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Bezmocnost Spojených národov
Dr. Martin Kvetko, New York
Od 18. sepfembra zasadá valné zhromáždenie světověj organizácie v New
Yorku. Je to v poradí 29. valné zhromáždenie od založenia Spojených národov
v San Franciscu. Ale třeba hněď konšfatovať, že hádám ani jedno takéto snemovanie sa neodbývalo za takého veťkého nezáujmu veřejnosti ako toto. Na
prvých stránkách amerických novin sa takmer neobjaví správa o tom, čo sa
deje vo sklenenom paláci na východnej straně new-yorského Manhattanu. P:-i
tom formality a organizačná okázalost' sa zachovali rovnako ako v minulých
rokoch. Na stožiaroch před budovou visia štátne zástavy všetkých členských
štátov ako po iné roky a je ich už 138. Na otvorenie valného zhromáždenia přišlo
do New Yorku výše sto ministrov zahraničia jednotlivých členských štátov.
Přišli aj niektorí prezidenti a minisferskí predsedovia. Zavítal tam aj prezident
Spojených štátov. Od 18. sepfembra celé štyri týždne, teda až do druhej polo
vičky októbra, prebiehala takzvaná generálna rozprava; ministři alebo hlavy
štátov sa striedali. Prednášali dlhé řeči, analýzy . . aíe všetko to akosi nestačilo
vzbudit' záujem veřejnosti, ba ani profesionálnych novinárov a korešpondentov
aspoň tak ako po iné roky. Kde je chyba? Aké-sú příčiny? Stratila hádám svě
tová organizácia už svoj ciel' a tým aj zmysel existencie?

Ťažko na túto otázku
odpovedať priamo. Há
dám, že najlepšia odpo
věď bude tá ktorá pouká
že na to čo sa deje vo
sklenenom
paláci
nad
newyorskou
Východnou
riekou a čo sa zároveň
deje mimo tohoto paláca,
na inych medzinárodnych
poliach. Ale nech by naša
odpověď bola hociaká.
predsa sa nájde váčšina
l ’udí aj vo veřejnosti a
nielen v kruhoch zainte
resovaných
politikov a
profesionálnych diploma
tovy že hociako bezmocná
světová organizácia, aj
tak lepšia ako nijaká. A
pod túto politickú klauzulu sa hádám všetko zne-

sie, aj krutá kritika, ale
aj nezodpovědná chvála.
Tam sme teda dospěli
s organizáciou, ktorá mala byť lepším nástupcom
bývalej Spoločnosti náro
dov so sídlom v ženevc
a úspěšnějším nástrojom
světového mieru_a spolu
práce medzi národmi a
kontinentami.

nič nenavrhne. Prezident
Ford prišiel s pripomienkou, že světová palivová
kríza zavinuje svetovú vyživovaciu krízu a celkové
ekonomické ťažkosti aj v
rozvinutých aj v rozvojo
vých krajinách a žiadal,
aby pálivá exportujúce
štáty zrevidovali aj svoju ťažbu aj ceny. Nepo
chodil. Jeho návrh bol
odmietnutý koalíciou arab
ských štátov, rozvojových
krajin a komunistických
krajin. Všetci tí, čo by
mohli podniknúť niečo
skutočne
účinné
pre
zmiernenie
. vyživovacej
krízy, si počínajú nezod
povědně a jediného viní
ka vidia v Spojených štátoch, ktoré dosial priniesli
tolko obětí pre rozvoj
zaostalých krajin a pre
zlepšeme ich zásobovania,
ako nikto iný na svete.

Vraťme sa tedy k to
mu, čo sa deje v sklene
nom paláci. Na programe
zasadanie je - ako každý
rok - asi stojedenásť bodov. Od kolonializmu a rasovej diskriminácie až po
palestínsku otázku a svě
tové krízy: palivovú a vy
živovacím Ale nikto nič
konkrétné nepovie, nikto (Pokračovanie na str. 2)

Listopad — měsíc přátelství se Sovětským svazem

O drahém bratrství

Československý lid právě prožívá Měsíc přátelství se Sovětským svazem, je
muž projevuje "nebývalou lásku a úctu". Dlouho připravované oslavy začaly
naplno v předvečer výročí Říjnové revoluce a stále ještě trvají. Po vlastech
československých putují sovětské divadelní a hudební soubory i jednotliví uměl
ci, "bratrství" nechybí v žádném projevu řečníka na oslavných shromážděních,
divadla dávají hry sovětských autorů, je větší příděl sovětských filmů, pra
covní kolektivy hlásí splněni neoo preKroceni závaz
ků, uzavřených na počest sovětského přátelství a
uzavírají další závazky, s jejichž výsledky se chtějí
Rudé právo oznámilo 13. 11. pyšně, že aktiv členů pochlubit k 30. výročí osvobození Rudou armádou . . .
Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti letos vzrost! o
Aby byl lid zcela bratr téměř 15 let, pak Sovět
2.000, takže dnes jen v českých zemích "dává svůj
čas, své schopnosti a obětavost ku prospěchu klidu a sky nadšen, podává se mu skému svazu stačilo 10
pořádku 42.528 občanů". To je úctyhodný počet po všechna ta sláva i s vě let. Zatímco USA ke zdvoj
mocníků — špiclů a donašečů. RP poznamenává, že
se za svou práci nemusejí nikterak stydět: plní "pře deckým odůvodněním, na násobení průmyslové výro
by potřebovaly plných 18
vážně preventivní výchovné úkoly" (tedy především příklad takto:
udávání podezřelých osob), ale zapojují se i do "kva
“Náš spojenec, přítel a let a V. Británie dokonce
lifikovaných úkolů Veřejné bezpečnosti". Vždyť za bratr - Sovětský svaz - v 22 let - Sovětskému svazu
uplynulé období sami zadrželi 1.679 pachatelů trest
stačilo k tomu 8% roku.”
ných činů, 334 hledaných osob a 12 narušitelů stát tempech, kterými rozvíjí
Připomínky, že některé
svůj ekonomický poten
ních hranic.
Dva dny předtím hlásila ČTK o dvou úspěšných ciál, daleko za sebou ne zaostalé země zdvojnáso
akcích, které skončily tím, že čs. úřady vyhostily chává nejvyspělejší kapi bily svůj národní důchod
docenta university v Heidelbergu dr. Rainera MoseJestliže nebo průmyslovou výrobu
bacha, který přijel 24. října do Československa, aby talistické země.
USA
potřebovaly
pro za dobu ještě daleko krat
organizoval útěk občana na Západ, jakož i švýcar
ského státního příslušníka Petra Imbodena, vedou zdvojnásobení národního ší, by si dovolil ovšem
cího opravny v Thunu, který přijel do Českosloven důchodu 20 let, V. Britá jen
někdo
ze zbytku
ska 21. října osobním automobilem, ve kterém měl
nie
více
než
30
let
a
NSR
(Pokračování na str. 2)
vybudován speciální úkryt pro převážení osob a pa
šování zboží. O zboží prý však tentokrát zájem ne
měl, chtěl vyvézt ilegálně do zahraničí dva občany.
Jak si však lid vysvětlí ty stálé pokusy o útěk do
PUBLISHED by F. Váňa,
8 Moorhouse St.,
ciziny, kde je čeká rozvrat, bída a útlak pracující
třídy, zatímco doma je pro každého zemský ráj to
Richmond, Víc. 3121. — PRINTERS: Unification
na pohled? A právě tady se zřejmě naskýtá další
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Víc. 3000
příležitost Pomocníkům stráže VB a jejich výchovným
úkolům!

Y zájmu pořádku...

SVOBODA A HLAD
Karel Wendt

Jak vlastně člověk utváří své názory? Jak se stane
tím, čím právě je? Jak se dostane do pozic, na
nichž stojí, z nichž argumentuje a které brání?
Začátek ^ je někde v rodině. Směs přísad přibyde ve škole. Něco vstřebá vdechováním z pro
středí, v němž žije. Něco zůstane v krvi ze systému,
v němž rostl. Něco na něj nanese způsob života spo
lečnosti, jejíž byl částí. Něco do něj vloží knihy,
které mu přijdou do ruky. A něco je prapůvodně V
něm: pudy, touhy a jejich protiváha — svědomí.
Převážnému množství lidi vystačí tato směs instink
tů a nahodilé naučenosti na celý život. Jejich pozice
jsou dány a zůstávají neměnné v hlubokém zákopu
vlastních jistot. Kráčí životem nehnuté s vnímavo
stí betonových kvádrů.
. Pro jiné lidi je formulování sebe celoživotním zá
pasem, proces tříbení v nich končí až posledním'vy
dechnutím. To, co jsou, vlivy, které v mládí pro
rostly jejich útrobami, to všechno je v neustálé kon
frontaci s děním, nárazy a zkušenostmi každého no
vého dne. Srážky s životem zabraňují zkornatění
jejich myšlení. Probíhá v nich nepřetržitá změna,
většinou sotva znatelná, ale někdy, pod vlivem vel
kého nárazu zvenčí, docela radikální.
To neznamená, že by se tito lidé nutně a módné
topili v úplné relativitě hodnot. Víra v trvalost, v
preexistenci určitých základních kvalit, nevylučuje
myšlenkový vývoj. Chápána správně je j dokonce sti
muluje. Pravda je trvalá hodnota, je jí hledání je
trvalý růst.
Jestliže tedy jedním nebo druhým způsobem se
vyvíjí nebo kornatí ve vlastních okolnostech každý
jednotlivec, jaké asi vlivy hnětly podstatu člověka-uprchlíka? Zjednodušeno na to nejzákladnější —
zkušenosti s komunismem v kontrastu se zkušenosti
s kapitalismem. A tyto dvě zkušenosti, tj. o jednu
zkušenost víc než jakou poznalo jeho nové okolí, mu
dávají někdy oprávněný a jindy neoprávněný pocit
nadřazenosti. Zatím co se někteří jeho noví spolu
občané baví výrobou neexistujících problémů nebo
zveličováním existujících, politický uprchlík už na
razil na problémy hmatatelné, tak hmatatelné, že
ho vyhnaly z domova. Západní radikál, s nímž se
střetává, hledá často únik právě v tom, z čeho ta
kový politický uprchlík utekl a zesměšňuje se tak v
jeho očích. Protože jeden právě poznal dobrodiní to
ho, čím druhý zachraňuje lidstvo, vyvíjí se mezi -nimi
nepřátelský dialog.
Radikál tvrdí, že zná systém, který vysvětluje
svět. Přesvědčil o tom sám sebe a s poměrným
úspěchem o tom přesvědčuje své okolí. Ve skuteč
nosti ovšem jeho dialektika nevysvětluje svět, je 
nom je j více nebo méně zručně hněte a překrucuje,
aby vyhovoval zázračné formulce.
Myslící demokratický uprchlík, který si zachoval
svůj exilní charakter, tohle dobře ví, protože on sám
je skutečnost, která má být překroucena. J e sám
dýchajícím popřením revolučního marxismu. Proto
si s ním obyčejně dovede poradit. Co mu schází na
nacvičené akrobacii dialektického materialismu, vy
nahrazuje osobním zážitkem jeho důsledků. Jeho nej
větší zbraní je konfrontace teorie s ověřitelnou sku
tečností.
Prohlášení, že jedině marxismus může zachránit
svět před návratem k barbarismu (Mandel), ruší
exulant odpovědí: “Přicházím z marxistického bar
barismu.” Výtce o nespravedlnostech kapitalistických
států čelí nespravedlností a nesvobodou států marxi
stických. Obraz amerického imperialismu rozmělní
obrazem koloniálních říší a skutečností vnitřních i
vnějších agresí komunismu. Děsivé zvěsti o odbo
ráři, uvězněném na týden, dá zesměšňující nátěr
konfrontací se souostrovím Gulag, které daleko pře
sahuje hranice Sovětského svazu. Demonstrace dů
kazů, že ideologie, která přibíjí lidi na kříž, nemůže
být povolána sejmout lidstvo s kříže, není nesnadná.
A když se dostaví nevyhnutelná fáze komunistického
úniku a ruce Piláta se očišťují v umyvadle “defor
mací a byrokratismů” , exulant, znalý své věci,, po
ukáže na to, že ideologie absolutních cílů, tj. svět
ského náboženství, je sama příčinou všech svých
“deformací” , že není jediný případ, v němž by
do 'nich nezabředla. A pro jistotu dodá, že Dubček
a Allende nezklamali jenom proto, že jim nebylo do
přáno času selhat. Gomulka je jeho svědek.
Demokratický uprchlík se skromnou schopností de
batovat a domýšlet, tedy nemá s adepty ideologické
dialektiky nepřekonatelné potíže. Příliš mnoho krve
vyteklo a teče s potřísněných stránek je jí bible. Teo
rie, popíraná praxí na každém kroku, bruslí na ten
kém ledě a proráží ho vlastní váhou. J e jenom tře
ba poukázat na trhliny.
To neznamená, že by demokratický exulant doká
zal odpůrce, stižené dogmatickou slepotou, přesvěd
čit a zavést do svého tábora. Jistoty dogmatických
mumií jsou dány utaženým ideologickým fáčem, kte
rý znemožňuje pohyb. Význam teoretického vítězství
(Pokračování na straně 2)
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Bezmocnost SN
(Pokračovanie zo str. 1) sa nikdy nezmůže. A tri
Ale právě tak ako sa západně vePmoci sa netáto koalíeia chová nezod zastali rasistickej Juhopovědně
voči súčasnej africkej únie, lebo je j re
světověj ekonomickej kri žim často sámi odsúdili,
ze, ták nezodpovědně sa lež mali na mysli tuto
chová aj v iných otáz 5 objektivitu a potom dru
kách, například pri roko hů zásadu, ktorá sa navaní ó rasovej diskrimina teraz udomácnila vo svě
ci!. Valné zhromáždenie tověj organizácii.
totiž vel’kou váčšinou roz
Keď sa totiž světová
hodlo o vylúčení' Juho- jrganizácia rodila v San
africkej Únie pre je j ra řranciscu, určili sa a j
sovu politiku (apartheid)
určité kritériá pre doVec sa dostala do Bezpeč siahnutie členstva. Stano
nostnej rady a tam s; vili sa určité zásady, kte
stala
dosial neobvykL* ré má každý čta* dodtEavec: tri západně veťmoc , vať v srvojoKB ilsisáesE
Spojené státy, Vel’ká B r
vývoji i psi s w p ss po
tánia a Franeúzsko, ni stupe’ BaVSMMÉL. Z tý c ite
vrh vetovali. Zachrání a zásad sa. zrocSa C t e m
členstvo pre Juhoafriek* rwistýcis sWbfici z. efceaEaÚniu.. Niektorí am eotáj. sžytíi p á v . ¥les|F sa. tekomentátoři tvrdla. že zi
roven zachránili S ja íje e í M srsB y . s srist©® kv®č3eB5Sv®L
národy ako také. P ř e c . Braeárinw
tento závěr?
Z dvoch tiúvodov. V kaHo* ' svesevá orjQBázáprvom radě, keď sa dm esa lu d e
. Ikipozbaviť členstva jedsa ci sa ZSrálBSab. a a 5 f sa
stát, ktorý má dlsfaisíř- ttasuc" váeSSy aáredy spe*i
načný vnútropoiitický sa> &v®#ss iSřeeÉK iaJe p® preločenský poríadofe. ta k vsaíž sasčatýeSi zžváj& or..
potom třeba
spravodiivo
a vyíiičC SL wt haĚm tak svorce
všetkv státy, ktoré sa ta trvalek© rsiem .
púšťajú takej alebo «aakej diskriminácíe. T® Je afat s m a e tastpHKslš. proti
.g, fjEŠÉZěSZEž. vyťv®vážný dóvod. To zaansesdL '
že by sa malí v y ió S r i3E a| BezpečaostzÉ rad š.
■fasaT
to '
všetky komunistické š tt- aSassi
tv, ktoré zazr.á.ará Faá- v gsrasssiíl*** alraasáŽEfcské slobody. pťKlaSS efočianske práva a robža tsáboženskú a inu disfaísEĚnáciu. Ale nerozvážná i®aEcia, ktorá vznikla ak ý isa xacfer. v ita re j š veTioecs
kuloámym
kuíáiaaaelkioi
(vy nám urobíte to a asy ta . presaiaGiIS, Kffi-rač stavám pomožeme v tam } sssĚĚwast" ® s p e w rý e rie r.
bez rešpektovania bociaAte skasra sa afeázaž-i. že
kých medzinárodných zá svelswi
asaržfasĚíácfcá
sad a zvyklostí, na meco afesarša viajne dObo nepodobné ako postupovat) preBie:: i e s a j e j spoísobjektivně voči vsetkýra gcáea. reasssdsg a a ideoéoutláčatePským režimem. gM±ýc& iBEpocvS*. A aie-

len to! Skoro sa tiež uká
zalo, že mnohé státy si
ce zavázky Charty Spoje
ných národov přijali, ale
že si ich vysvětlili po svojom a podlá toho zaviadii
aj prax a začali sa cti®
va ť na roedzináiwisých
forách: Bepabodtaýeli oatpadali
a
pajasežaýcfe
chválili bez o fe lá fc sss
ich vTwtropgiSxiý lý w j.
Tak s počŠEai® SfflvšESás
R a s te a na raeíky pře
d l cyiÉcky
B a je t a taeaDaMlaáaasť S a
tak dBiešfc*. f e príšl® s návrtass asa. deB azácši o nestiňiFŠaBiž ;s» -db- vsK^nnaýcti

Pbbm w v iBýdi. šžátov a o
eeferase .aezáviássti a
sfa to iy všeSiýdt. krajin,
ale s » e» pri tom vybudu
váto- TpeíTfcá š e ť vnútropefiĚkStej
iita trá d e
v
c&Ěódh krajinách a jedisae Mcss&va cd skoněenia
črefeej světověj vojny po
tsižSa b rs á ln e j vojenskej
sSy. aby zasíahla do vnútropoiiíických
pomerov
is e j krajiny.
A tak ketí v'šetok tento
paskvil vyšiel najavo, zá
padně demokracie přišli k
názoru., že světová orgaBÍzácia nemožno budovat’
na nějakých závazných
poiĚSkkýcii a morálnych
pÓBC%»di. ktoré sa nedo& Ěava.já. lež že je třeba
farijaC piiocip univerzali
ty. s» 2zsaroeDá přijat’ do
-SbojeEýcfa národov všetky krajiny bez ohPadu na
k h vnitropolitické zriadetne a tam na pode světo
věj organizácie sa snažiť
o změnu.
Pod lá tohoto principu
boía přijatá do Spojených
rárodov komunistická Čí
na a podlá tohoto princi
pu bránili západně vel’moci v Bezpečnostnej ra 

O drahém bratrství
(Pokračování se str. 1,
zavilých reakcionářů ne bo demagogických revizionistů a jen ten by si taky
dovolil otázku, jak to
přijde, že náš pro Česko
slovensko skutečně d r a
hý
bratr se právě nyní
tolik namáhá v Ženevě a
při jiných mezistátních
jednáních, aby získal tech
nickou pomoc ze Západu,
proč tomu není naopak?
“Drtivou většinu přísluš
níků
našich
národů"
ovšem takové otázky ani

cie obyčejné s jejím “ne
stoudným
pomlouváním
diktatury
proletariátu”
Vedle vynášení zářného
vzoru SSSR
konstatoval
tam vedoucí čs. delegace
O. Švestka suverénně, že
“politika strany vyjadřu
je zájmy a tužby čs. li
Mezi záplavu služeb du".
nických projevů v minu
lých dnech dobře zapadly
i referáty z konference v
' ' ' ' V ánoční' ' ' ' "
Sofii, kde se debatovalo o I
POHLEDNICE
“rozvoji socialistické de
mokracie", na rozdíl od
zavrženíhodné
demokra
s čs. motivyr možno ob- jednat telef. (Melb.) j
480-2737______ >

ve s e j i iK napaáneia. ta, jjee
vděčně vzpoBsiisá. ja k á to
byla
“šťastná hvězda,
která vedla, naše kroky s.
spojenectví s S S S R " - . .
který je zárukou ”bucioacího štěstí všeho lidstva"
(Rudé právo 9. 11. 74).

