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"Věděl, že bacil moru nikdy nezajde a nezmizí
nadobro; že dovede léta dřímat v nábytku a v
prádelnících; že vyčkává v ložnicích, sklepech,
truhlách a knihovnách; a že možná přijde den, kdy
pro zhoubu a osvícení lidí' znovu vyburcuje svo
je krysy a pošle je umřít do šťastného města."
Albert Camus (Mor)

Sovětský blok še brání útokem

Zásady a praktické uplatněni
Dva měsíce po konferenci v Helsinkách si začali uvědomovat i nejoptimistič- jako. se má znění česko
tějiší pozorovatelé současných událostí, že sovětský blok je připraven dodržovat slovenské ústavy či Char
|ea ty části dohody, které mu vyhovují a nebrat zřetel'na části jiné. Zjišťpjí ty Spojených národů 1
především, že sověty nepřizpůsobily nijak denní praxi dohodě ve "třetím ko denní praxi komunistické
šíku", že nijak neulehčují styk lidí z obou částí Evropy a že si i vý ho režimu.
měnu informací a kulturních hodnot vysvětlují nadále po svém. Stupňovaná
Názornou ukázku současkritika na Západě sovětům ovšem nevyhovuje — mimo jiné též zabraňuje rych ného propagačního úsilí
lejšímu postupu v uskutečňování dohody hospodářské a o vědecko-technické připravilo Rudé právc
spolupráci — a proto se rozhodly odpovědět propagační protiofensivou při sou (které právě ztratilo své
časném zvýšení diplomatické činnosti.
ho “zasloužilého” šéfre
Ceskoslovensko propa da) uveřejnily celý text krokcvější” listy, které daktora, když byl Miroslav
gačně vzorně sekunduje dlouhého závěrečného do nejsou tak rozšířené. Pro- Moc jmenován velvyslan
sovětskému úsilí. Po pře kumentu z Helsink, zatím pagandisté ovšem nepři cem ve Švýcarech). Pod
tištění “zásadního” článku co většina západních listů pustí, že zveřejnění zá nadpisem “ Co se skrývá
z moskevské. Pravdy po uveřejnila jen výňatky. věrečné deklarace a prak za falešnými hesly” , s
kračuje čs. tisk v obraně Plné znění uveřejnily na tické provádění dohody nadtitulkem “Jak si předproti západním kritikům západě jen některé “po- mají k sobě stejně daleko, (Pokračování na str. 2)
vlastními útoky. Z nich se
Barel oleja za bušel pšenice?
dovídáme, že ne státy so
cialistické, ale naopak ze
mě západní nehodlají do
držovat dohodu a jako dů
Rozprava o světověj pol'nohospodárskej politike pokračuje, to znamená prekaz se v kdejaké úvaze
zdůrazňuje, že hlavní listy dovšetkým rozprava o poťnohospodárskej plitike najvačšieho producenta potra
socialistických zemí ( v vin, Spojených štátov. Otázkou dňa tam je: ako terájšiu situáciu využit', ako
Československu Rudé prá manipulovat' s prebytkami poťnohospodárskej výroby za terajšieho nedostatku
(
vo a bratislavská Prav- potravin vo svete?
Do Moskvy sa znova oríklad Moskvy a zaviaze
vrátila americká delegá- sa odobrať každoročně
Neangažovat se !
cia, ktorá rokuje o dlho- určité množstvo americké
Návštěvníci Československa z řad vystěhovalců nebo dobej dodávkovej zmlůve, ho obilia.
starších uprchlíků se zmiňují často o jasně patrném ktorá by regulovala ame
Americké ministerstvo
rozdílu v chování tamních nižších stranických a správ ricko-sovietsky poFnoho- poFnohospodárstva ozná
ních funkcionářů a zaměstnanců mezí dobou po Úno
ru a po Srpnu. Zatímco se po roce 1948 snažili mnozí spodársky trh. Všetko na milo, že předložilo návrh
místní komunisté dychtivě plnit dané pokyny nadříze svědčuje tomu, že tieto po na vytvorenie medzir.árodných soudruhů a často "z pilnosti" dělali víc než na rady skončia dohodou a že nej rezervy obilia a to 30
nich bylo žádáno, aby znepříjemňovali životy nestra Sovíetsky zváz vyhovie miliónov ton pšenice a ry
níků a svého okolí — což se mnohým desítkářům, ta
že. ktorú by vytvořilo spojemníkům apod. většinou dařilo — dnes lidé v po americkej vláče a miesto
ločne
oíekoFko štátov. kte
neoéakávaných
nárazo
dobných a dokonce i ve vyšších funkcích většinou
velmi ochotně zavírají oči nad "nekomunistickou čin vých nakopav zaviaže sa ré pestJijů či už pšenicu
ností" a ještě přidávají při kdejaké příležitosti dů ku každoročoému odběru al-ebo ryžu. Rátá sa při
věrnou omluvu, že oni jen tak, někdo tu funkci mít obilia tak., ako to urobilo tem například aj s Indrou,
přece musí a mohl by být horší a vůbec to jen
okres nebo kraj má nápady. Ideálem je být v pozadí, Japonsko (které podlá která sice nie je sebastačnemít zodpovědnost, nemít funkci, na kterou by mohl zmluvy odoberie za butíú uá v produkcí obflnía. ale
kdokoli většinou s úšklebkem ukázat. Jeden z návštěv ce tri roky 14 miliónov ryže vyprodukuje víac ake
níků vysvětloval situaci takto: Po Únoru se našlo dost ton).
spotřebuje. Předpokládá
zaslepených komunistů, kteří věřili, že účel světí pro
sa, že falavný úpis do tejVo
Washingtone
skonči
středky, to je •kteří věřili straně a nebáli se dělat
to
medzinároánej rezervy
la
druhá
návštěva
z
Výi svinstva, kdežto dnes je každému jasné, že slouží
protektorátnímu režimu a že dělání kariéry může být chodnej Európy, návštěva by previedli Spojené státy,
riskantní. Jsou tam prý i dnes bezohlední kariéristé, poFského ministra poFno- ktoré dodávajú doteraz na
ale rozhodně jich není tolik, a to přes to, že režim hospodářstva Kazimiera světový obilinársky trh
láká slabochy mnohými prebendami.
Takovou situaci potvrzují nepřímo i občasná po Barčikovského. Po jeho 50% pšenice a sóje. Okrem
vzdechnutí sdělovacích prostředků. Ta prokazují, že návštěvě bola vydaná toho by připadli ďalšie
nechuť angažovat se přešla i do podniků a netýká se úradná správa, podlá kto- významné podiely na Ka
jen funkcí převážně politických. Tak např. Rudé prá rej PóFsko tiež vyhovie nadu a Aústráliu, ako ďal
vo píše.30. 9. v glose nadepsané "Skromnost?" toto:
amériekej šie dve krajiny s každoroč"Někdy se zdá, že v našem národním hospodářství podmienkám.
pracují sami skromní lidé. Když se pro dílnu shání vlády, bude následovat’ nými prebytkami. (P. s. 2)
nový mistr, nikdo nechce povýšit. Onehdy si po
stěžoval jeden generální ředitel, že není problémem
odvolat z funkce ředitele, ale najít nového."
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
Už totiž mistr a tím spíš ředitel musí počítat s větší Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
politickou angažovaností, než jaká postihne pracov
níky v nižších kategoriích — a jeden nikdy neví, co Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Fic. 3000
bude za rok či dva . . .

