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HLAS DOMOVA

POLITICKY KOCOURKOV
V EXILU NA OBZORU?

Edmund Řehák. Paříž
Od loňského roku se zdá, že jsou oživovány a znc
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER vu budovány naše exilové politické strany, třebaži
takové strany nemohou být leda jen stranami v uvo
Ročník XXV.
Melbourne 21. července 1975
Číslo 15. zovkách. Máme se tak vracet k hemžení se ňašicl
“ stran” v exilu po únoru 1948? Tehdy se jich vyro
K setkáni v atmosféře a v Helsinkách
jilo jako hub po dešti a v každé z nich hned jedna
dvě nebo dokonce i tři “ oposice” . Připusťme však
že tehdejší obnovení politických stran se dalo alespoi
vysvětlit jako reakce na zákaz některých demokra
tických a státotvorných stran v Československu í
jen v exilu možný protest. Pisatel těchto řádků je
Členové posádek pilotovaných kosmických lodi, americké a sovětské, si po Helsinkách dojde přece rozhodným stoupencem -malého, ba co nejmenšíhc
dali ruce ve vesmíru kdesi nad Evropou. To je jistě historická událost. Ameri jen 30. července a že jsou počtu politických stran. O tom však jsou oprávněn:
čané s uspokojením konstatují, že jejich loď Apollo je větší, že je lodí "a k tiv n í", hlavní problémy dojedná rozhodovat ve skutečně svobodných volbách jen e
jedině samotní voliči. Zakazující “ bumášky” z roku
která měla za úkol vyhledat "p asivn í" sovětský Sojuz a že pro tuto schůzku ny, takže v té třetí fázi 1945 nebyly politicky mravné.
dodali i komplikované části k přechodu mezi oběma plavidly. Sověty s nemen půjde už skutečně jen o
Tehdy, po únoru 1948, se tedy dalo v exilu připu
ším uspokojením tvrdí, že to byl před třemi léty hlavně jejich návrh spolu přátelské stisky rukou stit, že jde o symbolické obnovení a navázání na
práce při výzkumu vesmíru, který vedl k nynějšímu úspěšnému setkání — že státníků 35 zemí před te liberálně-demokratickou tradici z první republiky.
Vždyť tzv. “ vítězný únor” potlačil i ty strany, které
aktivní sovětští politikové přiměli tehdy dost pasivní Američany k podpisu levizními kamerami a k se sovětskou bumáškou směly existovat i po roce
dohody. Nejsou pochyby o tom, která strana bude aktivnější v politickém vy podpisům na pergame 1945. Takové symbolické obnovení nemuselo tedy ni
jak narušovat společné čs. osvobozovací úsilí v exi
užití této veliké technické události.
nech.
lu. I když se vzhledem k- daným poměrům nemohlo
Zpráva mluví o sovět prakticky a v podstatě jednat o nic jiného, tak,
Že došlo k setkání nad dále vesmírová událost v době, kdy je tam podle
Evropou, není ovšem ná sovětském podání, že v plánu chceme mít, není ských koncesích, které bohužel, při tom symbolu nezůstalo. “ Strany” a je
jich několikeré “ oposice” se začaly rozbujůovat,
hoda ani znamení opoždě době. kdy se podle před zaručeno, že si budou mo dohodu umožňují: slevily demagogicky uplatňovat a mezi sebou svářit. Svářily
ného “ roku Evropy’ ’, jak chozích plánů setkávají ci stisknout ruce a zaru 60 kilometrů z pásma, v se statečně, ač neměly a nemohly mít nijakou poli
jej plánoval Richard Ni- kosmonauti dvou států s čit bezpečí a spolupráci v němž je třeba hlásit pře ticky skutečně zdůvodněnou základnu a tudíž ani ně
dem větší vojenské ma jaké prakticky mocenské vyhlídky v exilu. Tak tedy
xon. Symbolizmus setkání rozdílným politickým zří Evropě na věky věků.
začala jen exilová politická kašpařina. Je sice prav
vyhovuje daleko víc poli zením stovky kilometrů
Poslední došlá zpráva névry sousedním státům, da. že za čas lidi dostali rozum a s tím stranieko-potickým cílům,
které se nad zemským povrchem, říká, že jednání druhé západním novinářům za hííckým taýrdlíkováním v exilu přestali. Ti, kteří
usilovně snaží prosadit So po dvouletém dohadování části konference o evrop ručí právo nerušeně podá chtěli skutečně jen pracovat, se aktivně zapojili do
větský svaz - přesvědčit není ještě zaručeno, že se ské spolupráci a bezpeč vat zprávy ze socialistic existujících exilových a krajanských organisací, no
vin atp. Jediná oprávněná ambice v exilu je ambi
Američany o tom, že poli sejdou státníci ke kulaté ností v Ženevě se chýlí kých států, budou ochotny
ce pracovní, k ní však není zapotřebí nějakého stratická spolupráce při jed mu stolu v Helsinkách v ke konci, že k schůzce v (Pokračování na str. 2) nicko-polítického mandátu, neboť exil sám o sobě
náních o Evropu může být
nedává pracovní schopnost, vůli. energii a iniciati
vu. Vývoj od r. 1948 a potom znovu od r. 1968 to
Problémy světověj vyživovacej situácie
pro obě velmoci stejně
dostatečně prokázal.
úspěšná na pevnině jako
Počáteční stranicko-politické rozjitrení v exilu za
je jejich spolupráce ve
vinilo značnou ztrátu času pro skutečnou a konstruk
vesmíru a uklidnit celý
tivní společnou odbojovou akci. Důsledky stranickoČitajúc svetovú tlač a prejavy štátníkov, člověk časfo dostane dojem, že po sti se projevily hned v roce 1949 při ustavení vrchol
svět, že sovětská ruka je
ného politického orgánu, Rady svobodného Českoslo
stále připravena k přátel litické problémy sú ďaleko najdóležitejšie na svete. S nimi súvisia otázky vo venska. Potom vedly k neustálým vnitřním sporům,
skému stisku se Západem. jenské, udržanie moci jednotlivých režimov atď. Ďaleko menšia pozornost' sa takže omezovaly nutný rozvoj činnosti, dále způso
Je jistě ironií, napovídá venuje problémom skutočne najdóležitejším — tým, ktoré súvisia s udržaním bily dva rozkoly a nakonec zavedly do patnáctileté
a zaistemm života na nasej planete, lae o proDiemy stagnace i “ Radu” i konkurenční “ yýbor” .
Po takových trapných zkušenostech bylo pochopi
světověj výživy, o zabránenie hiadomorov, ktoré hrotelné a správné, že loňského roku došlo k reorganizia na mnohých miestach zeme. V dnešnom článku saci RSč, k zásadně nové formulací poměru dvou
sa Dušan Lehotský zaoberá týmto problémom podrob- rovnoprávných národů Čechů a Slováků a zároveň
Redakcia k opuštění stranicko-politického klíče a stranického
Ústřední výbor Komunistické strany Českosloven nejšie.
delegačního systému v orgánech této instituce. Je
ska se rozhodl svolat sjezd na 12. dubna příštího
Za posledných 40 rokov sektoroch ekonomie, pra- nesporné, že dobrý vliv na tyto změny měly i zprávy
roku. Je to logicky dobře volené datum, protože so
v
podobných o konstruktivních snahách Čs. poradního sboru y
větští komunisté se sjedou 24. února, čili 6 týdnů právě trpěla poTnohospodárska cujúcich
stačí k tomu, aby se připravovaný pořad pražského ekonómia v rozvinutých podmienkach. A táto úro západní Evropě založeného r. 1972. Bohužel některé
jednání a pak jednohlasného usnesení přizpůsobily krajinách nadprodukciou, veň farmářských dóchod- zjevy mohou nasvědčovat tomu, že “ svědomí” poli
čerstvým pokynům z Moskvy — aby vedoucí sou zatiať čo v rozvojových kov by bola ešte viac po tických “ stran” se znovu jitří. Po “ oživení” jedné
“ strany” loňského roku projevuje se to i u druhé
druzi v KSČ přesněji věděli, jaký v ítr právě fouká
krajinách dochádzalo len klesla, keby nebolo došlo respektive i u zcela nové třetí, stejně nepočetné sku
od východu.
k vládnym zásahom na piny, třebaže vyhlašuje, že má stovky členů po ce
Při letošním červencovém zasedání se. ústřední vý k sporadickým zásobova
lém svobodném světě včetně Jižní Afriky a Austrá
bor bil v prsa, upišťoval veřejnost o úspěších dosa cím krízam, pretože ta- ochranu cien poťnohospo- lie. Taky žádá “ poměrné zastoupení” a právo “ jme
vadní politiky KSČ, vyzýval k dalšímu vypětí sil, aby mojšia spotřeba bola velT dárskych výrobkov. Tieto novat a odvolávat svoje delegáty" ve vrcholném
byla letos dokončena se zdarem pětiletka a aby za mi nízká. Tento stav vo vládne zásahy boli rozlíč- politickém orgánu. Když už tři, proč ne dalších pět
čala v příštím roce zdárně pětiletka další. Ta ny
svetovom potravinárstve nej povahy, od priamej nebo deset starých obnovených nebo nově vytvoře
nější, konstatoval ÚV, působí tak blahodárně, že ná
ných “ stran” , není-liž pravda? Exilová politická kašrodní důchod bude do konce roku o 28 až 29 m iliard vytvořil určité skutečno intervencie cien a obmed- párna může tak pokračovat. Budou se znovu “ bu
korun -vyšší než stanovil plán- a téměř o 31% vyšší sti, ktoré bolo třeba upra zovania produkcie až po dovat” exilové “ strany” . Budou se zřizovat karto
než byl v roce 1970. V příští pětiletce se má dosáh vovat’ zásahmi vládnej priame finančně podpory. téky straníků a sympatisujících, kteří “ mají v ru
nout pětiprocentního průměrného ročního růstu ná moci. Důsledky pociťuje Ale vždy sa pri tom vy- kou” exilové nebo krajanské organisace, nebo ale
rodního důchodu, který má být nejméně z 94% za
spoň jaké důležité funkce v nich zaujímají. Proti
chádzalo zo zásady, že ve těm, kteří nejsou z “ naší partaje” , byť by i dobře
bezpečen růstem společenské produktivity práce. Za me ešte aj dnes.
V prvom radě: hladina řejná ruka musí interve pracovali, se “ bude dělat oposice” . A když už jsme
tím účelem se bude prosazovat "nový styl práce",
tj. pracovat více, přesněji a hospodárněji. Bude dá roTníckych dóchodkov bo novat’, aby zabránila ú- při takovém blahodárném rozvoji, proč taky neza
le pokračovat přeměna československého průmyslu la nízká. Návrat kapitá padku inak ekonomicky vést povinné nošení partajních odznaků, aby — když
se sejde krajan s krajanem —- bylo hned vidět, jaké
tak, aby vyhovoval potřebám socialistického bloku,
tj. bude kladen ještě větší důraz na vzrůst průmyslu lových investícií. a odmě výkonného sektoru národ- je jeho stranické ledví? Budou svolávány stranické
lehkého. Výroba ve strojírenství má vzrůst v letech na za prácu v pol’noho- ného hospodárstva a nik sjezdy (se sensační účastí .30 - 50 osob včetně man
1976 - 1980 o 50%. Socialistická ekonomická integra spodárstve neodpovedaíi dy sa pri tom nemyslelo želek a dětí), budou se volit předsednictva místních
ce bude pokračovat. V zemědělství se má postili úrovni dóchodkov v iných (Pokračovanie na str. 2) irganisací a ústředního výkonného (?) výboru atp..
orostě bude se dělat všechno, co nám zřejmě v
velkovýrobní charakter, čili poroste tlak na spojo
sxilu ještě chybí a co nutně potřebujeme. Jiné sta
vání nynějších Jednotných zemědělských družstev.
rosti v exilových osvobozovacích snahách přece už
Ústřední výbor přijal nakonec usnesení, ve kte
PUBLISHED by F. Váňa,
8 Moorhouse St„
lemáme! (A taky ničím jiným je už nebudeme mo
rém ukládá všem organizacím a členům KSČ "roz
li kompromitovat!) V Praze a v Bratislavě — ale
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
hodnější boj proti přežívajícím nedostatkům a sla
en tam a jen “ vedoucí strana” — se z toho budou
binám, nesmiřitelnost proti projevům pohodlnosti,
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne. Vic. 3000
'adovat.
rutiny, neodpovědnosfi a spekulace", čili vyžaduje
(Pokračování na str. 2)
zavedení přísnějšího režimu.
i
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Technika a politika
(Pokračování se str. 1)
povolovat spojení rodin
ných příslušníků, kteří
jsou dosud rozděleni Že
leznou oponou. Jsou do
konce ochotny podepsat
společné prohlášení, dopo
ručující větší výměnu ide
jí a lidí, Západ ovšem
nesmí trvat na naprosté
volnosti takové výměny to by přece bylo vměšo
vání do vnitřních záleži
tostí jednotlivých států,
kterým má zůstat právo,
aby na takovou výměnu
dohlížely. Současně se hlá
sí jakýsi pokrok při jedná
ních o omezení zbrojení v
Ženevě (SALT) a na ví
deňském dohadování o
omezení počtu armád ve
střední Evropě.

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING
Anna Mendanová
Melbourne:
175 Brougham St..
Kew, Víc., tel. 86-8427
Sydney:
- Telefon: 622-2453

Dojde-li
k podpisům
připravených dokumentů
ve stanovené době, může
Brežněv právem mluvit o
triumfu sovětské politiky,
o jejím úspěšném pláno
vání. Podpisy potvrdí prá
vo Sovětů na poválečné
záběry zemí, na výdobyt

.hlásit v Berlíně na schůzi
evropských
komunistic
kých stran i na sjezdu
vlastní strany, že nedošlo
k dohodě o “ nové Evro
pě!’ , jak doufal naivní
Západ, ale o uznání vý
sadního postavení největ
ší evropské velmoci.

Nadvýroba a hladomor
(Pokračovanie zo str. 1)
na to, aby sa takýmito
vládnymi zásahmi podpo
řil rozvoj produkcie. Na
opak, tieto intervencie
vždy zároveň sledovali obmedzenie výroby.
To bola jedna skuteč
nost’ , ktorú vytvořila nadprodukcia. Druhou skutcčnosťou bol vznik obrov
skéj súťaživosti na domácom i svetovom poTnohospodárskom trhu. Aplikáciou
novej technologie
vzrastala
produktivita
práce v poTnohospodárstve z roka na rok - a
vzrastala viac a rýchlejšie ako v iných sektoroch
ekonomie. To aj preto,
že farmáři nechceli byť
úplné odkázaní na podpo
ru vlády, lež snažili se
zvýšenou produkciou aj

Československý klub v Adelaidě
koná řádnou valnou hromadu v neděli 3. srpna 1975
o 7. hodině večerní. Na pořadu jsou zprávy funkcio
nářů a volba výboru na funkční období 1975/76. Nesejde-li se ve stanovenou dobu dostatečný počet
členů, koná se valná hromada •o hodinu později za
každého počtu přítomných. Hosté vítáni.
Za odstupující výbor: B. Flossman, předseda
A. Trávníček, jednatel

ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V ADELAIDĚ

|

srdečně zve na
VEPŘOVÉ
HODY

3
B

spojené s taneční zábavou
v
v sobotu 26. července 1975 v místnostech
3
Národního domu, 51 Coglin St., Brompton.
n
!
Začátek v 5 hod. odpoledne.
N
K poslechu i tanci hraje česká kapela “ Šumařinka” jj
Vstupné (včetně všeho jídla, jak se na vepřovýchfi
hodech patří) $ 3.- za dospělé a $ 1.- za děti.fl
Nápoje všeho druhu k dostání za lidové ceny.G
;

ky sovětského tlaku na
západ, omezí revizionistickou činnost uvnitř satelit
ních států a “ dají mož
nost” vyspělejší západní
technologii, aby pomohla
sovětskému hospodářství
dohnat, co dosud zameš
kalo. Brežněv bude moci

Večeře se podává od 6.00 do 7.30 hodin.

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

fi

nezávisle na intervencii
vlád zvýšit’ svoje dóchodky. Táto skutečnost’ pra
covala do značnej miery
proti vládnej ochraně pol’nohospodárstva, lebo napriek vládnym snahám na
znižovanie produkcie, bol
jej rast v dósledku zvýšenej produktivity práce
nevyhnutný.
Tretia skutečnost’ bol
útek poťnohospodárskeho
obyvatel’stva z vidieka do
miest. Z poťnohospodárstva odišli tí. čo nemohli
obstát’ v trvalej konkurericii. Len v Kanadě pokesol počet
farmářského
obyvateTštva
od
roku
1938 o viac ako o polovič
ku. Dochádzalo k vyTudneniu vidieku a k nedo
statku pracovných sil v
poTnohospodárstve.
Ďalšou
skutečnost’ou,
ktorá přišla v dósledku
nadprodukcie, bolí veTmi
nízké ceny potravin. Ame
rická alebo kanadská ro
dina si na to tak zvykla,
že považovala za samo
zřejmé, že nemá dať za
svoje potraviny viac ako
nějakých 18% zo svojho
ročného čistého příjmu,
alebo ešte menej.
Došlo aj k búrlivému
rozvojů
poTnohospodárskej technologie, k produkcii výrobných
pro
striedkov: strojov, hnojív
a ochranných prostried
kov, ktoré bolí sice drahé,
ale farmáři ich museli ku
povat’ , lebo ináč by sa
bolo dostalo celé poTnohospodárstvo na šikmá
plochu.
V rozvojových kraji
nách sa však. nevykonalo

j

R. C. Kugler & Asseciates ;
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-242* <
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 318** <

toTko, čo by sa bolo da
lo, tam rozvoj poTnohospodárskej
produkcie
značné zaostal.
Tak sme sa dostali do
situácie vo svetovom potravinárstve', ktorú pře
žíváme dnes. Přebytky
nadprodukcie zmizli, v
rozvojových
krajinách
vznikol katastrofálný ne
dostatek základných po
travin a určité ťažkosti v
zásobovaní, najma pokiaT
sa cien týká, sa objavili
aj v rozvinutých kraji
nách. Dnes počúvame zo
všetkých stráň: katego
rickým príkazom je zvý
šit’ produkciu v rozvinu
tých a v rozvojových kra
jinách. O poTnohospodár
stve a o zásobovaní sa za
číná myslieť v globál
nych súvislosťiach. V roz
vinutých krajinách sa uvažuje o tom, ako upra
vit’ životosprávu tamojšieho obyvateTštva, za
medziť
stratám, ktoré
vznikajú pri produkcii i
spotrebe potravin, aby sa
mohlo dodat’ viac do obla
stí, kde sú zásobovacie
kalamity.
Ďalší rozvoj poTnohospodárskej produkcie v
rozvinutých krajinách sa
bude asi realizovat’ 1’ahšie ako druhá časť svě
tového plánu, totiž zvýšenie produkcie v rozvojo
vých krajinách. V rozvi
nutých
krajinách bude
třeba, aby sa vlády posta
rali o záruky, že ak far
máři vyprodukujú toTko,
čo vyprodukovat’ móžu, ne
prídu zase časy nadpro
dukcie so svojími skTučujúcimi dósledkami na so
ciálně zaistenie farmář
ských rodin. Třeba pamatať aj na zvýšenu produk
ciu poTnohospodárskych
strojov, hnojív a ochran
ných prostriedkov a aj
na zaistenie. nových pra
covných sil, lebo stroje
sice pomóžu, ale nemóžu
nahradit’ 1’udskú ruku na
každom úseku intenzívneho hospodarenia.