Svoboda a hlad

dě členstvo Juhoafzickej
Únie.
Jedinou aoviukoa toho
to valného ztom ážáeeía
je priatše

otázky patesEMskydí Arabov. Týds Typočpjá
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podlá iefe pcípadu bodá
sa snažit' ovpiynňť roko'v a * e o, mieri tm Blí&<Hn

rýdboěe-A3e povedali sme si na
zafiatkH- že odpověď na
otázku: prečo sú nateraz
p o je n é národy v tejto netižešeBej situáciš. móže
byá úplná len vtedy. keď
sa zároveň poohliadame,
čo sa deje mimo sídla svě
tověj organizácie. Nemož
no povedať, že by valné
zhromáždenie bolo čo leo
na čas umrtvilo diplomaciu. Naopak! Diplomacia
je nesmierne čulá, ale vy
hýba sa skleněnému pa
láců v New Yorku. Je tu
kríza na Cypre, do ktorej
sekretář Spojených náro
dov zasahuje len ako ne
vítaný činitel’. O palivovej a vyživovacej krize
sa na pode Spojených ná
rodov len bezvýsledné řeč
ní jednoducho preto, že aj
táto problematika sa akosi vymkla z posobnosti
světověj organizácie. R o
kuje sa o nej v Říme a
vo Washingtone i v P aří
ži. alebo v Bruseli. A bu
de sa o nej rokovat’ vša
de Inde len nie na pode
Spojených národov.
Do tohoto postavenia do
značnej
miery zatlačil
Spojené národy americký
ministr zahraničia, ktory
každý mesiac precestuje
desať-tisícky kilometr ov
po svete. Pestuje nie personálnu diplomaciu, lež
je j vyšší a kompletnější
stupeň: pestuje personalizmus nielen v americke.i
zahraničněj, ale a j vo svě
tověj politike. A tak, ak
si právom či neprávom
před pár mesiacmi začali
europski spojenci Ameri
ky sťažovať, že sa tu vytvára akési světové kondomínium Spojených štár
tov a Sovietskeho zvázu,
tak celé Spojené národy
by si právom mohli há
dám ešte. viac sťažovať
ako ich Washington a
Moskva vyřaď ujú zo živo
ta. Ale hádám, že to ešte,
do Vianoc nějako vydržia
a potom pre tento rok je
aj tak už koniec řečnické
mu cvičeniu v sklenenom
paláci.

(.Pokračovaní se strany 1)
demokrata je osobní. Spočívá v klidně prospaných
nocích, ve svědomí, které netrýzní, ve vědomí, že i
když člověk právě nezachránil svět, alespoň se ne
podílí na zmtelektualizovaném barbarství jedné jeho
části.
Revoluce prostě neláká vlastní oběti a navíc, v
atmosféře prosperujících společností, nepatří k nejprečejiraějš!rn.u zboží. Třídy tam nahoře připustily
třiáy dole ke kraji koláče. Marxův revoluční proleta iiá t až. tam neoířásá systémem, jak mu káže ma
gická formnlka. Naopak, podpírá je j,, udržuje je j
při životě- Dostal svůj drobek.
Dokud do debaty nepronikne vědomí, že se svět,
Jako Césarova Galie. skládá ze tří a ne jen ze dvou
částí, uprchlý zastánce měšťácké demokracie, sám
živé popření revolučních alternativ, stojí na pevně
půdě. S vědomím existence toho třetího, hladovějí
cího světa se vsak jeho pozice začne drolit. A ve
chvíli, kdy on i jeho protivník v debatě uznají, že
základní slušnost nedovoluje pojímat svět jin a k . než
jako jeden celek, za jehož poslední část jsme všichni
do určité míry zodpovědní, v té chvíli začnou pozi
ce obou debatérů páchnout pokrytectvím a hnilobou.
Marxista sice podotkne vítězně, že v jeho systé
mu lidé už alespoň neumírají hladem (Čína). Takt
ně však zamlčí, že toho úspěchu bylo dosaženo úplnou regimentací a ta že byla a je podmíněna stra
chem z rány do týla. Zabíjením proti umírání —
jaké řešení!
Ani on tedy neobstojí. Naopak, v širším smyslu
mu najednou zoškliví nejen výsledky, ale i pohnut
ky. Jeho “proletáři všech zemí” najednou prokáží,
že se dovedou spojit na cestě vzhůru v zápase o
vlastní zájmy, ale že ztrácejí škrabošku spravedlno
sti tam, kde se m ají v milosrdenství, ne-li v proletářské solidaritě, sklonit k “soudruhům” , kteří ne
mají co jíst. Vztah proletářů bohatého západního
světa k hladovějícím bratřím náhle ukáže, že třídní
nenávist opravdu není víc než prostá nenávist, pra
starý synonym ošklivosti, a má co dělat nejen s
vlastnictvím výrobních prostředků, ale prostě s vlast
nictvím. Tam, kde proletáři majetného světa mají
vzít na vědomí, že nekonečný růst jejich blahobytu
znamená nekonečný hlad jejich bratří, tam mají
uznat, že má-li být zajištěna holá existence jedné
třetiny světa, jejich životní standard musí doznat
úhony, tam v tom místě přestane být tvář revoluční
ho proletariátu rozeznatelná od tváří kapitalistických
vykořisťovatelů.
Z čista jasna je vidět, že věda třídní nenávisti
jako hybné páky cesty za spravedlností funguje snad
do určité míry a za určitých okolností, ve světě roz
děleném na chlívky národních států, že se však
rozpouští jako hypermangán v tavící křivuli světa
jediného.
Marx leží obličejem v blátě, které správně odvo
dil, ale nesprávně pochopil.
Nové vítězství stoupence měšťácké kapitalistické
demokracie? Sotva. Jeho obličej se topí v témže
bahně jako obličeje jeho třídních nepřátel. Také je 
ho hlavní starostí je růst národního důchodu a Jeh o
vlastní, přirozeně co největší podíl na tomto důcho
du. Také on odmítá uznat realitu hladového světa.
Dvakrát, třikrát do roka si vykoupí odpustky pří
spěvkem na charitu, když mu televize ukáže černé
dítě pět minut před smrtí hladem. Ani on však ne
přizná účinným a důsledným činem, že mají-li lidé
na jednom konci světa alespoň žít, on a jeho část
světa musí slevit ze svých požadavků a jít se svou
životní úrovní dolů, ne nahoru. Také on odmítá uznat,
že není důležité, aby měl každý občan Západu auto,
ale abv měl každý občan světa chleba.
V situaci, která staví úzké a krátkozraké zájmy
jednoho národního chlívku proti zájmům světa, sta
nou se z třídních nepřátel spojenci v obraně posvát
né hromady, o jejíž obsah jenom jim je dovoleno zá
pasit ve jménu sociální spravedlnosti.
_ o
Stoupenec západních sociálně-politických systému
se dovede omýt od koncentračních táborů totalitních
zemí, ale nedokáže se očistit od zodpovědnosti na
bídě a hladomorech třetího světa. J e slepý k pouče
ní historie, které jediné ho může dlouhodobě zachrá
nit. Odmítá aplikovat celosvětově, co ho kdysi za
chránilo uvnitř státních chlívků. Odmítá se dělit.
Marxismus byl uvnitř- státu p o stav ěj na hlavu
zvýšeným blahobytem dělnictva. Kapitalismus tam
uznal, že buďto vydá díl anebo padne. Mezinárodně
to navzdory symbolickým gestům uznat odmítá a
zatím co by jeho pád člověk klidně oželel, v jeho
ssutinách by mohla zajít také demokracie.
Hlad je divná věc. V různých svých stupních zne
pokojuje, trýzní, čistí hlavu, bystří myšlení, podrývá
zdraví a zkracuje i . ukončuje život. Nakonec vede
(Pokračování na straně 4)
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Dopis majora Frolika

.3.

DOMOVA

ČEKOSLOVENSKO ve zk r a t c e

Ve 4. čísle letošního ročníku (18. 2. 74) uveřejnil HD delší zprávu o odhaleních
majora čs. zpravodajské služby Josefa Frolika, který požádal o azyl po 17 lé — V Praze zemřel 11. li
tech práce pro čs. špionážní a protišpionážní službu. Naposled působil na stopadu sochař Jan Kodet.
čs. velvyslanectví v Londýně a to oficiálně jako "Labour Attaché". V minu — Do Adelaide v Austrá
lii přiletěl dr. V. Potužlých dnech vzbudil Frolík (který žije nyní v USA) znovu značnou pozornost
ník z Prahy. Chce se vy
britského tisku a televize a to po zveřejnění jeho dopisu redaktoru FCI J. dat na motocyklu ČZ 250,
Jostenovi.
napříč světadílem. Cesta

Frolík (který měl kry
cí jméno Florián) popisu
je podrobně různé akce
proti Jostenovi, které při
pravovala pražská cent
rála tajné služby a z nichž
některé prováděli členové
“britské sekce” Státní
bezpečnosti. Píše např. o
agentu Jaroslavu Hodačovi, kterého se podařilo na
sadit k Jostenovi na čas
jako účetního. Hodačovým
nadřízeným v Londýně byl
nejprve pplk. Václav Táborský-Majer,
zástupce
velitele britské sekce (v
r. 1969 byl Táborský-Maje r propuštěn ze služeb
Státní bezpečnosti pro ne
dost pevný pro-sovětský
postoj v r. 1968), později
vicekonsul major Roh.
Málek-Helan, který byl
agentem KGB.
Členové britské sekce
měli za úkol sledovat Jostenův soukromý život, fi
nanční situaci, zdravotní
stav, s kým se stýká atd.

Z Jostenova fasciklu na
pražském
ministerstvu
vnitra, který dostal též k
prostudování, zjistil Fro
lík, že o Jostenovu činnost
projevuje zájem sám A.
Novotný a dále i. Z. Fierlinger, J . Hendrych a V.
Koutský a že jsou vypra
covány návrhy, jak ho
kompromitovat a likvido
vat. Zvláštní oddělení vy
pracovalo např. falešné
doklady o tom, že byl Jo 
sten za války poslán do
Anglie jako agent Sicherheitsdienstu. Další kom
promitující materiál byl
zhotoven zfalšováním do
kladů nalezených po vál
ce ve sklepě bývalé Ná
rodní banky, což “odbor
ně” provedl major Fran
tišek Ježek.
Frolík tvrdí, že Josten
měl být nakonec likvido
ván na přímý návrh A.
Novotného. K tomu účelu
byl poslán do Londýna
f
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kračuje. 3Vz roku po otev Československu asi tolil
ření prvního úseku z P ra oslav jako v SSSR. Roz
hy do Mirošovic je v pro díl byl v tom, že v den
vozu úsek Brno - Kýval kdy se po Rudém námě
ka - Velká Bíteš a na stí v Moskvě pohybovaly
Slovensku
Bratislava ■ těžké sovětské zbraně, \
Malacky, celkem je tedy Praze se ozývala ostré
Pozadu ovšerr
má trvat dva měsíce a dosud hotovo 83 km dálni střelba.
dělení Státní bezpečnosti. podle zprávy z Prahy chce ce. Průměrná cena 1 km Praha zůstat nechtěla a
Toto oddělení nechalo do při ní dr. Potužník prová dálnice je asi 28 miliónů tak se svět dovídá z no
vin a rozhlasu, že v P ra
konce zhotovit zvláštní dět přírodovědecké výzku Kčs.
— Státní pedagogické na ze bylo vypáleno z leten
bednu, v níž by mohl být my pustých částí Austrá
kladatelství v Praze vy ské pláně 20 dělových
Josten dopraven tajně do lie.
— Koncem minulého roku dalo slovník “Čeští spiso salv a ze Seminářské za
Prahy, bude-li k tomu mělo Československo 6 vatelé deseti století” , kte hrady se vznesly k nebi
příležitost. Bylo také vy velkoměst: Praha měla rý zpracoval dr. Radek pestrobarevné roje svět
šťastný. Slovník českých
pracováno
několik ná 1.019.000 obyvatel, Brno spisovatelů, který byl vy lic. Odtamtud bylo vypá
leno 20 dělových ran g i
vrhů, jak provést likvida 354.000, Bratislava 325.000, dán v roce 1954, je jednak gant, 420 raket, 700 ital
Ostrava 291.000,
Košice
ci, aby nevzbudila příliš 162.000 a Plzeň 153.000 rozebrán a jednak je je ských pum, 700 kulatých
hluku na Západě: jeden obyvatel.
Velkoměstské ho obsah pro nynější re bomb, 300 létavic a 12
žim zčásti nepříjemný.
hvízdních raket.
návrh počítal s plastickou obyvatelstvo představuje — V bratislavské čtvrti
— Při slavnostním odha
16%
obyvatel
Českosloven
bombou připevněnou k
Pošeň byl otevřen nový lování pomníku Klementa
ska.
Jostenovu autu, jiný s po — Podle statistického ú- hotel Bratislava, který má Gottwalda v Blansku vy
střelil. 221etý muž na služ
dáním jedu, který způsobí řadu se od roku 1937 do 950 lůžek.
srdeční mrtvici. Proti ná konce loňského roku .zvý — V žalkovicích na Kro- bu, konajícího příslušníka
měřížsku byla odhalena Véřějné bezpečnosti a ně
vrhům měli však přísluš- šila průmyslová výroba v pamětní deska slavnému kolika broky ho zasáhl.
českých zemích více než
■Vci britské sekce námi*
sedmkrát a v téže době českému elektrotechniko Byl později zatčen.
ky (plk. Jan Paclík-No- se zvýšila t a Slovensku vi dr. J . Sumcovi.- na je — V pražské Zoologické
zahradě došlo už podruhé
vák a pplk. Táborský-Ma- téměř třicetkrát. Celkově ho rodném domě.
— Na dole Staříč ve Chlejer), takže nebyly nakonec se ekonomická, kulturní a bovicích v okrese Frý- v krátké době ke krádeži
papoušků. Tentokrát jde
sociální úroveň českých
uskutečněny.
zemí a Slovenska postup dek-Místek vznikl z ne o případ zvlášť závažný,
známé příčiny zával. J e  protože byli ukradeni 4
Frolík uvádí y dopise ně vyrovnává.
mnoho jmen příslušnStů — Stavba dálnice mezi den horník byl vytažen papoušci druhu alexandry
mrtvý.
Státní bezpečnosti, kteří Prahou a Bratislavou po- — Ve štúrově byl slav čínské.
působili v Anglii a byli
nostně zahájen provoz no — Ve věku 66 let zemřel
v Praze Vladimír Knichal.
kryti diplomatickými pa rismus a dezinformovat vých výrobních objektů doktor fyzikálně m ate
Jihoslovenských
celuló
sy, ačkoli jejich úkolem naivní Západ. Frolík také
matických věd a člen ko
zek.
bylo jen provádět špio vybízí exulanty k větší — Dne 15. října zemřel v respondent ČSAV.
náž,
organisovat
tero- opatrnosti.
Praze ve věku téměř 98 — Úpravy Suezského prů
let bývalý novinář a diplo plavu pokračují takovou
mat František Hlaváček. měrou, že některé lodi Byl prvním cizincem, kte mezi nimi čs. loď Ledni
rý se stal za první světo ce -, které v průplavu
vé války důstojníkem ital před 6 lety uvázly, budou
ské armády. Zasloužil se moci už v příštím měsíci
o utvoření čs. legií v Itá vyplout do Středozemního
lii.
moře.
vána. Jen v Praze dnes žije přes 20 předčasněj
— Po velké předběžně — Předseda vlády ČSSR
penzionovaných čs. generálů, kteří prodávají, mlé
reklamě vysílal čs. roz Lubomír štrougal vykonal
ko, rozvážejí chleba nebo lepí linoleum. Skoro
hlas na pokračování tzv, přátelskou oficiální ná
všichni mimochodem vystudovali na sovětských
“Rozhovory z druhé stra vštěvu Sýrie. V projevech
vysokých školách . . ."
ny” , pořad, pořízený na tam zdůrazňoval “neroz"Prakticky na všech administrativních úrovních
podkladě
telefonických, bomé přátelství” se sýrse chopila rozhodování poslední myslitelná garni
rozhovorů, které prý na ským lidem atd. Ministr
tura. V Praze např. rozhoduje o udělování aka
točil čs. špion Ervín Ma- zahraničního
obchodu
demických titulů a o uznávání vědecké kvalifi
rák-Marek v době svého Andrej Barčák byl zase
kace s konečnou platností bývalá prodavačka bot.,
“exilu” s pracovníky Roz v Jižní Americe. V Bue
nyní vedoucí oddělení vědy a školství na měst
hlasu Svobodná Evropa.
nos Aires mj. otevíral čs.
ském výboru KSČ. O filosofii a ideologii rozhodu
— V n. p. Sklo Union v průmyslovou výstavu.
je celostátně bývalý krejčí. O právu mládeže na
Rudolfově'huti v Dubí u — Novým australským
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání neroz
Teplic vznikl výbuch, při vyslancem v Rakousku,
hoduje ani talent, ani prospěch, ani pedagogové,
němž byli 3 dělníci těžce Československu a M aďar
nýbrž politická příslušnost rodičů a zvláštní komi
popáleni (jeden při pře sku byl jmenován dosa
se, vybírané z aparátu obvodního výboru strany.
vozu do nemocnice ze vadní australský vyslanec
. . . Ediční plány nakladatelství jsou přehlídkou
mřel) a strojová výroba v Indonésii R. W. Furprázdnoty — nejzajímavější nová kniha, která lo
celého podniku musela longer.
Jeho rezidence
ni vyšla, byl "Rok houbaře" . . . Spisovatelé jsou
být zastavena.
bude ve Vídni, odkud bu
— až na několik výjimek, které lze spočítat na
— Na počest 57. výročí de dojíždět do českoslo •
prstech jedné ruky — úplně umlčeni. — V Praze
Říjnové revoluce bylo v venska a Maďarska.