Polnohospodárske přebytky

M O R
Karel Wendt
Všichni lidé přicházejí na svět stejným způsobem.
A když do toho neradostného místa vypadnou z ma
teřských útrob, všichni mají nos, uši, oči, pár chlu
pů na hlavě, do ruda opařené obličeje, pár rukou a
pár nohou, jeden jediný mozek, jedno jediné srdce.
Rodiče a příbuzní nad nimi nadšeně vydávají pro
lhané zvuky jako že “jeje, to je to krásný, to se to
vyvedlo” a podobně. Jak poznají, že právě to. jejich
je krásné a vyvedené, není jasné, protože až na- za
řízení, které umožňuje jak vyhledávanou lidovou kra
tochvíli, tak další přelidňování planety, není mezi
nově příchozími valných rozdílů. V nemocnicích, které
už dnes připomínájí sterilizovanou odborností masové
líhně “statečných nových světů” , ty nové občany srov
nají do dlouhých řad a v zasklených kukaních je vy
stavují .naodiv. Když se potom někdo na tu nejnovější
úrodu podívá, napadne ho možná podvědomě:. “Hele,
lidi ve stavu nevinnosti, a jeden jako druhý.”
A to se právě škaredé mýlí. Ti malí, zarudlí a po
mačkaní tvorové v povijanech nejsou stejní ani po
všechně ani v nevinnosti. Ještě sice nevědí, že jsou,
žádný dosud nevydal myšlenku, žádný ještě nevyko
nal čin, ale někteří už se zasloužilí, a jiní už se pro
vinili. Ctnostné rasy, které nosí bílá břemena a jsou
vtělením ušlechtilosti, leží tu vedle miniaturních pa
douchů v provlhlých plénkách, kteří sice zatím sotva
mrkli okem, ale už jsou zodpovědní za to, co se
ještě nestalo, i za to, co se stalo dříve než spatřili
světlo světa.
Dědičný hřích, jehož moudrost (a moudrost to je)
říká, že jsme si všichni rovni v nízkosti, byl poopra
ven: jenom některé rasy jsou dědičně nízké. Ty
ostatní,, zušlechtěné zorným úhlem shlížení, tvoří zá
klad “Herrenfolků” . Jejich zárodky čekají ve všech
národech, až zase krysy začnou vylézat \ z děr, až
zase přijde doba vhodná k epidemii. Nenávistnost a
duševní mělkost jsou jejich nejvýznamnějšími znaky.
“Podřadné” rasy všeobecně a židi především jsou
ohromné zařízení. Slouží jako hromosvod, který je
vždycky po ruce, něco! nač se dá vždycky nadávat
jak na počasí. Jejich přínos lidstvu nespočívá v tom,
že dali světu Mendelsohna, Kafku, Mahlera či Ein
steina, ale v tom, že slouží hňupům za obětní be
rany, na které se to (to cokoliv) dá svést. Jsou no
sitelé viny, jejichž vinu není třeba dokazovat.
Židi jsou záludnost ve velkém, nepatlají se s maičkostmi lokálního významu. Skrývají se v nejtemlějších koutech, kde neúnavně kují globální spiknutí
rejen proti čistým rasám, ale vůbec proti všemu.
Vejvíce ze všeho jim jde o světovládu, o níž neúnavlě usilují jak z Kremlu tak z Wall streetu. Muž,
sterý uklouzne na banánové slupce a padne obliče
jem do bláta, ví okamžitě, že mu třapaté ostatky
slizkého plodu byly podhozeny bídným Moricem v
rámci tažení za zneuctěním arijských pannen, jak to
předpisuje talmud, člověk, který převrhne láhev
inkouste na bílý božíhodový koberec a nemá poruče,
ccma by vynadal, neřekoe — “to sem ale vůl” . Sáhle po hromosvodu, usoudí, že zakuklené mezinárodní
adovstvo schválně mu podvrhlo kluzkou “flašku” na
nkoust. aby . se více prodávaly boahodové kobere . jejichž výroba je v rukou Kohnů, Kodíčků a Terelesú, pokud možno smrdutýcb.
Směšné? Přehnané?
Adolf Hitler napadl Rakousko, Československo, Pol
sko, Norsko, Jugoslávii a Sovětský svaz. Vtrhl do'
ríolandska, do Belgie, do Francie, pokusil se zni5it Anglii, poslal armády do Afriky. Ale ještě krátce,
jřed smrtí tvrdil v berlínském bunkru, že válku za
vinili židi.
Extrémní případ?
Vezměme národ holubíčí, kterému dal jeho moudry
první prezident do vínku všechny předpoklady k to
nu, aby byl proti rasistickým morům imunní. Vezměne jeho domácí půlku, i tu, která je venku. Přidejne k tomu zážitek komunismu, který je oběma polo
vinám společný a zjistíme, že mazané židovstvo lije
inkoust na božíhodové koberce na obou stranách
iiranic. Doma nás ujišťuje Husákovo “zdravé jádro”
(Pokračování na straně 2)
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Zásady a uplatněni
(Pokračování se str. 1)
stavují výměnu idejí a in
formací” uveřejnilo na ce
lé stránce svého velkého
formátu . tzv.
referáty
zpravodajů a dopisovatelů
ze sedmi západních států.
Kromě zmíněného zdů
razňování faktu, že nej
rozšířenější západní listy
nevěnovaly plnému znění
helsinské deklarace místo,
mají všechny “referáty”
společné to,'že se vyhýba
jí odpovědím na jednodu
ché otázky, které by prak
tické možnosti výměny ide
jí a informací ujasnily.
Místo porovnání • např.
možností výměny knih a
časopisů, cestovních ome
zení v obou částech Evro
py apod., se' dočítáme v
“referátech” , že “mírový
duch helsinské konferen
ce nezapadá do západní
ideologie” , nebo “snaha
snižovat význam dohody
je čím dál tím jasnější”,
“zprávy jsou zpravidla
uvejňovány jen tehdy,
jsou-li naservírovány s pi
kantní omáčkou, vymyšle
nou v kuchyni profesionál
ních antikomunistů’’ atd.
Pádným důkazem o faleš
ném postoji západních sdě
lovacích prostředků k hel
sinské dohodě je skuteč
nost, že západní listy ne
odsoudily “zabijáka z Viet

namu, který unášel vrtul
níkem, lidi z čs. území” ,
ani okolnost, že dosud vy
sílá “štvavá vysílačka
Svobodné Evropy” .
Požadavky Západu (viz
též str. 3), aby se sovět
ský blok států řídil helsin
skou deklarací o zaručení
lidských práv, aby doho
du neodbýval poukazem
na nepřípustné zasahová
ní do vnitřních záležitostí
socialistických zemí, nevytvořly v současné době je
diné problémy, s nirniž se
mají vypořádat vedoucí
soudruzi z východoevrop
ských zemí. Dohoda v
Helsinkách neočekávaně
způsobila přiostření neshod
mezi sovětským vedením
a představiteli některých
evropských
komunistic
kých stran - italské, fran
couzské a především jugo
slávské, částečně i rumun
ské - kteří mají jiné ná
zory na řešení mezinárod
ních problémů, takže je

