakouský režim, nemusí se
bát výčitky, že ohrožuje československou samostat
nost ve prospěch rakouské monarchie; každý ví,
že návrat císařsko-královského režimu je stejně ne
možný, ba nemožnější, nežli restaurace Masarykovy
republiky. A proto naopak, ten, kdo pochválí Re
publiku, je prost podezření, že se chce zalíbit na
Hradčanech nebo že podporuje republikánské zlořá
dy. A konečně ten, kdo kritisuje Masarykův postup
vůči Duerichovi nebo Kramářovi, Gajdovi nebo
Stříbrnému, nevystaví se výčitkám, že ohrožuje váž
nost zakladatele naší republiky; vždyť žádná naše
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RÁMUJTE

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
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STEREOFÓNNĚ n a h r a n é k a z e t y

l i

české a slovenské — 1973/74 i starší — džez, I
taneční, lidové, folklor, koledy, opery — dodá í i
podle seznamu, který ochotně zašle:
Si
Karel Píkora, 37 Kempton Rd.,
Geilston Bay (Hobarl), TAS. 7015
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JU BILA NT A NEUTRALIZACE STŘEDNÍ EVROPY

(Pokračování se str. 9)
V souvislosti s touto je
ho bohatou činností nutno
zdůraznit, že všechny vý
daje spojené se zmíněný
mi cestami, s rozšiřová
ním různého propagačního
materiálu a s mimořádně
rozsáhlou korespondencí,
hradí výlučně z vlastních
pensijních
požitků
a
úspor, bez jakékoli pod
pory odjinud. V lásce k
vlasti
nezarostlo
jeho
srdce sádlem. V tomto
směru jakož i svojí akti
vitou a poctivou, osobně
zcela nenáročnou snahou
prospět ujařmenému Čes
koslovensku a také jiným

podmaněným národům, je
Stanislav Velínský vzor
ným příkladem.
E. Ř. (Sbor-Inf.)

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
POVLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U ILTIN G

Anna Mendanová
Melbourne:

175 Brougham St..
Kew, Vic.,. tel. 86-8427.
Sydney:

Telefon: 622-2453
_____________________________ 4

republika není, a její zakladatel je po všech vlastech
českého lidu oficiálně zahrnován potupou. Očistí-li ho
co, může to být jenom dějepisec svědomitě pravdivý.
Což ostatně žádal Masaryk sám, jenomže na místě
opravdovosti často sklízel orientální lichotky . . .
A nač tedy ten český dějepis pěstujeme, když
naše republika není, naše samostatnost není? Dů
vody pro to máme dva. Zaprvé, opakujeme po zmí
něném žižkovi, že “ však ruka Páně není ukrácena” .
Plynou-li z českých dějin nějaké právní nároky a
především nějaké politické poučky, nevzdáváme se
naděje, že v dohledné době tu bude stát, jehož slu
žebníci těch zkušeností využijí. Kdyžr se zahledíme
na českou samostatnost, symbolicky ztělesněnou v
dějinném klenotu, ve staroslavné svátosti, máme
chuť zpívat, jak to německá ukolébavka' zpívá ne
mluvněti: “ Zítra ráno, dá Bůh, že tě'vzbudíme zas.’
Nemáme, pravda, jistotu, že se toho kdo dožije. Hu
sitské heslo “ Pravda vítězí” je vzato — totě neko
nečně příznačné — z biblické knihy nepravé — není
to neomylná křesťanská nauka. Ne, pravda nevítězí
nutně, není nám dáno znát budoucnost předem.
Ale jiná známá věta je platná, zůstává směrodat
ná, zůstává významná právě pro dějepisce, který
se snaží vyzkoumat, nalézt, doložit, dokázat a vy
světlit pravdu — a je to věta samotného Palackého.
Je to známá věta:
“ Kdybych byl třeba z cikánského rodu a poslední
jeho potomek, přece bych se všemožně staral, aby
po mně čestná památka zůstala v dějinách člově
čenstva.”
Tedy to musíme mít na mysli.
Kdyby
český '
stát zahynul, ještě by minulá pokolení Čechů za
sloužila, aby jejich práce byly vylíčeny popravdě.
“ A pravda vás osvobodí” , praví svatopisec . . . Ják
Pánbůh dá!
'
;

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081

Telefon: 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se !
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.