POBALTIZACE
V minulém čísle (sfr. 3) jsme uveřejnili struč
nou zprávu, že pražské ministerstvo vnitra odňala
státní občanství spisovateli a novináři Jiřímu
Hochmanovi, kterému povolilo krátce předtim
odjezd na Západ. Za důvod uvedlo "soustavné
hanobení socialistické společnosti a státního zří
zení v ČSSR" v zahraničním tisku a rozhlasu.
Hanobení se Jiří Hochman dopustil především v
dlouhé situační zprávě o Československu, kterou
uveřejnil hamburský Der Spiegel a česky římské
Listy. Uveřejňujeme aspoň několik krátkých vý
ňatků z Hochmanova článku.
V úvodu piše Hochman o brzké výměně osob
na presidentském stolci: "Není nejmenších po
chyb, že jim bude . . . Gustáv Husák". — Pražská
anekdota ovšem říká něco jiného: "V íte, kdo bu
de po Svobodovi presidentem?" — "Oldo Hlavá
ček" (známý slovenský komik). — "Proč?" —
"Aby byla aspoň legrace!"
Další výňatky:
"Ze 160.000 Rusů, rozmístěných po celé ČSSR,
je jich více než polovina v Čechách a na Mora
vě: pouze v severočeském vojenském prostoru
40.000, v Děčíně 2.000, v- Dubí 2.500, v Zákupech
2.000, v Milovicích 5.000, v M I. Boleslavi 3.009.
Dalších 40.000 je na severní Moravě."
"Také posilování domácího policejního aparátu
dosahuje fantastických rozměrů. Na jižním sídliš
ti Prahy je v plném proudu výstavba velkých ka
sáren pro mobilní gardu, druhá podobná kasárna
se začala stavět na severním sídlišti. Jen pro Pra
hu chce mít Strana k trvalé dispozici aspoň 20.000
obušků, o vodních dělech a jiných vymoženostech
ani nemluvě. Posilování policie se děje na úkor
a r m á d y . . . čs. armáda nesmí být schopna sa
mostatné operační činnosti. Její počty a organi
zace musí být takové, aby mohla fungovat pouze
jako podřízená součást sovětské armády. Žádná
jiná národní armáda zemí Varšavského paktu,
včetně maďarské, nebyla dosud natolik degrado-

byla nyní uzavřena již čtvrtá divadelní scéna a
herci pražských divadel museli letos .podepisovat
smlouvy na sezónu 1974/75, aniž měli ponětí, co
budou hrát, pod jakým režisérem a pod jakým
ředitelem. Rozsah kulturní devastace však nelze
novinovým článkem vůbec v y líč it. .
"Odpor k Rusům, byť je v Čechách fenoménem
poměrně novým, je takřka animální. Dezertéři
jsou vydáváni zcela chladnokrevně. Nikdo nechce
dělat rozdíly. Pohled na ruské vojáky, většinou
špinavé, oblečené do nemožných uniforem s vy
datnou proporcí Asiatů, vyvolává zvláště v obla
stech, kde jsou, přímo fyzický odpor. Vyšší civi
lizace se vždycky cítily dvojnásob poníženy, byly-li kolonizovány civilizacemi nižšími . . ."
"Nejtěžší mrak, který letos nad Prahou leží, je
mrak pobaltizace. Mrak útlaku, který sice nebere
jazyk, ale chce zničit podstatu povahy a ducha
národa . . .", píše ke konci Jiří Hochman.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
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Dóchodky z Československá

v poslední fázi před smrtí k úplnému znetečnění,
V Amerike vychádzajúci časopis Naše snahy prináša vo svojom 4/10. čísle dokumentu Úřadu dóchod
kdy už z vysíleného těla odešla poslední vůle žít. niektoré dodatky k referátom o vyplácaní sfarobných dóchodkov z Českosloven kového zabezpečenia v
Než však je dosaženo tohoto bodu, proběhne fáze ska. Článok sa týká reciprocity s USA, ále niektoré informácie sú platné vše Prahe
vyplývajú
dva
zoufalého vědomí, že člověk buďto ukojí základní
praktické kroky:
požadavky žaludku anebo zajde. V těch chvílích v obecné, týkajú sa aj možnosti vyplácania do iných štátov.
1. Tí vysťahovalci, čo
něm ještě všechno volá po životě. A v tomto stupni
Problém vyplácania sta- tento dóchodok v takých overene československým
hladu, v e . chvílích, kdy se ještě nedostavila lethar- robných dóchodkov z Čes prípadoch (a je ich po zastupiteťským úradom.
už nadobudli
americké
gie úplného vyčerpání, ale kdy padá v zoufalství ce
štátne
občianstvo,
majú
Toto
platí
pře
případy,
lý škraloup zábran a naučených ohledů, dává se koslovenska do cudziny měrně hodné), keď dóihneď
předložit’
notářsky
keď
dóchodca
starobnú
sa
stal
aktuálny
hněď
po
chodca
před
svojím
vysťahladový dav na pochod.
Sám, opuštěný, izolovaný ve své bídě a bez racio tom, čo Spojené štáty za hovaním sice už starobnú rentu už doma dostával a overenú kópiu naturali
nálního vedení, není v konečných důsledcích nebez čali, respektive obnovili rentu poberal, ale v Spo potom odíšiel do cudziny začnej listiny a dožado
pečný. Sytostí silná společnost technicky vyspělého
a tým podTa zákona stra- vat’ sa výplaty na zákla
světa si s ním dovede poradit. V rukou zkušených vyplácáme starobných dó jených štátoch štátne obtil
nárok na dóchodok. de americko-českoslovenčianstvo
ešte
nezískal.
chodkov
(Sociál
security
vůdců se však hladový dav změní v lavinu. Stane
se z něj nástroj revoluce. Už proto by tam, kde pře benefits) do cudziny, te 
Naše snahy citujú z ú- Ten však mu móže byť skej zmluvy.
2. Tí vysťahovalci, čo
jedeným chybí svědomí a soucit, mělo být ale.spoň da aj do Československa radného dokumentu Úřa poskytnutý len výnimočvarování pudu sebezáchovy, že se vyskytli radikální
du dóchodkového zabez ne z milostí po uvážení sa ešte nestali cudzími
a
potom
čo
před
dvoma
teoretici; kteří dovedou hladové stádo využít a usměr
štátnymi občanmi, sa monit, protože poznali, že v hledání revolučních sil ne rokmi uzavřela americká pečeni^ v Prahe 5, Smí sociálnych a majetkových
pomerov žiadateTa a jeho žu uchádzať o výnimku,
záleží ani na vědeckých zaklínadlech, ani na tom, vláda s vládou v Prahe chov, Křížová 25 toto:
o udelenie dóchodku z mi
kdo vykonává práci a kdo vlastní výrobní prostředky, dohodu o reciprocitě vy
“Podťa ustanovenia 60. dětí.
dokonce ani na tom, jestli kdo pracuje manuálně ne
losti a předložit’ požado
paragrafu zákona č. 101/67
plácania
týchto
póžifeov.
Akonáhle
sa
však
stane
bo mozkem.
vané doklady Úřadu dóTito radikálové zjistili, že dno jednoho národního Pri tom je však třeba mať sa nevyplácajú dóchodky vysťahovalec statným ob
státu je obloha a nebe druhého, že “tajemství re na památi, že pri riešení do cudziny a neprináležia čanom, stráca 60. paragraf chodkovéno zabezpečenia
voluce” leží v každé době a v každém vývojovém takýchto prípadov sa z á  ani za dobu, po ktorú sa zákona č. 101/67 platnost” v Prahe, ako sme uviedli.
, stupni v témže místě — v nejnižší lidské vrstvě. V
Pravda, zatiať čo prvá
oprávněný zdržuje v cud- podťa amerieko-českosloté nejdolejší zásuvce, v místech, z nichž není možno sadné vychádza z česko
kategória
má zákonný
zákona č. zine trvale. Podťa citova venskej dohody, úřad dó
jinam než vzhůru, žijí ti, na něž už 'nevyšlo, kteří slovenského
podklad
pře
získanie dó
ného
ustanovenia
však
nemají co jíst, kteří na ten nědostatek umírají. Žijí’ 101/67 a tak podťa ame
chodkového zabezpečenia
tam lidé, kteří, nemajíce co jíst, nemají co ztratit.
ricko - československej móže v niektorých sociái- v Prahe 5 o tom udává chodku, druhá kategória
Dneska, v tomto okamžiku, žije celá třetina lid
je úplné závislá na milo
nych prípadoch povoliť toto:
stva na dně dna, na samém spodku států, které samy zmluvy má nesporný ná
sti úradov v Prahe a tie
jsou dnem, v prostoru, v němž jediné sousto vy rok na starobnú rentu z výnimky.”
“Medzi ČSSR a USA boÚřad dóchodkového za- la uzavretá dohoda o vzá- - ako už máme skúsenosti
plňuje život.
Československa len ten,
- nie sů veťkodušné. Na
Zatím* co občané blahobytného světa úpějí v inflač kto vyhovuje českosloven bezpečenia v Prahe vy
jomnej výplatě dóchodkov.
ních křečích, že se jim znehodnocují úspory a že
žaduje pre posúdenie ta Pod lá cítovanej dohody še snahy napriek tomu
kdoví, nepřekazí-li zítra stávka dodávku plnotučnéhb skému zákonu č. 101/67 a
doporučujú v núdzí žijúmléka, jeden bilion lidí téže planety živoří z ročních kto je už americkým štát- kýchto výnimek potvrde- náleží dóchodok z česko
cim vysťahovalcom, ktorí
příjmů pod dvě stě dolarů. Pět set miliónů nepoznalo nym občanom. Z tohoto nie o sociálnych a m ajet slovenského dóchodkového
doma už dóchodok.. pobestav sytosti a žije v trvalém
(trvalém)
hla dóvodu
československá kových pomeroch dětí a zabezpečenia americkým
rali a nestali sa ešte ame
du. Do miliónů jde počet lidí, kteří tím hladem umí
vláda odmieta , vyplácat’ ich rodin, ktoré musí byť štátnym
občanom
bez rickými občanmi, požiarají.
ohťadu na miesto ich po
Za každým klapnutím psacího stroje zemře pod
dať o výnimku zo záko
výživou člověk. Za hodinu padnou další, zítra jsou
bytu.”
na. Doporučujú tak urobil’
jich stovky a pozítří tisíce: děti a ženy a muži, je 
V týchto prípadoch má aj tým, čo před povolením
jichž věk se nedá uhodnout a stejně nerozhoduje . . .
m *
dotyčný po získaní ame- k vysťahovaniu podpísali
A Sovětský svaz nemůže . . . a Amerika by ráda . ..
MOTEL GUEST HOUSE
a telátko umírá, neboť už nevynáší. . . a pole není
rickej štátnej příslušnosti (pravděpodobně z donúfceRESTAURANT
oseto, neboť cena musí v ý š . . . povídali v ženevě a
veřejným noíárom overe- nia) vyhlásenie, že sa stav Římě . . . SOS za dámy, Ifteré se nudí v před
KALORAMA
nú
kópíu naturalizačnej robného dóchodku vzdáměstích . . . kolísá bursa . . . pomoc je na cestě, aka
listiny. Po předložení to vajú. Doporučujú předlo
demik píše sociální tr a k tá t. . . ideolog všechno za
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
chrání . . . zamezíme odcizení člověka . . . chceme
hoto dokladu rozhodne o žit’ kópiu tejto žiadostťaj
sexuální svobodu . . . rehabilitace alkoholiků . . . ze
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
výplatě důchodku Úřad dó- americkým úradom, aby
lená revoluce . . . zamořování se nesm í. . . vězeň
Výtečná strava a domácké prostředí.
chodkového zabezpečenia. tie o tomto kroku věděli.
ská reforma . . . zastavíme zabíjení velryb . . . zabrá
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Z citovaného úradného
níme vyhynutí třasořitky modroprsé . . . vsadíme 40
NS
miliónů na koně a sedmnáct na hlad . . . sociální
Srdečně zvou manželé PospichaJovi
kontrakt. . . černá je krásná . . . platíme vyšší úro
Barbers Rd., K ah n m a, Vie., tel. 72R-12J1
ky . . . socialismus . . . jesle pro studentské matky . . .
pozemek na stará kolena . . . soukromé podnikání . . .
I
Velký výběr vín, lihovin a piva
I
legalisace homosexuálnosti . . . emancipace žen . . .
centralisace a decentralisace . . . potrat na objednáv
I
dodáme kamkoli v Austrálii
i
ku, rozvod na požádání. . . kdo šetří má za tři . . . kého procesu, tak vlastně téměř znemožňuje záchra .
za velkoobchodní ceny
(
kdo nepracuje, ať n e jí. . . humanismus . . . dialek nu demokratických systémů.
Ceník na požádání
,
ticky prokázáno . . . svoboda . . . spravedlnost. . . po
Vedle tohoto dilema demokracie stojí osobní' di
krok . . . věk . . . Bůh n e n í . . . jsme my . . . jsem lema demokrata.
já . . . jsou hesla.
S uznáním faktu jediného světa a jeho dolní zá
Plač. země — živitelko, zprzněná z výživy k za suvky končí touha vyhrát debatní soutěž s revolucio
cr. Jonas & Victoria Sts,, Richmond, Vic.
(
chování úrovně zbytečností, k maximálním profitům, náři a přesvědčení, že by porážkou komunismu všech
1
Telefon:
42-4782
a k heslům!
no bylo vyřešeno. Začíná trýzeň poctivého myslícího
Slušnost zemřela nebo se nenarodila a pud sebe člověka, kleště svěráku, z nichž není viditelného úni 1 nebo: 104 Millers Rd., Nfh. Altona, Vic. 314-6281
záchovy mlčí udušen mlhou zištné slepoty. Mlčí. ne ku: na jedné straně se rýsují siluety ostnatých drá 1 Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
říká, že z trvalosti hladu miliónů plyne hrozba stan tů, vězeňských zdí a popravčích čet, na druhé vy
dardům, profitům i cílům hesel, pokud jaké, tj. hroz stupuje z temnot nevinnost dětských očí, vyplňu
ba všemu, v čem si ve všech svých částech bahní jící obličej odsouzený k smrti hladem.
blahobytný svět.
Půda, ha níž demokratický uprchlík tak dlouho
Je to hrozba sociálně-politická, vedle níž už teď pevně stál, zachvěje se mu pod nohama a naruší |p3:..i..i,mhŤn*nrii|. " V * .... . -I ' -■ ja-..'.r;,..,. ■ i i .w w r .MgTSPj
narušuje hladký chod posvátného obchodu hrozba dosavadní stabilitu jeho pozice. Jistota svobody, kte
Vedoucí kontinentální pekárna v Meibourne E
hospodářská, protože průmysl, jehož mzdy m ají ku rá ho nikdy neopustila, která ho vedla světem, nad
řazena
všemu
ostatnímu,
najednou
zmlhaví:
Do
popře
povat auta a domy v předměstí, nemůže cenově sou
těžit s průmyslem, jehož mzdy nemají za účel víc dí jeho vědomí se protlačí otázka, — v kterém asi
místě dělá hlad ze svobody bezvýznamnost?
než udržet při životě pracovní sílu.
8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081
Prozíravé demokratické vlády by tedy vlastně mě
Ta otázka už ho neopustí a vnutí mu myšlenku,
Telefon: 459-3672
ly informovat voliče, že^k nastolení spravedlivější že nejde jen a jen o svobodu nebo jen a jen o spra
Největší
výběr
všech druhů chleba — včetně
ho a tím také bezpečnějšího světa nestačí občasná vedlnost, ale o spojení těch dvou hodnot, o rovno
charita. Má-li být zvýšen životní standard jeho pod váhu mezi nimi. Tato myšlenka ho posune z pohodlí
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
vyživené části na snesitelnou úroveň, standard blaho slepé náležitosti k jedné z válčících skupin, do pro
Přesvědčte se !
bytného světa musí být snížen.
storu mezi nimi, právě v ta místa, kde se křižují
Jenomže, a v tom je kámen úrazu, demokratická sebejisté střely zkornatělých bojovníků obou stran.
Žádejte chleba značky ATL/U4TIC,
vláda, která by přišla s něčím takovým, by zničila V tom nebezpečném prostoru dožije své dny hledáním
která je. zárukou nejlepší kvality.
sama sebe. .Touha udržet nebo získat politickou moc bodu, v němž hlad osvětluje, že i síla svobody je
se souhlasem voličů, která je u kořene demokratic- konečná.
#
#
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O české povoze (ii)
Ferdinand

Peroutka

Posledně jsme se obořili na článek, který byl na psán a vyšel v exilu a v němž byla posouzena povaha
českého národa s velké výše. Je naším zatvrzelým míněním, že politika je praktická, ne literární čin
nost a že ten, kdo o politice píše, má si být vědom toho, co dělá: piše o věcech života na kusu papiru.
Autor nalezl v českých dějinách "krajní nechuť k či nům "/ zarmoutil se nad tím a káral to na značném
počtu stránek. Posoudili jsme autora jako z nějakých důvodů hněvivého lyrika, který se nedívá okolo.