Politický kocourkov!
v exilu na obzoru ?
(Pokračování se str. 1)
I když obnovené nebo nově vytvořené “ strany”
budou mít a nutně musejí mít v exilu jen jepičí
život, přece jen se zase začne snešvařovat krajan
ský a exilový život a zase se zbytečně ztratí mnoho
času k rozvinutí nutného společného osvobozovacího
úsilí.
Jen ještě málo poznámek pro eventuální tendenční
a pokryteckou reakci .na - to,. co zde už . bylo napsá
no. Nikdo nemůže a také nebude ;; někomu 'upírat
samozřejmé. právo, aby se i v exilu hlásil k tomu
nebo onomu politickému směru. Něco podobného by
bylo i hloupé i zbytečné. Jde však o to, aby se- v
našem exilu nevytvářel stranicko-politický kocourkov
a tím se nenarušovala nebo dokonce znemožňovala
aktivita našich exilových a krajanských organisací
jakéhokoli druhu. Nikdo nikomu také nebude upírat
právo, aby se nepodílel na ustavení a činnosti např.
politických “ studijních komisí” toho či onoho smě
ru. Naopak, vždyť je potřebujeme. Svým napojením
na přátelské politické směry ve svobodném světě
mohou dokonce prokázat velmi-užitečné služby na
šemu společnému cíli na mezinárodním nejenom po
litickém, nýbrž i kulturním a syndikátním fóru. Ta
ková činnost bude správná a chvályhodná. Stejně
tak studijní práce, ze kterých by vyšly iniciativní,
konstruktivní náměty pro novou koncepci moderní
demokracie k uspořádání politických poměrů v Čes
koslovensku, až bude opět svobodné.
Studijní komise také nemohou nijak vadit tomu,
aby všichni, kdož chtějí a dovedou pracovat, se
sešli k nutné a zcela přátelské spolupráci v exilu
na široké základně jedné, tj. společné straně česko
slovenského boje za svobodu. Ostatně jiné výcho
disko v exilu ani není a nebude. Naproti tomu to
východisko stranické není než zmateným blouzně
ním a blouděním. Tuto tendenci střízlivá a rozumní
lidé v exilu jistě a rozhodně odmítnou.

gtóemíte

MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte m* oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchaloví
Barbers Rd., Katorama, Víc., tel. 728-1298

|
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Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

i1
i
(1

; J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Victoria Sfs., Richmond, Víc. -( |
1
Telefon: 42-4782
^ I
1 nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281 I
I
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj . r
Ťažši poměry sú v roz
vojových krajinách, kde
niet nielen základných výrobných prostriedkov, ale
ani patřičného kapitálu na
zakúpenie týchto výrobných prostriedkov, ba ani
náležitej odbornej úrovně
domorodého obyvateTštva.
Podl’a odborníkov Organizácie pre výživu a poTnohospodárstvo so sídlom
v Říme je momentálně
najvážnejším nedostatkom
kapitál na nákup hnojív.
Připomenuli, že sa im po

dařilo zaistiť len' 15 milidnov dolárov ná nákup,
umělých hnojív, čo vraj
ako-tak vystačí pře páv
afrických krajin. Potřeba
pre Indiu, Pákistán, Bang-'
ladeš, Afriku a Latínskú
Amerika-je-však ďaleko
váčšia a odhaduje sa na'
viac ako jednu miliardu
dolárov ročn ě...
Núž~ia takýčhto tekoTností třeba nielen'myslieť
v globálnych představách,'
ale aj y globálnych činoch
konat’ .
D. Lehotský
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Č e s k o s l o v e n s k ozkratce
. _
— Podlé pražského rozMasu ve dnech bezpro
středně po srpnové oku
paci byl snad nejvíc nenáviděným člověkem v
Praze Viliam šálgovič, na
jehož Volhu, přidělenou
mu ministerstvem vnitra,
rozhlas tehdy stále upo
zorňoval. .Tento
věrný
spolupracovník
sovětské
KGB se stal 7. července
“ jednomyslnou
volbou”
předsedou Slovenské ná
rodní rady. Na téže schů
zi SNR byla _ nejprve
schválena volba Šalgoviče
za poslance SNR a hned
potom prohlásil J. Lenárt,
že “ V. šálgovič má všech
ny předpoklady, aby pod
jeho vedením SNR naplňo
vala funkci tohoto nejvyššího orgánu státní moci
v SSR ve smyslu sjezdo
vých záyěrů KSČ a KSS” .
a dodal, že V. š. “ ve
všech stranických i stát
ních funkcích vždy i v
těch nejsložitějších obdo
bích osvědčil svoji ne
ochvějnou věrnost a odda
nost ideám marxismu-leninismu,
proletářskénlu
internacionalismu,^ záj
mům dělnické třídy a
pracujícího lidu a přátel
ství a spojenectví se So
větským svazem” . Jeho
volbu přijali přítomní po
slanci
“ bouřlivým po
tleskem” . šálgovič se na
rodil 2. 12. 1919 V Ruzmdole u Trnavy, vyučil se
typografem, za války pra
coval ilegálně, po válce
byl politrukem v armádě.
Za služby sovětům dostal
nyní odměnu dost vyso
kou. Jeho dosavadní funk
ci předsedy ústřední revisní a kontrolní komise
KSS převzal M. Boďa.

přátelství
a spolupráce s
;
ČSSR” .
— V Kolombu byla podepsána
první kulturní do
<
hoda mezi ČSSR a Re
publikou Srí Lanka.
-— Novým generálním ředi
telem čs. automobilových
závodů Praha byl jmeno
ván dosavadní ředitel n. p.
Autopal Nový Jičín F.
Bili a novým šéfdirigen
tem Středočeského sym
fonického orchestru Libor
Hlaváček.
— Podle zprávy z Bra
tislavy budou se konat ve
dnech 30. a 31. srpna v
Nitře “ Celoslovenské dožínky” , které mají být
zvlášť slavnostní, protože
“ budou dokumentovat no
vou kvalitu našich vztahů
s SSSR a státy RVHP a
současně přeměny v živo
tě a charakteru práce ze
mědělských žen a matek” .
— Vodní nádrž s přehra
dou u Lučiny v okresu
Tachov se dokončuje. Má
pak zadržet asi 4% mi
liónů kubíků vody z hor
ního toku Mže. Svému
účelu má sloužit už v
příštím roce.
— Do své rodné obce Chomýž přijel z USA na ná
vštěvu
známý byzantolog, 821etý prof. dr. Fran
tišek Dvorník.
— ^Výstižný nápis .se po
dařil pražskému Svobod
nému slovu, když rozho
vor se sovětským hostem
nadepsalo “ Nejdražší je
přátelstvr” .
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Jak by se vám líbilo...
Marcela Čechová

- - Husák přijal na Hradě
hlavního velitele ozbroje
ných sil států varšavské
smlouvy maršála I. I. Ja
kubovského a náčelníka
štábu ozbrojených sil stá
tů Varšavské smlouvy
gen. S. M. Štemenka. V
úřední zprávě se praví,
že “ v soudružské a přá
telské besedě byly před
mětem rozhovoru některé
otázky prohlubování spo
lupráce mezi bratrskými
armádami Sovětského sva
zu a Československa” . Té
hož dne přijal Husák
představitele hlavního ve
litele spojených ozbroje
ných sil států Varšavské
smlouvy v ČSSR generálporučíka P. F. Tjurněva
a odevzdal mu Řád bílé
ho lva druhé třídy “ za
prohlubování přátelství a
bratrského svazku mezi
armádami a lidem Česko
slovenska a Sovětského
svazu” .
— ' 10. července odsoudil
krajský soud v Ostravě
vedoucího oddělení účetní
evidence na Okresním ná
rodním výboru ve. Vsetí
ně, 561etého Stanislava K.
na 8V2 roku vězení za
zpronevěru 189.000 Kčs.
Po propuštění má škodu
nahradit a 4 roky nesmí
zastávat funkci hmotně
odpovědného pracovníka.
— Z Československa byl
vyhoštěn 331etý rakouský
státní příslušník Horst Senautka, který jako člen ví
deňské převaděčské orga-

Pod krátkým a výstižným titulkem "R ozdíly" přineslo pražské Rudé právo
nedávno dopis čtenáře J. Stránského z Klatov. Tento dobrý muž je nejspíš
zaměstnán u cenzury dopisů, neboť sděluje široké veřejnosti, co se dozvěděl
z dopisů uprchlíků. Cituje jich několik, z toho jeden prý z Austrálie. Odsud
píší domů do Klatov:
"Babičko, všechno se tu mění. Ceny rostou, žije se hůře. Chtěli jsme do
Holandska, ale tam není práce, plno lidi je bez zaměstnání. Živoříme tedy zde,
museli jsme se přestěhovat. Babičko, stále častěji na Tebe myslím. Píšeš o
větším důchodu, že se Ti dobře žije. Tady rostou řady žebráků, škoda, přeškoda, že jsme byli tak podvedeni."
Jsme na tom tedy špatně, přešpatně, přátelé. Živoříme, zatímco v Česko
slovensku je pod moudrým vedením soudruha Husáka a matičky strany a pod
bdělým dohledem Velkého bratra pořád lépe a radostněji. Abychom na ony
socialistické krásy tak docela nezapomněli, dovolili jsme si vybrat několik
ukázek ze současného čs. tisku. Přibližují nám životní situace, do nichž se
lidé doma dostávají běžně a každodenně. My si přitom můžeme položit otázku:
Jak by se mně asi nyní líbilo . . .
Začneme
u
chleba Chomutove v pul druha Prahy chtěl koupit pro
vezdejšího” . Nářky na ob odpoledne, právě když do svého nemocného synka u
vezli čerstvý
výběrový stánku s ovocem banány.
chod jsou ovšem banální chléb. Nebyl však dán do Bylo jich tam v bednách
a jednotvárné, to však prodeje a na moji otázku dost, do zavírací doby da
jim neubírá na naléhavo řekl vedoucí, že chléb se leko — a přece je proda
sti. V rubrice Svobodného bude prodávat až odpoled vač odmítl prodat s vy
ne, protože se nejdříve světlením, že jsou určeny
slova si například stýská
musí vyprodat chléb star na další dva dny."
M. Vydrželová z Chomu ší, který je k dispozici.
Naivně vypadá dotaz F.
tova:
Byl to chléb balený, ale Martínka z Prahy 4! Ne
"Dne 16. 5. t. r. jsem ne čerstvý. Obrátila jsem ní mu jasné, kolik vlast
přišla do samoobsluhy v se na ředitele podniku ně má vážit obyčejný roh
Potraviny Chomutov s do
tazem, zda vedoucí zmí lík. Zdá se mu, že se roh
nizace se pokusil v úkry něné samoobsluhy jednal líky jaksi den ode dne
tu připraveném v osobním správně. Odpověděl ml: smrskávají. Ani vedoucí
automobilu Ford převézt "Ano, jednal na můj po prodejny nevěděl. Redak
ilegálně do Rakouska ci kyn. Musíme prodat nej
ce se musela dotázat až
zí státnf příslušnici. (Zprá dříve starý chléb!"
na
ministerstvu. Velikost
va, neuvádí, koho chtěi
J. D. z Ostravy má ji
převézt, ale jde pravdě né zkušenosti:
rohlíku se tímto dotazem
podobně o východní Něm
"P ři nedávné cestě do ovšem nijak nezvětšila.
ku.)
Další charakteristickou
perličkou ze socialistické
ho obchodu je stížnost
paní J. N. z Lysé nad
Labem. Koupila si půl ki
la mletého masa a půl
kila kotlet a ačkoliv od
— Až 5. července se do
Okoříně v Severočeském hnědouhelném revíru,
Šturmování není v komunistickém státě žádnou
mítla hovězí maso na po
zvěděla čs. veřejnost o
vedený předákem M. Vaňkem, se na počest XV.
novinkou. Tak třeba v Československu se konaly
lévku, protože bylo horší
“ čs.-sovětské_ spolupráci
sjezdu strany zavázal vytěžit do konce letošního
loni oslavy výročí Slovenského národního povstání
při výstavbě dálkového
kvality, prodavačka se
roku 70 tun uhlí na hlavu a směnu. Tento rubáplynovodu Orenburg - zá
a různé podniky, kolektivy či jednotlivci ohla
nebavila, maso naúčtovala
padní
hranice SSSR” .
ňový výkon bude nejvyšší v historii hlubinného
šovali při té příležitosti splnění pracovních zá
a zabalila. Po zásahu
(Viz HD č. 10 “ Práce
dobýváni hnědého uhlí u nás metodou stěnování.
vazků, které předtím k poctě výročí převzali. V
shora se situace zlepšila
v zemi zaslíbené")- Podle
K iniciativě okořínských stěnařů se připojil i mlá
této zprávy připadl Česko
- na plných 14 dní, píše
letošním roce se opakovala podobná hlášení k
dežnický
kolektiv chodbařů z hlubinného Dolu
slovensku úsek v délce
čtenářka. Dnes je zase
poctě květnového výročí osvobození Českosloven
560 km. Na něm bude ulo
Centrum v Dolním Jiřefíně . . . "
všechno
při
starém.
ska.
Krátce
potom
dostal
pracující
lid
opět
pří
ženo potrubí o průměru
Mládež je zřejmě nejnadšenější. Tak např.:
Vrcholem
socialistické
ležitost a tak jsme se dovídali o závazcích na
1420 mm, jimž bude prou
dit zemní plyn pod tla
"M ladí kováči z n. p. Závody na výrobu vzdu
obchodní legrace je pak
počest volby Gustáva Husáka prezidentem. Je
kem 75 atmosfér a po
chotechnických zařízení
Milevsko konstrukčně
historie se svíčkami. Vy
nomže funkce prezidenta není přece jen tak dů
stavů 5 kompresorových
rábí je národní
podnik
ležitá, takže těch poct bylo méně než se vyžaduje.. zpracují v mimopracovní době zakázku Rudné do
stanic. Celý plynovod se
ly v hodnotě 313.000 Kčs a zakázku transitního
Kosmetika v Hlohovci.
má dokončit v7 r. 1978.
O skutečně pádný důvod k zvláštnímu pracovní
— Ze skladu podniku Ze
plynovodu Ivanka u N itry v hodnotě 130.000 Kčs.
Svíčky jsou pěkné, ale po
mu vypětí, či k šetření materiálem nebo zmenše
lenina Praha na smíchov
Navíc
odpracují
3.000
brigádnických
hodin.
Stej
strádají - knot. Maloob
ském nádraží odnesl ne-, ní počtu zmetků, zkrátka k "mohutné vlně tvůrčí
ný počet jich na počest sjezdu odpracují při dů
chodní spotřebitelská cena
iniciativy", se musela postarat Strana. A tak má
známý pachatel v jediné
ležitých zakázkách i členové SSM z ČKD Praha,
těchto bezknotových sví
noci 29 pytlů brambor.
me černé na bílém, že v řadách čs. pracujících
Nikdo z nádražních hlída
závod Elektrotechnika . .
Významný závazek
ček je 3,10 Kčs za kus.
nastalo velké nadšení, když se dozvěděli, že ústřed
čů ho nespatřil.
k poctě sjezdu přijala také "bezprostředně" sku
Raději se však podívej
ní výbpr strany rozhodl na svém červencovém
pina pracovníků, jejíž plný název zní: "K oordi
— V Praze se uskutečni
me i do jiných oblastí
zasedání, aby byl svolán XV. sjezd KSČ (Vyso
lo
“ pracovní
setkání
nační komplexní racionalizační brigáda Svazu so
denního života. Tak tře
čanský, jak víte> se jaksi nepočítá) na 12. dubna
představitelů
některých
cialistické
mládeže
Výzkumného
ústavu
strojíren
ba
vztah úřadů a podni
příštího roku. Sotva prý doznělo hlášení Čs. roz
čs. institucí se zástupci
ské technologie a ekonomiky."
ků veřejných služeb k pra
krajanských spolků a kra
hlasu o tomto dalekosáhlém rozhodnutí, začaly
janského tisku” . Zúčast
cujícímu člověku nám hez
docházet ze všech stran nabídky, to je závazky na
Závazky k poctě sjezdu převzaly nebo dále pře
nili se krajané ze 13 ze
ky líčí Mladá fronta. Re
počest
té
příští
velké
události.
Dovídáme
se
o
bírají
i
zemědělská
družstva
(dojičky
víc
nadojí
mí. Zpráva říká, že před
daktorovi nechával poš
nich nyní denně z hrdých hlášení rozhlasu a na
apod.), školy (sběr odpadků zvýší), výchovné
seda Čs. ústavu zahranič
ťák místo dopisů a balíč
ního M. Holub předal zá stránkách novin. Všechny noviny uvedly na prv
organizace (ideologickou průpravu prohloubí) atd.
stupcům
“ pokrokových
ků ve schránce zásadně
ním místě závazky, které ruče přihráli nadšení
— to vše samozřejmě dobrovolně, z velkého nad
krajanských novin a časo
jen “ oznámení o uložení
horníci. Tak třeba Svobodné slovo píše:
šení, jako dík straně, vládě a bratrskému sovět
pisů” medaile čs. společ
zásilky” . Dělal to ovšem
skému
včetně
jeho
lidu.
"K olektiv stěnařů z hlubinného Dolu Běta v
nosti pro mezinárodní sty
(Pokračování na str. 8)
ky “ Za zásluhy o rozvoj