14. 10. 1974

5ox 520, Station
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" D " , Toronto 9, Ont.,

.
1
1
.

DOMOVA

■A/V^X/V^XAXV^VV^V/V^/N XVVVvyv/XXVAXV/XXVV^A^VV^/VAA^,

M6P 3KI,

lanada, vydal sérii 8 pohlednic s fotografiemi výnamných Čechů a Slováků. Klub píše v oběžníku,
e vydal pohlednice “ nejen proto, že jsou vhodné
iro krátká sdělení, např. přání k narozeninám, váioční gratulace apod., ale hlavně proto, abychom se
outo formou přihlásili k významným postavám naší
ledávné historie. Chtěli bychom, aby se těch pohlediic rozletělo po svobodném světě co nejvíc” .
Série 8 pohlednic stojí $ 1.-. Za 25 až 99 kusů v
akémkoli výběru účtuje klub po 10c za kus a za 100
i více kusů po 8 c za kus.

V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás dne 3. října v časných
hodinách ranních opustila na věčnost ve věku
63 roků naše drahá manželka, maminka,
babička, sestra, švagrová a teta, paní
TRUDA W YMANOVÁ,
rozená Nováková
Pohřeb žehem se konal dne 4. října v kre
matoriu ve Springvale.

.družení BESEDA, Melbourne, připravuje hromadný

|
C

Jménem všech příbuzných:
Rodina Wymanová
Hynek Wyman,
a Nováková
manžel
Melbourne - Glen Iris