Za českou politickou
tradici se obyčejně poklá
dá' trojhvězdí Havlíček Palacký - Masaryk. Za
jisté je možno připome
nout. že proti Havlíčkovi
v jeho době stáli Sabina
a J . V. Frič a že jejich
ideje snad jsou také čes
ká tradice. Za revoluce
roku 1848 mluvil Sabina za
‘‘malý, ale kurážný hou
fec” , který usiloval o to,
aby také v Čechách vy
pukla revoluce, jako už
byla skoro všude okolo ve Vídni, v Německu, v
Maďarsku. Vskutku byly
také v Praze postaveny
barikády, k jedné z nich
přiharcoval J . V. Frič na
koni, v romantickém há
vu, s velkým pérem na ši
rokém klobouku - nový
Byron.
Co dělal v téže chvíli
Havlíček? Psal: ‘‘V P ra
ze jako ve Vídni začala
revoluce pro nic za nic,
tu i tam bylo snad trochu
peněz a špatných lidí pří
činou . . Kdo snad žalost
na' svou otčinu přivést
chce buď z nerozumu ne
bo ze zlé vůle - ten ne
zasluhuje nikterak naši
úctu . . . Není nyní větší
nepřítel svobody, než ten,
kdo pracuje k revoluci a
zamítá cestu reformy.”
Později Havlíček shrnul
své stanovisko v revoluč
ních dnech: ‘‘Celá moje
činnost tenkráte směřova

la k tomu, aby se nepo
dařilo v Čechách způsobit
ozbrojené povstání proti
rakouské vládě.”
Toto
stanovisko v Čechách pře
vládlo a vyvolalo v Karlu
Marxovi hněvivou kritiku
Čechů a Slováků. Napsal,
že Poláci a Maďaři mají
historii, ale češi a Slová
ci historii nemají.
Není pochyby, že Havlí
ček projevil ve významné
chvíli “krajní nechuť k
činům” . Domníval se mít
k tomu důvody. Jednak se
obával, že rakouská vláda
ze vzteku by snad za
máčkla slabounký, teprve
poloobrozený, teprve síly
svírající národ. Za dru
hé měl svrchovanou nedů
věru k Němcům a Maďa
rům, o nichž pravil: “Da
li jste si velkou práci,
abyste nás vymazali z
počtu národů.”
O revoluci Havlíček
jako o ničem - nesmýšlel
abstraktně, měl k ní zdra
vý praktický poměr. Ten
to: “Jen ta revoluce je
dobrá, která se podaří.’
V okolnostech roku 1848
se jednak obával, že se
revoluce nepodaří, jednak
se obával, že by se po
dařila. V prvním případě
předvídal, že by se Něm
ci a Maďaři všech směrů
nakonec přidali k rakous
ké vládě a s gustem by
pomáhali zamáčknout te
prve blikající plamínek

českého a slovenského ži
vota. V druhém případě,
kdyby revoluce zvítězila,
podezíral, že by byli ně
mečtí a maďarští liberá
lové liberální k sobě, ale
ne k Čechům a Slovákům.
Do jaké míry byly tyto
Havlíčkovy obavy opráv
něny, věděl on lépe než
můžeme my po stodvaceti
letech. Byl odkázán bu
doucnosti hlavně na barvotiscích, na nichž hrdě,
s rukou na prsou, stojí
před rakouským soudem.
Ale ve svých spisech, kte
ré jsou vážnější dokument
než barvotisk, Havlíček
neoblomně - musíme říci
neoblomně - kázal opatr
nost.
, .
Jestliže
tedy
někdo
hodlá hanit Čechy za
opatrnost, musí začít ha
nou Havlíčka, také hanou
Palackého a Masaryka.
Všichni tři projevovali, co
autor nazývá “krajní ne
chutí k činům” . Trpělivě
čekali, až snad Rakousko
jednou- pochopí svůj histo
rický úkol - být sdružením
a ochráncem menších ná
rodů ve střední Evropě,
kde se ještě nezapomně
lo na asijské a turecké
vpády. Nedočkali se, R a
kousko se nakonec oddalo
pangermanismu.
Tehdy,
teprve tehdy Masaryk
prchl do exilu, aby tam
popouzel proti Rakousku
a pokud možno proti ně

mu bojoval. Autor článku
může říci: hle, nutnost
činu konečně, konečně by
la uznána. Ano, ale záleží
na tom, kdy. Masaryk byl
dobrým žákem Havlíčko
vým a přijal od něho dvě
hlavní zásady: “Vždy je
třeba mít ohled na okol
nosti” a onu už citovanou
zásadu: “Jen ta revoluce
je dobrá,-která se poda
ř í.” Když Masaryk odchá
zel do. exilu, poprvé byla
skutečná naděje, že se
česká revoluce podaří:
byla válka, proti Rakous
ku válčily nejsilnější, vy
zbrojené
demokratické
evropské státy. To dávalo
reálnější naději než sta
vět v míru v pražských,
ulicích z lavic a skříní
barikády proti rakouským
kanónům.
Autor článku s velkou
odvahou staví sám sebe
proti proudu
myšlení,
representovaného Havlíč
kem, Palackým, Masary
kem. Citovat Sabinu jako
zakladatele české tradice
nemůžeme, Sabina byl od
halen jako placený agent
rakouské vlády. Snad by
se autor mohl dovolávat
toho, co někdy psal lite
rární kritik F. X. salda,
který postupem času psal
mnohé různé věci. Kdy
si byly činný určité krouž
ky, jednou komunistické,
(Pokračování na str. 6)
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Bloudící levice
na Západě
Jaroslav Strnad
Ruští disidenti žijící dnes na západě ve vyhnan
ství, vydali v říjnu první číslo časopisu Kontinent
(původně se měl jmenovat Proces). V redakci, v
jejímž čele je Vladimír Maximov, zasedají kromě
Solženicyna a Siňavského i Džilas, lonescu a také
náš Pachman. Maximov definoval účel časopisu takto;
"Nespojili jsme se pro politická proroctví, teoretic
kou polemiku, ani proto, abychom byli sami lite
rárně činní, nýbrž proto, abychom vydali svědectví o
svých zkušenostech s existencí člověka v podmínkách
totalitní společnosti . . . Kontinent jě především proti
fašistický časopis. Proto je pro nás každé násilí, a ť
přichází odkudkoli, fašismus! Proto je všechno, co
přispívá ke zničení dnešní společnosti reprezentativ
ní demokracie, pro nás fašismus, a ť se staví jakkoli
duchovně nebo sociálně. Proto je pro nás fašismus
každá lež, ať je jakkoli motivována konečným cílem
nebo dobrými úmysly."
Až potud by bylo všechno v pořádku. Ruští vyhnanci byli i u evropské a myslím i jiné na západ
od Železné a na východ a na jih od Bambusové opo
ny "ve flóru". Prvním číslem Kontinentu však jim i
přestali být. Vydali ho v nakladatelství UllsteinPropylaen, který patří tiskovému koncernu Axelu
Springera v západním Berlíně. Tento tiskový kolos,
k němuž náleží spousta časopisů, lišících se politic
kou linií i žánrem, platí mezi západoněmeckými le
vicovými intelektuály za jakousi současnou odnož
Hitlerova nacismu jen proto, že je nositelem aktivní
ho protikomunismu. Když byli ve Spolkové republice
u vesla křesťanští demokrati, měl novinář jakkoli
spřízněný se Springerovými tiskovými výrobky pověst
vládního korteše; kdo nekritizoval tehdejší vládu, o
tom levice rozhWašdvala, že; porušuje povinnosti
opravdu nezávislého žurnalisty! Sami nejvyšší mě
rou netolerantní vytýkají Springerovu koncernu netoleranci, která, je-li vlastností protivníka, je znám
kou fašismu; u nich je však projevem pokrokovosti.
S tímhle "ďáblem " se tedy spojili disidenti kolem
Kontinentu a octli se pro levičáky v táboře fašismu.
Hlavní slovo vede proti nim spisovatel Guenther
Grass, který při posledních volebních kampaních po
věsil spisovatelské řemeslo na hřebíček a šel na tri
bunu propagovat Brandta (k čemuž měl jistě právo).
Napsal Solženicynovi a Siňavskému otevřený list, v
němž jim vytkl, že budou "spolupracovat s mocen
ským impériem, jehož netolerance je výraz téhož
smýšleni, které jim bylo v Sovětském svazu podně
tem k protestu a k odporu". Grass tvrdí, že není
nutno se k boji proti totalitnímu komunismu spojovat
se silami, které "ve své politické zaslepenosti jsou
ochotny vyhánět čerta ďáblem ". Ideologický antikomunismus je prý
"totéž jako leninismus-stalinismus".
Siňavskij odpověděl taktéž otevřeným dopisem, z
něhož pro některé zásadní názory stojí zato citovat
delší pasáž:
"Tomuto časopisu, který se důsledně drží zásad
nadstranickosti a demokracie, pomáhá teď na nohy
německé nakladatelství Ullstein-Propylaen, bohaté na
tradice^ které, jak slyším, rozdrtil kdysi Hitler. A
toto nakladatelství od nás pranic nežádá. Nediktuje
nic autorům Kontinentu, kteři svobodně vyadřují své
mínění. Věříte snad, že bychom byli ochotni tancovat
podle toho, jak někdo druhý hraje? Slova "Springerův koncern" zní z vašich úst zlomyslně, podobně
jako "Titova klika" nebo "fašista de Gauile", kte
rými nás v Rusku od mládí strašili. Aniž se budu
zabývat věcmi "koncernu", které prostě neznám,
chtěl bych přesto říci, že tato "špatná společnost" i
tehdy, posuzujeme-li ji podle kritérií Vašeho dopisu,
dosud žádného spisovatele nezastřeiila ani neposlala
do koncentračního tábora. Vaše srovnání "Springerovy skupiny" s nakladatelskými podmínkami sou
dobého Ruska, s tamějším státním systémem ničení
těch, kteří jinak smýšlejí, je — promiňte mi — ha
nebné. Odvoláváte se na případy novinářské pole
miky, které jsou podle Vás nepřípustné. My se však
odvoláváme na hory mrtvol — mezi nimi i mrtvol
spisovatelů. Podle Vaší logiky jsou tedy Hitler a
Stalin totéž jako špatná polemika v novinách."
Obávám se, že svým rozhodnutím zůstat s Konti
nentem u Ulisteina uvalí na sebe ruští disidenti hněv
nejen sovětských komunistů, kteři je vyhnali a kteří
máji také lví pódii na výrobě mizerné pověsti Axela
Springera, ale i všech západních levičáků, kteří mi
strně přehlížejí sovětské tanky let 1956 a 1968 a ztrá
cejí — asi úmyslně — smysl pro proporce. Tam, kde
jsou nyní oni, byli naši intelektuálové před 26 lety.
Až budou tam, kde jsou dnes oni, bude pro svět —
i pro ně — zatraceně pozdě.

-s-
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O české povaze
(Pokračování se str. 5)
jindy katolické. Vedle to
ho, že se pokoušely popu
dit Josefa Čapka proti
Karlu Čapkovi, činily ob
čas i drobné pokusy po
stavit F. X. Saldu jako
národního politického my
slitele proti Masarykovi.
V jedné zatáčce svého vý
voje Salda stavěl nade vše
představu stromu zasaže
ného bleskem a projevo
val největší sympatie k
ději “hořet a shořet” . Ně
které to okouzlilo, a chtě
li z toho udělat národní
filosofii. Docela přehlíželi,
že Salda tu mluvil ve sfé
ře estetické a měl na
mysli krátké životy básní
ků - Verlaina, Rimbauda,
Gerarda de Nervala, Má
chy. Postavit tento individuelní estetický ideál
“hořet a shořet” proti
snaze národa přežít a za
chovat svou existenci, je
bud’ velmi odvážné nebo
velmi hravé. J e to zcela
nedovolené smíšení dvou
druhů lidské činnosti. Je
pravda,
že se
Salda
později dal svést lichotní
ky k tomu, aby na sebe
myslil také jako na poli
tika. Tu se přidal ke cti
telům “činu” . Neříkal, j a 
ký čin to má být. Prostě:
čin, vem kde vem. Tu se
šaldovi přihodilo, že na
chvíli zabloudil mezi ob-
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divovatele
fašismu,
o
němž nemohlo být pochyb,
že je bohat na činy.
Místo aby se oddával
činům, praví autor člán
ku, český národ čeká, stá
le na něco čeká. čekal,
že Rakousko pochopí svou
roli. Pak čekal, až R a
kousko padne, nepo valil
Rakousko sám. Potom če
kal, zda sudetští Němci
budou chtít patřit k čes
koslovenskému státu. Ne
rozhodl to činem, slaboš
sky se chtěl ucházet b
jejich souhlas. Podobně
čekal na Slováky, patrně
místo aby jim prostě,
bratrsky přikázal. Pák se
čekalo, až “vypukne vál
ka a Anglie a Francie po
razí Hitlera” . (Alterna
tiva: Češi ho měli pora
zit sami.) Dnes se čeká
na evropskou konferenci
v Helsinkách nebo někde
jinde, co ta přinese. (Al
ternativa: češi si všechno
vyřídí sami.) čekání je
jen projevem české uváž
livosti. Co by však Češi
měli učinit s uvážlivostí?
J e uvážlivost ošklivé slo
vo?
češi vskutku čekají, jak
se vyřeší nynější hluboká
světová krise, jak na to
čeká i každý jiný stát a
národ. Kdyby na to Češi
nečekali, eo by asi udě
lali?
Zdá se, že autor se roz
hodl pokládat Čechy a
Československo jakoby za
ostrov - v době. kdy i
velké státy čím dále tím
více rozumějí tomu. že
nejsou ostrovy- Češi čeka
jí. ale není vidět nikoho,
kdo by necekal.
Doba přinesla problémy,
které jsou nad sily jed 
notlivých států. J e světo
vá inflace, a vidíme, jak
jeden stát čeká na druhý,
co ten proti inflaci ufim
J e toho prostý důvod:
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Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
1

Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, 1
v nutných případech i telegraficky.
1
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
i

žádný jednotlivý stát ne
zmůže inflaci, jejíž příči
ny jsou na mnoha místech
světa. Je otázka bezpeč
nosti, a západní demokra
tické státy dospěly k pře
svědčení, že by -jednotlivě
neodolaly, a spojují se v
obranné souručenství. če
kají, jak se toto souručenství podaří. Více než kdy
dříve je svět souvislý, a
i česká situace závisí na
tom, co se děje v Anglii,
Francii, Americe. Avšak
autor by rád viděl, kdyby
Češi v jakési isolaci “ne
čekali” . To-j e buď výzva
k osamocenému hrdinství
nebo . . . Nebo je to urči
tý druh navoněného zápecnictví, zase jednou ně
jaké “Tatranské žuly” ,
zase jednou “Kdyby bylo
více Němců než je čertů
v pekle” , romantické sně
ní u domácích kámen, za
se jednou nerealismus,
jejž Havlíček a Masaryk
se snažili vypudit z české
ho myšlení.
Ja k bylo možno očeká
vat, autor obviňuje Če
chy z kompromisnictví.
Pokládá kompromis za
kardinální hřích, a mluví
o něm s energickou nero
zumností. Nějak mu ušlo.
že kompromis je nástroj
demokratické politiky. V
politice je buď kompro
mis. nebo je v ni diktatu
ra. Je-li kompromis kar
dinální Mích. pak fa 
šismus. nacismus a komu
nismus zaslouží pochvalu
za svou nekompromisnost.
Ve světě Je <toes tolik nekompmmiszxtstL že vskut