Pracujeme k poctě
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Dámské, pánské a hlavně dětské oblečení
též sportovní obleky a prádlo, importované,
za velmi výhodné velkoobchodní ceny
dodá kamkoli v Melbourne
PETR HORYNA, 8 Moira Grove, Glen Waverley,
Vic. 3150. — Telefon: 232-8474
(volejte po 6. hod. večerní)
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Úkoly katedry filozofie a ateizmu v Prešove

Poměr režimu k cirkvám

Minuloročné oslavy tridsiafeho výročia Slovenského národného povstania í
tohoročné oslavy tridsiafeho výročia skončenia druhej světověj vojny a oslo
bodenia republiky nás jednoznačné upozorňujú a poučujú o podivnom postoj
režimu k cirkvám. Lebo podťa ústavy je náboženstvo naprosto súkromnoi
záležitosťou občana a církvi sa nemajú mjesať do veřejných záležitostí. Ale pr
príležitostiach, ktoré spoméname, sa církvi nielen že miesali do verejnýcf
záležitostí, ale miešali sa tak, že to nikoho nemóže už na prvý pohťad nechat
na pochybách, že tak urobili podťa pokyhov, instrukci! alebo dokonca na prí
^
"Řekněte to květinam i"
i kaz režimu. Už osobitné církevně oslavy týchto výročí na bohosloveckých fa
kultách a osobitné vyhlásenia cirkevnýeh hodnostárov sú len dókazom toho, ží
predstavitelia církví bolí vyzvaní, aby podali dókaz o svojej iojálnosti k re
) sP°luPracujicí š INTERFLORA, '
žimu -a k společenskému systému — osobitný dókaz, ktorý sa od nikoho iného
může zařídit dodávku
od nijakej inej spoločenskej skupiny nevyžadoval. Všetky ostatně skupiny obča
květin a věnců
nov splnili svoju povinnost' jednoducho tým, že sa zúčastnili oficiálnych veřej
v Československu nebo v jiných státech
| ných osláv. Nuž, každého hned' napadne, prečo to potřeboval režim, ktorý c
sebe tvrdí, že má za sebou všětok pracujúci l'ud.
Chi ite-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku i
Režim zahrnuje predsta preto, aby im potom neTáto zvlástnu oddanost'
nei. o ■zvláštní událost, obraťte se na místní i
museli vyslovit’ predstavi viteťov církví vynucová zostal takmer nijaký čas
‘;
květinářství INTERFLORA.
i telia církví vtedy, ked' ním zvláštněj účasti na na pastorská činnost’. V
(
Poznáte je podle obrázku Merkura
,
režim pokračuje , vo svo spomenutých slávnostiach minulom mesiaci (č.. 13
jej nenávistnej kampani a na tzv. mierovom . kre- HD) sme referovali o tom,
voči náboženstvu a cirk sťanskom hnutí, pri agi- že v amerických prote
vám a keď ju všestranné tácii .za mier podťa so- stantských kruhoch sa vepredstáv len die. vážná diskusia o tom,
prehlbuje
a rozšiřuje. . vietskych
ve výkladní skříni. .
.
čo má byť dnes pravým
I N T E R F L O R A —
(
a prvořadým posláním
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA
,
církví: angažovanost’ na
riešení problémov sekuPo nepříjemných konfliktech s některými “ novi čové a hospodské konformnosti, chce svobodně mlu lárneho světa alebo evannářskými vlky” , kteří uměli někdy hodně arogantně, vit, tvořit, získávat i ztrácet, vyjadřovat své přesvěd jelizačná a pastorská pránapadat články, které jsem otiskovál v exilovém čení atd.
ca. U nás doma to je
tisku zejména v létech 1966 - 1969, jsem se soustředil
Pro autora by mohla mluvit nedávná psychologie, jednoduchšie: tam aj ked’
především na články víceméně odborné nebo zase která se dlouho zmítala ve schématech behaviorismu
existuje na papieri rozlu
na poesii a povídky psané pod pseudonymem.
a sociálních vlivů, skupinovosti a sociálních modelů, i
Ale článek Karla Wendta “ Komunisti a antiko Ale přes všechny těžkosti a přes diktát behaviori-! ka církví od štátu, vo sku
munisti” (HD č. 8/75) mě přece jen přiměl k repli stických psychologů (kteří jsou dost blízko sovětským j tečnosti sa režim, ktorý
ce: Především proto, že je dobře a věcně psaný, psychologům pavlovské orientace) v moderní psy- j zahnal náboženská čin
takže stojí za to na něj reagovat. Za druhé proto, chologii svítá. Zase už se znovu uvažuje, že člověk nost’ církví len do kostože autor má v mnohém směru pravdu, ale vidí si není jen tak primitivní tvor stádový, ale že má v
tuaci trochu jednostranně a zjednodušeně. Konečně sobě vnitřní vrozenou potřebu svobody tvůrčí i re lov, všemožné stará o to,
proto, že si článek zaslouží doplnění po některé produkční, svobody myšlení i cítění, lásky i nená aby duchovní pracovníci
stránce..
visti, zkrátka všeho, co nenaráží na základní pra nemalí ani pre kostol
Začal bych zásadně tím, že autor si zjednodušil vidla: právní (tak .to např. vyjadřuje americký psy dósť času, aby sa angažo
situaci už tím, že vidí jen skupinu zarytých, sobec cholog Máddi, jenže odbornějšími termíny). Navrhu vali na takých úsekoch
kých a vcelku primitivních antikomunistů, o nichž jí se nové výzkumy, které už nezařazují člověka politickej činnosti, kde
sé^zmiňuje, že mají slovo i v našem exilovém tisku a apriori k živočichům, ale uznávají exiétenci jeho zce
ovšem především na televisních obrazovkách tam, la specifických vlastností. Individualita . a tvořivost ich chce režim mať. A za
kde Karel Wendt žije (tedy asi v Austrálii, kdežto patří mezi tyto vlastnosti, ač se dosud, nepodařilo tohoto stavu, za totálněj
já žiji v, USA — to může vést již samo o sobě k men je měřit kvantitativními methodami. Pocit svědomí j závislosti či podrobenia
ším rozdílům v různých koncepcích) — a zase proti a individuální odpovědnosti, mystického vytržení, i církví štátu vyznieva len
nim staví skupinu dogmatických a byrokratických koncentrací, to vše patří k arsenálu čistě lidských
komunistů, kožených a autoritativních. Mezi nimi se atributů, a, dnešní psychologie, ač ještě váhá, s e i ako výsměch poznámka v
ztrácejí lidé, kteří sice nechtějí přijímat žádný dik přece jen zase již obrací pó těchto jevech tak vý bratislavských - Katolic
tát, ale jsou jaksi vybíravější, snaží se ze dvou razně zjevných jen u člověka.
kých novinách o tom, ako
extrémů vybrat a. stmelit jakousi třetí cestu či po
V komunistických systémech' není náboženská svo na
prvom federálnom
dobně. Přesně takto to Wendt nepíše, a pokud mám, boda. To nepostihuje' jen církve,, ale každého človězjazde
katolických
du
ve formulacích nepřesnosti, omlouvám se za ně. . ka, kterému zglajchšaltovaný život ve skupině ne
Nicméně se domnívám, že podstatu jeho myšlenky stačí a který by se rád zabýval různými systémy du chovných. na sněmovaní
jsem postihl. Systém antikomunistickě propagandy, chovními, jež však komunistické režimy zakazují a Združenia Pacem in Terkterý dnes převládá, se mu hnusí, takže jej pova informování o nich znemožňují. V komunistických: ris v Bme za přítomnosti
žuje až za idiotský, což je mimochodem termín, systémech není svoboda tvůrčí. To nepostihuje jen
režimu,
který asi nezapůsobí přesvědčivě na inteligentního umělce reprodukční a ekonomy, kteří se při umění predstaviteťov
čtenáře. Církve se bojí o ztrátu svých výsadních nějak přiživují. To postihuje každého, kdo svého pe vyznievalo všetko v prepostavení, obchodník se bojí o výdělek, všichni b o  ra, štětce nebo hudebního nástroje nechce použít krásnu pieseň jednoty,
háči se v podstatě bojí o své peníze, a tak se hu tak, jak si to vyvzpomene několik závodních výborů, harmonie srdc a myslí.
buje na nebezpečí komunismu a používá se takových desítkářka v sousedství a místní předseda strany.
argumentů, že Wendt nakonec dochází- k myšlence, V komunistických , systémech nen í. ani svoboda Alebo len ako tragický
za
že člověk, který původně -přijímal komunismus v rekreační, chcete-li do přírody,’ většinou musíte s výsmech' vyznieva
naději, že v něm bude více reformnosti, spravedlno ROH, nechceteďi vytvořit někde v lesích postavu osa týchto okolností výrok
sti a nápadivosti, jenže pak se zklamal, je nakonec mělého podivína, který pozoruje přírodu a hledá hou profesora Alexandra Ho
přijatelnější než všichni ti zápecníci, kteří pořád by (a kdoví, co tam vlastně dělá, Ančo, Lidko, moc
nadávají dokonce jen jedním způsobem, bojí se o se mu npřibližujte, aby to taky nebyl někdo, “ z, těch ráka na tom istom zhrosvé peníze a o své farmy atd. (a v exilu jsou do divnejch” ). Sám jsem se kdysi doma ^zabýval ze maždení v Brně, že totiž
konce černé ovce; které formulují svůj odpor proti záliby chovem drobného zvířectva a zvířecí psycho vláda Národného frontu
komunismu podobně, to si představte).
logií. Náhodou se m i’ podařilo vypěstovat variantů utvára všetky podmienky
Jestliže si autor situaci zjednodušil, jak to udě světle kávově hnědé. albinotické ..myšky, kterou po
lal? Tím, že vynechal jistou méně nápadnou a ne tom ještě dlouho po mém odchodu do exilu měli mož pre náboženské využitie
zcela jednorodou, ale širokou frontu lidí, kteří v ko nost pozorovat návštěvníci pražské zoologické za s a ’ veriacich občanov a
munismu vidí nebezpečí především: pro individuální hrady,-kam jsem ji daroval. Ale těch řečí pó domě: napomáhá vraj tak' tvor
svobodu a tvořivot, pro svobodu v získávání infor Neužitečný člověk, uhýbá politické skutečnosti a bě dobrých vzťahov med
mací, pro svobodu přesvědčení a rozhodování, pro tak radši pěstuje, zvířata, zmítá se v osidlech bursvobodu ve volbě povoláni, umění i různých typů žoasních zábav, u nás přece ve smyslu Lysenkova zi cirkvou a štátom.
Nuž, aká je to tá vlád
zábav. Myslím, že základní pramen odporu ke ko-, programu studujeme především dobytek a mandemunismu je v lidské idividualitě, která se brání pavla- linku bramborovou!
(Pokračování na str. 51 na tvorba dobrých vzťa-
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hov rnedzi cirkyou a štátom? Odhliadnime od spomenutého okázalého ůisťovania
predstaviteTov
církví, o oddanosti reži
mu a socializmu, ktořé ne
má páru v našich moderných dějinách. Nemáme
na mysli otázku oddano
sti církvi režimu a socia
lizmu ako taká, lebo sotva
kdo by mohol doporučo
vat’ predstaviteťóm círk
ví, aby konali za dnešných pomerov ináč. Skór
nás zaujímá tá okoťnosť,
prečo si tuto oddanost’
vynucuje režim, prečo
nechce pochopit’ , že. nemóže existovat’ dobrý po
měr medzi cirkvou a štátom, ked’ sa na každom
kroku z náboženstva a z
činnosti církví vysmieva
a- keď podniká všetko,
aby obmedzil
činnosti
církví na. jej tradičných
poliach aktivity. Ved- tá
to podvodná ' dialektiku
režimu musí každý hned'
prehliadnuť.
Venujme však pozornost'
radšej tomu, ako sa roz
šiřuje
protináboženská
kampaň a kde je nateraz
najviac . zaměřená a po
tom aj tomu, do akej miery sa jej občania riepriamo bránia.
Súčasný vývoj v oblasti
náboženskej nenechá ni
koho na pochybách, že sa
režim sústreduje najma
na školu a na mladé pokolenie, že hťadá na tom
to úseku trvalé úspěchy
v boji proti náboženstvu.
Na školskom ' úseku si
režim připravuje etapovite nástup do protináboženskej kampaně v posledných rokoch niekoťkými
opatreniamL Z nich najdóležitejšie bolí hádám
ďve: sťažiť náboženská
výchovu . dětí zostřením
postupu voči tým rodičom, čo si náboženská vý
chovu priali a potom poistením sa. aby ani jeden
učitel’, .ktorý je sám veriaci, už neučil na níjakej škole bez ohťadu na
kvalifikáciu dotyčného veriaceho učiteí’a. Nevedno
ako sa toto opatrenie re
žimu uvedlo. Lebo navonok móže škola vykazo
vat’ formálnu emancipáciu svojich ' učitel’ ov od
náboženstva, ale ako to
vypadá vo skutečnosti, to
sa teraz rozhodne nikto.
(Pokračovanie na sir. 9)
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Anglie -a. Francie měly
své starosti. Po letech dů
sledného pacifického pro
gramy . jem už; jediný
Churchill 'Titakitě'' odporo
val, se Anglie cítila ne
připravena na mezinárod
ní krisi. To mělo své slo
žité i prosté příčiny. Po
litika dvou britských konservativních vlád byla
Ovládána obavou z komu
nismu, a bylo rozmyšle
ným plánem těchto vlád
řídit věci tak, aby boj s
komunismem vybojovalo
Německo vojensky. Za ná
padnou povolností vůči
Hitlerovi byl úmysl dát
Německu tolik síly a pro
středků, aby mohlo splnit
tento úkol, přisouzený mu
V sídle britských minister
ských předsedů, Downir.g
Street, Londýn. Osudnou
vadou tonoto plánu bylo,
že Německo i Rusko si
ho byly vědomy. Nakonec
se Německo á Rusko - i
když jen na krátko - do
hodly- proti Anglii. Zříd
ka, snad nikdy, neutrpěla
politika zkušené velmoci
nezdar takových rozměrů.
■Starosti Francie byly ji-,
nak utvářeny, zde byl
stát rozerván divokým po
litickým a sociálním bo-
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Roku 1938 se vydalo ně
kolik niKoli bezvýznam
ných jedinců do Švýcar a
do Anglie, aby varovali.
Ják poměry v Německu
byly, nasazovali svůj ži
vot. Býlí přijati a odbyti
se zdvořilostí, která zakrý
vala lhostejnost vůči těm,
o nichž se předpokládalo,
že delikátní situaci nero
zumějí. Vrátili se domů
svrchovaně deprimovaní
a referovali: západ neví,
co činí. '
Téměř ihned po svém
nastoupení k moci Hitler
zřídil koncentrační tábory,
v nichž hynuly vybrané
politické osobnosti, jak
mohlo být známo tomu,
kdo byl ochoten slyšet.
V červnu 1934 Hitler od
sunul německé soudy, aby
hromadnými vraždami u
pevnil- svou -samovládu
nad svou nacistickou stra
nou. Mnoho jiných, kteří
neměli -s- tímto thematem
nic
společného,
státní
funkcionáři, tu a tam ně
jaký spisovatel nebo hu
dební kritik, bývalý bavor
ský ministerský předseda,
bývalý ministr vojenství a
jeho žena byli také zabiti
podle nějakého výběru. V
(Pokračování na str. 6)
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jem. Léta třicátá zůstala
ve francouzské paměti ja
ko smutná perioda. Fran
couzští státníci ztráceli
mezinárodní vážnost, p o
něvadž bylo známo, že
stojí na kymácejícím se
domácím podstavci
Bylo řečeno solidním
dějepiscem, že historie
Hitlera byla historií pod
ceňování Hitlera. Plánují
cí Anglie se dlouho snažíla nepovažovat ho za ne
bezpečného. Pod jejím vli
vem se také Francie, zmí
taná vnitřními nesnázemi,
pokoušela neobávat se
.Hitlera, ačkoli to odporo
valo jejím instinktům. Je
holá a pokud možno nedi
skutovaná pravda: zákla
dy Hitlerovy moci byly
položeny dvěma největší
mi evropskými demokra
ciemi, které před ním
ustupovaly v ’ jedné věci
za druhou a postupně z
něho dělaly “ velkého mu
že” .
Tento děj musil působit
na německou mysl. Ve
většině
Němců
vznikl
obraz vůdce - vševěda,
který uspěje ve všem, co
začne. Tím byla zasazena
smrtelná rána německé
-oposici, pokud existovala.