ýlet autobusem do Dandenong Ranges na výstavu
hododendronů v neděli 3. listopadu 1974. Cena včetZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
iě občerstvení je $ 5.- pro dospělé, polovinu pro děti
Ve svém posledním ligovém zápase letošní sezóny
d 5 do 14 let, mládší děti zdarma. Informace: tel.
získala Slavia vítězstvím nad mužstvem Melbourne
80-2737.
1 : 0 oba body, které však ji už zajistily jen 5.
místo v ligové tabulce. Ohlédneme-li se na výkony
mužstva během celé sezóny, zjistíme právě v po
lovině, po prvním kole ligových zápasů znatelný po
1. října byl na programu cyklu čs. soudobých fil kles formy. Zatímco po 11 zápasech byla Slavia fa
mů (kino Playbox) tříhodinový hraný dokumentární voritem ligy. prohrála v druhé polovině zbytečně
snímek Dny zrady, o kterém HD již před časem re několik utkání (i s nejslabším mužstvem státní ligy),
feroval (film byl zařazen v soutěžním festivalu na třikrát inkasovala branku v poslední minutě zápasu,
Melbournské univerzitě). Při druhém shlédnutí Dnů což se přednímu mužstvu nemá stát. Výsledkem
zrady vystoupila ještě ostřeji tendenčnost, kterou zhoršené formy je, že Slavii chybí jediný bod k to
režisér Vávra zaplatil za možnost tento film nato mu. aby byla “ ve čtyřce” a hrála prestižně i fi
čit — násilné tvrzení, že jedinými odpůrci proti na nančně významný závěrečný turnaj, škoda.
Konečná tabulka státní ligy ve Viktorii: 1. Hellas
cismu byli v Československu v roce 1938 komunisté.
Toto indoktrinační zoufalství budilo obavy, že i film 33 bodů, 2. George Gross 29 b., 3. JUST 28 b., 4.
promítaný 7. října bude téhož ražení, zvláště, když Alexander 27 b., 5. Slavia (10 vítězství, 6 nerozhodně,
již tématika filmu by byla takovému trendu přízni 6 porážek, skóre 27 : 21) 26 b., 6. Hakoah 26 b., 7.
vá. Příběh 221eté M. Kudeříkové, která jako člen Wilhelmina 19 b., 8. Melbourne 18 b., 9. Juventus
ka komunistické odbojové skupiny ve Veverské Bi- 18 b., 10. Polonia 17 b., 11. Mooroolbark 17 b., 12.
týšce u Brna skončila v roce 1943 na popravčím Keilor 6 bodů (sestupuje do 1. divize).
Druhému mužstvu Slavie zbývá dohrávat 6 odlo
špalku věznice v Breslau, natočil režisér J. Jireš a
nazval jej A pozdravuji vlaštovky. Nezvolil naštěstí žených zápasů. Zvítězí-li ve dvou příštích zápasech,
cestu nepravdivého zkreslování, stupidních prokla může se umístit na 2. místě “ tabulky rezerv” a zí
F.
mací politických frází a útočnosti proti nekomuni- skat zvláštní cenu.
stické většině národa a bez snahy po duté heroizaČeskoslovenský klub v Adelaidě
ci natočil citlivý snímek, ve kterém se děj ve vězni
ci střídá^ š retrospektivními útržky mladého života oslaví svátek 28. října v Národním domě, 51 Coglin
M. Kudeříkové. Zdálo se mi, že film udržel v napětí St., Brompton, v neděli 27. října od 3. hodiny odp.
přítomné divák-y, i když téměř všichni věděli, jaký Na programu je proslov a umělecký program, v
bude konec. Film naznačil, že na Barrandově jsou němž vystoupí zvláště pí. Věra Tancibudková (kla
stále lidé, kteří se brání tomu, aby hráli pouze úlohu vír) a její dcera Sandra (housle), které zahrají
skladby Josefa Suka a Bedřicha Smetany. Doufáme,
hlásné trouby režimu.
Tomuto filmu předcházel krátký snímek o Antoní že význam oslavy bude zdůrazněn hojnou návštěvou
A. T
nu Dvořákovi, ve kterém vystupovala hudba, záběry všech krajanů.
zachovaných památek na Mistra a krása české pří
rody. Další doplněk — krátká kreslená groteska — po
66-LETÝ
stihla malého českého člověka a synopse byla jak
Malý oznamovatel
ČECHOAMERIČAN
vystřižená z Kafkových obav, že člověk se odcizí
rád by se seznámil s
světu a svět člověku.
dámou za účelem sňat
Ti, kteří nechali propadnout lístky z obav, které
ku - s Češkou z Austrá
jsem naznačil na začátku, přišli o večer, který byl
DOBŘE VYPA DA JÍC Í
lie. Pište přímo na:
v cyklu dosud nejpřijatelnější.
štíhlá dívka, represen
A. Jelínek,
Na závěr dodávám, že příznivci slavné vlny čs.
1125 S. Central Ave/B,
filmu si nyní mohou v Austrálii koupit anglický pře tativní, vzděláná, se
Glendale, Cali.
klad scénáře slavných Formanových Ostře sledova zálibou pro sport, hle
91204, USA.
ných vlaků: Jiří Menzel, Bohumil Hrabal — Closely dá vhodný protějšek vyšší postavy, kolem
Observed Trains. (V USA byl tento film promítán
’ 29’ l e Ť ý STUDE nY '
pod názvem Closely Watched Trains.) Knížku přelo 30 roků. Prosím, odpo
vězte anglicky na zn.
DŮLNÍHO
žil a doplnil poznámkami Josef Holzbacher, vyšla
IN ŽEN ÝRSTVÍ
v nakladatelství Lorrimer v Londýně, 1971, str. 144 “ Gentleman” do HD.
(v Austrálii) by se rád
a fotografické přílohy, cena $ 3.95.
IP
seznámil s dívkou čes
kého nebo slovenského
původu přiměř, věku a
příjemné povahy. Zn.
“ šťastně, spokojeně”
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE V IK TO R II
do HD.