Darujte k vánocům
českou a slovenskou knihu
vydanou v exilu

>
c
>

ku není třeba přivolávat,'
aby toho bylo více. Ne
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f
kompromisní elementy te- s
IH N ED TYTO K N IH Y :
|
rorisují desaterým způso | J . Firt: Knihy a osudy $ 4.30
5
bem, kladou bomby do do ? J . Hochman: Jelení Brod $ 3.70
>
mů, bank a úřadů, uná ? J . Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 4.-\
.
?
šejí letadla, berou rukojmí S j . Beneš: Až se se mnou vyspíš $ 4.?
a někdy je zabíjejí, obsa s Jan Beneš: Druhý dech (váz.) $ 4.50 '
zují vyslanectví, nemilo c J . Škvorecký: Sedmiramenný svícen (váz.) $ 4.29S
.
s
srdné guerilly se stávají | h . Šklíbová: Pohádky $ 1.20
Neviditelný domov (verše exulantů 1948-53) $ 2.20c
nástrojem politiky.
Ja k je však kárat, je s t j V . Fischl: Hovory s Janem Masarykem (vydání?
|
liže kompromis je zavrže ? 1953) $ 1.40 ’
$
L
.
Pachman:
Jak
to
bylo
$
4.50
\
níhodný? Kdo káže ne
kompromisnost, obyčejně >Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty v
?
zapomíná, že také jiní bu S o jeho díle a osudu. Uspořádal R. Šturm $ 4.5
Jaroslav
Brodský:
Řešení
gama
$
5.5
dou nekompromisní. S ne
s
kompromisností to bývá < 0 . Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.<
takové, že se nakonec do > J . Škvorecký: Lvíče $ 3.70
?
stane navrch nekompro > J . škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $4.$
misnost odhodlanější a \ J . škvorecký: Tankový prapor $ 3.? J . škvorecký: Zbabělci $ 3.70
\
surovější.
S J . Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.?
První
československá
SEduard Beneš: My War Memoirs $ 7.20
?
demokratická
republika Í K . J . Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $4.80S
zřejmě nenalézá mnoho 1 K . J . Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.80
c
milosti v očích autorových. \K. J . Krušina: Zimní bouře $ 4.80
S
Právem, jestliže nekom í K . J . Krušina: Druhá bouře $ 4.80
i
promisnost má být hlav ? M . Holková: Tisíc tomu let $ 2.20
\
ním principem. Dokonce STři sbírky básní ( J. Lederer, F. Listopad, V .?
je možno říci, že první S čerepková) S 5.10
?
československá republika I < B. Štěpán: Vynálezy $ 3.10
S
dosáhla v umění kompro- j S ív á n Sviták: Dialektika moci $ 4.30
s
<
misu jakéhosi - podle SZpráva dokumentační komise K 231 $ 3.60
5
autora nežádoucího - mi \ Alice G. Masaryková: Dětství a mládí $ 2.60
i
strovství. Byly v ní čtyři ? Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.Zpěvník národních a populárních písní $
1.20\
nebo pět hlavních stran.
2.10?
Buď byl mezi nimi vy S j . K. B .: Životní symfonie A. Dvořáka $
jednán kompromis - nebo S Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3.20?
S
co mělo být? Zde se kom c E . Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.80
S
promis osvědčil jako ná S A. Lustig: Miláček $ 3.80
S
a
.
Lustig:
Ulice
ztracených
$
4.20
c
stroj demokracie. Stačí
? A lid m : Trpaslík na houpačce $ 3.90
S
pohledět
na
výsledek. S G . Laub: Největší
proces dějin $ 3.50
?
Kdežto ve všech ostatních < L . Můačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.30
S
<
okolních státech, kde bylo YL- Grossman: Nevěsta S 3.40
\
n ctcse k ód
n 7 ? A . Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.70
S E n S k a Karla Kryla $ 2.50
,
?
panoval ten nebo onen
c Anglická publikace: The Jews of CzechoslovaklaS
drah fašismu, českosío- S (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290 c
\ eoska demokracie trvala
? stran) cena S 16.50
\
5 J . Danios: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 ?
do poslední ctnUe.
c K . Čapek: Anglické listy- S 1.70
S
S a . Ostrý (pseudonym — P rah a): Československým
í problém S 5.S
5 Sborník: Systémové změny (autoři.dr. Bystřina.?
5 Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A Kusák, A. J . Liehm ,?
Dve listopadové výstavy výtvarného uměni v Mel- Sdr. A. Mueller, J . Pelikán, ing. J . Sláma a dr s
bourne demonstrovaly dva světy, dva názory, dva 1 0 . Šik) cena $ 3.30
S
přístupy a tak dvojí tvůrčí práci -dvou výtvarníků ?G . M. Hopkins: Básně $ 1.50
\
č í. původu, kteří nyní žijí v Austrálii.
? R . Selucký: Východ je východ $ 3.70
?
Třicetiletý P etr Herel se objevil na australské' 5 Tanky proti sjezdu. (Vysočanský sjezd) $ 2.10 ?
umělecké scéně relativně nedávno (z Československa
?
odjel v roce 1970 studovat do Paříže, odkud se po 5 Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.10
5
roce přesunul do Melbourne) a jeho nynější výstava ř Motákv z Ryzuně $2. 10
grafiky a kreseb v Europa Gallery, Southern Cross > The Birth of Czechoslovakia (vydala RSČ v ec
Plazza je již třetí v městě Herelova nového pobytu. £ Washingtonu) $ 5.<
Herel je rozený grafik, který k talentu přidal i do
JM
.
Rvbáková:
Útěk
z
rekreace
$
4.50
S
konalost řemesla (žák Svolinského). Vystavené lep
ty a rytiny nás zavádí někam do světa Hieronyma J V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $
Bosche, gotického moralisty promítajícího své vidiny >Smejkalová, Smrčinová, Hais: Anglicko-slovenský?
?
do témat posledního soudu, pokušení sv. Antonína či ; Slovensko anglický slovník $ 5.70
ztracených syn£^ Ocenění Herelovy grafiky na nedáv ?B. Mikula: Progessive Czech (učebnice češtiny) \
5
ném Bienále v Benátkách dobře vystihlo sounále ? $ 4.50 + poštovné.
žitost k mvsticismu a imaginaci jeho evropanství, sDlouhá, Zavadil: Angličtina pro jazykové ško-c
|
které se výtvarně vyvíjí i v prostředí pátého světa »ly $ 3.70
Ceny jsou včetně poštovného.
<
dílu. Mám dojem, že Herel snad právě pro tuto ne 1
kompromisnost v námětu a ovládnutí grafických tech
nik má čáku, až se zbaví jisté stereotvpnosti, pro
niknout mezi elitu grafiků žijících v Austrálii. Bez
rovy obrazy představují druh konzumního umění,
pochyby ale mezi ně patří již nyní.
Současně probíhala v galerii Cameron (Armadale) kterými si rádi zdobí novomanželé. své novotou či
výstava olejů a akvarelů motivovaných tématikou sta šící stěny. .Vystavené akvarely se mí více líbily než
rého Melbourne, jejichž autorem je Jean Šindelář oleje, které však jsou pravděpodobně prodejnější.
Z výstav vyplynulo, že Šindelář tvoří, aby žil a
v katalogu uvedený rodák z Belgie. Ja n Šindelář
IP
mohl tak dobře pocházet někde od Znojma. Šindelá- Herel naopak žije, aby tvořil.

5

5

Dvě výstavy
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Pavel Eisner: Chrám i tvrz (Konfrontace, Curych, 1974)

Povzdych buducich

Klanění češtině
Vám, kteří máte rádi češtinu tak, že jí nejen mluvíte sami, kdykoli se vám
k tomu naskytne příležitost, ale učíte ji i své děti (pokud jaké m áte), aby
nezapomněly ty drobty, které si přivezly z domova, aby si uvědomily, že exi
stuje ještě i jiný jazyk, než kterému se musí učit — nepřízni osudu nebo koho
— ve škole nového domova, všem vám tedy nemusím říkat, kdo to byl Pavel
Eisner. Jistě víte, že patřil tak nebo onak ke kruhu kolem Franze Werfeia,
Franze Kafky, Maxe Broda, Johanesa Urzidila, Antona Kuha, té skupiny praž
ských židovských intelektuálů, jejichž mateřštinou byla němčina, kteří však
smýšleli Československy (toto příslovce píšu zcela vědomě dohromady, i když
někteří tvrdí, že to byla fikce). Pavel Eisner — kromě ,toho, že překládal ze
13 jazyků do češtiny i do němčiny — byl jedním z oněch vzácně se vyskytu
jících lidí, kterým se říká bilinguisté: umějí sé stejně přesně, stejně bohatě
a košatě vyjadřovat ve dvou jazycích. Němčinu ovládal stejně jako češtinu,
češtinu však nadto miloval. Milovat, to znamená víc než mluvit česky, mno
hem víc . . .

Jednou z těch'ingredien
cí, které dělají z prostého
mluvení ■jazykem lásku k
němu, je psát o něm kníž
ky. Pavel Eisner jich na
psal několik: Čeština po
slechem a poklepem, ná
ramný slovníček českých
výrazů s důvěrným a 'z a 
svěceným poučením, Bo
hyně čeká, kapitoly o češ
tině, psané v nemocnici,
plné vtipu, ironie a poe
tických inventiv, Sonety
kněžně, znělky oddané a
pokorné, skoro středověce
zbožné (už názvy obou po
sledních' úliteb svědčí o
nezměrné úctě). A koneč
ně .hlavní,
gigantická,
obrovitá, duši zaléhající,
duši povzbuzující, utěšují
cí á sílící, z nepravosti
usvědčující,
nabádavá,
objevná kniha o mnoha
kapitolách, jedné hezčí
druhé: Chrám i tvrz. Celá
ta “hromská bychle” vy-

sla v sestactyricatem u
Podroužka v neobvyklém
formátu, jak se na neob
vyklou krásu sluší. Curvšská Konfrontace ji vydala
ve dvou dílech, dokonale
vypravenou v kazetě, oje
dinělý výkon exilového
nakládání knih.
Ne, s třetím (nebokterým exilem - člověk se
pomalu v tom číslování
nevyzná) to není tak zléjak slyším, je o Chrám i
tvrz převeliký, nebývalý
zájem. Přísahám; nikdo
nebude litovat vydaných
žluťásků, nikoho nezamrzí
oddálení koupě druhého
auta, rodinného domku,
láhvice whisky, o kterou
přijde. Zakoupil si hodno
tu, ze které nemusí pla
tit daně, která nepodlé
há zkáze, neztrácí na ce
ně.
Věci, které v knize autor
vykládá, jsou strašně pro

Jde o podobnost ryze náhodnou ^ . .

Postrach diverzantů
Jaroslav Kujeba

Diverzanství už dávno není'žůžo. Zvláště se ne
vyplácí přecházet hranici mezi Znojmem a Bratisla
vou. Tam totiž pomáhá střežit hranici naší sociali
stické vlasti oddíl Mladých strážců hranic základní
devítileté školy ve Valdické ulici v Mikulově. J e to
oddíl nemalý nevelký, takový prostřední; přesně ře
čeno, má jeden a půl maníka. Jeden, to je zednický
učeň Vašek Frolík. Ta půlka, to je Oldřiška Havra
nová. “Půlka” je narážka na Oldřiščin věk a výšku.
Není jí totiž ještě ani pět a nějak jí to nechce růst,
je ji u země sotva vidět. Malá je, ale vydá. J e mla
dou strážkyní hranic už dobrá dvě léta a za tu dobu
má devět vrubů nad svou postýlkou. Co vrub, to
zneškodněný diverzant. Jó, soudruzi, z takových^ dětí
se rodí celí muži, potažmo ženy, zkrátka noví bo
jovníci.
Ve třech letech, přesně. na své narozeniny^ začala
Oldřiška svou záslužnou činnost. Tehdy zneškodnila
po zuby ozbrojeného západoněmeckého špióna, které
ho do ČSSSR vyslal německý spolkový ministr ho
spodářství, aby zjistil, jak to OV KSČ^dělá, že udržu
je stabilní ceny. Tohle tajemství zůstalo^ uchováno
jen Oldřiščinou zásluhou. M ladá. strážkyně sice ne
umí počítat, ale ví, že cenové zvýšení u tak zaned
batelného zboží jako je jídlo, vyváží víc^ než sto
procentně zlevnění tak nezbytných předmětů denní
potřeby, jako jsou třeba pionýrské šátky nebo pla
chetnice. Proto zastříhala ušima, když se jí neznámý
člověk na mikulovské ulici zeptal, kde by se levně
a dobře najedl. Tak pitomě se může zeptat jen cizí-

Milan Ferko
Kapitolku kratičkou o slo
vu, jež trochu souvisí se
špendlíčkem a hrabáním;
též se pochvaluje čeština;
jednomu jinému slovu se
však kině. A ještě vám

Zem, biela vekryba,
za kýlom rakiet sa rúti.
Modravý most na Mars
sa p.rehýba.
Na Sahaře nief vlahy.
Pícháme do hviezd
prúty.
Tajomstvá mág mal.
My

ji ani celou nemohu před
ložit, protože by mě pan
šéfredaktor prohlásil za
blázna, který chce celé
máme;
číslo zaplnit povídáním o
magma.
mateřštině (nebo si to
Život je nahý,
dlho sa s námi p ra l .'
aspoň myslím); a tak te
dy aspoň kouštíček, úry~
K rál'
vš
veček, drtínek, zrníčko
Mendelejev X X V II.
mu sfrhol rnasku.;4
ste, ■.tak vsedni, ze si ■je nejlesklejší, nejtřpytivěj
■ Hkadíme na dno.
česky mluvící Čech ne ší:
Čo vidieť —i lásku?
uvědomuje. Jazyk se tu
“ . . . Mami, říkají ma
Hkadíme okolo:
osvětluje ze všech stran, lé děti; nic nebrání, proč
dievčatká — vědmy.
ze žabí i ptačí perspekti by to nemohly být i děti
Núka sa grónský čaj.
vy. Mohl bych vám vypo odrostlé, a budou-li to dě
Citróny skáču z fopokov.
čítávat kapitolu za kapito ti padesátníci, tím lip. Je
lou, povědět, o čem je v to taková velká věc, že
R aj.
nich řeč;
ujišťuju vás v celičkých tuctech jazy
Niet v řeči tohto světa
však, žé byste z toho měli ků, a nejen po Evropě,
úbohé slovo KEBY.
robátek
galimatyáš. Říkám vám internacionála
Je vóla naša svátá
tedy jen; tu knihu dvou tvoří to první slovo života
na zemi i v nebi.
dílnou si musíte koupit, jen s nepatrnými obmě
Zem,
musíte ji mít, je-li ve vás nami slovního tvaru z
stará vekryba,
jen trochu vůle nezapome představy ssání a prsu
za kýiom rakiet siiedi.
nout, odkud jste vyšli. mateřského; a prs se la
Snad by měl aspoň tedy tinsky řekne mamma. Ten
Nič nám už k šťastiu
vybrat kousek, abychom životodárný prs vězí i v
nechýba,
věděli, co koupíme, slyším naší mámě. ale na tu po
len občas kvapka bolesti
vás žundat. Ani to, přáte zor. V Praze si zlatá mlá
a smidka biedy,
lé, nejde, i to je zatroleně dež zavedla “mámu” i na
len občas kvapka bolesti
těžké. Procházím oběma veřejnosti, má to být chla
a smidka biedy:
knížkami (dohromady 666 pácké, je to jen klackovstránek), listuju sem a ské. U čeledína od Do
tam, zpředu dozadu a na mažlic a odkudkoli je to re dvou fabrik, je to vám, dává maminku. Toho
jste si zajisté už všimli;
opak a mamě slídím, v pořádku, z jeho úst je sprosťárna.
Zejména, když jste se nikoho z vás nenapadne,
kde vám dát okoštovat. to normální slovo synov
I nacházím kapitolu 68. ské; od vás, pane synáto- narodil v jazyce, který (Pokračování na str. 8)
nec, blesklo Oldřišce hlavičkou, u nás se po sjedno
ceni cen najíst levně a dobře! A když si všimla,
že muž je oblečen tak chudě, že se na první pohled
liší od vyfešákovaných družstevníků, položila mu
ještě — celkem zbytečně — kontrolní otážu, kolik
má ČSSSR federálních i nefederálních ministrů. Ci
zinec zrozpačitěl, zarděl se a konečně vyhrkl: “324.”
Měla-li Oldřiška do té chvíle stín pochyb, ztratila
ho po této váhavé odpovědi, protože každé malé
české a slovenské dítě ví, že jich je více méně 456.
Místo.aby ho poslala k českým sjednoceným hrncům,
ukázala mu cestu přímo k pohraniční jednotce. “Tam
dostal levně - - na útraty státu — najíst, avšak kva
lita předčila všechno jeho očekáváni. Dostal krupoto,
po němž, jak se po třídenním výslechu doznal, už
nejmíň dvacet let toužil,” řekl poslanec Sněmovny
národů FS, předseda ÚKRK KSS a generálmajor v
jedné osobě, Viliam šalgovič, když Oldřišce odevzdá
val jako odměnu učebnici azbuky a- putovní prapor
náčelníka Hlavní správy Pohraniční stráže a ochra
ny státní hranice. Učebnici azbuky vyměnila Oldřiš
ka s jedním sovětským intelektuálním soldátem za
harmóšku, z praporu pak si ušila je jí marňinka spod
ničku.
První Oldřiščin zákrok k^ ochraně socialistických
výdobytků zastínil brzo jiný je jí čin. Od samého
ranního vyčůrání cítila, že se něco stane, co ji po
staví po bok Timura a jeho party. Aby se uklidnila,
vyšla si odpoledne za mikulovská humna a přemýšle
la, jako obvykle na procházce, jak lépe zajistit hra
nici před narušiteli. Vylezla si na višeň a později
vyprávěla, že namouvěru nevěděla proč. V parném
tichu usnula. Probudil ji vzrušený šepot pod stro
mem. Pět lidí se tam dohadovalo, kterým směrem
je rakouská hranice. Oldřiška z hádky vyrozuměla,
že jsou to poslední — ale namouduši poslední —
reakcionáři, kteří chtějí prchnout před normalizo-

váným hněvem českého lidu. Aby zachránila situaci,
hodila jednomu na hlavu kámen, který náhodou našla
ve své zástěrce. Zasažený si myslel, že ho udeřil
jeden z odpůrců jeho směru reakčního pochodu. Slo
vo dalo slovo, rána ránu a nakonec leželo všech pět
utečenců na zemi; tak se dobili, že Oldřišce stačilo
spadnout s višně, zavolat chrabré muže v , zeleném
s psí hlavou na výložkách a ti narušitele zajistili.
Ani po tomto skvělém úspěchu, za který byla Oldřiš
ka jmenována čestným .členem PS, nesložilo toto sta
tečné děvčátko ruce v klín a střežilo hranici, až jí
z důlků oči lezly. Proto také z dálky šesti kilometrů
zahlédlo, jak se hraniční potok, jehož mocný proud
si hledá těžko cestu mezi oblásky, snaží přeplavat
dvě skupiny: z oné strany na tuto agent CIA, z této
strany na onu pak dva občané, svedení nepřátelskou
propagandou. Co ji je jí nožičky nesly, běžela Oldřiš
ka k potoku, s větrem letěla, s vichrem závodila
vrhla se do lítého proudu, proudečku, voda zurčivá .jí
sahala po bělostné kotníčky, připlavala právě včas.
Prudkým uppereutem, až se příroda zachvěla, vyřídi
la amerického špióna, takže stačil akorát škytnout.
Potom se zmocnila kufru uprchlíků, dobře vědouc,
že se bez zavazadel neodváží žádný občan jít na
západ. Soudila správně. Uprchlíci se cítili bez soukro
mého vlastnictví ztraceni a sami poprosili Oldřiš
ku, aby je vzala do náručí socialistické spravedlno
sti. Ukázalo se, že v kufru ukrývali státní tajem
ství, jak dělat pořádnou českou emundu. Chycení
na skřipci doznali, že chtěli na západě založit multi,nacionální trust Cmundex, který^ by na sebe strhl
mnopol výroby a vývozu bramboráku po celém světě.
Ministerstvo vnitra uvažuje nahradit Viliama Šalgoviče mladou strážkyní hranic - Oldřiškou Havrano
vou. Ale CIA prý chystá protiakci; chce zneškodnit
Oldřišku Playboyi, pohozenými podél mikulovského
hraničního pásma.
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K L A N Ě N Í ČEŠTINĚ
(Pokračování se str. 7)
aby svou matku oslovil
slovem “matko” , vokativ
slova “matka” je patrně
výsadou rčení obrazných
(Matko Vlasti). V “ma
mince” je zas ten prs ži
votodárný; a je v něm ce

lá bytost maminčina, a ta
ké ona sama, maminka,
má to slovo od vás nej
raději; je to slovo zcela
výtečné, protože je v něm
všechno, a přec je zase
i takové, že ho mezi lid
mi může užít i muž, který