velmi pravděpodobné, že
letos nedojde k dlouho při-,
pravované
konferenci
evropských komunistů ve
východním Berlíně. Zvláš
tě roztržka sovětů s Jugo
slávií se zdá po odhalení
dalšího
protititovského
spiknutí vážná, a Jugoslávci dali jasně na srozumě
nou, že by se konference
nezúčastnili. Není dnes ani
jisté, zda k ní dojde a za
jakých okolností po úno
rovém sjezdu sovětských
komunistů.
Za této pro sověty náh
le méně příznivé situace
se vydal sovětský zahra
niční ministr Gromyko na
Valné shromáždění Spoje
ných národů, kde se sna
žil ujistit světovou veřej
nost o nejlepších úmyslech
Kremlu při jednání o mí
rovém soužití, a odtud do
dvou zemí “z nejvěmějších” - Československa a
Východního Německa. V
Praze byl přijat s nápad-

dnou slávou. Gustáv Hu
sák mu na Hradě pověsil
na krk nejvyšší čs. vyzna
menání - Řád Bílého lva
I. stupně -, Karlova uni
versita mu udělila čestnou
vědeckou hodnost doktora
právních věd a sdělovací
prostředky se překonávaly
v zdůrazňování jeho zá
sluh.
Ve své promoční řeči
pravil Gromyko v Praze
jednu upřímnější větu:
“Uvědomujeme si samo
zřejmě, že formulovat zá
sady, byť ty nejlepší a
stvrdit je podpisy, je jed
na věc a uvést dosažená
ujednání do života, naplnit
je konkrétním hmotným
obsahem. . . je věc dru
há , .
Formulované zásady a
praktická uplatnění by se
měly aspoň zhruba vyřešit
do roku 1977, kdy se mají
zástupci 35 “helsinských”
zemí znova sejít v Běle
hradě.

Po|'nohosDodárske přebytky
(Pokračovanie zo str. 1,
Okrem toho sa uvažuje
v Spojených štátoch o
tom, ako by mala Ame
rika samostatné manipulo
vat’ so svojími prebytkami. V poslanecké sněmov
ní bol předložený, návrh

OSLAVY 28. ŘÍJNA
V|MELBOURNE
se budou konat v neděli 26. října 1975
* Dopoledne bude vztyčena československá vlajka
na hlavním stožáru před Památníkem padlým a
bude vlát až do zakončení obřadu viktoriánské
jednoty Čs. obce legionářské.
* V 10.30 hod dopoledne bude sloužit dp. J. Peksa
mši sv. za domov v kapli Bethlehem Hospital v
Caulfieldu (roh Kooyong Rd. a Ludbrook Ave.).
* V 1.45 hod. odpoledne sraz všech členů Čs. obce
legionářské, -přátel a všech ostatních krajanů před
Památníkem padlým (u severního schodiště), St.
Kilda Road, Ve 2 hod. položí předseda ČsOL ve
Viktorii věnec k hrobu neznámého vojína v upo
mínku na všechny zesnulé, kteří bojovali za svo
bodu Československa, (členové ČsOL, přineste de
korace a stužky.)
* V 8 hodin večer KONCERT ČESKÉ HUDBY v
Camberwell Civic Centre. Vstupenky obdržíte obra
tem, žašlete-li frankovanou zpáteční obálku a šek
(snížená cena $ 4.50 za vstupenku) na adresu jed
natele ČsOL (J. A. Forester, 8 Cummins Gr., Malvern, Vic. 3144), nebo je dostanete u ostatních čs.
demokratických organizací v Melbourné nebo v HD.
Koncert bude mimořádnou událostí v čs. veřejném
životě v Melboůrne.
J. F.

na zriadenia zvlá siného
úřadu, takzvaného Commodity Credit CorporatíoE.
ktorý by obhospodařoval
americký zahraničný vý
voz obília. Nakupoval by
obilte na normalito® trhu.
kde by sa ceny určoval:
pocti'a domácej ponuky a
dopyíu a mal by výsost
né právo uzavierať nákup
ně zmluvy s ciídzmoa. Dcmáci trh by bol chráněný
před nepředvídaným zvy
šováním clen obília. To
znamená, že by existovali
dvojaké ceny: nižšie pre
domácu spotřebu a pre vý
voz do spojeneckých kra
jin a vyššie ceny pre vý
voz do komunistických
krajin. Výsadná společ
nost’ Gommodity Credit
Corporation by mala voči
cudzine tú istú úlohu, ako
má Organizácia krajin vyvážajúcich olej a ropu. Tá
to organizácia vlastně dik
tuje světové ceny oleja a
ropy, pri čom sa pri nej
priživuje aj
Sovietsky
zváz, ktorý sice do organizácie nevstúpil, ale pre
vývoz na Západ upravuje
ceny svojho oleja podťa
cien, určených arabskými
krajinami. Před štyrmi
rokmi holá cena bušla pše
nice přibližné rovnaká
ako cena barelu oleja.

Dnes je cena barelu tři
krát tak veťká ako cena
bušla pšenice. Z toho dů
vodu je Sovietsky zvaz v
značnej výhodě, lebo pri
dnešných cenách oleja na
kupuje obilie nepomerne
lacno. V americkej poslaneckej sněmovní razia
níektorí poslanci heslo:
“barel oleja 2 a bušel pše
nice” a domnievajú sa, žě
Amerika je oprávněná
takto postupovat’, lebo že
Sovietsky zváz, ktorý nut
né potřebuje dovážať obilie. bo nemóže nikde mi
mo Ameriky v takom
množstve dostat’.
4
S návrhem týchto poslancov však nesúhiasí
předseda najváčšej far
mářské] organizácie, Ame
rican Farm Bureau, W.
Kuhfuss.
Predovšetkým
kritizoval embargo na sovietskě nákupy a je aj
proti zriadeniu výsadnej
spoločnosti. ktorá by riadila obilinársky export.
Tvrdí, že farm áři sú na
tom najlepšie vtedy, keď
majú na americký obili
nársky trh přístup všetci
zahraniční záujemci. Aj
ceny sa vraj ustaTujú naj
lepšie na voťnom trhu.
Všetky zásahy zo strany
vlády, či už obmedzenie,
alebo embargo a kontrolu.