-
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H itler zahynul vlastní rukoy v "nejslavnější díře do země", v hlubokém bunkru pod svým kancléřstvím. Zbyla po něm zpustošená morálka a zpustošená země, rozvaliny měst, hroby nehroby milionů.
O leckterém lese v Polsku bylo známo, že v něm bylo kulkou do týla zabito tisíc lidí, Někde prý plyny
ve vnitřnostech nedbale pohřbených mrtvol ták na douvaly půdu, až pukla a odhalila oběti. Dostavila
se chvíle rozjímání. Lidé si opakovali události a dodatečně se děsili, jak blízko bylo vítězství nejdoko
nalejší, nejzlejší tyranie. Rojila se hesla, nejčastějši z nich bylo: "U ž nikdy." Četné spolky se usnášely,
ie už nikdy se nesmi stát něco takového. Mnohokráte jsme četli: "Překonejme H itlera." Někteří šli
hlouběji: "Překonejme Hitlera v nás." To bylo c itliv é heslo, ale nepochybně je třeba překonávat Hitlera
(nebo jiného tyrana) také mimo nás, čelit jeho 'úm yslům a činům, předvídat pokud možno. Ač někte
ří mají chuť domnívat se tak, demokracie neroste a netrvá jako dříví v lese. Demokracie je umění
svého druhu.
Budeme - se ptát, co
podrobněji znamená a z
čeho musí byt složeno “ Už
nikdy” . Budeme za stupo
vat míněni, ’ že primům
necessarium je umění po
litické: za prvé rozpoznat
připravujícího se tyrana,
za druhé, nedat mu snad
nou příležitost.
Nepravíme', že o Hitle
rovi bylo vše známo od
samého počátku. Ale jest
liže někdo napsal .“ Mein
Kampf” , zasluhoval bed
livé pozornosti. A kde je
místo pro pochybnost, je
místo pro ostražitost. Je
zřejmou povinností státní
kovou.,
aby
nenaložil
všechno do jednoho zava
zadla, 'které se může ztra
tit. Dohoda s Hitlerem připusťme, že nejdříye se
to mělo zkusit. Ale co pak,
jestliže se ukáže, že doho
da není možná, Ve světě,
z něhož nezmizelo užívání
moci, je nebezpečno zří
kat se moci, ve světě, v
němž intrika ještě pracu
je, je osudné klesnout z toho nebo onoho důvo
du - do nechápavosti.
Ale pracoval jakýsi po
litický mlýn, který do sebe vtahoval a rozmělňo
val "druhé myšlenky” .
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Elektrika % Čitý: číslo 47 (z Collins SL po Victoria Vde.), zastávka č. 38
• ; číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
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(Pokračování se str. 4)
Myslím, že důsledná demokracie chrání především
právo na naprosto individuální svobodu každého člo
věka v oblasti zaměstnanecké, tvůrčí, vědecké, kul
turní a osvětové atd. Lidé, kteří cítí, jak komuni
stická totalita ohrožuje základní principy demokra
cie, budou ovšem vyjadřovat svoji nespokojenost. A
jejich nespokojenost bude mít podle jejich zaměst
nání své zabarvení, ať to již budou obchodníci nebo
kazatelé. Chápu Wendta, když určitá stereotypnost
protikomunistických argumentů ho unavuje. Cítil
bych asi podobně, ale uvědomil bych si, že i když se
na svět- díváme brýlemi různých barev, vidíme sice
svět v různém zabarvení, ale v podstatě pořád to
též. Ať si vezmete brýle zelené či oranžové, uvidíte
sice svět v jiném barevném odstínu, ale uvidíte po
řád domy a ne skalní sluje, lidi a ne trpaslíky, kvě
tiny a ne strašidla. Tak je to asi s tím protikomuni
stickým “ stylem” , který má někdy dogmatický cha
rakter sám o sobě a zlobí tak Karla Wendta.
To je přirozené, že církvím bude vadit ohrožení
jejich pravomoci a ne třeba komunistická persekuce svobodomyslných spisovatelů. To dá rozum, že
zase obchodníkům nebude vadit, že komunistická
výchova suverénně zasahuje do nej vnitřnějších lid
ských citů, klade úřední meze uzavírání manželství
a milostnému životu, potlačuje i určité typy lidské
zábavy, ale bude jim vadit, když jim komunismus
sáhne na peníze. Ale pokud hovoříme o základní de
mokratičnosti, tvůrčí svobodě, lidském svědomí, tedy
o pojmech, která levicově orientovaná sociální psy
chologie dlouho označovala za neprokázané a nereál
né, ale které se dnes v^ humanitních směrech psy;
chologie zase již přijímají jako něco,, co samozřejmě
existuje hluboko v lidském podvědomí a má svojě
práva, tak na tom se můžeme všichni shodnout a?
to je dědictví demokracie, -které ,můžeme a máme
Všichni bránit. - '
■ ' ■ . ' -;
i
: A když jsme se do té, s mé strany zcela přátelské
polemiky dostali, rád bych se přítele Wendta zeptal:;
Když mu tak vadí-onen. .“ idiotský” '■primitivní anti-»
komunismu, diktovaný ovšem jen zápecnickým kon-;
šervatismem, jak on to vidí, zdali pak mu také
vadí jiné a nebezpečnější idiotství, totiž ona zlověstý
fiá politická koketeríe amerických politiků s komu-;
nismem, jejich svévolné omezování lidské svobody?
a zvyšování byrokracie pomocí nevolitelnych, místní-:
mi vládami autoritativně dosazovaných komisí? Jak;
mu asi vadí- to, že určité procento americkémmlá-;
deže prohlašuje každého antikomunistu za nepřítele:
světového míru, poněvadž by si nepřál, aby^se “ hod-;
rií” Američané konečně smířili s “ hodnými” Sověty?;
Zde nic? Zde žádná rozhořčenost? Když už posuzuji
celkovou situaci a různá nebezpečí, měl bych vidět
především ta důležitá.
!
Americký liberalismus, téměř pro-sovětská propaganda, universitní studenti, kteří povykují a nosí obra-;
zy Lenina s hesly, že Leninův odkaz chtějí, přemíra
komisí, politická apatie, to by mi vadilo víc než. ten
‘ •idiotský” a unavující způsob boje proti komunismu!
’ A jako psycholog bych přítele Wendta rád opravil
ještě v jednom aspektu, bez hněvu, bez jakékoli
autoritativnosti: Znám marxistická díla téměř komp-.
letně a mohu Wendta ujistit, že žádné nadšení, kte-;
ré by z jejich studia vyplývalo, jakkoli naivní, není
humánně ospravedlnitelné. Sám svobody hoden svo-i
bodu zná vážiti každou, napsal už Kolár. Sice ovšem,;
Svatopluk Čech opěvoval: Svaté ty nadšení, nebeský,
plameni . . . , ale není-li nadšení kontrolováno' hu
mánními city a ohledy, může^vést od nebeských plamenů až k plamenům pekelným. Inkvisice — a pro
sím: i kalvinistická ve Švýcarsku — s nadšením upa?
lovala jinověrce a “ čarodějnice” . ..Z nadšení vyrostlo
hnutí hitlerovské mládeže. Jestliže se kdokoli s nad
šením chopí filosofie, která již v samérn zárodku
chce revidovat či dokonce likvidovat všeobecnou
lidskou svobodu,, takové nadšení je psychologicky á
společensky nebezpečné a nezaslouží si opory ani
dokonce shovívavého pochopení.
^
;
; Myslím tedy, že Wendt zbytečně rozlišuje •různě
typy protikomunistického boje. Formy boje jsou
dvšem různé a mohou být i nejapné a unavující,;
ále podstata jejich je pro každého stejná, totiž prd
každého, komu je lidská svoboda nade vše. Nejsem!
bohatý, nepatřím k žádné mocenské církvi, ale chci
svobodně žít i umřít, milovat i zamítat, bavit se 1
nudit, to je mé demokratické právo. A proti komu-!
nismu stojí především demokracie v nejširším ■smyj
slu slova. Její obrana je nutná, byť by byla i špat
ná. Lepší obrana bude ovšem účinnější. Ale není
třeba nadávat a vidět “ idiotství” na různých stra
nách. Formulace protikomunistického boje jsou růz?
hé. ale odkaz demokratické tradice je i při sociál;
Řím vývoji a různých formách sociálního vyžívání
pořád pro nás všechny společný.
Dr. Jiří Veselý
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Už nikdy ?
(Pokračování se str. 5)
oněch dnech Hitler pro
hlásil: Převzal jsem úlo
hu soudů, jednám za ná
rodní spravedlnost. Něm
ci nemohli nepozorovat,
že toto rozpoutané vraž
dění nemělo nejmenší vliv
na diplomacii. Vyjednává
ní mezi západem a Hitle
rem pokračovalo jako jed
nání mezi dvěma sobě mo
rálně zcela rovnými čini
teli.
V říjnu 1938 Hitler vtrhl
do
sudetského
území,
přiřčeného mu mnichov
skou konferencí. Fotogra
fie na první stránce Lon
don Times to představily
jako vezkrze šťastnou událost, při níž byli Hitler
a jeho vojáci vítáni květi

nami a slzami nadšení.
Byla to na jedné straně
pravda, ale ještě něco ji
ného byla pravda. London
Times byly požádány, aby
zjednaly rovnováhu a při
nesly fotografie také těch,
kteří prchali. Odmítly tak
učinit - z nějakého před
sudku proti poraženým.
Intimní blízkost Timesů k
vládě nebyla tajemstvím,
sloužily jako průkopník
vládních
myšlenek,
v
anglické politice se stáva
lo v září, co London Ti
mes v květnu psaly. V
březnu 1939 Hitler obsadil
celé Čechy, a v London
Times byly fotografie ně
meckých vojáků, jak v
polních kuchyních vaří
jídlo pro strádající české

obyvatelstvo. To bylo pří
lišné. Tísnivá hospodářská
situace
Německa byla
známa, bylo celkem i zná
mo, že němečtí vojáci
očekávali, že se v Čechách
najedí nad německé pomě
ry.
Dosud jsme se .zabývali
příležitostí, již Hitlerovi
poskytovalo mezinárodní
prostředí, representované
zejména
Anglií.
Nyní
zkoumejme, čím snad Hit
ler sám, svými talenty,
přispěl k tomu, aby se stal
“ velkým mužem” . V rať
me se k jeho četbě, také
zkoumejme, jak ho byl
nebo nebyl vzdálen inte
lekt. Jeho četba byla mno
hem rozsáhlejší, než by
se očekávalo od primiti
va, jímž jej někteří chtě
li mít. Četl chtivě a mno
ho, o historii, o francouz
ské revolucí, o nábožen
ství, odborné knihy o vo
jenství. zejména přečetl
všechno, co mohl sehnat
o pruském králi Bedřichu
Velikém, jenž bvi ofeHbedějímu® pcstavoa ta
To je název nové série na barevné televizi,
ké aag Bcfcého pofofiteojejímž hlavním úkolem je učit vás anglicky. Je
fa . .psfaátea Cartyla.
nyní vysílána komerčními televizními stanicemi
Otázka nesC zda IHfapo celé Austrálii. Série sestávájití z 39 jeánohodinovýeh historek
bvia natočena skcjánoc > čstí- B & b á jd e četl.
Migrant Education Televizi on (MSTV) ve W d - i
HÉSer a
dal záležet,
longongu a finančně podporována Australskou j
aby
bylo
z&áxoa.
že četl
vládou.
Se&Bgetásaw ra, ale nikdy
Zmíněný pořad uvádějí pravidelně tyto televizní
se aenaiBowal o Xietz
stanice:
scbeovL ačkoli celá jeho
SYDNEY:
S filosofie- pokiad existova
la. mc-tiia isyt sestavena
Stanice 10 neděle od 16.90 do 11.0® bod. dop
z několika populárních ci
tátů tohoto bouřlivého fi
M ELBOURNE:
losofa. Vane. že Hitler sí
Stanice 0 neděle od 16.39 áo LOS bod. sš&Pbyi vědom duševní ekono
mie a zakazoval si někte
ADELA1DE:
ré myšlenky: to bylo umě
Stanice 7 neděle od S-®§ do 10.99 hod. dop.
ní. jež Nietzsche ukládal
muži činu. Hitler zamýš
PERTH :
lel vychovat určitým způ
Stanice 9 neděle cd SL58 do 3:59 hod. (top.
sobem mladé Němce. Ja:
Stanice 7 neděle od 19-33 do ii-30 hod. dop.
cí by měli být, je z Nietzscheho: “ nádherní drav
WOLLONGONG :
Stanice 4 neděle od l i d o 11-39 hod. dop. j ci” . “ žena je k potěšení
pondělí od 10.58 do ll.Sto bod. dop.
válečníka” : to je doslova
úterv
od 10.53 do 11.05 bod. d o p .:
a do písmene Nletzsche.
středa od 10.00 do U M bod. dop. f
“
Filosofovat kladivem” čtvrtek od 10.50 do 11-S5 bod. dop.
pátek od 10.50 do 11.6S had. dop. ■ známá to výzva Nietzsebeeva. Jestliže se Hit
ler pokládal za Nadčlově
NEW CASTLE:
ka. odtart odjinud by se
Stanice 3 neděle od 8.00 do 9-00 hod. dop.
do něho mohla vsiěhovat
tato představa n ež' z.
LAUNCESTON :
Stanice 9 neděle
! Nietzscheho? Z nějakých
důvodů nahradiS Hitler
slovo
Nadčlověk slovem
MOUNT GAMBJER :
Genius.
Stanice 8 neděle

“ Řekněte
to slovo”

PORT PIRIE :
Stanice 4 patek
Stanice 6

______ J
od 10.30 do 11.00 hod. vec.

neděle od 10.15 do H.15 hod. dop.
Placed by Dept. of the Media

Proč Hitler zamlčoval
pramen, z něhož pil, ó
tom mohou být různé do
hady. Snad se jeho gigan
tickému velikášství neho
dilo připustit, že jehc
myšlenky nebyly původ

ní. Snad Nletzsche, který
se mu v něčem hodil, v
jiném se mu velmi neho
dil. Nietzsche kritísoval
Německo a jeho kulturu
více a. zlomyslněji, než
mohl
přijmout
Hitler,
jenž zamýšlel ukout z Ně
mecka nástroj nových dě
jin. Byla židovská otázka,
v té se Nietzsche choval
podle Hitlerova citu na
prosto skandálně, když ve
lebil židy za to, že zničí
národní státy s jejich rarovou jednolitostí a ve
všech státech
otevrou
brány vlivu všech mož
ných ras. Za to trestal
Hitler Nietzscheho mlče
ním.
Anebo je možno, že, od
puzen filosofickou odbor
ností. Hitler Nietzscheho
vůbec nečetl, jen pochy
til několik jeho senzač
ních výroků bloudících po
kavárnách, v nichž Hitler
vysedával. Zde kdekdo
citoval “ Jdeš-li k ženám,
nezapomeň bič". Nietzsefee vnutil světu pojem
dekadence, a v kavárnách
kdekdo o dekadenci hovořfl. také mladý, ošumělý,
íulácký a někdy hladový
Hitler.
Ale byla vážnější strán
ka Hitlerova životopisu.
Současní humoristi a ka
rikaturisti s oblibou před
stavovali Hitlera jakožto
starogermánského zaostalce. jako Teutona v med
vědí kožešině, s kamen
ným kyjem a s dvěma
rohy na přilbě, jak o půl
noci obětuje býka jakému
si teutonskému božstvu.
Velký oheň vrhá světlo na
úpatí mohutných stromů
pralesa. Byla to uklidňu
jící* představa: jak by
zatuchlé teutonské sny
jedincovy mohly ohrozit
moderní svět?
Nikdy
nepřecházejme
bez zkoumání detail, kte
rý odporuje naší theorii.
Detail byl tento: Hťler
neuctíval teutonství, nýbrž
se mu posmíval - jeho
jeskyním a pralesům, ka
menným kyjům a hlině
ným nádobám. Neímponovala mu průba s dvěma
rohy. nýbrž tanky a letad
la , Uctíval technologii
dvacátého století důsled
něji než jiní.
A jeho
ideálem nebyli ani teutonští náčelníci ani vou
satí středověcí němečtí
králové, nýbrž kdo byl?
Oholený, čistotný pruský
král Bedřich Veliký, žák
a hostitel Voltairův. Ten
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I Capitol House, 113 Swanson St.,
! Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
1
V pátek je otevřeno do 8. hod. večer,
1
ale v íobotu je zavřeno.
i_ r ~ L j r ^
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1
1
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Expedice knih
Redakce HD obdržela v minulých dnech zajíma
vou zásilku — knihkupci J. a V. Kuškovi, J. Smo
lová, V. Allen a manželé Bjorklundovi rozesílají
šestistránkové cyklostilované Informace o nových
knihách. Kromě knižních anotací zde najdeme i
kratší články a zprávy,ze světa literatury a kultu
ry vůbec. Jde o snahu ulehčit čs. exilovým čtenářům orientaci na knižním trhu, což není na ^Západě
vždy nejsnadnější. Jen v USA vychází ročně kolem
30 tisíc titulů. Nabídka radí jednoduchý způsob —
napište svoji adresu knihkupcům, budete dostávat
jejich Informace a vybrané publikace si objednáte
poštou, jsou ochotni pro vás také vyhledat unikátní
tisky a antikvámí knihy. Jejich adresa: Kuska
House,' Box 1507, Kingston, K7L 5C7, Canada, evrop
ská filiálka — House International, Skumbinten
4 B 33, 01600 Nyrbacka, Finland.
Pokud vím, podobnou knižní službou se kromě
několika nakladatelství (rozesílající zejména vlastní
náklady) zabývá ještě český knihkupec Pastrňák
ve Vídni zaměřený převážně na tituly vydávané v
Československu a dvě velké knihkupecké a antikvární firmy v Západním Německu. .Kuškovi nabízejí
zejména knihy spjaté ^s exilem a publikované v
anglicky mluvících zemích.
Z jejich nabídky uvádím dvě nové práce _Solženicynovy, které nejsou dosud na australském trhu
(On the Future of Russia, Calf and the Oak) a.
vzpomínky spisovatelovy první ženy (My Life with
Soizhenitzyn), anglické překlady 13 knih Karla Čap
ka, Miloš Forman Stories od Liehma, Czechoslovak
Legion in the Tzarisť Russia, fotografickou publi
kaci Kafka and Prague, Bohemian Engraved Glass,
pohádky české novinářky žijící v exilu J. Meixnerové A*Very Remarkable Hampster, Peroutkovo Bu
dování státu, knihu vzpomínek generála čs. tajné
služby F. Moravce a další a další včetně gramofo
nových desek Kampa Disc (Voskovec). Zdá se, že
jde o dobrou službu knize.
IP
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Volejte — možno česky neb slovenský g
telefon 58-4917
jj

pojal úmysl Německo vy- j
koupat, zíntelektualisovat
a zíronisovat. I vážní kri
tikové Hitlera zanedbali
vytvoří si pravdivý obraz
Hitlerův na základě tohoto
faktu.
(Pokračování příště)

a u to m e c h a n ik

s 301etou praxí
opravuje spolehlivě
vozy všech běžných
značek.
Po dobu opravy za
půjčím náhradní vůz.
Tel. (Melbourne)
728-3757
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Alexandr Solženicyn: Souostroví Gulag (Konfrontace, Curvch, 19751