DOMOVA

by se raději zabil, než by
projevil své city . .. “Ma
minka” je pro ty čtyři
stěny doma i pro Václav
ské náměstí, pro dohovor,
kdy má být oběd na stole,
i pro rozloučení na tom
loži posledním . .
Ach, škoda, že musím
přestat, beztak to není
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recenze, jen vzývání mi
zerného epigona, který
vzhlíží k svému mistru a
třebas se od něho neustá
le chce učit, do smrti se
nenaučí všemu, co Pavel
Eisner uložil v té bibli ja 
zyka českého.
Neboť je toho mnoho,
přespříliš: o dialektech, o

slangu, o zdrobnělinách i
0
videch
slovesných,
Krakonošově zahradě, o
jazyku. zdéúřědním i poe
tickém, o jazyku starém'.
1 moderním, o původu
jmen a o vlivu cizích ja 
zyků, o brusičích a podbrusičích a já nevím o
čem ještě. Všechno krás-

né, zřetelné, nic, ale pra
nic suchého, humor ve vě
dě, věda vyprávěním, po
vídkou, písničkou, modlit
bou. To všechno je Chrám
i tvrz a ještě mnohem
víc . . . je to . . . já nevím,
co bych vám o tom ještě
řekl. Krása krásoucí. . .
Krleš.
J . S.

A U S T R A L S K Ý ÚŘAD
P R O P R Á V N Í POMOC
Australský úřad pro právní pomoc (The Austra-

Kanceláře jsou poblíž obchodních středisek nebo

lian Legal Aid Office), který zřídil ministr spra

soudních budov a jsou vedeny kvalifikovanými

vedlnosti senátor Lionel Murphy, Q.C., bude po

právníky, kteří jsou schopni pomoci v právních

máhat přistěhovalcům do Austrálie, kteří potře

těžkostech.

bují pomoc při řešení svých právních problémů,
ale nemohou si ji dovolit.
Senátor Murphy nařídil, aby kanceláře tohoto
úřadu byly

otevřeny po celé Austrálii a to v

Je-li řešení

právních problémů spojeno se sociálními potížemi,
úřad pro právní pomoc bude moci odkázat osoby
na taková místa, která jim budou schopna pomoct.

místech, kde je jich třeba.

KANCELÁŘE

Australský úřad pro právní pomoc obstarává
službu řešící všeobecné problémy.

ÚŘADU

PRO

PRÁVNÍ

Brunswickp-139 Sydney Road,

NEW SOUTH WALES

BRUNSWICK, Vic. 3056
Telefon: 387-4178, 389-4555

Sydney: Family Law Section,

lOth Floor, La Salle Building,
Cnr. King & Castlereagh Streets,
SYDNEY, N.S.W. 2000
Telefon: 20323 ................

The Attorney-General,
Senátor Lionel Murphy, Q.C.

P.O. Box 277,
BRUNSWICK, Vic. 3056

WESTERN AUSTRALIA

Sunshine: Office No. 4,
McEwans Building.
27 Devonshíre Road.

General Law Section,
King York House,
32 York Street,
SYDNEY, N.S.W. 2000
Telefon: 297202

Perth: 9th Floor, Lombard House, .

251 Adelaide Terrace,
PERTH, W.A. 6000

SUNSHINE. Víc. 3020
Telefon: 311-8611

P.O. Box 7142,
Cloisters Square,
PERTH, W.A. 6000
■ Telefon: 254-611

P.O. Box 196.
SUNSHINE.. Vic. 3820

Blacktown: Suitě 3,

118-120 Main Street,
BLACKTOWN, N.S.W. 2148
Telefon: 621-4311, 62L4800

QUEENSLAND

Fremantle: Unit 1, Wesley Way,
B risbane: M.I.M. Building.

6a Cantonment Street,
FREMANTLE, W.A. 6160
Telefon: 35-7108

160 Ann Street,

Leichhardt: 23 Norton Street,

BRiSBANE. Qld. 4000
Telefon: 29-2944. 29-2675, 29:2275, 29-2493

LEICHHARDT, N.S.W. 2040
Telefon: 560-4933

P.O. Box 837,
FREMANTLE, W.A. 6160

Ipswich: 60a Limestone Street,

Fairfield: 109 Ware Street,
FAIRFIELD, N.S.W. 2165
Telefon: 72-7377

IPSWICH. Qld. 4350
Townsville: 159-165 Flinders Street.

TOWNSVILLE. Qld. 4810
Telefon: 72-281 i

Newcastle: Block A,

Hunter Village,
509-511 Hunter Street,
NEWCASTLE, N.S.W.. 2300
Telefon: 261-966
Wollongong: A.M.P. Building,

Cnr. Markét & Kiera Street,
WOLLONGONG, N.S.W. 2500
Telefon: 28-5944.

POMOC JSOU N YN Í OTEVŘENY V:

VICTORIA

Hobart: A.M.P. Building,

SOUTH AUSTRALIA

86 Collins Street,
HOBART, Tas. 7000

Adelaide: 45 Grenfell Street,

G.P.O. Box 1422,
HOBART, Tas. 7001

ADELAILE, S.A. 5000

^

TASMANIA

Burnie: Shop 1, Voyager Motor Inn,

8 Wilson Street,
BURNIE, Tas. 7320

Box 2150. G.P.O.,
ADELAIDE, S.A. 5001
Telefon: 51-7400

P.O. Box 550,
BURNIE, Tas. 7320
Telefon: 31-5622

Elizabeth: Room 1, lst Floor,

Melbourne: Four Courts Building,

9a Raleigh Walk,
ELIZABETH, S.A. 5112
Telefon: 255-4417

178-188 William Street,
MELBOURNE, Vic. 3000
Telefon: 67-9081, 67-9082-5

PŘEKLAD

TOHOTO

INZERÁTU

PROVEDL

TENTO

ČASOPIS

25. 11. 1974

HLAS

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■
5

* Moderní * Slohová * Klasická

B

■

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA

!

■

* STOLNÍ * STOJANOVÉ LAMPY

■

DISKONT 20 - 33 1/3%

B
g

■ Kupujte přímo od českého výrobce S. & G. Veselý 5
■
Továrna a výstavní síň
■
■
S. & G. L U M E N CO.
S
g
8-10 Cadogan St„ Marrickville, NSW. 2204 B
B
P. O. Box 634, Marrickville 2204
g
g
Telefon (STD 02) 51-7278
B
■ BBBBBBBBBBBBBBBBflUflBBflflBBBflflBBflflBBP

1

Známá česká firma

(

VAN H VS PRODUCTS Co. P. L
výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů, l
ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ i '
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
,1

1

Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA (
u svých obchodních zástupců
nebo přímo u výrobce.
1t
Větší zakázky k různým příležitostem
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.
VAŇHA'S PRODUCTS CO. P /L .

'i
1,
1t

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

' Restaurant "L A B U Ž N ÍK "

1

Rushcutters Bay

Sydney, tel. 31-7393

K

f

£

_

iM k g jjl ( 1

~

i

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

Í

Přesvědčte se o jakosti našich jídel. .

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

<

,1

ČS. VÁNOCE V SYDNEY:

Tradiční vánoční program pod stromečkem se le
tos bude konat v Sydney
v sobotu dne 21. prosince

DOMOVA

CCC Books
V minulých číslech HD jsme informovali o edičních
programech pro rok 1975 exilových nakladatelství'
58 Publishers Toronto a Index v Mnichově. Dnes se
hlásíme se zprávou o knihách, které připravuje čte
nářský klub CCC Rooks. Před nedávném jsme byli
zneklidněni obavou, že toto nakladatelství pro fi
nanční a personální nesnáze končí, i když si získalo
mezi exulanty přes krátkou dobu svého trvání ne
málo příznivců aktuální publicistikou i klasickou li
teraturou. Osmé číslo 3. ročníku informačního letá
ku Klubu, které nakladatelství nedávno rozeslalo,
vysvětluje, že došlo ke změně nakladatelského týmu
a adresy (nyní CCC — Czechoslovak Cultural Club,
Postbus 4149, Harlem, Nederland) ■a nabízí knihy, I
které vyjdou v nejbližší době. Jsou to České pohádky i
(Erben, Kubín, Němcová, Mahen atd.), autobiogra
fické vzpomínky Josefa Staňka Potrestaní, zpraco
vávající zážitky z věznic za komunistického režimu.
Jitka Henryková, jejíž dřívější knihy, vydané v Čes
koslovensku “Cena za Rubikon” č í “'Fantasie pro ně
mou lyru” vzbudily nemalý ohlas čtenářů i kritiků,
připravila pro CCC Books román s emigrantskou
tématikou Poslední vlak z Babylonu. Antonín Krato
chvíl dodal do tisku druhý díl dokumentů s těžištěm
v tzv. procesech spisovatelských, církevních a intelektuálských, nazvaný žaluji II. život a smrt mu
čedníka naší doby — čihošťského faráře Josefa Toufara si již dříve našly cestu do české literatury,
nyní vychází v CCC Books •reportáž zabývající s e '
tímto skandálním případem končícím zavražděním
nevinného Toufara při výslechu Státní bezpečností —
informovaný autor krytý pseudonymem S. N. Karud nazval tuto obžalobu metod, které dodnes nebyly
opuštěny, Zázrak se stal v adventu. Ediční program
uzavírá knížka 150 kreslených vtipů beze slov J a 
roslava Kučery Ecce homo!
Jaroslav Kučera byl dosud vedoucím pracovníkem
tohoto nakladatelství a mám dojem, že stojí za to
citovat jeho úvodní slovo z posledního informačního
letáku Klubu:
“Samozřejmě se najdou lidé, kteří ve změně najdou
ledacos. Navíc se jistě rozmnoží řady “exulantů” ,
ochotně papouškující po pražském D. šajnerovi, že
jeden z nás si koupil unikátní auto, druhý latifundie
a třetí přepychovou vilu, to vše za peníze CCC. Na
jdou se vždycky lidé, kteří povídají a povídají. Od
mlčeli se dva, ted’ se tedy “napakoval” i třetí.
Nechte je povídat. Nestáli, nestojí a nebudou stát
za rozhovor.
Faktem je. že po desítkách a desítkách výpadů,
intrik a prapodivných “exilových bojů”, i po doved
ně vedeném procesu spojeném s typickou pomlouvačnou kampaní, se podařilo skupině osob dokonale
unavit redaktora edice CCC Books, znepříjemnit mu
desítky a stovky dnů, podařilo se dokonce redaktora
přinutit k přemýšlení, zda skutečně není výhodnější
starat se o dovolenou ve Španělsku, o lepší auto, o
větší barevnou televizi, ledničky a pračky. A pokud
se právě v této době našla skupina ochotných s
touhou vydávat knihy přes to všechno, “zločinný re
daktor” bystře vystihl situaci, stáhl se do ulity a
vzal nohy na ramena (chcete-li).
Dvacet knih u našinců v Bavorsku, New Jersey,
Victorii, Torontě, Curychu a bůhvíkde jinde, je “tak
akorát dost” . Jiní, neznavení zcela nepochopitelnými
záštmi ještě jiných, přebírají korouhev CCC. Pro
tože redaktor není kanonýr Jabůrek, který jak zná-

-8 -

> Manželé Paulina a Mirek Rutarovi, Rossley?
>Park, NSW. děkují srdečně členům Czechoslova-s
^kian Coúntry Club-u za dary a pomoc při BAR-S
i BECUE, pořádaném 9. tm. ve prospěch klubu.?
* Bez jejich všestranné pomoci by nebylo možné takS
5 velký podnik u nás pořídit. (Dostavilo se 580 do-<
Vspělých.a přes 120 dětí.) Děkujeme také všem i
J hostům za účast a omlouváme se, že nebylo mož-?
>né každého osobně uvítat a věnovat delší chvilkuS
»k rozhovoru. Těšíme se, že to bude možné při jin é í
J příležitosti.
\

>

ČESKÁ RESTAURACE

?

MORAVSKÁ

“Moravian Lodge”

>

290 Bondi Rd., Bondi (Sydney)

?

í

Telefon 300-9783

>

ř

Otevřeno dejfně od 6. hod. večerní do půlnoci

r
í
ř

?
?

Srdečně Vás zvou
.

>

manželé Dagmar a Václav Toldy

\

mo, nehledě na mnohá zranění, “pořád stál a ládo-ládoval” . Nemá to ostatně zapotřebí. Jak již dnes mů
žete leckde slyšet, “prodal” nakladatelství za hez
kou sumičku.”
“Ozval se mi člověk, hodlá i nadále vyrábět knihy
v exilu ze sluneční e n e r g ie ..,” , napsala autorka
žijící v Luganu. Držíme jim tedy —i sobě — palce!
Aby ta. edice nezanikla!
(Kromě zmíněné adresy CCC Books je možné se
obracet s dotazy a objednávkami na australskou zá
stupkyni Klubu — paní Marcelu Čechovou, Lot 8,
Stumpy Gully R d , Mooroodue, Victoria 3933.)
H

W

B B n M
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B B B B M

Y
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MELIORA KENNELS

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

Lot 2,
Cedar Creek R d ,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426
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SWISS TRA IN ED
WATCHMAKERS
K. Ebner

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

Nové instalace, opravy
a údržby elektrického,
zařízení všeho druhu
spolehlivě provede
TATRA ELECTR1CS

Licensed Contractors.
24hodinová. služba.
Telefon (po běž. práč.
době). Sydney: 387-338Í
349-7599

HODINÁŘ *
ZLA TN ÍK *
STEVEN VARDY

590 George
Sydney
(proti Troc*3ess>

Ale hlavní událostí čs. vánoc bude v Sydney zase
ČESKÁ PŮLNOČNÍ SVATÁ MŠE

TÁBOR ČS. D Ě T Í V SYDNEY — LEDEN 1975

S

(v úterý zavřeno)

1974.

I letos bude Boys’ Town, Engadine, N.S.W. k dispo
zici čs. dětem. Na žádost rodičů i dětí bude však
tábor trvat dvakrát déle než loni, od večera 7. ledna

|

J

V 6 hod. večer bude svátá mše v kostele Santa
Sabina, 90 The Boulevarde, Strathfield, N.S.W. __ _
Hned po svaté mši začne v sále program s vecen,
českými koledami a -výstupy.
Účinkují: Kuldanová česká muzika, Umělecky krou
žek sv. Václava, naše české děti a dospělí.^
Vstupné: dospělí $ 4.-, studenti a pensísté $ 2.-. V
ceně vstupného je zahrnuta večeře (smažená kuřata)
Děti do 12 roků budou vítány zdarma.
Všechny krajany zve jménem svých přátel a spo
lupracujících
O. Vladimír Ondrášek, S.D.B.
Večeře si, prosím, zamluvte na jednom z těchto
čísel: 387-3501 (R. Mestek), 86-4601 (V. F ox),, 632-4786
■(L. Stromek).

v noci z 24. na 25. prosince v koleji Santa Sabina,
90" The Boulevarde, Stráthfiéld. Přijď te uctít novo
rozeného Spasitele zpěvem českých koled a posle
chem úchvatných zpěvů, které čeští klasikové k Jeho
poctě složili. Vložky zazpívá rozšířený_ smíšený sbor
Kroužku sv. Václava pod vedením p. šindeláře.

|

JIZBA

v NSW.