HOR
(Pokračování se strany 1)
národa prostřednictvím poplatných “spisovatelů” , že
sionísmus (zní to tolerantněji něž židi) je u kořene
všeho antikomunismu ve světě. Na této straně pře
dělu nás ujišťuje neznámé, ale značné procento kra
janů a rodáků ústně i v nepodepsaných dopisech, že
komunismus je část spiknutí “sionistických mudrců” ,
nebo alespoň, v té nejmírnější formě, že “židákům”
se věřit nedá.
Dvě rasistické bandy si potřásají rukou přes ostna
té dráty.
Rohovnický mistr světa v těžké váze černý rasista_ Clay byl pozván, aby promluvil k shromáždění
bílých rasistů Ku Klux Klanu a ohromně prý si ro
zuměli. Bílí a černí našli společnou lásku — rasismus.
Nějakou podobnou cestou našli také naši komunisti
doma společného koníčka s mnohými antikomunisty
v exilu.
U těch prvních to není těžké chápat. Nařízená ne
návist ke každému, kdo se provinil třídním původem,
je v plném souladu s nemyslící nenávistí ke všemu,
co se provinilo původem rasovým. Koncept zásluhy a
viny aktem zrození je v nich ideologicky pevně za
kotven.
Těžší už je vysvětlit rasistické dušičky na vnější
straně hranic. Někteří z těch nadlidí poznali na vlast
ní kůži, že “Protektorats Angehoerige” je značně mé
ně nežli říšský občan a Slovan že je podřadný v
poměru ke Germánům; jiní už byli postiženi právě
vadným třídním původem; všichni dohromady už po- znali druhořadost uprchlíků, přistěhovalců, “Novoaustralanů”, katolíků, Středoevropanů a td .. . .
A přece, jako by nikdy nepoznali trpkost viny bez
viny: nenávidí, nesnášejí, nemyslí!
Co tak způsobuje? Nejspíš faktická malost.
Člověk, který nedospěl v myšlení ani tak daleko, .
aby byl schopen představy hodnot, tím méně vědomí
jejich potřebnosti, nezná víc, než pudovou touhu
prokázat se svému okolí. Protože kde nic není, ani
pánbůh nebere, zhodnocuje sám sebe jediným mož
ným způsobem: vymýšlí si nemožné, něco, co je niž
ší nežli on. Jakmile je vyrobeno horší a nižší, on
sám, aniž by se změnil, stává se bez vlastního úsilí
lepším a vyšším, a o to mu jde. Duchovní trpaslík
si vyrobil zrcadlo, v němž se mu zdá, že dorostl do
normálních rozměrů;
Jenom třicet let nás dělí- od temna, které v rámci
rasových zákonů pana Rosenberga posílalo milióny
lidí (včetně malých dětí) pod sprchy, ze kterých tekl
plyn, dělalo -z nich obludné hromady, které předčily
nejhrůznější fantazii a pak je spalovalo v pecích .-kon
centračních táborů. Dlouho jsem po té noční můře
věřil, že zrůdnost zdiskreditovala každou formu ra
sismu na věčné časy. Mýlil jsem se. Už zase slyším
0 špinavých židech, anonymní dopisy mi znovu obra
cejí žaludek (jak to, ze hájím'Izrael, což nevím. ..),
už zase člověk zaslechne, že Hitler věděl, co dělá,
škoda jen, že nedodělal svoje dílo. Krysy znovu vy
lézají z děr a nesou s sebou zápach nákazy, bacil
roste a bobtná, zárodky Herrenfolku vypínají hruď,
brzo bude zase doba k epidemii.
Doma v Československu, tam, kde nákazu pěstují
úředně, koluje v semizdátové formě nová sbírka básní
Jaroslava Seiferta “Morový sloup” . Je zřejmé, o ja
ký mor Seifertovi jde. Ale morů je mnoho a v koneč
ných důsledcích se vždycky sejdou u ostnatých drátů.
1 na ten rasistický se vztahují Seifertova slova:
“ .. . Jenom si nedejte namluvit,
že mor ve městě ustal.
Viděl jsem ještě mnoho rakví
vyjíždět do této -brány,
která nebyla jediná. . . "
Mor dosud zuří a lékaři
dávají nemoci patrně jiná jména,
aby nevznikla panika . . . ”
Mor ve městě neustal; sionismus je jiné jméno; v
kanálech je živo; pištějí tam nositelé nákaz.
Mám hlavu skloněnou, dusím se, jak zvracím nad
močůvkou.
považuje předseda Kuh
fuss za politicky motivova
né opatrenia a ako také
ich z hospodářského h ra 
diska odsudzuje.
Doteraz nevedno, ako
sa vyvinie situácia a či
sa podaří přesadit’ zákon

o zriadení spoločnosti.
Skór sa dá předpokládat’,
že sa to nepodaří. Zriadenie takéhoto úřadu by zna
menalo vážný prielom do
americkej liberálnej obchodnej politiky.
Dušan Lehotský, USA

1SL ML K S

ALAS

DOMOVA

-3-

Podvrh nebo upřímnost?
----SSmrýsB es. velvyslan
cem v e Finsku byl jmenoá a A. Kroužil (O. PavJossSý byl “pověřen jiný
■ i ■fikaly"), ve Švýcarsku
HL Moc (místo M. Lajoaška) a v Keňské republi
ce J. Hes (místo J. Uhra).
— Počátkem října byl na
aSešálm návštěvě ČeskosSaraaska předseda vlády
iránského císařství Amír
Abbás Hovejda.
— Dik 29. září zemřel
náhle v Bratislavě básník,
národní umělec Pavol Ho
ror. Nekrology čs. sdělo
vacích prostředků zdůraz
ňují především politické
zásluhy zesnulého.
— Při zájezdu do Východ
ního Německa se vzňal
autobus Divadla Spejbla a
Hurvínka, při čemž shoře
ly některé loutky, jevištní
konstrukce a aparatura,
takže divadlo je vyřazeno
na několik měsíců z provo
zu.
'
— Bývalý vedouqí samo
obsluhy v Karlových Va
rech - Doubí Milan S. byl
odsouzen na 10V) roku vě
zení, protože po tři roky
“krátil tržby” prodejny celkem o víc než 190.000
Kčs.
— Při společné schůzi vý
borů Sněmovny lidu a Sně
movny národů pro země
dělství a výživu koncem
září konstatoval zpravo
daj, že jen v sektorech
JZD, státních statků a v
lesním a vodním hospodář
ství byly zjištěny v loň
ském roce trestné činy
rozkrádání majetku- v so
cialistickém vlastpictví v
částce 63,700.000 Kčs.
— Čtenář Svob. slova chtěl
poslat známým do Kanady
povlaky na dvě postele a
ptal se, co je třeba zaří
dit. Redakce odpovídá:
“Podle ustanovení vyhláš
ky ministerstva zahranič
ního obchodu č. 31/1964
Sb. par. 2 je vývoz věc
ných darů bez poskytnutí
úhrady z ciziny přípustný
pouze na základě vývozní
ho povolení příslušné cel
nice. Podle par. 4 odst. 2
není na udělení vývozního
povolení právního nároku,
příslušné celnice povolují
podle interních pokynů vý
voz dárků do hodnoty Kčs
300.- při předepsání správ
ního poplatku podle vy
hlášky ministerstva finan
cí č. 138/71 Sb. Vývoz
těchto darů je ovlivněn si
tuací na vnitřním trhu a
řídí se podle potřeb naše
ho hospodářství. Na lůžko
viny celnice Praha vývoz
ní povolení neuděluje. Po
dle přílohy citované vy
hlášky lze bez vývozního
povolení zasílat drobné
dárkové zásilky do hodno
ty Kčs 100.- a váhy 1 kg.”
— Na zámku v Dobříši se
konala konference spiso
vatelů, představitelů ÚV
KSČ a ministerstev kultu
ry a školství na téma
“Dětská literatura v epo