Cs. filmy v Melbourne

R E D A K C E "ZPR A VO D A JE "

HLEDÁM ŽENU

dovoluje si Vás pozvat na

VE LK Ý
SPOLEČENSKÝ VEČER

do 40 roků, která by
byla též dobrou mat
kou
dvěma
dětem.
Menší tělesná vada ne
vadí. Nab. na zn.:
“ Upřímnost za upřím
nost" do HD.

HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
IHNED TYTO KNIHY:

\
\

i Jan Beneš: Druhý dech (váz.) $ 4.50
1
i J. Škvorecký: Sedmiramenný svícen (váz.) $ 4.20^
J H. Šklíbová: Pohádky $ 1.20
5
£ Neviditelný domov (verše exulantů 1948-53) $ 2.20 5
ř V. Fischl: Hovory s Janem Masarykem (vydáni S
Ž 1953) $ 1.40
)
?L. Pachman: Jak to bylo $ 4.30
5
r Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty!
5 o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 3.80
?
£ Jaroslav Brodský: Řešení gama $ 4.80
?
? 0 . Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 3.80
S
>J. Škvorecký: Lvíče $ 3.50
<
> J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 3.80
<
5 J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80
<
s J. Škvorecký: Zbabělci $ 3.50
%
i J. Vejvoda: Plující andělé, letící-ryby $ 3.80
5
eK. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou
$ 4.601
čK. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60
1
ř K. J. Krušina: Zimní bouře $ 4.60
1
> K. J. Krušina: Druhá bouře $ 4. 60
J
i M. Kolková: Tisíc tomu let $ 2.10
\
>Tři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V .t
řčerepková) $ 5.. 5
?B. Štěpán: Vynálezy $ 3.s
i Ivan Sviták: Dialektika moci $ 4.10
<
; Bruče Lockhart: Ústup z Prahy $ 1.50
S
» Zpráva dokumentační komise K 231 $ 3.50
i
> Alice G. Masaryková: Dětství a mládí $ 2.50
J
SKovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 3.80
\
\Zpěvník národních a populárních písní $ 1.10
?
J j. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.?
I Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3. ?
£ E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
?
\ A. Lustig: Miláček $ 3.70
?
?A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.'
5
? A. Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.80
<
? G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
<
?L . Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
c
5L. Grosman: Nevěsta $ 3.30
č
5 A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.60
cKníška Karla Kryla $ 2.40
5
ÁAnglická publikace: The Jews of CzechosiovaxiaS
\ (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290 <
? stran) cena $ 16.S
> J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 c
SK. Čapek: Anglické listy $ 1.60
<
cA . Ostrý (pseudonym — Praha): Československý!
S problém $ 4.80
\
\Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina,?
?Z . Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm. <
Sdr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr. J
> 0 . šik) cena $ 3.10
J
5G. M. Hopkins: Básně $ 1.50
\
iR . Selucký: Východ je východ $ 3.60
s
J B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20*
^ Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
S
£ Petr Den: Světélko jen malé 50c
?
? V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70 5
? Smejkalová, Smrčinová, Hais: Anglicko-slovenskýS
> slovensko-anglický slovník $ 5.50
<
» B. Mikula: Progessive Czech (učebnice češtiny))
>S 4.50 + -.50 = $ 5.S
>Dlouhá, Zavadil: Angličtina pro jazykové ško-?
gly $ 3.50
S

5

!