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

o které se postará Vaše GRACE TŮMOVÁ
9 Brentwood Ave., Blackheath, NSW, 2785 — Telefon: (STD 047) 8.-Í333
Reservování předem nutné
______________

O pcxrr se aesfcac. - i
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HLAS

DOMOVA

25. M. 1374

Černá neposlušná ovečka

DÁREK

K

VÁNOCŮM,

na který se celý rok nezapomíná:

Životní dráha kardinála Mindszentyho (který je
právě na návštěvě Austrálie) je sdostatek známá.
Dalo by se říci. že je profesionálním vězněm. Už
jako sedmdvacetiletého kaplana ho zatkli roku 1919
dvakrát komunisté, zmocnivší se tehdy na čas moci
v Maďarsku. Krátce poté, co byl jmenován veszpremským biskupem, zatkli ho v listopadu 1944 maďarští
pomahači nacistů, příslušníci tzv. “Šípových křížů” ,
a Mindszenty vyšel z vězení teprve v dubnu 1945..
Krátce poté ho papež jmenoval arcibiskupem ostři
homským a tím i primasem maďarským. Jeho neohrožené vystupování proti zvůli komunistických
; vládců a statečná obrana práv církve vzbudila nelibost režimu, která neustále vzrůstala, až vyvrcho
lila primasovým zatčením v prosinci 1948. Mindszen
ty ,byl mučen, donucován k přiznáni drogami a po
monstrprocesu počátkem února 1949 odsouzen pro
: “velezradu, špionáž, ohrožování bezpečnosti státu a
devizové přestupky” k doživotnímu vězení. Když ma
ď a rs k é národ koncem října 1956 povstal proti komu
nistickému teroru, osvobodil také ostřihomského arci
biskupa (mezitím kardinála) z vězení a Mindszenty
se okamžitě zapojil do boje za svobodu. 3. listopadu
' však potlačily sovětské tanky maďarskou národní
revoluci a Mindszenty našel útulek v budově ame
rického velvyslanectví v Budapešti._Patnáct let žil
na americkém exteritoriálním území uprostřed ma-

PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
ďarského hlavního města. Vatikán vyjednával dlou
ho s maďarskou vládou, aby povolila kardinálovi
P ředplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma Již
cestu do Říma a úspěch měl teprve roku 1971. Tři
letošní vánoční číslo se zvláštním listem, na
roky poté ho zbavil papež Pavel VI. úřadu maďar němž budeme obdarovanému tlumočit Vašeského primase — proti Mindszentově vůli a přes je 
vánoční a novoroční blahopřání.
ho. odpor. Čtrnáctideník Švýcarského ústavu pro vý
Zasíláme do celého svobodného světa
chodní Evropu Zeitbild otiskl v jednom ze svých po
sledních čísel interview s kardinálem Mindszentym.
“Třiadvacet let jsem mlčel. Nemohu být teď na
západě tak němý, jako jsem byl v žaláři, v domá Mindszenty zdrží jakýchkoli “slov a činů”, které by
cím vězení v Maďarsku a konečně na americkém komunistický režim dráždily.
Mindszenty ukázal papeži náčrt svých vzpomínek.
velvyslanectví v Budapešti. Komunisté jenom lhali
a pomlouvali mne. Copak se nespií svět dozvědět Pavel VI. je sice pochválil, měl však obavy, že by
pravdu, plnou pravdu?” Tak se ptá kardinál a nará jejich uveřejnění mohlo vyvolat novou kampaň ko
ží na obtíže, .které měl s vydáním svých vzpomínek, munistů proti primasovi. Mindszenty odpověděl, že
že je bude moci na západě snáze uveřejnit, to byla kampaň proti němu a církvi neustala ani v roce
jedna z vějiček, kterými ho k vycestování lákali pa 1964, kdy Vatikán zahájil dialog s . komunistickými
pežovi pověřenci. Vatikán si kladl pro vycestování vládami. Loni 1. listopadu ho papež vyzval, aby se
Mindszentyho z vlasti- několik podmínek: Mindszenty úřadu ostřihomského kardinála vzdal, že bude po •
měl zůstat maďarským primasem, měl se však zříci, tom při uveřejnění vzpomínek mít volnější ruku
faktického výkonu tohoto úřadu; měl opustit vlast Když se Mindszenty vrátil z Jižní Afriky, odpověděl
ve vší tichosti. .Tyto dvě podmínky by byl kardinál papeži, že vzhledem k smutné situaci církve v Ma
se zaťatými zuby přijal. Třetí však rozhodně odmítl. ď arsk u odstoupit nemůže. V dopise poukázal na ne
Na požadavek, aby se zdržel jakéhokoli projevu, kte gativní výsledky dlouholetých jednání Vatikánu . s
rý “by porušil poměr mezi Svatou stolicí a maďař komunisty. “Obávám se,” psal doslova kardinál, “že
skou vládou” , odpověděl, že komunistickou vládu ja^ bych svým odstoupením jen legalizoval praxi, že se
ko partnera v jakémkoli jednání 'nemůže přijmout, vyšší církevní úřady mohou obsazovat toliko se svo
“Ke komunistické ‘vládě’ v Maďarsku mám jen j e  lením státního církevního úřadu.” Papež Pavel VI.
diný požadavek,” prohlásil maďarský primas: “plnou' však přesto oznámil loni v prosinci své konečné roz
- ^ / V V V V W V - V V V A ^ V W W W W W W W W V W V V V V , rehabilitaci po justičním zločinu. Zda mé eventuální hodnutí: ostřihomské biskupství je neobsazeno.
Tento’ krok je v církevních dějinách takřka oje
prohlášení poškodí vztahy mezi Svatou stolicí a ma
Maďarský primas, kterého třiadvacetileté věz
R Á M U JTE
1ďarskou ‘vládou’, může posoudit jen Svatá stolice.” dinělý.
"V průběhu jednání změnili papežovi zmocněnci nění nedovedlo 'zlomit, byl na svobodě obětován
J . S.
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
? původní.lákadlo v negativní podmínku. Kardinál se zájmům vatikánské politiky vůči východu.
měl zavázat, že své memoáry neuveřejní, že všech -1
ny své rukopisy7 odkáže Vatikánu.
Mindszenty se tehdy zdráhal podepsat tyto podmiň- j
ky. papeže však ujistil, že svůj osud podřídí — jako ■
PEČEME PO NAŠEM
v minulosti — zájmům církve. “Chci strávit zbytek:
Vzhledem
k velkému zájmu a poptávce
svého života na maďarské půdě. Jestliže však vášně,
rozšiřujeme podnik o
směřující proti mně, nebo úvahy, které jsou pro
církev velmi důležité, mé přání znemožní, vezmu na
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
sebe tento nejtěžší kříž svého života a jsem připra
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
ven opustit svou vlast.”
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
Ke kardinálovu rozhodnutí přispěl dopis americ
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
kého presidenta Nixona, který mu velmi zdvořile do
poručil, aby se “se svým osudem smířil” . 28. září
Vždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
1971 opustil Mindszenty Budapešť.
* BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉB
V exilu se vydal na cestu po světě a maďarští
CONWAYS
C A K ES,
komunisté pozorovali 'se vzrůstající nevraživostí zá
maj. B. & E. Dvořáčkovi,
stupy lidu, které všude maďarského kardinála ví
taly. Poslali do Vatikánu tzv. “mírové kněze” , loa
cukrárna a pekárna,
jální k režimu, a jejich ústy žádali papeže, aby
192 Commercial Rd., Prahran, Vic.
Mindszentyho umlčel. Svatá stolice upozornila kar
(naproti tržnici). Tel. 512415
dinála, že se vládcům v Budapešti zavázala, že se
■

J . K O ŠŇAR P T Y . L T D .
112 Maribyrnong
Moonee
Ponds, Vic.
> Veškerá
POJIŠTĚNÍ Rd.,
odborně
provedou

I
S

Telefon: 37-3109

|

nebo: 42 Howard St., North Melbourne

>

R. C. Kugler & Associates

Telefon: 329-8038

l
i

I
;

{

<
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 <
nebo — kde se mluví
česky a UMĚLECKÉ
<
Nepean
Highway, |MOORABB.1N, Vic., 3189 j
REPRODUKCE jsou na 958
skladě
ve velkém
výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu S
' dle Vašeho výběru.
>

A N T O IN E GALLER1ES

|

Už nyní si můžete
objednat mladé

l
i

KRM ENÉ KACHNY 1,
z české farmy
1|
od Čechů.
%

—— —

' '''

o
i

o

ELLIS

0

o

86 Nicholson Str., Abbotsferd, V ic.

Telefon

41 - 6 9 7 3 -

CK^Dn/ADLO^V? ^ ^ L B O U R N E ^ ^ ^ - J
514 Riversdale Rd., Camberwell
I

L

(proti
tržnici)
— Telefon
sehraje
v pátek
dne 6.82-5736
a v sobotu 7. ? prosince 1974
Krajanům poskytneme 15% slevu
^

Stroupežnickéhe divadelní hru o 4 dějstvích (v národních krojích)

N A Š I F U R IA N T I
• v divadelním sále Baragovy budovy,

|

i
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečně zve všechny krajany na

MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 14. prosince 1974

v sále Kosciuskova domu, 313 La Trobe Street, Melbourne
K tanci hraje orchestr H. Rúta
Dary se přijímají u pokladny a bude je rozdávat Svatý Mikuláš
Likérová licence (Přineste si vlastní nápoje)
Bohatá tombola
19 a'Beckett Street, Kew

Začátek v 8 hodin večer
Vstupné $ 3.-, studenti $ 2.-,
pensisté a děti $ 1.-

—

DARUJTE
moderní keramiku

%

přátelé Hlas domova?

—

i
i

Telefon z Melbourne:!
(059) 788228
{

Odebírají všichni Vaši

‘■■li

Vstupné $ 3.-

Reservování stolů: tel. 393-1340 nebo 842-2230

i
°

£

25. 11. 1974

HLAS

V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás dne 9. listopadu 1974 opu
stil na věčnost náš drahý manžel, otec, bratr,
tchán a dědeček, pan
JOSEF HAŠEK
ve věku 65 roků.
Současně děkujeme všem, kteří se zúčastnili
pohřbu drahého zesnulého, za květinové dary
a za všechny projevy soustrasti, kterými se
snažili zmírnit naši bolest.
Helena žežulová a Ivan Hašek, Jana Hašková,
děti
manželka
Zuzana, Pavel a Míšá, vnučka a vnuci

PŘÁTELÉ

Československý poradní sbor v západní Evropě a
Evropáký Kongres svobodných Maďarů v Mnichově
poslaly Úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky v
Ženevě a dalším mezinárodním organizacím společ
ný protest proti tomu, jak jugoslávské orgány zachá
zejí s uprchlíky z východního bloku. Podle zahranič
ního tisku jsou uprchlíci a jejich pomocníci v Jugo
slávii zatýkáni a odsuzováni k několikaletému žalá
řila potom m ají být vydáni zpět mateřským zemím.
Už podte dřívějších tiskových zpráv zavázaly se ju
goslávské úřady k této spolupráci s bezpečnostními
orgány států Varšavského paktu.
Československý poradní sbor v západní Evropě a
Evropský Kongres svobodných Maďarů s veškerou
rozhodností protestují proti tomuto počínání, které je
neslučitelné s právy, zakotvenými v Chartě lidských
práv, kterou vyhlásily Spojené národy a kterou podepsala také Jugoslávie. Podle těchto zásad nesmějí
být političtí uprchlíci vydáváni mateřským zemím,
kde by mohli být trestně stíháni.
Sbor/inf„ Mnichov

■

Přijmeme
HOSPODYNI

na byt nebo k dochá
zení, veselou a ener
gickou, která by po
mohla s úklidem, žehle
ním a domácí prací. V
rodině jsou 2 dospělí a
2 dospělé dívky. J e k
dispozici pokoj se zvi.
vchodem a koupelnou.
Bude-li docházet, měla
by bydlet
nedaleko
Brighton Beach. Nabí
zíme velmi atraktivní i
plat za práci 5Vz dne J
v týdnu. Vyjednejte si i
představení na č.
J
(Melb.) 96-5711.
J
[

I

!-hledá krajana v Austrá11lii, který má možnost
!.
obstarat
;|

!!
i1
!
■
I

OPÁLY

Pište na adresu:
Miloš Dobiáš,
Sandstr. 7,
CH 8750 Glarus,
Switzerland
nebo do adm. t. 1. ď

Zprávy

Vstupné dobrovolné.

Všichni vítáni.

UPOZORNĚNÍ

pí. VLASTA
CHYTILOVÁ

>

?

i;

této

výhodné

příležitosti

ir

|! (První číslo dalšího ročníku vyjde 6. ledna 1975.)’
g -i

MARIA BOOKBINDING

f

>

18 B rannlnc St., ST. KILDA, Vle.

g

ve 3 hod. odp. v Národním domě oblíbenou
1

1,

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

I

iVšechny přítomné děti obdrží dárek od Mikuláše( 1
a . Anděla za dohlídky obávaného čerta.
i
Letos poprvé bude tato naše tradiční nadílka fil-1 ,
Imována pro televizní stanici 7. — P ři této příle-| '
ižitosti bude provedeno vylosování loterie Čs. klubu, i
O občerstvení bude postaráno, čs. klub zve srdeč-' i
Fně všechny děti i jejich rodiče a přátele.
^
SDRUŽENÍ ČECHOSLOVÁKŮ
V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

— konalo řádnou valnou hromadu, která zvolila na
lalší období tento výbor: předseda M. Kubíček, míáopředseda K. Kosina, jednatelka M. Mattnerová,
wkladník J . Zlnay, referent tiskový J . Steinocher,
íospodářský M. Krenčejová, zásobovací I. Simkoňč, zábavní J . Krutský a kulturní K. Kosina.
— Pět členů výboru v zastoupení Sdružení se zúíastnilo setkání s kardinálem Mindszentym. Na shronáždění, při němž kardinál Mindszenty promluvil.
)yla též čs. vlajka a národní kroj.
— Sdružení tvoří pěvecký sbor, který povede K.
losina a připravuje silvestrovskou zábavu v místlostech Hockey Clúb-u v Shenton Park.
—Dne 29. října zemřel v nemocnici v Perthu (R.P.H.)
)o dlouhé nemoci František Schwartz z Kalgoorlie.
Sádušní mši za něho sloužil Dp. A. Hrdina.
SČZA
Rada porobených národů ve Viktorii

|

oznamuje, že

i

MINDSZENTY,

1

velký bojovník za svobodu náboženskou i politie- {
kou a za lidská práva pro všechny, bude sloužit j
v sobotu 30. listopadu 1974 ve 2 hod. odpoledne v?
katedrále sv. Patricka, Melbourne, slavnostní m ši!
sv. Věřící všech vyznání jsou vítáni, zvláště též j
k-rojované skupiny a příslušníci národů, které trpíš
pod diktaturou marxistického imperialismu. Přijď -?
j te všichni, přiveďte své známé a přátele, ukažte, j
■že jste nezapomněli na naše doma a že jste ne- j
! ztratili víru, naději a lásku.
Jednatel CNC j

se koná v sobotu 30. listopadu 1974
ve 3 hodiny odpoledne v St. Kilda Bowling Club-u,
Fitzroy St., St. Kilda.
Všichni zájemci o náš sportovní klub vítáni.

|

Čs. rodičovské sdružení v Melbourne

?
i

srdečně zve všechny děti, rodiče
a jejich přátele na

I

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
kterou pořádá v neděli dne 8. prosince 1974

1

“Na Šumavě” u Belgrave South
Začátek ve 2.30 hod. odpoledne

I

Děti mají vstup volný a pro všechny
budou mít Mikuláš a anděl dárky.

C

#
1
I

(1
i
1
|

Na jejich rozdávání bude dohlížet taky čert.
Pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Dětský program ★ Hudba ★ Tombola
*
Pro všechny přítomné bude k dostání
|
jídlo a občerstvení.

i
|

I

i

í

BARBECUE V CROYDONU 1. PROSINCE
i
3 i
Zátiší, Yarra Bank Rd., Wonga Park, Vic.
J
g
j
*j | (od křižovatky Yarra Bank Rd. a Maroondah ■
i Highway bude značkováno).
[;
J
šampaňská snídaně v 11 hod. dop. a barbecue i
BETLÉM na vystřiho- pro čs. děti Velehrad v ■ ve 2 hod. odp. Máme pro Vás připraveny řízky ■
,ání a vymalování G. řtímě, můžeme vám zaslat 1 a špekáčky k opékání, saláty, pečivo, kávu- a pití i
Joepfertové, který vydal za $ 1.70.
Hlas domova ■ — vše za mírné ceny a po celý den.
|
■ Kdo nemá dopravní prostředek _nebo kdo má ■
* naopak volné místo ve svém autě, přihlaste se J
i laskavě na adr.: Czechoslovakian Club, 632 St. i

Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.

^^^ESKO SLO V ^N SK ^^Lú^^^A D ELA ^^^^Í 1
pořádá jako každoročně v neděli 8. prosince 1974 l

l
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i

g

i
;
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| Letošní ročník zakončíme jako obvykle dvojčíslem11
||které vyjde 16. prosince 1974.
u Toto dvojčíslo si podle dosavadních zkušeností!!
! i mnoho čtenářů v Austrálii uschovává po celý rok!!
!, a používá je jako adresáře přátel a krajanských|!
|podniků. NEMĚLA BY V NĚM BÝT TAKÉ ADRE-.i
’ SA VAŠE NEBO VAŠÍ FIRM Y?
!!
:
,, Zašlete-li nám objednávku do 11. prosince, uve-||
;!řejním e Vaši adresu a telefon buď mezi hromad-(
||nými gratulanty k vánocům a novému roku (za-’
'poplatek $ 1.00) nebo v samotném oznámení s!>
1textem a ve velikosti podle přání.
.
i;! v y u ž i j t e

knihařstvi

VEČER

S

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
S. K. SLAVIA MELBOURNE

Dne 2. prosince 1974 se
|dožije sedmdesátky v
i
kruhu rodiny

RUCNt VAZANl KNIH

5

Í

osobni

T

České

?
s

čtenáři,

E
inflační vzestup cen, zvláště podstatné zvý-=
zšení poštovného, ale i vyšší ceny papíru a jinýchE
Epotřeb, nás nutí zvýšit předplatné o jeden austral-=
[jjský dolar ročně, tj. celkem na A$ 7.- ročně (neboE
iekvivalent v jiné měně). Pro koho z čtenářů bý=
■jbylo zvýšení neúnosné, ať nám dá laskavě zprávu, =
žna kterou vezmeme ochotně zřetel.
—
ž
Děkujeme za pochopení.
Hlas domovas

JOSEF KARDINÁL
ZÁBAVNÝ

!