še socialismu” . Na konfe
renci bylo pyšně konstato
váno, že Československo
má světový unikát a to
“Klub mladých čtenářů” ,
který má kolem půl milió
nu členů. Členství dětí v
tomto klubu je zamozřejmě dobrovolné. V Praze
také působí Klub mladých
diváků, který však má
“pouze” 8.000 členů.
— Čs. tisk si stěžuje, že
kapitalistický tisk neinfor
muje čtenáře o důležitých
událostech v socialistic
kých zemích. Naproti to
mu korhunistické noviny
uveřejňují vše podstatné
z celého světa. Tak se do
vídáme (26. 9.) tuto pod
statnou zprávu: “Největší
karbanátek na světě se
usmažil v západoaustralském městě Perthu u pří
ležitosti letošní ‘královské
zemědělské výstavy’. Měl
průměr 2.7 metru, vážil
500 kilogramů a spotřebo
valo se na něj maso ze
tří volů.”
— Ve Státním sanatoriu v
Praze zemřela ve věku 75
let bývalá
profesorka
AMU, zasloužilá umělkyně
Ilona štěpánová-Kurzová.
— Městský soud v Praze
odsoudil řidiče a závozní
ka ČSAD za kradení zási
lek při jejich převozu z
nákladového nádraží k
trestu po 8 letech žaláře
a překupníka na 2 roky.
Zjistily se krádeže v hod
notě přes 110.000 Kqs.
— Ve Špindlerově Mlýně
zemřel první profesionální
pracovník Horské služby
Otokar štětka, který svou
činnost vykonával více než
čtvrtstoletí.
— Úřad pro normalizaci a
měření uspořádal, v Praze
slavnostní konferenci k
výročí sto let podepsání
metrické konvence.
— Kriminalita mladých: V
Karviné byl zatčen 151etý
L. K. pro loupežné přepa
dení 491etého muže, které-'
ho zranil a jemuž ukradl
4.400 Kčs. - 191etý Jan Š.
přepadl v Ostravě-Zábřehu
dva učně, kterým odcizil
94 Kčs. - V Baršicích u
Uherského Hradiště byli
zatčeni dva školáci - 121etý a Mletý - pro zapálení
stohu. Vymlouvali se, že
stoh zapálili při kouření. V Praze byli dopraveni na
záchytku 161etý Petr S. á
lTletý Petr R. z Prahy 4,
protože leželi na ulici opi
lí a při zjišťování hrubě
nadávali příslušníkům VB.
— Novým předsedou Vý
chodoslovenského KNV v
Košicích byl zvolen Ján
Brondoš.
— V Horkách u žiliny by
lo dáno do provozu nové
rozhlasové vysílací středi
sko pro severozápadní Slo
vensko, Bylo vybudované
nákladem 10 miliónů Kčs.
Ústřední výbor Čs. stra
ny lidové vyhlásil na svém
zasedání v Praze závazko

Marcela Čechova
vé hnutí a socialistické
Redakci přišel dopis s nadpisem "k volnému použití'.'. Odeslán z Vidně,
soutěžení členů a organi
zací lidové strany na po opatřen podpisem a plnou adresou v Československu. Dlouhý a zajímavý do
čest XV. sjezdu KSČ.
pis. Psal jej údajně třiašedesátiletý otec z Prahy, který dostal od úřadů povo
— Náčelník Federální, kri lení k návštěvě dětí, které odešly do exilu v roce 1968.
minální ústředny v Praze,
Tatínek je zklamán. Kupodivu, nepatří k onomu běžnému typu návštěvníků,
v Bartolómějské ulici, podkteří
za námi do, exilu jezdí. Ti obvykle v komunistickém Československu nejvíc
plukovník Josef Janůrek
se svěřoval novinám, jak postrádají čerstvé telecí a mandarinky a úzkostlivě se vyhýbají otázkám du
získai švé vysoké postave chovních i faktických svobod nebo je přímo a otevřeně považují za podružné.
ní. Po Únoru uposlechl vý Našeho otce-návšfěvníka vůbec nezajímají výkladní skříně obchodů, ale naprpti
zvy Strany, aby se mladí tomu medituje o možnostech a úkolech lidí v exilu.
lidé hlásili k ochraně stát
ních hranic. Bylo mu 22 Píše: “. . . Jsem zkla
Zdá sé, že otec - nazý
“Řezáč psal do novin
let, byl spolehlivý, na hra mán, děti se úplně otočily vejme. ho pan H. - má mnoho let pod různými
nicích na Kvildě se osvěd
čil, proto byl odvelen ja od národnostní Otázky a oprávněné obavy, a to, co jmény, zúčastňoval se ofi
ko instruktor do školy pro nechtějí mít žádnou účast říká o exilu, je pravdivé. cielních schůzek i se svý
nové “ochránce hraníc” v na jakémkoli sdružování s Je zklamán, protože vě mi kumpány např. se SolLevoči a odtamtud pak krajany a spolupráci s ni řil, jak se dozví o odboji ženicynem,
Pachmanem
rovnou ke kriminálce v mi. U nás jsme k exilo v exilu a zatím se dovídá,
atd. Svým zhýralým živo
Praze. Tam se zřejmě ta
ké osvědčil, když to do vému tisku vzhlíželi jako jak jeho vlastní děti, tak tem zanechal 35.000 ' růz
k určité spáse a věřili v i ostatní se shodují, že ne ných dluhů. . . Do Zpra
táhl na náčelníka.
— Na prostranství před drobný, ale mohutný odboj má cenu cokoliv dělat. Je vodaje psal také Fišera,
vchodem do Janáčkova di- proti
;
utlačovatelům. Není diní, kteří k jeho zklamá známý od nás jako odda
vadla v Brně byla odhale- ani
; procento naděje, že by ní opravdu něco dělají, ný komunista, podvodník
na bronzová socha Leoše ,mohl přijít nějaký zvrat z jsou bývalí komunisté. O
a práskač. členem red. T a 
Janáčka v nadživotní veli- '
kosti. Je dílem sochaře S. vnitra, většina národa upí- - těchto komunistech má dy byl i Poppr, který dělal
Hanzla.
' irá své naděje na záchra-. pan H. tolik nějčerstvěj- v letech 49-51 dozorce v
— V Bratislavě se buduje nu
1 na západ. Tato víra : 3Ích informací, že to až Jáchymově, později zpě
mlékárenský závod nákla- ;jim pomáhá přežít a za zaráží. Pan H.' je v za vák a člen STB. Na Zá
dem 229 miliónů Kčs. Pojíbraňuje konzumaci
té hraničí jen několik týdnů pad odešel s pokladnou
svém dokončení v červnu hrozné
i
■ musel být velmi pilný, Svazu umělců. Další byl
propagandy,
která,
1977 má mít zpracovatel-i
skou kapacitu 300.000 l i' 1nepříjde-li změna, celé ná- lby nasbíral takové množ Fride, člen a funkcionář
mléka denně.
ství faktů. Píše-například: (Pokračování na str. 19)
. . JiI rody pohltí.”