Pozdě, ale velmi dobře
"Síla Solženicynových próz je v jednotě sociální a etické interpretace, v
pokusu jednorázově uchopit podstatné výseky skutečnosti, v historizmu auto
rova myšlení, v apelativnosti uměleckých obrazů. Solženicynovo objektivně
eplcké vyprávění, nepolemické vzhledem k bezprostředně předcházející litera
tuře, neliterátské a orientované na sdělení i sdělnost, má hluboké souvislosti
s klasickou prózou Tolstého a Dostojevského." Na tento posudek, který je vy
ňat ze Slovníku spisovatelů národů SSSR, který roku 1966 vydalo pražské nakla
datelství "Svět Sovětů", musím myslet, když držím v ruce dávno ohlašovaný
český překlad Solženicynova veledíla (v pravém smyslu slova), nesoucí na
měkké desce reprodukci krutého obrazu Jana Kristoforiho, výtvarníka, jehož
jméno je v mezinárodním uměleckém světě stále zvučnější. Od posudku praž
ských znalců uplynulo devět let, od mého prvního povídání o Souostroví v HD
dobrý rok. Myslím, že soudruzi ve Světě Sovětů svůj názor notně změnili.
Já po roce nemusím měnit ani řádku. A ani po deseti letech nebudu muset.
český překlad tohoto re
portu o výkonu tzv. socia
listické spravedlnosti v
Sovětském svazu, pro nějž
se autor stal opověděným
nepřítelem č. 1 všech ze
mí, kde se zmocnili vlády
komunisté, se zdržel ne
předvídaně dlouho. Slo
venské
nakladatelství
Pol’ana v Curychu vyda
lo slovenský překlad tu
ším koncern loňska, Ma
ďaři předběhli české exu
lanty, a nejen oni. Zato
je český překlad nejdefi
nitivnější, neboť sbor pře
kladatelů, jemuž stál v če
le dr. František Holub,
byl v těsném styku se Solžénicynem,. který české
výdání doplnil, opravil
některé nepřesnosti a roz
šířil poznámkový mate
riál. -Musíme českým pře
kladatelům osvědčit dob
rou práci. Překlad je vel
mi čtivý, aniž smazává
podstatné ze Solženieyno-

va rozložitého, košatého a
docela svérázného stylu.
Čekání se, myslím, vypla
tilo (i když poškodilo znač
nou měrou nakladatelství
finančně).
O souostroví Gulag by
ly napsány celé knihy po
sudků. Nenávistných zpo
za železné opony, pochval
ných, uznávavých a entuziastických v západních
novinách a časopisech.
Snad bychom tedy měli
jen připomenout, že Solženicynovy názory kritizu
jí také jiní sovětští disi
denti. Tak například Roy
Medvěděv mu vytýká rus
ký šovinismus a také to.
že ani rozhořčení veřej
ného mínění neotevře vra
ta vězení v oněch nekomunistických státech, kde
se s politickými vězni za
chází právě tak brutálně
a bezprávně jako v Sovět
ském svazu, Tahle , poně
kud levná námitka neza-

Jde o podobnost ryze náhodnou . .

ZÁVAZEK V HUSÁKOVÉ'' LHOTĚ
Jaroslav Kujeba
Předsedou MNV v Husákově Lhotě je soudruh
Alois Dátle, Vzorný pracovník, všechna čest, snad
až příliš agilní na vísku o 20 obyvatelích. Je pro ně
sice zářným vzorem, jakousi náhražkou Vladimíra
Ijliče, ale kampak se na něj ostatní hrabou! Ještě
tak obecní blázen Fanka se mu vyrovná, ale jen
výřečnosti. Ta opakuje bez přestání, že “ kobyla
má malý bok” ,, avšak opakuje se jen zdánlivě, pro
tože jednou tuto větu říká zpředu dozadu, podruhé
zezadu dopředu. Toseví, její výrok není ideologicky
na výši, jako to, že “ Zničena je reakce, tož se pusť
me do práce!” ,, ale tuhle výzvu zato s. Dátte ne
opakuje tak často, vsouvá mezi ni i jiné staročeské
pranostiky, jako “ Oddejme.se všichni budování socialismusu, přispějme tím kapitalistům^k funusu” .
Ostatní občané mlčí a makají — mlčící makající
většina.
V Husákově Lhotě by vládl, socialistický soulad,
kdyby s. Fanka nebyla v opozici k převratným .ná
padům předsedy Dátle. Nestojí za ní v obci nikdo,
ale má strýce na federálním ministerstvu, a proto
museli dát i jí v obci nějakou odpovědnou funkci.
Ale přes její hněvivé invektivy o kobylině malém
boku vládne s. Dátle obci moudře a spravedlivě. Že
svou mozkovou kapacitou předstihuje nejen spolu
občany, ale ,i dobu vůbec, ukázal, letos koncem úno
ra. Svolal do kulturního domu všech ostatních 19
občanů (přišla i Fanka) a takto k nim promluvily
“ Soudruzi a soudružky, jistě tušíte, proč jsern vas
vytrhl z činorodé práce.” (Později se zjistilo, že to

sáhuje ono podstatné, co
zamýšlel svou knihou Sol
ženicyn. Až najde Brazí
lie, Chile, Uganda, Čína
nebo Severní Korea svého
Solženicyna, budou vyprá
vět o poměrech ve vězni
cích své země.
Když Solženicyn psal
své Souostroví, neměl na
mysli
nápravu
světa,
chtěl upozornit na to, jak
se zatýká, vězní, mučí a
vraždí v Sovětském sva
zu. Jeho údaje nejsou vý
mysly opozice, jak mu vy
týkají jiní, jsou zrcadlem,
které nezkresluje skuteč
né poměry ani v nejmenším. Neobstojí ani námit
ka, že Souostroví nepodá
vá úplný obraz SSSR pro
to, že v něm nejsou stati
stiky o průmyslovém rů
stu, Což není národohospo
dářskou záležitostí první
ho řádu Solženicynovo vy
právění o nejhrůznějším
ze všech odvětví průmy

slu, o průmyslu, který v
údobí “ výstavby hmot
ných základů socialismu’ '
pod vedením Hlavní sprá
vy táborů používal lidí ja
ko materiálu? Mělo jako
ostatní odvětví sovětského
průmyslu své výrobní plá
ny. podle nichž měly být
zalidněny a osídleny í eeobyvateíné kraje určitým
počtem vězňů, vem kde
vem. Neschopnost a ned
balost úředníků zvyšovaly
utrpení obyvatelů Sou
ostroví, těchto vězňů, kte
ří se ze dne na den stali
ze svobodných lidí pro nic
za nic, pro docela a oblud
ně vymyšlené činy, nelid
sky mučenými a poníže
nými otroky.
A není exkurzí do jiné
sféry, není výletem z v ě 
zení Solženicynovo vyprá
vění o propagandě sovět
ských oficiálních míst, že
sovětský systém “ vycho
vává prací” ?
Dokonce
Maxim Gorkij se dopustil
zločinné bláhovosti, když
věřil a také veřejně psal,
že vězňové, kteří stavěli
Bělomořský kanál, vyšli z
této zkoušky morálně a
politicky ryzejší, dokona
lejší. Solženicyn ho dnes
obviňuje z toho,- že obha
joval moderní otroctví. .
V Gulagu nemyslil ve
skutečnosti nikdo na pře
výchovu. Vězňové se ne
chali většinou deset hod!n

tušila jenom Fanka. Dopustila se přitom dvojího
omylu: jednak se domnívala, že bude na zákrok
strýce zvolena do branné komise, jednak pokládala
tuto komisi za skupinu lidí, s nimiž bude moci brát
víc, než je dnes v Československu zvykem.) S. Dátle
pokračoval: “ Před třiceti lety se stalo — co? Před
třiceti lety,” odpověděl si do prodlužujícího se ti
cha sám, “ mohl náš národ zase svobodně vydech
nout. Kontrarevoluce byla potřena zásahem bratr
ských vojsk.” (Ukázalo se, že šlo o nedorozuměný
S. Dátle neměl na mysli porážku Denikina, nýbrž
vítězství Jaroslava ze Šternberka- nad Tatary u Hostýna a připisoval je přesně podle, výzkumů Zdeňka
Nejedlého a prof. Hrozienčíka, DrSc., nikoli pa
nence Marii, nýbrž Josefu Visarionoviči.) “ Co udě
láme,” pokračoval, “ abychom toto vítězství -nad bar
bary jaksepatří uctili? Uděláme závazek. Aby se
zatetelil strachy — kdo? Aby se zatetelil strachy ka
pitalismus a imperiálismus ”
A pak předestřel davu, který tu^ stál zkoprnělý.
jako kapr v žitě, návrh, nad jehož odvážností se,
přítomným zatajil dech.. Postaví k slavnému výročí
chatu, aby se předseda a ti ostatní měli kde po.
úmorné práci. zrekreovat. Když si občané uvědomili
světový dosah závazku, propukli v jásot, neboť mě-.;
li zkušenosti, že se při takových příležitostech v :
cosi takového propuká. A nikdo nechtěl přestat já
sat prvý, aby se nezdálo, jako by se neradoval dosť
od srdce; a tak jásali a tleskali, i když Fanka, kterábyla právě v té době zase v jiném stavu, aniž se.
bylo možno z věty “ Kobyla má malý bok” , ať už
ji říkala dopředu nebo zezadu, dopátrat, kdo je
otcem, dostala vnitřním hnutím, o němž v té chvíli
nebylo lze zjistit, zda je pozitivní či negativní, po
rodní bolesti. Porodila uprostřed jásotu dvojčata;
čímž se počet obyvatel Husákovy Lhoty, zvýšil o
/

Když jsem cekal
Josef Boudný
Ve všech světlech světa se zmítá malý
černý bod.
Jako lehounký míč zmateně poletuje mezi
šklebícími se svaly paprsků.
Dívá se na sílu jako rozjařené nemluvně,
které zvedá otec do výše radosti.
Jako herec na scéně se šťastně ukíání
smíchem přírody.
Na rampě, odkud vzešla řeč a tragedie.
Na kolbištích kde rodila se čest.
V lůně matky umění.
Zahradními kvěfy, polibků duší.
V úrodnou krásu víry na věky.
Obepnutým rovníkem touhy.
Zemdlenou písní šťastného oddechu.
V pokojích vytrvalého snažení pochopit.
Trucováním neznáma.
Hořkostí, až se láska probudí.
Dlouhou cestou, tou nejdelší
za černým bodem.
Všechna světla již nesvítí,
jen lehounký míček plaše rozdáváposlední
j
světlušky nekonečným zástupůmstínů.

I
i
!

I

denně tvrdě pracovat na
stavbě silnice nebo mostu,
aniž hlídači nebo úředníci
lágrů znali jejich jména
a čím se provinili. A ně
kdy byl vězeň po čase pro
puštěn, jestliže písemně
dosvědčil, že byl na zdra
votní dovolené. Tento sy
stém by byl méně bestiální, kdyby jeho vedoucí
byli průměrně inteligent
ní lidé. Proč se například
předkládaly vězňům na ce
stě Sovětským svazem,
trvající několik desítek

dnů. k jídlu herinky a so
lené sardele, třebas se
vědělo, že nedostanou nic
k pití? A ten cynismus, o
němž vypráví Solženicyn,
mluví za všechny charak
teristiky člověka, zkřive
ného komunismem a stra
chem z lágru.
Aby se
snad nezranily city cizin
ců v Moskvě, byly kamio
ny, v nichž se převáželi
vězňové, označeny jako
dodávková auta. na nichž
nápisy vyzývaly: “ Pijte
šampaňské!” (Pok. s.8)

deset procent a obec se tak naráz vyšvihla na první
místo v ušlechtilé soutěži o největší přírůstek oby
vatelstva. Když pak dostával porodní bolesti i ze
mědělec C-imbura Jan, viděl soudruh Dátle, že nad
šení nabývá nebezpečných rozměrů a vzkřikl: “ Zni
čena je reakce, tož se pusťme do práce!”
Když byl tak- soudruh Dátle dal znamení k zakon
čení masové manifestace, zanechali všichni nadše
ných výkřiků a rozběhli sé ‘ shánět stavební mate
riál. Ten sehnal to, onen ono, byli už z dřívějška
sehraní, nadarmo je' nevedl soudruh Dátle, vzorný
pracovník š ambicemi.
, Počinek učinil občan, který byl jako závozník Že
lezničního stavitelství účastníkem bratislavského hně
dí, které soutěží o to, kdo nejvíc z ukradeného sta
vivá dodá soukromým stavebníkům. Podle prarraáei
tohoto celostátního hnutí, zapomněl vždycky aěsas x
vagónů vyložit, vrátil se po pracovní době sa véňnt~
ží a zbytek rozvezl svým náklaďákem po sszstsšek.
kde marně čekali na regulérní dodávky- N y á -ecšeBs
myslel především na sousedy z Husákovy
zásobil je přednostně cementem, pískesa. ^ássfeejf*.
štěrkem, okny, dveřmi, pletivem a frySaĚafgiat 23*teriálem. Tak nejen umožni! splnění 2zssafc=._afie
,stal se zasloužilým pracovníkem bretšžassfcS® SějEítí a strana uvažuje dok -.c" o mem vyznanaBOC b c
titulem “ národního organizátora- .
_
____
Dřevo ukradli si v družstva jese. le č hhbMME. 2
něho dědovi koryto, nýbrž szog ^ ssésf dkm t a g i
betonovou podezdívkou. Ka ts
z aác. yjy j gt
sty, jak na kradeni tak na ajsjeftwšl SBS^aÉlSjE afostaral pár dubisek soofflrafe. e s y 3sL
dou Československého sársásm Jjwa!tfTJi'W||ťfcfc áBdějův které, ačkoiív tyfe sfláeBC ZBgemt 3 * X2T_
sjezdu, se mělo. jde z & s z n a
S f e kaijjifcL.
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Zprávy
Koordinační výbor čs. demokratických exulant
ských organizací v Austrálii výdává jednou za dva
měsíce úřední Věstník Výzva, ve kterém se klade dů
raz nejen na práci antikomuhistickou, ale také na
činnost kulturní.
K třicátému výročí konce války vydal výbor pro
hlášení, jehož anglický text se poslal australským
politikům a odborovým a jiným veřejným činitelům
v Indonésii, Thajsku, Singapuru, Malajsii, Jižní Ko
rei, na Filipínách, odborovým ústřednám v Evropě
a Jižní Americe a některým časopisům. Výňatky z
prohlášení, ve kterém se zdůrazňuje nutnost sociál
ních reforem v antikomunistické práci, otisknul
australský časopis News Weekly.
Pořídili jsme fotokopie dopisu Řady svobod. Čes
koslovenska, ve kterém se žádají exulanti, aby po
sílali u příležitosti třicátého výročí konce války do
pisy tisku a zdůraznili, že konec války přinesl otroc
tví celé řadě evropských zemí pod komunistickým
režimem. Tyto kcpie jsme poslali čs. organizacím
,v Austrálii.
. Ve snaze pomoci uprchlíkům z Vietnamu jsme po
slali žádosti australskému min. předsedovi, jeho ná
městkovi a ministrovi práce, aby přijali do Austrá
lie větší počet uprchlíků, kteří nemají kam jít.
Společnému parlamentnímu výboru pro zahraniční
náležitosti a obranu jsme poslali delší připomínky
k problému dvojího občanství přistěhovalců a hájili
jsme názor, že australská vláda nemá uznávat dvojí
občanství politických uprchlíků z komunistických ze
mí, poněvadž takovým opatřením bychom byli vysta
vení šikanování ze strany komunistických úřadů i zde
v Austrálii., Připomínky byly přijaty s povděkem
celou řadou politiků.
Poněvadž v srpnu se bude konat v Austrálii Světové
shromáždění válečných veteránů, na které budou mít
přístup i lidé z komunistických zemí, poslali jsme
své připomínky národnímu sekretáři RSL v Canbeře a viktoriánskému sekrěíáři v Melbourne a varo
vali jsme před možnostmi zneužití sjezdu ke komuni
stické propagandě.
Písemným hlasováním bylo rozhodnuto, aby se
Koordinační výbor ucházel o členství v Naardenském
výboru v Londýně jako jeho oblastní složka.
Poslali jsme církevním představitelům ve Viktorii
á nakladatelství Advocate Press protestní přípisy
proti používání knihy Political Questions, kterou na
psal M., Gilchrist, v katolických školách, protože sej
v této knize dělá stranická propaganda a podceňuje
se komunistické nebezpečí a nutnost obrany země.
Dostali jsme celou řadu pozoruhodných odpovědí.
Ve spolupráci s ostatními národními skupinami a
australskými organizacemi připravujeme větší pro
testní akce proti zneužívání státních škol ke stranickě' : a' hlavně-komunistické propagandě. O průběhu
této akce podáme další zprávy, zatím žádáme anti
komunistické uprchlíky v Austrálii, aby nám poslali
urychleně zprávy o jakémkoli zneužívání škol k po
litické propagandě na adresu: Koordinační výbor,
G..P. O. Box 1147, Brisbane, 4001.
S. H.

Společnost pro vědy a umění v Sydney
W
pořádá večer věnovaný výročí 21. srpna 1968 . g
"STACCATO PŘIPO M ÍNEK"
g
v pátek 22. srpna 1975 v 7.30 hod. večer
H
na University of NSW, School of Dráma,
3
ANZAC Parade, Kensington (vjezd z Barker St.) 2
Pořad připravil Jaroslav Kováříček
%
Vstupné dobrovolné — Těšíme se na Vaši účast. H
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Jak by sé nám líbilo...