!i

klub spolu s
Victoria pořádají
v 7.30 hod. večer
ČNÍ

v místnostech GNC., 575 Elizabeth St., Melbourne. <
Na pořadu jsou: filmy “Mezihra z B ak” , 16 m m i
film ze svatováclavské pouti na Šumavě s Msgr.ť
’ J . Škarvadou a barevné grotesky, dále koledy růz-S
■ných národů, zpěv a tanec. K občerstvení budoud
; podávány zákusky, káva, víno, punč.
\

! (z nichž mnozí vděčně
1vzpomínají na spoustu
! laskavostí, poskytovaPřijmeme
I 1ných za války přísluš
bezdět. manžele střed,J n ík ů m čs. brigády v
věku k udrž. a čist. do-1 i Anglii a jiní na srdečné
mu. Byt, plné zaopat-f ' přátelství z pozdější
ření a vysoký plat. T e!.l !>
dobv).
(Dromana) 059-872330 ♦
ltll1

|

Ministerstvo školství státu Viktorie schválilo zave
dení nového vyučovacího kurzu pro třetí ročníky
viktoriánských středních škol. Především ve školách
s větším počtem přistěhovaleckých dětí bude od příští
ho školního roku přednášena australská historie ne
jen z hlediska anglosaského, jak se vyučovala do
sud. nýbrž bude brán zřetel na nebritské přistěhovalecké skupiny a na jejich zásluhy o osidlování
Austrálie a zdokonalování života v ní. Účelem tohoto
kurzu je, aby si děti přistěhovalců uvědomily, že
etnická kultura a tradice m ají stejnou důležitost pro
Austrálii jako tradice skotská, irská či anglická,
aby byly hrdy na svůj původ a aby také znaly důle
žitost jiných národnostních skupin, které tvoří plura
listickou Austrálii. Pokud jde o děti anglosaského
australského původu, pak má tento kurz za účel in
formovat je, že i jejich předkové byli přistěhovalci.
Nový kurz sestavil a ministerstvu navrhl lektor
učitelského ústavu Mirek Cígler. Předpokládá se, že
tento kurz bude zaveden v roce 1976 i v jiných stá
tech Austrálie. Knižními učebními pomůckami budou
historie jednotlivých národnostních skupin. Historie
českého a slovenského přistěhovalectví do Austrálie
(která se datuje od roku 1836), na které nyní p.
Cígler pracuje, bude také zahrnuta v novém učebním,
kurzu.
-sBESEDA, čs. kulturní
Good Neighbour Council of
ve čtvrtek 12. prosince 1974
PŘEDVÁNO

Český zlatník
ve Švýcarsku

blondýna střed. posta-J ;| z Balwynu, Vic.
vy by si ráda dopiso-J ! Do mnoha dalších let
vala s krajanem kde-« |upřímně přejí hodně
koli. Zn.: “Všem od J ! zdraví a spokojenosti
povím” do HD. ■ | přátelé z Melbourne

i

EMi l í
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Malý oznamovatel

-* % %

HLEDAJÍ

VYUČOVÁNÍ HISTORIE
PŘISTĚHOVALECKÝCH SKUPIN V AUSTRÁLII

PROTEST PROTI PRONÁSLEDOVÁNÍ
UPRCHLÍKŮ V JUGOSLÁVII

1-

-11-

Vieru Zemanovu, rod. Liptakovu z Prešova
(zpráva), Roberta Richtra z Lednice n/M., který
je od r. 1969 v Austrálii, hledá spolužák Luja z J .
Afriky a Dermonda Mugan-a, který přijel do Austr.
v r. 1968 a bydlel v Mt. Ise, Qld. (zpráva). Jaroslav
Barák, architekt, má dopis v redakci.
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

Kew, Victoria, listopad 1974

SVOB. 25-LETÁ

DOMOVA

S

čs. rodičovské sdružení v Melbourne

•

*

-

pořádá ve dnech 4. až 11. ledna 1975

•

i

3. L E T N Í TÁBOR ČS. D ĚTÍ

•

»a to opět “Na Šumavě” u Belgrave South, do*
í kterého budou vítány děti ve věku od 7 do 13 let.g
►
Poplatek za celých 8 dní za jedno dítě.
25.-,*
í za dvě děti $ 45.-. Vyžádejte si laskavě brzy®
(bližší informace a formuláře přihlášek na te l.*
|
91-4333 nebo 467-4864.
•

-12 -

HLAS

DOMOVA

25. 11. 1974
ZM Ě N Y PRAVIDEL NA ZKOUŠKU

Karel

Janovský

Úspěch obou čs.. klubů v Poháru UEFA

Dukla i Ostrava DostuDuii
Ze všech Irech nejpopulárnějších evropských fotbalových soutěži klubových celků příznivce čs. ko
pané zajímá nejvíce soutěž nejnižší, Pohár UEFA, neboť v ní jak Baník Ostrava, tak i pražská Dukla
dobře reprezentují čs. kopanou. Ve druhém kole vy řadily své soupeře — francouzský FC Nantes a
stockholmský Djurgaarde — a oba postoupily do 3. kola mezi 16 nejlepších týmů soutěže, kde se pražští
vojáci utkají s předním holandským týmem FC Twente Enschede a Baník Ostrava bude mít za sou
peře druhé mužstvo italské ligové tabulky FC Napoíi.

Ve druhém kole měla snadnější roli Dukla, která
porazila mužstvo Djurgaarden Stockholm v prvním
zápase ve švédské metropoli 2 : 0 a tak pražská
odveta byla spíše formální záležitostí. Pražané si ji
však představovali až příliš snadnou, soupeře pod
ceňovali, čímž se stalo, že se hosté ujali už v 8.
minutě Svenssonem vedení 1 : 0. O 13 minut později
sice Nehoda vyrovnal na 1 : 1. ale hra nijak neoživla. Slabý švédský tým se sice snažil, ale pražští
vojáci nebrali zápas vážně a podle toho hra na
hřišti vypadala. V poločase zřejmě trenér Josef
Masopust hráčům Dukly domluvil a tak alespoň v
nástupu do druhé půle “zabrali” a v rozpětí 2 mi
nut (45. - 47. minuta) Macelou a Nehodou zvýšili
stav na 3 : 1 , který zůstal do konce zápasu.
Odvetné utkání Baníku Ostrava s FC Nantes na
ostravských Bazalech však bylo dramatické. Domá-

cí, kteří nastupovali s handicapem 0 : 1 z Nantes,
byli v první půli až nepochopitelně nervózní a tři
téměř stoprocentní šance neproměnili (Klement nedo
kázal skórovat ani z pokutového kopu, když poslal
slabou ránu přímo do náruče brankáře FC Nantes).
Tak se stalo, že až do 52. minuty byl bezbrankový
stav. V této 7. minutě druhé půle však Klement
vstřelil z trestného kopu vedoucí branku, která zna
menala celkové skóre 1 : 1. Jelikož se pak už na
brankovém poměru do konce normálních 90 minut
nic nezměnilo, muselo dojít k prodloužení dvakrát
15 minut. V nastaveném čase měli ostravští fotba
listé dvě velké šance, ale i Francouzi si přišli na
své. když Miehelova střela Je n dřela tyč Viktorovy
svatyně. A když se už zdálo, že o vítězi rozhodne
střílení pokutových kopů. padla branka. Ve 115. mi
nutě utkání po tlaku na francouzskou branku dal
Klement — tentokrát hlavou — gól, kterým Baník
Ostrava vyhrál doma nad FC Nantes 2 : 0 a celko
EVROPSKÝ POHÁR MÁ ČTVR TFIN A LISTY
vým skórem 2 : 1 postoupil do třetího kola Poháru
V obou nejslavnějších evropských fotbalových sou UEFA.
těžích klubových celků ročníku 1974-75 se už rozhodlo
o čtvrtfinalistech. Ve druhém kole 20. ročníku Poháru
mistrů evropských zemí nedošlo k velkým překvape
ním, pouze nutno poukázat na to, jak domácí prostře
dí hrálo v několika případech rozhodující roli. Tak
Tři kola před závěrem podzimní části 1. čs. fot
např. přemožitel bratislavského Slovana belgický SG
. Anderlecht vyhrál doma v Bruselu první zápas dru balové ligy je situace velmi příznivá pro slovenské
hého kola nad řeckým mistrem Olympiakos Pireus týmy, z nichž s velkou-pravděpodobností vyjde “pod
(ten vyřadil v 1. kole skotský Glasgow Celtic) 5 : 1. zimní vítěz” . Zatím je ve skvělé formě mužstvo
v odvetě na řecké půdě jen tak tak prošel, když tu VSS Košice, které dokázalo ve dvou posledních ko
prohrál 0 : 3. O velký rozruch se postaral francouzský lech nadělit oběma kdysi velkým rivalům Letné
přeborník AS St. Etienne, který sice prohrál první Spartě a Slavii 11 gólů, při čemž pouze 3 inkasovalo.
utkání ve Splitu s- domácím Hájdukem 1 : 4, odvetu Svěřenci trenéra Jačianského hráči VSS Košic pro
doma však vyhrál (po prodloužení) 5 : 1. — IVe čtvrt dukují moderní, útočnou kopanou a jsou především
finále Poháru mistrů evropských zemí je i obhájce doma nebezpeční. Vždyť ze 6 utkání před vlastním
trofeje FC Bayern Muenchen, který po vítězství nad publikem získali plný počet 12 bodů s impozantním
východoněmeckým 1. FC Magdeburkem 3 : 2 v Mni brankovým poměrem 25 : 7. Za patami VSS Košice
chově, vyhrál i odvetu v Magdeburku 2 -: 1. Nejlepší mají další 2 slovenské týmy, obhájce přebornického
kopanou však předvedlo mužstvo FC Barcelona, kte titulu Slovan a Inter, a nečekaně i nováčka 1. ligy!
ré se svými dvěma holandskými hvězdami Johanem Jablonec.
Cruyfem a Johanem Neeskensem (po remize 0 : 0
11. kolo: Bohemians — Nitra 4 : 0 , Slavia Praha —
v Řotterdamu) porazilo doma před téměř 100.000 Dukla Praha 1 : 0, Teplice — Inter Bratislava 1 : 0,
diváky Feyenoord Rotterdam 3 : 0. Ve čtvrtfinále (te Baník Ostrava — Jablonec 0 : 0, Spartak Trnava —
dy mezi 8 nejlepšími týmy) jsou i: anglický mistr Třinec 1 : 0, VSS Košice — Sparta Praha 5 : 1, Zbro
Leeds United (vyřadil Dozsu Ujpešť Budapešť 2 : 1 jovka Brno — žilina 2 : 1 a Slovan Bratislava —
a 3 : 0 ) , polské mužstvo Ruch Chorzov (vyhrálo nad Plzeň 5 : 2 .
tureckým přeborníkem Fenefbahce Instanbul 2 : 1 a
12. kolo: Sparta Praha — AC Nitra 1 : 0, Plzeň
2 : 0 ) , švédský Atvidaberg F F (zvítězil nad finským — Bohemians 1 : 0, Jablonec — Slovan Bratislava
mistrem HJK Helsinki 3 : 0 a 1 : 0) a sovětský pře 2 : 1, Žilina — Baník Ostrava 1 : 1, Třinec — Zbro
borník Ararat Jerivan
(s irským m istrem . Celtic jovka Brno 1 : 1, Inter Bratislava —■ Spartak Trna
Cork 2 : 1 a 5 : 0).
va 3 : 1 , Dukla Praha — Teplice 0 : 0, VSS Košice
— Slavia Praha 6 : 2 .
Tabulka po 12. kole: 1. VSS Košice 15 bodů, skóre
H okejová liga
35 : 18; 2. Slovan Bratislava, 3. Inter Bratislava, 4.
V 1. čs. hokejové lize m ají mužstva v důsledku Jablonec (po 14 b .); 5. Baník Ostrava, 6. Dukla
seriálu 3 mezistátních utkání se Švédy desetidenní Praha. 7. Třinec, 8. Teplice (po 13 b .); 9. Žilina, 10.
přestávku. Týmy už absolvovaly po 17 mistrovských Zbroiovka Brno, 11. Trnava (po 12 b .); 12. Slavia
zápasech, které z velké většiny měly dobrou úro Praha 11 b.; 13. Bohemians, 14. Sparta Praha (po
veň a neobešly se bez překvapení. Vždyť mnohokrá 10 b .) ; 15. Nitra. 16. Plzeň (po 8 bodech).
te vyslovení favorité prohráli na vlastním ledě s
hostujícími outsidery a tak nejvyšší čs. hokejová
TANDEM TRENČÍN — LOK. KOŠICE
soutěž asi zůstane zajímavá až do jara. Nejstálejsi
Vše
nasvědčuje
tomu. že mají na prvá dvě místa
formu má mužstvo Kladna, jehož trenérem je bývalý
hráč klubu Volf a kapitánem kapitán čs. hokejového v celostátní II. fotbalové lize a tím í na postup do;
národního mužstva F . Pospíšil. Kladno vede 1. ligu nejw šší čs. fotbalové soutěže největší šanci sloven- j
ská mužstva. Alespoň tak vypadá situace po 12. ko- j
tříbodovým' náskokem před pražskou Spartou.
le. po kterém jsou suverénně v čele staří prvoligoví
Tabulka po 17. kole: Kladno 26 bodů; 2. Sparta
příslušníci Jednota Trenčín a Lokomotiva Košice, j
Praha 23 b.; 3. Dukla Jihlava, 4. Slovan Bratislava
kteří m ají pěti- resp. čtyřbodový náskok pred^ dalším
(po 22 b .); 5. Motor České Budějovice 19 b.; 6. Lit
slovenským týmem Prievidzou. Tepme za čtvrtým ;
vínov 18 b.; 7. Pardubice 16 b.; 8. Plzeň, 9. Košice
Prešovem a pátým Kys. N. Mestom je na 6. miste,
(po 13 b .) ; 10. ZKL Brno, 11. Vítkovice (po 12 b .);
první klub českých zemí — Vlašim.
1
12. T J Gottwaldov 8 bodů.

: : Fotbalová liga

::

Mezinárodní fotbalový svaz FIFA oznámil, že na
nadcházející mezinárodním juniorském turnaji hráčů
do 18 let v Monte Carlu povolí změny dvou dosa
vadních pravidel. V prvé řadě: po přímém nebo ne
přímém volném kopu nebude za žádných okolností
na tomto turnaji pískán rozhodčím ofsajd — postave
ní mimo hru, od čehož si funkcionáři F IF Y slibují,
že v zápasech bude padat více branek, než dosud.’
Druhá změna se týká potrestání hráčů za přestupek:
místo dosavadní žluté kartičky, kterou fotbalista do
stává, bude poslán na 10 minut ze hry a pak může
znovu v utkání pokračovat (tedy něco podobného
jako v ledním hokeji). Hráč, který se po 10 minutách
vrátí na hrací plochu, nesmí se však druhého pře
stupku dopustit, jinak už by byl do konce zápasu
vyloučen. Jak se tyto dvě nové změny v předpisech
osvědčí, o tom budeme vědět víc po skončení tohoto
turnaje, kterého se zúčastní 8 reprezentačních týmů,
jež budou rozděleny do 2 skupin a vítězové se pak
dostanou do finále. Mladí čs. fotbalisté začínají sou
těž s Jugoslávií, pak hrají s Holanďany a Belgičany.
V druhé skupině hrají junioři: NSR, Norska, Francie
a Polska.
ČSR — A NG LIE 4 : 1

Start v letošní soutěži “Poháru švédského krále” ,
která je neoficiálním mistrovstvím Evropy v halo
vém tenisu, se Československu zdařil: v hale Slavie
Vš Pizeň vyřadilo čs. drustvo tenisty Anglie 4 : 1 .
Jediný bod získal soupeř v závěrečné čtyřhře, když
pár Lloyd — Farrell porazil mladou avšak nadějnou
čs. juniorskou dvojici Složil
Šmíd (vyhráli letos
Galeův pohár) 6 : 3 , 3 : 6 a 6 : 1 , Jinak si však
oba dva nejlepší čs. tenisté Jan Kqdeš a Jiří Hřebec
se svými britskými hráči poradili. Jan Kodeš vyhrál
nad Farrellem 6 : 4 a 6 : 2 a nad Lloydem 6 : 1 a
6 : 0 . Hřebec pak porazil Lloyda 8 : 6 a 7 : 5 a Farrella 3 : 6 , 6 : 2 a 8 : 6. — V 2. kole Poháru švédské
ho krále hraje ČSR v Curychu se Švýcarskem. Za
švýcarsko nastoupí exulant Petr Kanderal.
HEJMA VEDE STŘELECKOU TABULKU NSR

Jeden z nejlepšíeh čs. hokejistů na zimních olym
pijských hrách v r. 1968 v Grenoblů — Petr Hejma
Z'pražské Sparty — byl ve druhém listopadovém ví
kendu znovu ústřední postavou dění na západoněmeckýeh kluzištích. V dresu svého klubu Duesseldorfer EG dával v rozpětí 48 hodin 5 branek (v
Mnichově EV Fuessenu 3, v Duesseldorfu SC Riessersee 2 góly) a tak s 19 góly je v čele střelecké tabul
ky nejvyšší západoněmecké hokejové soutěže Bundesligy. Za ním se 17 góly na 2. místě je Kanaďan
Dick Decloe z mužstva Krefelder EV a na 3. místě
— se 16 góly — Němec Horst Phillip z mužstva
VFL Bad Nauheim, jehož trenérem je bývalý obrán
ce brněnské Komety Láďa Olejník.

- - V e zkratce - — V prvním kvalifikačním utkání pro účast na do
rosteneckém turnaji UEFA (neoficiálním mistrovství
Evropy mladých fotbalových nadějí) pro r. 1975
zvítězili Čechoslováci v Bratislavě nad Tureckem
těsně, ale zaslouženě 2 : 1 . Odveta bude v březnu na
turecké půdě.
— Řídícímu výboru Davisova poháru v Londýně
došly návrhy na změnu hracího systému této nejslavnější světové soutěže tenisových reprezentačních
družstev, které by měly vstoupit v platnost od r.
1976. Jeden z nich říká, že závěrečné boje Davis
Cupu by se měly odehrát v rozpětí 14 dnů na jed
nom místě a zúčastnit by se jich měla alespoň 4
nejúspěšnější družstva.
— Házenkářky T J Gottwaldov prohrály střetnutí
Poháru mistryň evropských zemí s _dánským p ře
borníkem F IF Kodaň 10 : 13, po poločasu 3 : 7 .
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