Z parlamentního zasedání Severoatlantického společenství

Pochybnosti o dohodě
~z Helsink
^
Ve dnech 21. - ,26. září .sněmovali v dánském
hlavním městě delegáti parlamentů 15 členských
států Severoatlantického společenství, včetně fran
couzských a řeckých. (Vlády obou těchto států sice
vystoupily z jeho vojenské organisace NATO, fran
couzská ještě za dé Gaullea, řecká loni, po Kypru,
ale ve společenství zůstaly. Počítají stále s jeho
pomocí pro každý, najmě válečný případ.) Pří
tomna byla také.delegace portugalská. Zasedání v
Kodani bylo prvním západním sněmováním po Hel
sinkách. Zahájeno bylo jeho předsedou, americ
kým kongresmanem W. L. Hays-em, Pozdravné pro
jevy přednesli předseda "Folkefingu" (parlamentu)
Karl Skytte a dánský první ministr A. Jorgensen.
Velký politický projev měl generální tajemník
NATO a předseda Rady ministrů společenství, bý
valý holandský ministr zahraničí J. Luns. Byl ta
ké prvním, kdo v tomto shromáždění vyslovil zkla
mání nad postupem SSSR. Vzdor v Helsinkách slav
nostně podepsané dohodě, Kreml nezrušil ani jed
no z četných omezení, která v SSSR znemožňují
plné uplatnění lidských práv. Stejné kritiky a znač
né pochybnosti o tom, že by Kreml a satelitní ze
mě splnily svoje závazky, byly potom předneseny
(a často velmi vehementně) mnohými delegáty v
debatách o referátech ze tří komisí: vojenské, po
litické a kulturní. Za spontánního potlesku celého
shromáždění poukazovala řada řečníků na nutnost
bezpodmínečného respektování uzavřené dohody při
praktickém provádění všech usnesení z tzv. "tře
tího košíku" o volném pohybu osob, informací a
myšlenek napříč Evropou. Zdůrazňovali, že v tom

je vůbec hlavní smysl "Helsink". Jinak zůstane hel
sinská konference jen trapnou diplomatickou kome
dií a pokusem Kremlu o mystifikaci.
Na zasedáni byla projednávána řada dalších otá
zek týkajících se přímo Severoatlantického spole
čenství, jako otázek hospodářských, technologic
kých a finančních. Z politických otázek byl upou
tán hlavní zájem na nutnost smírného vyřešení
sporu mezi oběma členy aliance Řecka a Turec
ka, na situaci v Portugalsku a ve Španělsku a na
mimořádnou důležitost větší koordinace západní
diplomacie a zpevnění vojenské obranné struktury
v alianci. V tom smyslu byly také redigovány
všechny resoiuce a doporučení vládám členských
států.
Před ukončením zasedání promluvil také' politic
ký šéf amerického Pentagonu J. Schlesinger. Na
rozdíl od dosavadního šéfa americké diplomacie H.
Kissingera je Schlesinger znám svým střízlivějším
nazíráním na prospěšnost styků se sovětským blo
kem. Snažil se také vyvrátit nové západoevrop
ské obavy z eventuálního snížení amerických-nuk
leárních zbraní v Evropě.
Na oficielní pozvání předsedy a gen. tajemníka
Shromáždění účastnil se zasedání jako čestný host
také zástupce Shromáždění evropských podmaně
ných národů (ACEN). V četných rozhovorech s de
legáty, novináři a jinými čestnými hosty z vel
kých mezinárodních organisací měl tak příležitost
vysvětlit a zdůvodnit odmítavé stanovisko svobod
ných mluvčí ze střední a východní Evropy k "Hel
sinkám".
Tisk. služba Čs. por. sboru
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NEKROLOG
Olei ukou sm í dostali spomienku na zosnulého, ktorá nie je len běžným nekro
logem nad vzorným kňazom, ale připomene zaiste mnohým tiěž velmi živo doby
úHaku cikví a ich představitelův na Slovensku i v Čechách. Pripomenie nám
tiež nel'udské zachádzanie so všetkými, čo boli režimu nepohodlní. Veď i dnes
sa v žemlách, kde vládne komunistický alebo iný diktátorský režim, odohrávajú
tragédie 1'udí, kforí sa previnili len tým, že poslúchali hlas svojho svedomia a
že odmietajú myslieť a jednat' ako přikazuje vládnuci diktát.
HD
Dna 17. augůsta 1975 o vého Krista. Ako misionář ako kňazovi boli vždy cud2.45 hodině po dl’hej a svojej hlbokej viery kázal zie. Zo začiatku ho chceli
trpezlivo znášanej ťažkej slovo Božie nielen doma, najskór na svoju stranu zí
chorobě v 64. roku službě ale i po ostatnej Európe, skat’, vediac, že poživa tej
Pánu zasváteného života ba osud ho zavial i do najváčšej vážnosti v Evanodovždal svojho ducha USA. Všade milovaný iba jelíckej cikvi na Sloven
Stvořitelovi evanjelícky lásku a svornost’ rozesie- sku. Sl’ubovali hory - do
farár Jozef Juráš. Tak ho val, a keď sa vrátil do ly, vysoké funkcie. Naj
voří smútočné oznámenie. mov, ešte s váčšou láskou skór pekne presvedčivo a
Odišiel z našich radov a presvedčivosťou iba slo s úsmevom. Keď nepocho
v
kňaz čistého srdca, muče- vo Božie hlásal.
dili a přesvědčili sa, že
ník hlbokej a právej vie Husté, čierne bárkové všetky ich snahy sú mar
ry, nekompromisný a vzor mraky sa rozprestreli nad né, pristúpili k násiliu.
ný evanjelícky kňaz, vla našou vlasťou. Diabol, Bili a kopali ho, nedali
stenec a nadovšetko člo akoby bol z reťaze puště mu spať. Trápili ho hlavěk. Kalich utrpenia vypil ný, aby zničil vieru našich dom, smádom, neznesiteťaž do dna a právom mož otcov a praotcov. Krutý nou horúčavou i zimou.
no o ňom povedať, že komunistický režim sa ne Kňaz Juráš, dokrvavený,
zomrel předčasné ako jed milosrdné postavil na stra ale nikdy nepokořený,
na z nesčíšelných obětí nu pekla a vo svojich obe- trpěl. Silný vo svojej vienezmyslnej a krutej nábo- tiach si nevyberal. Požrel re, nepoddal sa. Jeho duženskej a politickej tyra tisíce ba desaťtisíce nevin ševná sila a sebavedomosť
nie páťdesiatich rokov v ných obětí a vo svojej zbě komunistov ešte viacej
silosti zúril tým viacej dráždila a tito vo svojej
Československu.
Počas jeho života hl’a- keď všetky jeho snahy bo krutosti a nel’udskosti iba
dal iba prameň čistej vie li marné.
pokračovali. Najviaeej ho
ry, aby ako služobník KriNebohý rev. Jozef Juráš potom bili po hlavě, smestov hlásal slovo Božie. stal sa jednou z prvých júc sa pri tom a vyhráNeustále študoval a vzdě obětí. Zatvorili ho a fa- žajúc mu, že budu biť dolával seba i iných a tak Iošne nepravdivo obvinili tial’, pokial’ nezmákne.
dával svojim f ar nikom nie- z vymyšlených tzv. trest Píchali mu ostré predmety
len seba, ale skutočne ži- ných činov, ktorě jemu pod nechty rúk i nóh, pi-