Ceny jsou včetně poštovného
»
*A -AA ^ A ^ A

A

?
í

který pořádá v sobotu 26. října 1974

í

v restauraci rakouského stylu “ Edelweiss” v Heidelbergu
Česká muzika Luby Ryctítra ze “ Salzburg Lodge”
♦ Bohatá tombola
Vstupné $ 9.-, studenti $ 8.♦ Výběr českých jídel
Od 7 do 12.30 hod. prožijete krásný večer plný příjemných překvapení

Předprodej vstupenek u členů orchestru v Salzburg Lodge, v kavárně p. V.
Glasera (223 High St., Kew). Informace: telefon 42-3839.
Objednávky poštou na: “ Zpravodaj” , P. O. Box 6, St. Kilda, Vic. 3182.

jP A ^ A ^ \ Z V -U V V V ^ V A ^ \ A ^ \ /V V \ ^ \ A W \ W \ ^ \ /V V \ W \ W \ /'\ /V '\ A W V '\ /U 'V /V 'V V '\ /V '\ /V '\ /V '\ A /''/V '

> Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

|

R. C. Kugler & Associates

s

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421

>

958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189

-
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Karel

Janovský

V evropských fotbalových soutěžích pouze Ostrava a Dukla postupují

Slovan i Slavia vyřazeny
Ačkoli 2ástupci čs. kopané v obou nejslavnějších evropských fotbalových soutěžích klubových celků —
Slovan Bratislava a pražská Slavia — podali velmi dobrý výkon, ze soutěží byli vyřazeni. Úspěch za
znamenaly čs. týmy pouze v Poháru UEFA.. kde se oba dostaly do 2. kola, mezi 32 nejlepších. A to není
bilance 1. kola pro čs. kopanou příliš potěšující.

V jubilejním 20. ročníku nejslavnější soutěže — v
Poháru mistrů evropských zemí — vyhrál sice brati
slavský Slovan doma nad belgickým přeborníkem
SC Anderlechtem 4 : 2 (vedl už 3 : 0 a 4 : 1 ) , v bru
selské odvetě však podlehl 1 : 3 . po poločasu J) : 2,
a tak o postupu soupeře do 2. kola rozhodl větší po
čet vstřelených gólů na hřišti soupeře. O prohře
slovenských fotbalistů v Bruselu bylo prakticky roz
hodnuto už v první čtvrthodince zápasu, kdy Belgi
čané vedli 2 : 0. Masný sice v 1. minutě druhé půle
snížil stav na 1 : 2 a do poslední chvíle se zdálo,
že Slovan postoupí. Necelé 2 minuty před koncem
utkání — vlastně už v době. kdy rozhodčí nastavoval
zápas za četná přerušení (zranění hráčů) — inkaso
vala však Bratislava po kopu z rohu nešťastnou bran
ku. kterou končí její cesta v Poháru mistrů evrop
ských zemí.
V Jene rozhodly až penalty

V soutěži "držitelů trofejí" reprezentovala čs.^ko
panou poprvé pražská Slavia. Ta odjížděla 2. října
do Jeny k odvetnému utkání s předním východoně
meckým mužstvem Caři Zeiss Jena pouze s jedno
brankovým náskokem, který jí nedaval příliš velké
naděje na postup. “ Červenobílí" však v Jene stateč
ně bojovali, prohráli po 120"minutách hry jea § : 1.
a o jejich vyřazení rozhodly až pokutové kopy. na
které Slávisté prohřáli 2 : 3 . Tedy štěstí bylo na stra
ně soupeře.
Radost Na Bazalech

Ve třetí soutěži “ fotbalové Evropy” , v Poháru
UEFA (bývalý Veletržní pohár! jsou ve 2. kole. tedy
mezi 32'týmy. oba čs. účastnící. Po pražské Dekle
která postoupila bez boje (její kyperský soupeř
PRVNÍ REKORD P Ř ÍŠTÍ O LY M P IÁ D Y

K olympijskému
turnaji v kopané v r. 1976 v
Montrealu se přihlásilo 92 států, tedy o 3 více než
k posledním olympijským hrám v Mnichově. Nejsil
něji je zastoupena Afrika (24 zemí). Z Evropy se při
hlásilo 22 států, z Azie 19, ze středoamerické obla
sti 15 a z . Jižní Ameriky 10 zemí. Vylosování muž
stev do kvalifikačních skupin bude provedeno 7. listo
padu t. r. v Římě. — Stejně jako na posledních olym
pijských hrách, do závěrečných bojů o olympijské
medaile v Montrealu se kvalifikuje pouze 16 týmů.
Olympijské prvenství v kopané obhajují Poláci.