AUSTRALSKÁ OPERA ČECHOSLOVÁKŮM
f§
V SYDNEY
\
V neděli 6. července uspořádalo sedm členů AiKirtó- ské opery odpolední koncert v sále' Santa
ve Strathfieldu. Bohatý program jedinečné krafšty byl připraven Miluškou Šimkovou a konferován T»- mem Brennanem. Celkem bylo předneseno 34 zpě
vů nejrůznějších žánrů. Zpívali: Miluška šimkmá.
Elizabeth Allen, Donald Shanks, William Bamfarf,
Vince Nesci, Set. Silveri a Tom Brennan za k la v ír
ních doprovodů Wandy Freemana, Leo Fedora a
Williama Bamforda. Mimo árií ze známých oper a
operetpích písní obecenstvo slyšelo španělské písaě
(E. Allen) a australské bush-songs (D. Shanks). Z
čs. repertoáru Miluška Šimková procítěně přednes!*
5 národních písní upravených Václavem Trojanem.
6 árií z českých oper, a program končila .písněmi od
K- Hašlera a R. L. Vašaty. Za neobyčejný potlesk
přidala píseň La Violetera od Jošé Padilla.
Zpěváci a klavíristé účinkovali zdarma, čistý vvtěžek koncertu byl -ve prospěch stavebního fondu
čs. národního domu projektovaného Sokolem v Syd
ney.
KUB.

(Pokračovár.í. se str. 3). šich měsících následující
ho foku. Zřejniě še dodě
nikoliv pouze redaktorovi:
lává to, co již bylo zapla
ale běžně všem.
ceno a mělo být dodělá nc
Paní L. P. z Prahy 'si dávno předtím."
zase stěžuje:
V článečku “ Propříště'’
"Dostala
jsem těsně nám pražská Práce odha
před vánočními svátky luje zákoutí poměrů v jed
poukázku
od inkasního nom dřevařském závodě
střediska, abych doplatila v Beskydech. Dva dělníci
zbytek za elektřinu z by
tu po mých rodičích. Část obsluhovali rámovou pilu.
ka na poukázce zněla 1,50 V obsluze, se střídali,, je
Kčs, slovy padesát halé den vždy vpředu, druhý
řů, splatilo ihned. Měla vzadu, na místě, kde ne
jsem - jako každá žena
se zaměstnáním a rodinou ní tolik dřiny. Když se mě
v předvánoční době li vyměnit, udělalo se to
spoustu práce a ihned mu vzadu najednou zle jsem nezaplatila. Za ně nemohl nastoupit na těž
kolik dnů přišla upomín
kou práci. Druhý byl však
ka . . ."
Značka “ mes” píše v udřený také až až. šli
POZDĚ, ALE VELMI DOBŘE
proto za mistrem, požádat
Mladé frontě: .
o dalšího náhradníka, kte (Pokračování se strany 7> tohle si nemohl vymyslet
"K dyž V nedělní odpoTak bychom mohli do nikdo, to autor prožil, ví,
rý, by je vystřídal. Mistr
edne vysvitne slunce, l i 
té odloží kabáty a kolo sě jim vysmál. Soud od nekonečna pokračovat v o čem mluví, zná p r a v Solženicynovy du.
;
.1. S.
náda ožije, jsou Karlovy soudil potom nikoliv mi obhajobě
/a ry nádherné. Člověk stra za špatné zacházení knihy. Bohužel, místo v
Knihu si můžete objed
iaostří fotoaparát, udělá s lidmi, ale oba dělníky HD je omezeno. Doporu nat v HD: Je na cestě do
lva tři snímky a zjistí,
Ée mu právě došel film . za “ porušení základní pra čujeme proto, přečtěte si Austrálie.
rak honem koupit nový. covní povinnosti řádně Souostroví Gulag sami.
<iosek se suvenýry je jen pracovat a 'využívat pra A dejte číst v angličtině,
lá r kroků . . . Nebudeme covní dobu” . To vše s po v němčině, svým známým,
o natahovat. Prodejna
Přijmeme
kteří třebas koketují s
:oto kino má v neděli žehnáním odborové orga
MLADÉHO
levičáctvím, aniž vědí, co
:avřeno a v celém městě nizace.
SILNÉHO MUŽE
nikdo jin ý film y neprodá
A ještě jedna perla. V se za ním skrývá. Je to
vá. Ani recepce luxusních
k
výpomoci
v pekárně.
léčba
bezohledná,
ale
úpátek vyjíždějí na výpa
noteiů, které jinak mají
Nejlépe bydlí-li v Rose
činná,
neboť
i
marxistic
dové silnice měst posád
edacos. Nevedeme."
Bay nebo v .blízké
ky zabarvený čtenář cítí:
čtvrti.
A nyní na chviličku juk- ky, jejichž jedinou povin-,
SÓOS BAKERY
íeme na socialistické sta ností je zastavit a zkont-'
445 Old South Head Rd.
veniště. Rudé právo-píše. rolovat co nejvíce projíž
Rose Bay (Sydney)
dějících vozů.
Nehledí
Nové instalace,
. Tel. 371-8421
"Dom y dokončené ke
opravy a údržby
přitom
na
přestupky
řidi
cornci roku a dávno přeELEKTRICKÉHO
lané zaznívají stavbař- čů a na technický stav
ZAŘÍZENÍ
ikým ruchem ještě v dal- vozidel, ale zkoumají, zda
všeho druhu
někdo z vozu neodešel z
jakož i
VEŠKERÉ OPRAVY
pracoviště dříve a neod
HODINÁŘ *
BYTŮ A DOMŮ :
jel se rekreovat. Provinil
ZLATNÍK *
časopis ROZHLEDY a
malování, pokládám
ci jsou soudně stíháni.
tapet, truhlářské práce.
STEVEN VARDY
SEZNAM©V, VĚSTNÍK
Hle, -nový úkol socialistic
’ apod. provádějí spoleh
přináší přehled svět.
590 George St,.
ké policie.
livě
spojené
firmy
dění, kulturní a knižní
■ Sydney
TATRA ELECTRICS,
Soudruh Stránský z Kla
přehled, román Hrbáč
(proti Trocaderu)
Licensed Contractors .
na pokrač., Kafkovu
tov, který se čtenářům
Velký sklad' zlatých a j:
a •
Exper. psych. Svítání, Rudého práva svěřil se
šperků, hodinek atd.
GEORGES
v duši, humor, Seznam.
“ smutnými dopisy” uprch
SERVÍCES CO.
Opravy se zárukou.
Věstník a mnoho j.
líků, píše, že mezi poměry
24hodinová služba
Jednotí, č. $ 2.-, roč.
Mluvíme česky
Telefon (Sydney)
předplat. $ 9.- zámoří
na Západě a v socialistic
a slovenský.
387-3381 nebo po běžné
Telefon: 61-8579
CENTRUM,
kém Československu jsou
prac. době 30-8874.
P. O. Box 1067,
“ veliké rozdíly” . Ano,
Glendale Hgts. 111.,
opravdu jsou. Nevím, zda
60137, USA.
bychom si dnes na socia
listické poměry zvykli.
C H CETÉY e DOBŘE NAJÍST
ř
) za cenu stále nejlevnější v Sydney? Pochutnat si J
na PRAVÉ ČESKÉ. KUCHYNI? Navštivte J
'
CONTINENTAL RESTAURANT
1

•jiiimimmiiimiimimiiiiiimimmmilimmimimimr.
'J Czechoslóvakian Country Club
o
-Vás, srdečně zye na svůj první
)
ý
REPRESENTAČNÍ PLES,
)
‘ ‘
který pořádá v sobotu 9. srpna 1975
. .>•
!i
v obou sálech “ Belvedere Ballrooms” ,
.) 70 John St., Cabramatta, NSW. (blízko nádraží).
!> K tahci hraje orchestr kapelníka Z. Kašpara.
)•
( " “ * Program
* Úbor společenský
Vstupné: páni Š 15.-, dámy $10.včetně tříchodové večeře.
!
!> * šťastná-čísla vstupenek vyhrají kvalitní ceny. )
) Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme,!> abyste si zakoupili vstupenky předem na tel.:)
) 604-4267 (Rutar), 587-9691 (Trhlík), 728-1170 (Bláha)! , M i n n i m i n u n i i i n i ■■ l i i i i i n i m i m u m i m i M i l l i n u l l i l i u i*

“ STEINDLER”
197 Campbell Str., Darlinghurst, NSW.
j
1 Kromě české kuchyně máme též velký výběr!
! jídel pro německé, rakouské, polské a maďarské!
zákazníky a připravujeme jídla na objednávku *
! pro svatební hostiny a jiné příležitostné oslavy. J
* Nové klimatizační zařízení,
.i
[
Srdečně zvou Věra a Karel Mrázkovi
I
'

(Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
iv neděli oc 12. hod. polední do 9 hodin večer,
|V pondělí zavřeno. '
i
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
i Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.
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Poměr režimu k cirkvám
(Pokračovanie zo strt 4)
ani režim, nemóže dozvedieť.
Teraz pristúpil režim k
druhému kolu svojho boja
ža emancipovaná protiná
boženská školu. To, že učitelia vyhlasujú, že niesú
•'veriaci, už nestačí. Režim
•chce mať školených aktiyistov ateizmu, zvláštpych Specialisto v-pedagó:gov, ktorí sa z povolania
■,budú starat’ o takzvaná
vedecká
světonázorová
výchovu mladého dorastu.
Na Slovensku pověřili
výchovou týchto ateistic
kých kádrov Filozofická
fakultu Univerzity Pavla

Jozefa šafárika v Košiciach. Táto filozofická fa
kulta, respektive jej ka
tedra filozofie a ateizmu
je umiestená v Prešove.
Z tlače sa dozvedáme, že
tam připravovali vo školskom roku 1973/74 19 poslucháčpv a v právě ukončenom školskom roku Í5
poslucháčov,
budácich
profesorov ateizmu. Za
krátko sa teda objevia
vo spoločenskom živote a
najma, na školách rázné
ho stupňa školení bojovní
ci ateizmu, l’udia, čo si
budá: zarábať svoj každo denný chlebíček tým, že
budá hanobit’ všetko to
duchovné a morálně, čo

poskytuje pre život člově
ka viera v křesťanského
Boha.
čítali sme v režimistickej tlači. ako vraj v mi
nulosti diskriminovali tak
zvané buržoázne režimy
l’udí, ktorí boli ateisti.
Socialistický režim s i’ ná
rokuje, že je po každéj
stránke lepší, ako boli
buržoázne režimy- Ako sa
teda toto tvrdenie zhoduje
s tou veťkou diskrimináciou veriacich I’udí nielen
ako učitel’ov ale vše
obecne v každom povola
ní?
Prešovská fakulta ateiz
mu sa na svoju prácu
dokladné připravuje. Dó-

Mluvte, poslouchejte,
koukejte se, čtěte, navštivte,
žádejte a debatujte
Potom se rozhodněte.
Vždyť jde O Vaši kariéru, Vaši budoucnost. Neřekneme Vám, co máte
dělat. Budete se muset rozhodnout sám. O možnostech povolání
jsou v našem zvláštním středisku— Career Reference Centre —
, k dispozici filmy, zvukové pásky, desky s informačním materiálem,
, příležitost debatovat o tom. s mladými lidmi jako jste Vy.
" A v každé kanceláři CES najdete skutečného přítele v úředníkovi
pro mladistvé.
;■ Promluvte si o své budoucnosti nyní. Ochotně Vás vyslechneme a budeme
i se snažit rychle pomoci. Jste vždycky vítán(a) . ,. zastavte sé
i v kterékoliv ářadovně CES.

W W
•

^ C O H H O N W EA LT H EMPLOYMENT

mmmwm
service
Natei
Zjistěte si v telefonním seznamu

nejbližší kancelář CES
‘ jakož i adresu CAREER REFERENCE CENTRES
v hlavních městech jednotlivých států a
v mostech Newcastle, Wollongong a Geelong.
,

DLI-A578-203-55

kazom tobo je nielen zverejnený rozvrh štádijných
predmetov, lež v prvom
radě praktické zameranie
jej činnosti?. Vykoháýa.
, prieskuni prejavov ňábo^
ženskosti v prostředí, v
ktorom budá jej absolventi pracovat’ , aby sa podťa
výsledku tohoto výskumu
mohli sily’ ateizmu exponováť tam, kde najdá najsilnejšie prejavy ' religio
zity a najmenšie sklony k
ateizmu. Uveřejnili už
čiastkové výsledky svojho
výskumu, ktoré sá naozaj
poučné.'

(
(

Nevhodná slova
Milan Růžička
Než se zvednou klacky — zvedají se ukazováky. |
★
1i
Chci mít možnost stavět, ne jenom -podpírat.
1(

1
1 ★
1(
1 Vzbuzovat strach je mnohem snadnější než vzbu-l
i zovat úctu.
i
i .
i'
V diktaturách je to stále stejné: při nástupu( 1
i
1
( se pálí knihy — přiodchodu archivy.
'
(1
Co z kariéry, když mátěkavé oči.
i
★
’ 1i
Na cestě k opravdové moudrosti nenímožné' t
1.
1 chytračit.
1 ★
*
1(
I Člověk musí hodně vyrůst, aby přesně poznal,i
|
Odborníci prešovskej fa- 1 před čím si je hodno pokleknout.
★
|
1
kulty zisťovali výsledky, *
Nejde rychleji, ale ví kam šlápnout.
(1
ktoré priniesla, aktivita vo i
★
(1
svetonázorovej,
najma i
ateistickej výchove po ro- | Život je krátký — má stačit jen na cestu d o l
ráje.
»
koch krizového vývója,
★
1
teda
po
liberalizácii.
V životě se všechno vrací — a to zlése znáso-1.
Chceli vedieť, čo . z .atei
benou
silou.
1
stickej-výchovy zostalo po
1(
tom, čo sa študenti mohli 1 ★
za liberaiizácie bez óbáv 1 Všechno by mělo být natolik otevřené, aby ne-|
|
a voťnejšie vyjádřit’ o 1 schopnost vypadla sama.
#
svojej religiozitě a porov- •
návali to so starými vý- i 1 Každéhoúspěchu lze dosáhnout lidskými sila- i
šledkami z rokov 1963 a i !mi — jenom trpělivost je nutno mít někdy bož- l
i
1966, ktoré připravil Ru- ( skou.
1i
dolf Pravdík.
( i. ★
i Čím hůře se kde žije, tím lehčeji je tam možno1 t
Porovnáváme je naozaj (
. p řijít o krk.
L
poučné. Tak například: z
I
★
( (
respondentov na střed
Nestačí udělat všechno — je nutné udělat všech-)
ných
ŠKolách
rozneho
no dobře.
i
stupňa sa hlásilo za vei1
riacich v roku. 1963 26.5%, 11 ★
' Jestliže si myšlenky chodějí, jak chtějí — pak( 1
v roku 1966 33% a v roku *
•jsou živé.
1
1974 33,6%. Pri tom sa I
I
★
(
I
hlásilo k ateistom v roku I
I Moudrý nekličkuje —je sám.
|
1963 až 53.3%, ale v roku |
1i
1966 už len 12.1% a v ro- |I ★
I O každézemi se mluví hlavně podle toho, co1.
ku 1974 21.9%.
(
.všechno je tam dovoleno říkat.
•
K týmto ádajom netře
(
★
I(
ba dlhý komentár. Ten si
Nezapomeň, že také to, co tě přímo nepálí —|
každý domyslí sám, lebo
hoří i na tvůj účet.
<
z číslic mdže vyvodit’ len
1 ★
|1
jeden závěr, totiž, ten, že 1
1 Rozumem se dá napravit mnoho — srdcem l
výsledky ateistickej škol- 1
i všechno.
I
skej svetonázorovej vý- i
i ★
1i
chovy, docielené za stali- i
\ Oslňovat je mnohem snadnější než přesně |
nizmu, sa začali droliť,
i osvětlovat.
1j
umerišovať s prichádzai ★
1,
jácim politickým uvoTňoTo, kde se nacházíš, ti nejvíc vytýkají ti, kte-i
vaním v rokoch šestdesiaří tě tam nahnali.
{
tich. Zmenšili sa natoťko,
★
i
že nové sprísnenie vo sve
Umělec musí istejnéříkat jinak.
(
tonázorovej ateistickej vý
1 ★
. |
chove, ktoré přišlo po okuI Domníval se, že je upřímný a zatím byl jenom
pácii, nebolo v stave vrá
I sprostý.
tit’ ateizmu do roku 1974,
i ★
. '
teda za celých pať rokov,.
I Nejsrdečněji se s tebou loučí tvůj nástupce.
tie pozície medzi mládě-;
I
★
1
žou, ktoré mal v roku
Mnohem snadněji přijdeme o něco než někam, i
1963. Á s tým třeba .rá
( ★ .
' 1
tat’ aj v budácnosti, že to
Co nedokážeš vyzpívat, musíš umětaspoň do-|
tiž bude vždy stačit’ len.
tančit.
|
malé politické uvol’nenie,★
#
aby sa vedecká ateistická i Bát se můžeš —hlavně, žese odvážíš.
1
výchova otriasla, len prei
to, že je “ vedecká” a
ateistická.
M. K.