• Libuše Friedová, roz, Mlčochová, se narodila 17.
10. 1925 v Zdounkách u Kroměříže. Roku 1950 se
přestěhovala do Bratislavy, kde dnes píše hlavně
pro děti. Její příspěvky v slovenských časopisech
jsou charakteristické svou pestrou nápadností a poetisováním všedních zážitků. Děti ji znají i z rozhlasu,
pro nějž napsala dva seriály.
• Říjnový diplom ze dne 20. října 1860 stanovil zása
dy pro budoucí ústavu Rakouska a František Josef I.
jím slíbil uspořádání vnitřních, státoprávních poměrů
mocnářství a společně s manifestem národům a ně
kolika vlastnoručními listy je upravoval. Formulace
zemské autonomie, jež v něm byly vysloveny, před
znamenávaly příští rakousko-uherský dualismus. Zá
sada tohoto "neodvolatelného” říjnového diplomu by
la odvolána později ústavou ze dne 26. 2. 1861.
• Nejvýznačnějším dílem literatury psané latinsky
v prvním období naší literatury — tj. do konce XIII.
století — je Kronika česká (Chronica Bohemorum),
již napsal děkan pražské kapituly Kosmas, jenž
zemřel 21. října 1125. Byl vynikajícím stylistou a
uvědomělým Čechem, jenž nabyl svého vzdělání v
Lutychu. Jeho pokračovatelem se stal opat milev
ského premonstrátského kláštera Jarloch, který se
narodil r. 1165 a jenž přišel do Milevska r. 1187 ze
Želivi, kam jej přivedl tamní opat Goťšalk. V čele
kláštera stál opat Jarloch asi 40 let a jeho zájem
0 dějiny — zvláště české — se projevil v jeho kroni
ce, která vznikla asi v létech 1215-1222 a je dosud
zachována ve strahovské knihovně. Jarlochovi vdě
číme za cenné zprávy o-osudech českého přemyslov
ského státu v létech 1167-1198. Ostatky tohoto opatakronikáře. jenž zde zemřel asi 1228, byly ř. 1420
přeneseny (před zničením kláštera husity) na Zvíkov,
kde snad jsou dosud uloženy.
• Až na Poříčí sahala kdysi velká pražská za
hrada. která patřila hraběti Františku Antonínu šporkovi, významnému pokrokovému feudálovi své doby,
který si na svůj svátek 1. 10. 1701 otevřel divadlo,
původně ve svém paláci v této zahradě postaveném.
Pak pro ně dal postavit a opět zbořit dřevěnou bou
du. A konečně v r. 1724 postavil budovu kamennou,
jíž se říkalo Opera-Haus a v ní dne 23. října 1725
zahájil provoz benátský zpěvák Antonio Denzio se
svou operní skupinou operou Armida abbandonata.
Nás však zajímá hlavně to, že již 180 let před Sme
tanou se tu hrála opera Bartholomea Běrnardiho o bodových, podepsaným většinou významných spisova
Libuši. Tato opera La Libussa, jenž se vyznačovala telů ze sklonku století: Janem Nerudou, Svatoplu
bujnou fantasií a volným nakládáním s českou hi kem Čechem,' Jaroslavem Vrchlickým, J. V. Slád
storií, a jež byla napsána pravděpodobně na po kem, Aloisem Jiráskem a jinými. F. X. Svoboda,
pud impresária Sartoria podle vyprávění Hájkovy básník domova, jak jej směle můžeme nazvat, se
kroniky, měla však takový úspěch již v roce 1703, narodil v Mníšku pod Brdy dne 25. října 1860, a do
že se k ní po letech šporkovské divadlo vrátilo a naší literatury se zapsal jako básník, spisovatel a
uvedlo ji za principálství Denziova v r. 1734 pod no dramatik.
vým názvem Praga naseente da Libussa e Primi- • V Nových Dvorech u Opařan se narodil 25. 10.
1885 řádný profesor slovanských literatur KU dr. Jan
slav. Opera měla padesát sedm repríz.
• "Pane Bože! Všechny struny v srdci mém už po Máchal. Věnoval se studiu slovanského bájesloví a
praskaly, jediná jedna mi zbyla. Miluješ-li mě, dej, později littratuře českého obrození. Nejvýznačnějším
abych směl na ní zahrát píseň o lásce k této tvrdé, jeho dílem jsou třídílné Slovanské literatury.
kamenité zemi!” — to jsou slova vytesaná na pom • Básnickými sbírkami Zlatý máj, Skřivánčí písně,
níku Jindřicha Šimona Baara na Výhledech. A se- Zvony a zvonky položil J. V. Sládek základní kame
stoupíme-li z Výhledů, octneme se v Klenčí, v rod ny moderní české poesii pro děti, objevil v nich před
ném městečku spisovatelově. V jeho rodném domě necelým stoletím, jak bez suchého mentorování otev
—- v hojně navštěvovaném museu — je soustředěna řít dětskou duši skutečné poesii a pomocí jí i světu,
celá řada zajímavých předmětů, jež připomínají jed naplněnému citem, Obrazností a novými poznatky. V
nak J. Š. Baara jako spisovatele i jako kněze, ale Potštýně složil Bendi ke dvanácti básničkám ze sbír
1 chodský lid a kraj, jenž je nejčasíějšim námětem ky Skřivánčí písně nápěvy, krásné, svěží a dětské.
Baarových prací. A když odcházíte z klenčenského Básník Josef Václav Sládek se narodil 27. října 1845
hřbitova, kam byl Baar po své smrti dne 24. října ve Zbirohu.
1925. pochován, dojdete k přesvědčení, že snad nic • Osudy a tvorba Václava Tháma, pokud byly spja
nemůže lépe charakterisovat život a velikost jeho ty s Vlasteneckým divadlem, jsou odborným kruhům
díla, než prostota a jednoduchost hrobu, kde je ten poměrně dobře známy, ačkoliv i zde mají naše zna
losti jisté mezery. Od chvíle, kdy se české divadlo
to slavný Chod uložen k věčnému odpočinutí.
• Mníšek pod Brdy! — vyvolá průvodčí dodrko- v roce 1799 rozpadá a Thám se stává členem ně
tavší se lokálky do stanice. Nad nádražím zdálky vi meckých divadelních kočujících společností, začínají
ditelná nad hnědými kadeřavinami habrů stála vila se jeho stopy rozplývat, až docela zmizí. A tak ani
spisovatele F. X. Svobody. Už za jeho života v ní nevíme, kdy a kde skončil svoji životní pouť herec
byly dvě místnosti upraveny jako museum — jeho a spisovatel, divadelník tělem a duší. Je známo,
a jeho manželky Růženy. Starý vykládaný nábytek že část Thámovy knihovny je uložena v Polsku. Ži
se jen leskne, zlato z okrajů vzácných porcelánů, vot a osudy velmi nadaného Václava Tháma, jenž;
koupených většinou z mníšeckého zámku, přitahuje se narodil 26. října 1765 v Praze, vylíčil A. Jirásek
k sobě paprsky z očí, na stěnách visívalo několik v F. L. Věku.
obrazů — portrét F. X. Svobody i Růženy Svobo • Narozen 29. října 1815 vyrůstal doma v ovzduší
dové. Nejkrásnější památka minulosti byla v zará mravně přísném, ale národně neuvědomělém a upro
movaném pergamenu se staročeským vinšem kom střed stálých trudů hmotných. Otec s půltuctem dětí
ponovaným Čeňkem Zíbrtem k sňatku manželů Svo měl měsíční plat deset zlatých šajnů. Přes to vypravil