:: Fotbalová liga

::

. Šlágrem 8. kola 1. čs. fotbalové ligy bylo brati
slavské střetnutí mezi místním Interem a vedoucím
týmem soutěže pražskou Duklou, které po zásluze
vyhráli slovenští fotbalisté 3 : 1 a převzali “ kormid
lo" vrcholné soutěže. Poprvé v letošní sezóně zí
skala oba body pražská Sparta, která doma porazila
obhájce mistrovského titulu Slovan Bratislava 4 : 2.
Nováček ligy Jablonec uhrál doma s Teplicemi bezbrankovou remizu, Baník Ostrava prohrál -v Praze
s Bohemians 0 : 1, AC Nitra zvítězila před vlastním
publikem nad Zbrojovkou Brno nečekaně vysoko 4 : 1,
Slavia Praha ponechala oba- body v Žilině ( 2: 4) ,
Třinec hrál s VSS Košice 1 : 1 a plzeňská Škodovka
prohrála doma s Trnavou 0 : 1 .
. Tabulka po 8. kole: 1. Inter Bratislava 10 bodů.
skóre 21 : 12; 2. Dukla Praha 10 b., skóre 12 : 8; 3,
YSS Košice. 4. Slovan Bratislava, 5. Jablonec, 6.
Třinec, 7. Žilina, 8. Teplice (po 9 b .); 9. Slavia
Praha, 10. Nitra (po 8 b .); 11. Baník Ostrava, 12.
Zbrojovka Brno, 13. Trnava (po 7 b.); 14. Bohe
mians,^15. Škoda Plzeň (po 6 b.); 16. Sparta Praha
6 bodů, skóre 13 : 18.

Pezoporikos Larnax v důsledku posledních politic
kých událostí zápas vzdal), je v 2. kole i Baník
Ostrava. Ten po vítězství ve španělském San Seba
stianu nad místním Reálem Sociedad 1 : 0 dekla
soval svého soupeře “ Na Bazalech” brankami: Vo
jáčka, Slaného, Albrechta a Kolečka 4 : 0.
T R IU M F ČESKOSLOVENSKA NA "Š E S TID E N N Í"