-
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Hovořit dnes o obraně demokracie, jako bychom bránili něco, co jsme
znali a vlastnili po mnohá desetiletí či po řadu století, je předstírání a sebe
klam: demokracie mas je nový jev, který je nesprávné a zavádějící zvažo
vat z hledisek filosofie J. Lockea nebo liberální demokracie devatenáctého
století. Byli bychom blíže cíle a měli bychom daleko přesvědčivější argument,
kdybychom hovořili nikoliv o potřebě demokracii bránit, ale o potřebě ji vy
tvářet.
(E. H. Carr, The New Society, str. 75-76)

Demokracie ve 20. stoleti
Matěj Šmíd
Dospívá-li A. Solženicyn (Solženicyn varuje, HD 14/74, str. 1-2) dnes k závěru, že "po bedlivém zkou
mání posledních třiceti let zjeví se jasný obraz dlouhého, mučivého úpadku Západu. Nevidíme nic jiné
ho, než pokles, ústup, oslabování a dekadenci . .
musíme si bohužel přiznat, že tento závěr je sice
ve svém etickém hodnotícím smyslu správný, avšak zároveň — ve smyslu' konkrétní historické analýzy
všeobecného vývoje posledních šesti či sedmi deseti letí — značně nepřesný a neúplný. Nepřesný proto,
že nevychází z analýzy příčin, nýbrž spokojuje se (dílčí) katalogizací následků dlouhodobých tendencí
vývoje západní civilizace 20. století. Neúplný proto, že bez konkrétního a střízlivého pojmenování hlub
ších příčin celkového směřování vývoje západní (eu ro-americké) civilizace nelze porozumět ničemu, ne
jen příčinám toho, co Solženicyn nazývá Třetí světovou válkou, ale ani skutečným hlubším příčinám
historických tendencí a zvratů, kterým se v obou světových válkách 1. poloviny našeho století dostalo
krvavě konkrétního vyjádření.
“ Další dvě nebo tři nádherná desetiletí takové
mírové koexistence a celý vlastní koncept západního
světa zmizí s povrchu zemského . . . ” , tak uzavírá
A. Solženicyn své varování. Podíváme-li se však,
byť i jen velice zběžně, na některé hlubší vývojové
tendence minulých desetiletí našeho století, pak mů
žeme snadno nahlédnout, že skutečnost je v jistém
smyslu mnohem horší, a Solženícynovo varování zde
míří do prázdna. Neboť onen “ vlastní koncept zá
padního života” , jak o něm hovoří Solženicyn, je
dnes již jen pouhým řečnickým obratem, prázdnou
iluzí bez substance, hypotézou 18. a 19. století, jež
nemusela čekat na Solženicynovu III. světovou vál
ku coby ránu z milosti, protože tu — pokud toho
bylo ještě vůbec symbolicky zapotřebí — dostala
v krvavých masakrech I. světové války a následné
ruské revoluce.
Demokracie, v klasickém smyslu 18. a 19. století,
patří již delší dobu minulosti. Byla obětována novým
potřebám a tendencím našeho století, jehož hlavní
mi kritérii jsou efektivnost, výnosnost, masovost a
komputerizaee.
Byla obětována tendenci akumulace a centralizace
moci v hospodářských, politických a vojenských
institucích. ’
Byla nahražena odlidštěnými byrokratickými apa
ráty moci, zákulisní hrou nátlakových či zájmových
skupin, centralizací a institucionalizací manipulova
ného “ veřejného mínění” .
Tyto tendence moderní průmyslové společnosti
nelze správně pochopit ani v pojmech liberální, ani
v pojmech marxistické interpretace historie a poli
tiky. Obě tyto klasické teorie minulých století vy
rostly jako výraz teoretického rozboru typu společ
nosti, jaký nyní již nikde neexistuje. Klasická libe
rální demokracie minulého století ustupovala ze scé
ny s úpadkem a ústupem jejího hlavního nositele
a representanta — klasické nezávislé střední třídy
drobných podnikatelů, farmářů a příslušníků svobod
ných povolání. Tato nezávislá střední třída byla ho
spodářsky a politicky zlikvidována monopoly velkokoncernů nebo se stala hospodářsky a politicky
závislou na centralizované státní moci.
V národohospodářském a v sociálním smyslu byla
pak nahražena psychologicky a politicky amorfní
novou střední třídou tzv. bílých límečků, zaměstnan
ců tzv. terciální sféry. Osud demokracie byl bytost'u m m iím iiiiiiim iH iim iiiiiiiiiiiiiiiiim m iiiiiiiiiiiim iii:
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
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| Optical Service
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573 Hampton St.. E
Hampton, Víc.

Telefon 598-5756
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ně spojen s osudem této klasické střední třídy, jejíž
postupný historicky, sociologicky a statistický re
levantní zánik podstatně souvisí Se zánikem základ
ních přívlastků a předpokladů celé klasické liberál
ní národohospodářské a politické teorie, tj. se záni
kem klasického pojetí kapitalismu “ volné soutěže” ,
opřeného o koncepci otevřeného trhu a spontánní
konkurence, laisser faire. Trh založený na volné
konkurenci byl postupně nahražen monopolizací m a
mutích (často nadstátních) korporací; volná soutěž
ustoupila stále častější a podstatnější regulaci, regle- j
mentaci a intervenci státních byrokratických insti- (
tucí. Masový řízený trh je základní podmínkou a
východiskem takových hromadných jevů moderní do
by, jakými jsou “ řízená demokracie” či “ demokra
cie mas” . Individualita ustoupila množství, soukro
má iniciativa byla nahražena kompútery byrokratic
kých institucí, kritický rozum nezávislého indivi
dua byl přehlušen masově šířeným “ veřejným mí
něním” , klasické hodnoty dobra, pravdy a krásy
podlehly v procesu centrálně řízené “ racionalizace” ,
jejímiž základními — ne-li výlučnými — kritérii jsou
hlediska minimalizace rizik a maximalizace zisků . . .
Je to právě tento nový institucionalizovaný “ ra
cionalismus” našeho století, spojený s centralizací
a monopolizací moci, který vede k ospravedlnění kon
vergence reálných zájmů byrokratických mocenských
elit v našem technologicky a komunikačně stále se
zmenšujícím světě. Je to tento “ racionalismus” 20.
století, který nás přivedl do situace, kdy existuje
několikanásobná vzájemná kapacita totálního vyhla
zení veškerého života na naší planetě v případě
použití zbraní hromadného ničení, a který zároveň
hromadně šíří mýty o “ zániku ideologií” a vede k
závěrům tvpu “ lepší bvt rudv než mrtvý” (B. Russell) . ..
Základní problém jakýchkoliv “ demokratických”
nebo “ liberálních” — nebo dokonce humanistických
— ideálů spočívá v tom, že zde máme vlastně co
činit s vyhlášeními naděje či požadavků nebo pre
ferencí intelektuální elity, psychologicky schopné'
jejich individuálního uskutečnění, zatímco masyj
obyvatelstva, pro které tato vyhlášení nadějí a aspi-'
raci jsou vlastně zamýšlena, nejsou v současné době
schopné je naplnit. Liberalismus 19. století spatřo
val hlavní příčinu této neschopnosti- v ignoranci a
odpověď hledal ve vzdělání. Ve 20. století dospíváme
k poznání, že celá struktura moderní společnosti,
především pak její byrokratické a komunikační sy
stémy. účinně vyvlastnily (a to — až na výjimku
úzké intelektuální elity — v případě nás všech)
schopnost být v jakémkoliv psychologicky adekvát
ním smyslu individuálně svobodnými.
Intelektuální otázka pro liberály pak spočívá v
konfrontování starých individuálních ideálů s nový
mi sociálními a psychologickými skutečnostmi 20.
století. Staré jistoty individuální svobody a indivi
duálního zajištění drobných roztroušených podniků a
malých společenství jsou pryč; - kořeny, těchto -hod
not v nezávisle praujících institucích jsou vyschlé;
sídlem racionality není jíž déle jednoznačně indivi
duum: střediska moci jsou dnes stejně často zjevná
jako skrytá . . .
A tak se dostáváme k otázce: máme se vzdát
těchto ideálů samotných? Musíme je opustit nebo
drasticky revidovat? Či existuje snad způsob, jak
je přehodnotit, aby si mohly udržet svou. původní
morální sílu ve světě, který moralizující liberálové
nikdy neučinili skutečností?
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?S . Mareš: Báje z nového světa $ 2.80
5
?S . Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.60
S
s 5 knížek Edice AKT: —
c
d J. Shilling: Jestřáb $ 3.20
S
\J. Schneider; Jak číst ohňostroje $ 3.20
f
?A , Lidin: Psychogenes $ 3.20
>
5 J. Strnad: Pohádky $ 3.20
e
>J. Shilling: Spodek, svršek, král, eso $ 3.20
S
| J. škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 3.90 i
>J. Firt: Knihy a osudy $ 4.50
\
>0. Filip; Blázen ve městě
\
CPavel Eisner: Mamince
?
r J. Škvorecký: Prima sezóna $ 4.?
?Z . Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50
S
5M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.50
c
CE. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.80
5
íOta Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze S
C-Slezské Ostravy (2 díly) $ 7.40
T
\P. Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.30
?
?P . Tigrid: Politická emigrace v atomovém věkuS
»$ 3.80
|
jK . Pecka: Štěpení $ 4.20
£
> Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.%
5 Ha, ha, ha, ha (kreslený humor — Lit klub Švéd-\
J sko) $ 4.?
? Zpěvníčky Lit. klubu ve švédsku $ 1.S
>J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sní-c
řžená cena $ 8.-, jednotlivé díly po $ 4.- ....
. S
»B. Lockhart: Britský agent $ 3.90
i
5 j. Hochman: Jelení Brod $ 3.70
\
£ J. Hochman: Kronika místodržení v čeehách $4.-?
ř j . Beneš: Až se se mnou vyspíš $ 4.S
ř Jan Beneš: Druhý dech (váz.) $ 4.50
5
»J. škvorecký: Sedmiramenný svícen (váz.) $ 4.20<
»Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty5
\ o jeho díle a osudu. Uspořádal R. Šturm $ 4.$
^Jaroslav Brodský: Řešení gama $ 5.i
i O. Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.\
í J. Škvorecký: Lvíče $ 3.70
?
\j. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.?
J J. škvorecký: Zbabělci $ 3.70
§
?J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.5
?K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $4,805
>K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.80
s
>K. J. Krušina: Zimní bouře $ 4.80
§
^K. J. Krušina: Druhá bouře $ 4.80
$
kTři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V. i
Jčerepková) $ 5.10
.
?
Jb . Štěpán: Vynálezy $ 3.10
f
Jlvan Sviták: Dialektika moci $ 4.30
5
» Zpráva dokumentační komise K 231 $3.60
5
>Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $4.- .
<
>Zpěvník národních a populárních písní $ 1.20
|
iJ. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.10
\
5E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.80
f
JA. Lustig: Miláček $ 3.80
?
JA. Lustig: Ulice ztracených $ 4.20
?
>G. Laub: Největší proces dějin $ 3.50
5
»L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.30
s
^L. Grossman: Nevěsta $ 3.40
<
^A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.70
>
i Kníška Karla Kryla | 2.50
'
5
£ Anglická publikace: The Jews of Czechosiovakla?
> (historie židů v Československu — 2 díly, 1.2905
; stran) cena $ 16.50
d
>K. čapek: Anglické listy $ 1.70
>
»A. Ostrý (pseudonym — Praha): československým
» problém $ 5.5
iR . Selucký: Východ je východ $ 3.70
s
: Tanky proti sjezdu (Vysočanský sjezd) $ 2.10 5
, Motáky z Ruzyně $ 2.10
.
<
£ V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.80}'^B. Mikula: Progessive Czech (učebnice češtiny) >
4.50 + poštovné.
?
* Sborník Hlasu domova 1950-75 $ 3.- >
>

Ceny jsou včetně poštovného

>
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VÝSTAVA UMĚNÍ
V hlubokém zármutku oznamujeme všem
V budově matematické fakulty Monashovy uni
přátelům a známým, že nás dne 3. čer
versity v Claytonu (Melbourne) se bude konat v
vence 1975 po krátké nemoci opustila v
sobotu 9. a v neděli 10. srpna 1975 vždy od 10 hod.
Praze na věčnost naše předrahá maminka,
dop. do 5 hod. odp. výstava prací zdejších umělců,
tchyně a babička, paní
kteří pocházejí ze slovanských zemí. Svá díla budou
MARIE
KŘÍŽOVÁ
vystavovat: Petr Herel, J. Krzywokulski, Romana
rozená Priknerová
Favier, R. Miljkovic, Anně Cybulsky, J. šindelář.
v požehnaném věku 96 let. Pohřeb žehem se
O. Kolkowsky,' M. Kmit, E. Zalecki, B. Gaspar aj.
kOnal dne 10. července 1975 ve Strašnicích.
Pořadatelé zvou na výstavu co nejširší veřejnost.
Naši maminku znalo a velmi ctilo především
mnoho spoluobčanů z Prahy 1, ale i mnoho dal
ších přátel. Drahoušku, nikdy nezapomeneme!
Jménem příbuzenstva
Československé vysílání
Libuše Cimbaljevicová,
Milan Cimbaljevic,
v Melbourne
dcera
zeť
Čtvrtek 24. 7. v 8.00 h
ŠIJI
Milena, Eva a Věra, vnučky
■ večer:
“ Zabavme , sa ;
Melbourne, Víc.____________
y 1’udovým rozpravačom.”
NA ZAKÁZKU
kostýmy, šaty atd.
Malý oznamovatel
Bližší informace: tel
(Melb.) 91-3408

t

Sociologický přehled
Čechů a Slováků v Melbourne
Během příštích dnů rozešlu asi 700 (sedmi stům)
osob narozeným v Československu, kteří žijí v
Melbourne, poměrně obsáhlý sociologický dotaz
ník.
Hlavní důvod k tomu je, že o Češích a Slová
cích (v Melbourne i v Austrálii) bylo zatím shro
mážděno a napsáno, málo ve srovnání s jinými
zdejšími národnostními skupinami. Od roku 1948/49
však přijelo do Austrálie tolik Čechů a Slováků,
že informace o nich a o jejich přínosu k hospo
dářskému, kulturnímu a celkovému životu v Austrá
lii zasluhují větší pozornosti, než se jim dostalo
dosud.. Nebude-li tento materiál shromážděn a I
sepsán v dohledné době, za pět, za deset nebo
dvacet let už bude pozdě; nikdo z nás tu nebude
věčně.
Vzorek 700 lidí byl vybrán namátkou; prosím
ty, kteří dotazník dostanou, aby. ho laskavě vy
plnili a co nejdříve vrátili. Ke každému dotazníku
je přiložena frankovaná zpáteční obálka.
Dotazník je poměrně dlouhý; krátký dotazník
by byl — jako pramen studijního materiálu —
bezcenný. Prosím Vás tedy ještě jednou — udě
lejte si jeden večer volno, vyplňte dotazník a
vraťte na moji adresu.
A ještě jednu poznámku: dotazník je naprosto
důvěrný a, samozřejmě, anonymní. Budou-li se
Vám některé otázky zdát příliš “ zvědavé” , mějte,
prosím, na zřeteli, že komputerizovaný, statistic
ký materiál nám má dát obraz celé skupiny pěti
nebo šesti tisíc lidí, ne informaci o jednotlivcích.
Doufám, že jednou bude možné uskutečnit po
dobnou Studii o Češích a Slovácích z celé Austrá-'
lie; přehled tohoto druhu stojí sice peníze i čas,
ale jsem přesvědčen, že by stál za námahu. — Ten
to přehled snad bude jenom počátkem větší práce.
Děkuji Vám předem za Váši spolupráci.
Zdeněk Volek,
lektor sociologie
Bendigo Institute of Technology
Poznámka Hlasu domova:
Připojujeme se k výzvě dobře nám známého
p. Zdeňka Volka. Průzkumem zjištěné údaje a ce
lá připravovaná studie může být důležitá nejen
pro universitu, ale především pro nás všechny.
Redakce HD

ZA VÝHODNÝCH
PODMÍNEK
přijmeme ihned
zapracované
KREJČÍ
jakož i
ŠVADLENY,
které můžeme sami
zaučit na
šicích strojích.
STAFFORD —
ELLINSON Pty. Ltd.
723-741 Swanston St„
Carlton, Víc.
(blízko City)
Volejte: 347-2222 pan A. Kolros
(který mluví česky).

Na výborné
kontinentání jídlo
za levné ceny
zveme Vás do
GIPSY TAVERN
28 Tooronga Village
Tooronga, Víc.
Reserv, tel. 20-6013
B. Y. O.
Hotová jídla
k odnesení.