491etá historie mezinárodní “ Šestidenní” motocyklo
vé soutěže nepamatuje, že by někteří účastníci do
sáhli tak skvělého úspěchu, jako letos Čechoslováci
na této tzv. olympiádě motoristů v italském Camerinu
(v Apeninách). Vždyť čs. terénní motocyklisté vy
hráli všechny čtyři soutěže družstev, navíc' pak 3
z nich byli nejúspěšnější i v soutěži jednotlivých ku
batur.
Nejcennější je pochopitelně vítězství čs. šestičlen
ného družstva: Fojtík, Češpiva, Mašita, Císař, Sto
důlka a Čemus, které popáté zasebou a podvanácté
v historii vyhrálo “ Světovou trofej” (dříve se jí ří
kalo Mezinárodní trofej) a obhájilo tak znovu titul
mistra světa v terénních jízdách reprezentačních tý
mů. čs. družstvo, které jako jediné dojelo bez trest
ných bodů, startovalo na Jawách. Konečné pořadí
v této hlavní soutěži “ Šestidenní” : 1. ČSR, 2. Švéd
sko (11 trestných bodů); 3. Itálie 28 t. b.; 4. USA
79 í. b.: 5. Holandsko 445 t. b.; 6. V. Německo 600;
i. Polsko ok?: 8. V. Británie 932; 9. Švýcarsko, 10
SSSR. 11. i- rande- 12. Kanada. Závod vzdali po
Eeůspěšeé jízdě ve 3. etapě jezdci NSR.
Také ‘ ■Stříbrná váza” putuje z Camerinu do ČSR.
čtyřčlenné družstvo: Rabas. Cihelka, Jedlička a
Bříza írovnéž na Jawách! muselo však o ní už více
bojovat, než "Tropby-íeam ČSR” . ITvteřinový ná
skok z prrsíeb pěti dnů soutěže však dokázalo udržet
v souboji s Italy i v závěrečné rychlostní moiokrosové zkoušce. Pořadí: 1- ČSR B. 1 trestný bod.' 305
pomocných bočů: 2. Itálie A 1 trestný boč. 354.7 po
mocných bodů: -3. ČSR A: 4. USA (obhájce Stříbrné
vázy): a. Rakousko: 6. Holandsko aíd.
Čechoslováci vyhráli i další dvě soutěže: družstvo
ÚAMK Praha soutěž klubových týmů (před Severobavorským ADAC-em a italskou Cosía Yolpíno) a
tým JAWA soutěž továrních družstev před italskou
Gilerou. Tři čs. jezdci vyhráli pak své kubatury:
Jedlička zvítězil ve třídě do 175 ccm. Stodůlka clo
250 ccm a Mašita do 350 ccm.
Letošní “ šestidenní” byla i tentokrát velmi ná
ročná, trasa vedla po úpatí téměř 1.400 m vysokých
hor, za velkého vedra, a za velmi špatné italské
organizace. K velkému zmatku došlo ve třetí etapě,
kdy italští pořadatelé anulovali (aby snad pomohli
svému družstvu) trestné body, s čímž funkcionáři
mnoha účastníků nesouhlasili, podali protest proti
konečnému pořadí národů, a tak mezinárodní jury
neschválila definitivní výsledky a předala celou “ zá
ležitost” Mezinárodní motocyklové federaci.

HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ P k EDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.£ stg. 3.50, US $ 9.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
na požádání obratem.

Východoněmečtí fotbalisté, kteří na letošním X.
mistrovství světa v NSR obsadili 6. místo (jako
jediní vyhráli i nad mistry světa NSR 1 : 0) a ještě
před dvěma týdny zvítězili ve Varšavě nad držiteli
“ bronzu” Poláky, prohráli v Praze na Spartě mezi
státní přátelské střetnutí s Československem hladce
1 : 3 . Ještě však více než výsledek těší příznivce
čs. kopané skutečnost, že omlazené čs. národní muž
stvo předvedlo po dlouhých měsících, možná letech, ...
výkon hodný tradice čs. kopané.
Překvapila skvělá moderní koncepce hry celého
čs. týmu, vynikající hra křídel, která v rychlém tem
pu přenášela míč do soupeřova trestného území,, kde
se hráči předháněli ve střelbě. Velký zápas zahrál
zadák bratislavského Slovana Ondruš, který diri
goval čs. mužstvo a sám mnohdy ostřeloval východo
německou branku.
Výsledkem převahy v úvodních minutách hry byla
branka vstřelená už na počátku 6. minuty zápasu
teplickým Bičovským. Krátce na to se zranil brati
slavský Petráš a právě ve chvíli, kdy ho na hřišti
vystřídal teplický Stratil, východní Němci ve 22. mi
nutě vyrovnali Hoffmannerrr na 1 : 1 a zdálo se, že
získávají pomalu střed hřiště. ‘Pohroma na ně však
přišlá v rozpětí necelých 2 minut od 29. do 30. minu
ty, kdy se ČSR Bičovským nejen ujalo vedení 2 : 1,
ale bratislavským Ondrušem zvýšilo dokonce stav na
3 : 1. V první půlhodině zápasu bylo tedy o výsled
ku rozhodnuto. I v další fázi hry byli Čechoslováci
lepším mužstvem, ale ze své převahy v poli a dobré
hry už více gólů nevytěžili.
Střetnutí bylo pro čs. fotbalisty velmi dobrou pří
pravou na zahajovací utkání evropského šampionátu
s Angličany, ke kterému dojde 30. října na Wembley
stadiónu v Londýně.

Hokejová liga
Ačkoli v 1. čs. hokejové lize mají mužstva sehráno
teprve po 6 zápasech, nezůstává už nikdo s “ čistým
štítem” . Pět mistrovských zápasů za sebou vítězní
hokejisté Kladna prohráli na Horáckém stadiónu v
Jihlavě s obhájcem mistrovského titulu Duklou Jih
lava v dramatickém utkání hodném americko-kanadské profesionální ligy 4 : 5, přesto zůstávají ješté
na čele tabulky. Už ovšem jen lepším brankovým
poměrem před “ překvapením sezóny” Litvínovem,
který se dere kupředu.
Tabulka po 6. kole: 1. Kladno 10 bodů, skóre 34 : 17;
2. Litvínov 10 b., skóre 31 : 16; 3. Dukla Jihlava,
4. Sparta Praha (po 9 b .); 5. Slovan Bratislava, 6.
ZKL Brno, 7. Vítkovice (po 6 b.); 8. Pardubice, 9.
č. Budějovice, 10. Košice (po 4 b.); 11. Plzeň, 12.
Gottwaldov (po 2 bodech).
SVĚTOVÝ REKORD HELENY FIBINGERO VÉ

čs. koulařka Helena Fibingerová “ šla” v letošním
roce od vítězství k vítězství a všeobecně se očeká
valo. že ca mistrovství Evropy v Římě může připra
vit o zlatou medaili i držitelku světového rekordu
Rusku Naděždu čiiovovou. V den. kdy na Olympij
ském stadiónu v Římě zasáhla do bojů evropské eli
ty. snídala však ještě v Praze a do “ věčného města”
poletěla — prý na vlastní žádost — až teprve 2 - 3
hodiny před prvním svým vrhem, což asi moudré ne
bylo. Navíc laborovala s menším zraněním. A tak
sě stalo, že obsadila až 3. místo.' Hned však krátce
po návratu z Říma. na závodech v Sušici, dala na
jevo. že její start v Římě nebyl “ normální” ; posu
nula zde čs. rekord na 21.30 m.
V sobotu 21. září. na závodech' uspořádaných k
oslavám 50. výročí organizované zlínské lehké atle
tiky vrhla pak Fibingerová v Gottwaldově hned na
první pokus 21.57 m. čímž překonala o 12 cm do
savadní světový rekord sovětské reprezentantky .Na
děždy čižovové' z 29. září 1973. Při tomto svém nej
šťastnějším závodě dosavadní sportovní kariéry měla
tuto sérii vrhů: 21,57 m — 0 — 21,37 m — 20,33 m —
20.78 m — 20.49 m. — Od 16. července 1960, kdy Rus.r
ka Tamara Pressová vytvořila vrhem 17,42 m svě
tový rekord, byly v seznamech držitelek světového
rekordu kromě Pressové už jen východní Němka
Margitta Gummelová (nejlepší její výkon — světový
rekord z r. 1969 — byl 20,10 m) a Ruska Naděžda Čižovová. přesto, že v tomto 141etém období byl svě
tový rekord zlepšen sedmnáctkrát.
FIN A LISTY

LETOŠNÍHO

DAVIS-CUPU

Indie, která v semifinále vyřadila
slední dvouhra nebyla dokončena)
která zvítězila nad Itálií. Finálový
z politických důvodů vzdala, takže
vé mísy je Jižní Afrika.

BYLY

SSSR 3 : 1 (po
a Jižní Afrika,
zápas pak Indie
držitelem Saláto