OPRAVY
radiopřístrojů, TV a
elektr. spotřebičů
provádí spolehlivě a
levně a
PRODÁVÁ
zánovní přístroje
E. HALUŠKA
224 Gertrude St.,
Fitzroy, Víc.
tel. 419-4925.
po hod. 419-3319

V DARWINU, N. T.,
spáchal sebevraždu 501ety
Milan Procházka. Praco
val klidně na zahradě
svého domu a pak odešel
do své garáže, kde se
oběsil. Oživovací pokusy
se nezdařily.
H

PŘIPRAVUJETE-LI

SVATBU, PLES, ZÁBAVU, SCHŮZI,
JAKOUKOLI OSLAVU
pro 50 až 200 osob
...ROZUM
POVÍ:
ZAVOLEJTE TOMEČKOVI !
DAWN’S RECEPTIONS,
316 Churcli St., Richmond, Víc.
Tel.: 42-2823 nebo soukr. 85-8572

přátelé

Jaroslava Veverku (jehož poslední známá adresa
byla: 26 Boatwright Ave., Lugarno — Sydney) —
zpráva od rodiny a dále Jiřího Škrabala (který od
jel v r. 1948 do Austrálie a v r. 1955 bydlel v Mel
bourne— Windsoru) — hledá sestra.
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

Tisková zpráva RSČ
V prvním červencovém týdnu se sešly orgány Ra
dy svobodného Československa v kanadském To
rontu. V pátek 4. 7. byla schůze výkonného výboru,
na které podali hlavní referáty předseda výboru .
prof. Dr. Mojmír Povolný a politický tajemník Dr.
Jiří Horák.
-Schůze výboru přijala několik důležitých usnese
ní. Předsednictvo výkonného výboru bylo rozšířeno
na 16 členů. Novými členy byli zvoleni Ota Hora
z Kanady a 5 evropských členů Rady: Dr. K. Hrubý,
Ing. L. Husák a M. Srnec ze Švýcarska a Dr. L.
Linczenyi a J. Pejskař ze západního Německa. Vý
bor ustavil komisi pro studium -kulturního útlaku v
Československu vedenou prof. Dr. M. Ficem a roz
hodl vydávat anglické zpravodajství v rámci F. C. I.
v Londýně řízené redaktorem J. Jostenem.
Téhož dne večer byla Rada hostitelem na recepci,
které se zúčastnila též řada významných kanadských
osobností, včetně členů vlády a parlamentu. Přítom
ni byli také zástupci všech národnostních skupin v
Torontu a'provincii Ontario.
V sobotu 5. července zasedalo po celý den zastupitélstvo Rady. V úvodním projevu předseda zastu
pitelstva Rudolf Fraštacký zhodnotil práci Rady v
době od schůze ve Washingtonu v září minulého ro
ku a nastínil nadcházející úkoly. Předseda výboru
Dr. M. Povolný hovořil o problémech mezinárodních
i vnitřních, analysoval dosavadní práci Rady i bu
doucí činnost se zřetelem na priority.
Ve své vyčerpávající zprávě hovořil politický ta
jemník Rady Jiří Horák o činnosti na úsecích me
zinárodně politickém, tiskovém a organizačním. Nad
hodil nutnost formulovat konkrétní koncepci Rady,
zabýval se postojem Rady vůči jiným krajanským "a
exilovým organizacím, útoky- pražského režimu na
Radu. organizací a prací Rady v Evropě, a podal
konkrétní návrhy na další akce;
Dr. Martin Kvetko
promluvil o mezinárodních
aspektech p>ráce Rady a referoval o své nedávné
cestě po Evropě. Ota Horák jednal o příštích úko
lech tiskové povahy a Vávro Ryšavý-, pokladník Ra
dy, podal finanční zprávu. Odpoledne byla debata
0 podaných zprávách. Bylo referováno a hlasování
per rolám o nových členech zastupitelstva a prof.
Dr. Vladimír Krajina byl zvolen členem, výboru.
Po schůzi zastupitelstva navštívila delegace Rady
Tomáše Baťu, kterému předala diplom čestného člen
ství.
V neděli, 6. července, se členové Rady zúčastnili
Československého dne v Masaryktownu u Toronta,
kde měl hlavní projev předseda zastupitelstva Rady.
Rudolf Fraštavký.
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LETOVISKO

(1

Locke’s Way, poblíž Belgrave South

i

"ŠUMAVA"

1

srdečně zve všechny krajany na
1

ANENSKOU

TANEČNÍ

zábavu

l1

která se koná v neděli 27. července 1975

<:

Začátek ve 3 hodiny odpoledne

(

;
i

1
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
I
1/
J í d l o —- p i t í
1
i• (K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje) i
i Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
*
iHrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

hledají

RÁM UJTE

|

5
V neděli dne 3. srpna 1975 od 2. hodiny odpolední
koná se v sále VACS, 2 Napier St., Fitzroy
(roh Victoria Parade)
'!
"KAVALKÁDA"
;
pro československou ' veřejnost. Vpestrém pořadu! J\
112 Maribyrnong Rd., Moonee Pnnds, Víc.
S
je zahrnuta přednáška paní B. Sirkové spojená1
Telefon: 37-3109
. 5
se světelnými obrazy o zkušenostech z Nové Gui-! >
neje, dále krátký film o životě a díle skladatele • S
nebo: 42 Howard St., North Melbourne
A
Bedřicha Smetany, ukázky tanců z Řecka a Peru/!
|
Telefon:
329-8038
|
loutkové představení pro děti' atd.' Po ukončení 1
programu je volná zábava a tanec. Vstupné je
<
nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ . <
20 centů včetně kávy a limonády. Sál je vytopen.'
. >
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
<
f výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rimu S
dle Vašeho výběru.
>
Čs. kulturní a svépomocný klub BESEDA
<1 \
Vás srdečně zve na
.
MAŠKARNÍ BÁL
' |
A N TO IN E GALLER1ES
I
který se koná v pátek 29. srpna 1975 od 8. hod. < ?
514 Riversdale Rd., Camberwel!
?
več. do 2. hod. v sále radnice v Collingwoodu. <
i 5
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
?
Ráz: Letem širým světem.
Krajanům poskytneme 15% slevu
?
Vstupné včetně večeře a nápojů $ 9.00
'i S

l

u první pozlacovačské firmy v Austrálii

J. KOŠŇAR PTY. LTD.

j
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Janovský

Maďarsko — Československo 116,5 : 95,5

Debakl čs. lehkých atletů
Maďarskému reprezentačnímu družstvu lehkých atletů se v Budapešti podařila odveta za loňskou
prohru v Praze, když zvítězilo nad reprezentanty Československa suverénně: v soutěži mužů 116,5:95,5
bodům, v soutěži žen podle očekávání (jako loni) 83 ; 63 bodům. Nutno však dodat, že čs. tým nemohl
nastoupit k zápolení s M aďary kompletní.
čs. muži vyhráli 6 z 20 disciplin. Bohman vyhrál
200 m za 21,4 vt., Pěnkava 5.000 m za 13:49,6 min.,
Kárský 400 m přek. za 51,4 vt., Bartoš 3.000 m pře
kážek za 8:47,4 min., Hoffman HL000 m za 28:46,i
min. a Daněk hod diskem v letošním osobním re
kordu 63,72 m. čs. oštěpář Babiak obsadil sice v
soutěži druhé místo — za Maďarem Nemethem
(91,38 m) — ale výkonem 82,12 m vytvořil nový
čs. rekord.
NOVÉ LEHKOATLETICKÉ REKORDY
Při mezistátním lehkoatletickém trojutkání Nor
sko — Švédsko — V. Německo byly vytvořeny dva
světové rekordy. Evropský mistr na 3.000 m překá
žek 291etý Švéd Ander Garderud posunul hranici
světového rekordu na této trati na skvělých 8:10,4
min., čímž zlepšil hned o 3,6 vt. dosavadní světový
rekord Keňana Jipča (který mezitím přestoupil do
tábora profesionálů). O několik dnů později Garderud tento svůj rekord ještě vylepšil, když mu
stopli 8:09,69 min. — Druhý .světový rekord při
tomto mezistátním trojutkání zaběhla Norka Greta
Andersenová, které na 3.000 m hladkých naměřili
8:46,61 min.
Ve výborné formě je i evropský přeborník-na 110
m překážek Francouz Guy Drut. 1,83 m vysoký
Drut se stal, v St. Etienne znovu francouzským mi
strem, když zaběhl 110 m přek. v novém evropském
rekordu za 13,27 -vt.
Olympijský přeborník v hodu diskem Ludvík Da
něk se na “ stará kolena” dostává znovu do vynika
jící formy. Na mezinárodním lehkoatletickém mítin
ku v Oslo dosáhl nejlepšího letošního evropského
výkonu 67,14 m. Lepší v letošní předolympijské se
zóně byli na světě už jen oba nejlepší světoví diskaři: vládnoucí světový rekordman Američan John Powell (69,08 m) a jeho předchůdce Jihoafričan Van
Reenen (68,48 m).
DVĚ "Z L A T É " ČS. VODÁKŮ
Ná makedonské řece Treska v Jugoslávii se usku
tečnilo mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě
a ve vodním slalomu, na kterém se Čechoslováci
zařadili znovu k nejlepším. Získali 6 medailí, z toho
2 ze zlata. V kategorii jízdy kanoí vodního slalomu
získal titul mistra světa 281etý Petr Sodomka z
Dukly Brandýs nad Labem a spolu se svými kama
rády Radilem a Trešnákem získal Sodomka i titul
mistra světa v hlídkách kanoí hlídek jednotlivců.
Úspěch Petra Sodomky je tím cennější, protože ná
sledoval bezprostředně po nešťastném zranění v tré
ninku hned v prvních dnech před světovým šampio
nátem v Jugoslávii. Z tohoto důvodu musel Petr
Sodomka v soutěži sjezdu na divoké vodě závod
předčasně vzdát a pak už se šetřil jen na “ své zá
vody” . Předtím získal Sodomka už 3 tituly mistrů
světa.
Čs. družstvo získalo na mistrovství světa ve vod
ním slalomu ve Skoplji celkem 2 zlaté, 2 stříbrné a
2 bronzové medaile a obsadilo druhé místo. Pořadí
slalomářů bylo toto: 1. V. Německo (3 zlaté, 2 stříbr
né a 4 bronzové medaile); 2. Československo (2-2-2);
3. Polsko a NSR (1-2-1); 5. USA (1-1-1); 6. Švýcar
sko (1-0-0).
ČECHOSLOVÁK PETR MATOUŠEK SE STAL
absolutním vítězem silničního cyklistického závodu ’
amatérů “ Cesty kolem Jugoslávie” , což je další vel- ‘
ký úspěch čš. cyklistiky, stejně jako prvenství Če-|
choslováků v soutěži družstev.
i

čs. děvčata byla .v utkání s Maďarkami úspěšná
ve 4 disciplinách: Helena Fibingerová vyhrála vý
konem 20,85 m vrh koulí, Jarmila Nygrýnová sko
kem 6,53 m dálku, Vyhnalová hodem 59,84 m disk
a na 400 m byla časem 54,7 vt. nejrychlejší Čerchlánová.
LAUDA BUDE MISTREM SVĚTA
V Le Castellet se prvou červencovou neděli jela
automobilová Velká cena Francie, která, zřejmě
už rozhodla o letošním světovém přeborníku. Tuto
9. jízdu mistrovství světa formule I pro rok 1975
vyhrál totiž Rakušan Niki Lauda, který tak na vo
ze Ferrari slavil už čtvrtý triumf za sebou, což
znamená, že už sahá po absolutním světovém prven
ství v automobilovém sportu. Pouze snad zranění
by ho mohlo vyřadit z možnosti dosáhnout tohoto
svého životního cíle. 261etý Lauda zé Salcburku jel
na Grand Prix Francie průměrnou hodinovou rych
lostí přes 187 km, když porazil jasně své největší
rivaly Angličana James Hunta na Hesketh a překva
pení závodu Němce' Jochena Masse na McLarenu.
čtvrtý v pořadí byl Brazilec Emerson Fittipaldi na
McLarenu, _pátý Američan Mario Andretti na voze
Parnelli a šestý Francouz Patrick Depailler na Tyr
rell. — Pořadí mistrovství světa pro rok 1975 vy
padá po 9. z 15 jízd takto: i. Niíi Lauda (Rakousko)
47 bodů; 2. Carlos Reutemann (Argentina) 25 b.;
3.- Emerson Fittipaldi (Brazílie) 24 b.;- 4. James Huni
(V. Británie) 22 b.; 5. Carlos Páce- (Brazílie) 18
b.; 6. Clay Regazzoni (Švýcarsko) 16 bodů.
TRIUMF ČS. MARATÓNCŮ V NSR
K nejúspěšnějším čs. sportovcům v prvé polovině
července patřili bezpochyby maratónci, kteří v ba
vorském Fuerthu u Nofimberka vyhráli suverénně
mezistátní čtyřutkání nad NSR. Itálií a Francií. V
soutěži jednotlivců zvítězil -Čechoslovák Václav Mlá
dek před svým přítelem Miroslavem Krškou, když
trasu klasického maratónu zaběhl za úmorného ved
ra ve skvělém čase za 2:17:17.2 hod. Byl o více
než 2 minuty rychlejší než třetí vytrvalec mezi
státního střetnutí Němec Wolf Dieter Poschmann
(ten mimochodem vytvořil ještě nejiepší letošní čas
německých maratóeců). Připočteme-li k tomu. že
třetí čs. běžec Jaroslav Kocourek obsadil 6. místo,
dá se skutečně hovořit o mimořádném úspěchu čs.
běžeckých vytrvalců- Maratón mezistátního čtyřutkání v bavorském Fuerthu probíhal na pěířkílometrovém okruhu, kde se ihned po startu dostal
do čela francouzský závodník Kohíheck. ten však
byl u třiadvaeáiého kllametru se svou latinou u kon
ce a do vedení se dostali oba čs. maratónci. kteří
ledali na počáteční tempo francouzského rivala a
šetřili silami pro další průběh závodu. A to se jim
vyplatilo, dosáhlí, skvělého úspěchu, s jakým asi
málokdo z expertů počítal. V konečném pořadí mělo
Československo 55, NSR 76. Itálie 83 a Francie 91
‘minus” bodů.
SSSR VÍTĚZI NAD USA
V Kijevé probíhalo me- atletů USA dala přednost
nstátní
lehkoatletické startu na mezinárodních'
střetnutí USA - SSSR, mítincích před reprezencteré vyhráli v obou sou- tací. Nejhodnotnějšího výěžíeh domácí, reprezen- kónu
střetnutí
dosáhl
anti: muži porazili druž- olympijský přeborník Rus
itvo
Spojených
států Valeri Borzov, který ča.29 : 89 b., ženy tým USA sem rovných deseti vteřin
16 : 49. Třeba znovu říci, vyrovnal za hustého deště
:é si Američané zavinili evropský rekord, zaběh>rohru sami, a to přede- nutý celou radou sprintéáím proto,' že celá řada rů (i jím samým).

21. 7. 1975

"A M E R IC K Ý " WIMBLEDON
Americký tenis, který v posledních sezónách stagnoval, navazuje znovu na svou slavnou tradici.. Po
tvrdilo to nyní neoficiální tenisové mistrovství svě
ta ve Wimbledonu, kde reprezentanti USA vyhráli
téměř vše, co se vůbec vyhrát dalo, měli co říci do
všech pěti soutěží. Přímo triumfální byla pro ně;
pánská dvouhra, jejíž finále bylo poprvé od roku
1948 zcela americkou záležitostí. Wimbledonským
vítězem se však nesta! 231etý obhájce prvenství Jimmy Conhors, ale naprosto nečekaně jeho krajan;
Arthur Ashe. 311etý Ashe, který je prvním černo-;
chem, jenž vyhrál mužský Wimbledon, porazil v závěrečném utkání před vyprodaným hledištěm Centre
Courtu vysoce favorizovaného Jimmý Connořse vé
4 setech 6 : 1 , 6,: 1, 5 : 7 a 6 : 4 , když svým prvo
třídním servisem, skvělými returny a velkým pře
hledem na síti odsoudil svého soupeře v mnoha fá
zích hry do role přihlížejícího hráče. Utkání trvalo
130 minut a bylo dobré úrovně.
V dámské dvouhře dominovala 31Ietá- Američanka
Billie Jean Kingová, která zvítězila ve finále nad
Australankou Evonne Cawley-Goolagongovou suve
rénně 6 : 0 a 6 : 1 a získala už 19. titul neoficiální
mistryně světa (šestý ve dvouhře, dále pak devět
krát v dámské čtyřhře a čtyřikrát ve smíšené čtyř
hře). Kingová zanechá s velkou pravděpodobností
závodní činnosti.
Ve čtyřhře mužů zvítězili ve Wimbledonu Ameri
čané Vitas Gerulaitis se Sandy Mayérem (porazili
ve finále australsko-rhodéský pár Stone — Dowdeswill 7 : 5, 8 : 6 a 6 : 4), ve čtyřhře žen americko-japonská dvojice Ann Kiyomurová (je japonského pů
vodu) — Samanatsuová (vyhrála finále nad francouzsko-holandskou. dvojicí Durrová — Stoveová
7 : 5, 1 : 6 a 7 : 5) a ve smíšené čtyřhře se stala ví
tězem Wimbledonu Australanka Courtová s Ameri
čanem Riessenem (porazili v závěrečném střetnutí
australsko-holandskou dvojici Stone — Stoveová 6 : 4
a 7 : 5).
Letošní wimbledonské boje přinesly rekord ná
vštěvy: na zápasy neoficiálního mistrovství světa
přišlo 338.509 platících diváků.
čs. reprezentanti ve Wimbledonu neuspěli. Jan
Kodeš prohrál už ve druhém kole s Australanem
Mastersem 6 : 2 , 6: 2, 4 : 6 a 6 : 8, když ho Wimble
don nezastihl v nejlepší formě. Lépe si už vedla
Martina Navrátilová, která prohrála až boj o účast
v semifinále s Australankou Margaretou Courtovou
3 :6 a 4 : 6, přesto nehrála ani tentokrát špatně, a
jen snad větší mezinárodní zkušenost trojnásobné
vítězky Wimbledonu rozhodla o Martinině prohře.
V dámské čtyřhře měla Navrátilová za partnerku
Američanku Chris Evertovou. Dostaly se do čtvrt
finále, kde však prohrály s francouzsko-australským
párem Chanfreaová — Gourlayová 1 : 6, 6 : 4 a 8 : 10,
což bylo klasifikováno jako velké překvapení. Ve
smíšené čtyřhře pak Navrátilová s Kodešem podlehli
v semifinále vítěznému páru Riessen — Courtová ve
třech sadách 7 : 5. 3 : 6 a 4 : 6,
TROUFLI SI JEN NA ITALY
V jugoslávské metropoli vyvrcholilo 19. mistrovství
Evropy v košíkové mužů, které svým průběhem
poukázalo na dobrou úroveň evropského basketbalu.
Přebomický titul s úspěchem obhájili Jugoslávci,
kteří na turnaji nenašli vážnějšího soupeře a ve
finále po dramatickém boji si poradili i s olympij
skými vítězi Rusy. nad kterými zvítězili 90 : 84.
čs. košíkáři ani tentokrát neuspěli, když ve finá
lově skupině porazili pouze — a to bylo klasifiko
váno jako velké překvapení — držitele “ bronzu”
Italy 72 : 68 a obsadili až šesté místo (tedy ve f i 
nálové skupině poslední). Jednu z nejkrutějších poráiek utrpěli Čechoslováci v posledním zápase, ve
kterém prohráli se' španěly 67 : 87, když totálně
zklamali především pivotmani;
Konečné pořadí mistrovství Evropy v Jugoslávii: .
1. Jugoslávie, 2, SSSR, 3. Itálie, 4. Španělsko, 5.
Bulharsko. 6. Československo. — Soutěž útěchy: 7.
Izrael. 8. Polsko, 9. Turecko, 10. Holandsko, 11. Ru
munsko. 12. Řecko.
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