chali ho po celom tele,
hlavy nevynímajúc. Poru
šili mu tak nervový sy
stém. Kňaz Juráš bol ne
vinný. Po dlhých mesiacoch nevýslovného utrpenia počas jeho “vyšetrovacej vazby” ho i napriek
jeho nevine vědomě zločinne “odsúdili” k dlhoročnému likvidačnému trestu
ťažkého žalára.
Střetli sme sa a spriatelili vo Valdiciach, inak
tiež Kartouzami zvanými
v r. 1966. Svojim chová
ním, postavou a výzorom
sa kňaz Juráš už na prvý
pohTad lišil od ostatných
vázňov. Z jeho osobnosti
vyžarovalo niečo nadosob
ného, čo som až pozdejšie, keď sme sa viacej
zblížili vedel ohodnotit’.
Ako “odsúdený” dlhé roky
otrocky pracoval ako vá
žen v kryptě kostola, kde
nebolo okien a přístupu
vzduchu při stovkách ho
nácích plynových horákov
používaných pri spracovaní bižutérie pre export.
10 - 12, ba často i viacej
hodin denne včetne soboty,
ba často aj nedele, keď
vysoká norma sa nedala
inak splnit’. Bez dostateč
ného jedla, bez lekárskej
(Pokračovanie na str. 8)

dva starší syny na studia. V obou se na střední
škole probudilo vlastenecké cítění slovanské a pod
vlivem Kollárovým i básnické nadání. Kdežto se však
životní cesta staršího Karla poněkud uklidnila gymnasiální profesurou v Modré, ač jej tím nezachránila
od útrap a pronásledování, ohnivější a vášnivější
L’udovít štúr začal jako student theologie v Prešpurku
soustřeďovat své mladé okolí k společné práci kul
turní a k zápasu za rodné Slovensko. Roku 1844
se Ludovít Štúr rozhodl se svými přáteli k dale
kosáhlému kroku: opustil s celou mladou literatu
rou spisovnou češtinu a za spisovný jazyk slovenský
vyhlásil nářečí středoslovenské. A tak v létech čtyři
cátých dochází k odluce. Účinky, kterých chtěl štúr
dosáhnout, se však nedostavily. Rozchod s českým
písemnictvím, zklamání ve Vídni — slovenský lid, zve
daje se k národní svébytnosti, uzavíral se zároveň
do hranic uherského státu se vším strašným nebez
pečím isolovaného zápasu menšiny s většinou, štúr
se po rozkolu přímo staví na půdu uherského státu a
vykládá Slovákům, že podle řeči jsou sice národem
slovenským, ale politicky že patří do národa uherské
ho: “Sme občania uhorskí, sme Uhria.” A Kuzmány
tento politický patriotismus doplňuje na prahu roku
1848. prohlášením, že uherská země má zůstat mat
kou Maďara i Slováka i Němce: “Milujme ju rovnako ako matku.” Štúrovci brzy poznali, že je i zde
jejich důvěřivost zklamala a v roce osmačťyřicátém
zase zplna obnovili styk a spolupráci s Čechy a je
jich slovanské nadšení se po letech měnilo v toužeb
nou víru v jedinou spásu z Ruska.
• 31. října' 1965 zemřel ve věku 101 let spisovatel
a pohádkář Josef Štefan Kubín. Nejosobitější je
ve svých veselých historkách a anekdotických pří
bězích plných pohody, zdravého humoru a optimismu.
Na počátku své spisovatelské dráhy se, věnoval bá
dání národopisnému a dějinám českého divadla a pře
kládal z francouzštiny.
• Pro zajímavost ,jen uvádím, že dne 31. října 1790
se objevil nad Prahou první balon.
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Pro změnu krok za krokem
Ferdinand

Peroutka

Doslali |sme dopis: Jakou politiku vlastně zastáváte? Když se na nás takto přísně dokročí, dáváme
» myšlenky do pořádku. Podle našeho mínění zastupujeme tyto ideje:
1) Politika je praktická činnost mezi lidmi, liší se od osamělé činnosti literáta, který doma píše na
■papír.
2) Lidé— lidstvo — dlouho toužili a vzdychali po demokracii. Když přišla, držme se jí bez horečného
bažení po věcech nových. Vyzkoušejme, co dovede.
3) Demokracie není dílo přírody, je dílo člověka, které musí být pěstováno a ochraňováno, jako ostat
ně všechny dobré věci.
4) Demokracie má své nástroje, jedním z nich je kompromis. Kdo vyhlásí "Pryč s kompromisem", nevytilašuje to jen sobě, nýbrž také jiným, kteří možná jsou bezohlednější nebo silnější.
5) Lidé se na,rodili a chtějí žít. Není k nim laskav, kdo pomlouvá život. Buď život na naší planetě vznikl
jako celkem politováníhodný omyl Vesmíru, n^bo je sláva v tom, že život existuje. Mají lidé, třeba i v
kamenném jinak Vesmíru, vůli a ' sílu, aby vydrželi privilegium existence a vědomí, jež jjm bylo uštědře
no? Mohou nalézat zalíbení v existenci? Kam směřuje jakoby organisované hanobení života? Toto je otaz
ník nad velkou částí nejmodernější literatury.
6) Od větší věci k menší. Po dlouhém toužení generací vznikl samostatný československý stát. V bouř
livé naší době svítí a zhasíná. I když zatím nebyl trvalým faktem, je trvalou tendencí. ■
7) Žijeme v době srážek protichůdných tendencí, z nichž některé nejsou více než lehkomyslnost nebo
vycházejí z nevědomosti, ale přece se vypínají. Jak v tomto zmatku zachránit praktický život?
3) Domníváme se, že existuje něco, co zasluhuje jméno český realismus. Postupně, každý ve své době,
jej vyjádřili Havlíček, Masaryk, Karel Čapek. Je-li možno, umíme-li, chceme český realismus dále pě
stovat.
Vedle mrtvých je třeba Nesympátisuje s enthu- neznámý, nebo aspoň není muto pestrému roji kniha
také živých spojenců. V siasmem, vidí v něm spí citován v debatách. Pop- mladých německých so
západním Německu vyšla še překážku. Avšak sou per ozřejmil charakter ciálních demokratů je té
kniha, v níž mladí sociál časný argument bývá'. svého filosofování, když měř asketicky disciplino
ně demokratičtí ekonomo "Je tak nadšený, že jistě napsal: “V politice jako v vaná. Praví se v ní: “Mí
vé vyjádřili své smýšle má pravdu!” Nebo. "Ob medicíně ten, kdo slibuje sto abychom odhalovali
ní. Kniha nabývá význa sadili universitu, vyhnali příliš mnoho, pravděpo pravdu, snažme se aspoň
mu tím, že k ní napsal profesory a pálili archi dobně je šarlatán.”
varovat se omylů.” “Nej
Místo aby
rozvíjela naléhavější problém je za
předmluvu nynější vůdce vy; jak velice si musili
vlastní a novou theorii o mezit zbytečné lidské
německé sociální demok být jisti!”
racie a zároveň německý
Nechuť k enthusiasmu všech věcech, kniha spíše utrpení.”
“Politika je
kancléř Schmidt. Z toho možno nalézt i tam, kde zkoumá theorie dosavadní. pragmatické jednání.”
můžeme usoudit, že kni by to laik nečekal, v ra Je to značná zásluha. Kdo
Jak pro sociální demok
ha nechce být a není vzdá dikálním
Friedrichu si dává záležet na tom. raty je nevyhnutelno, kni
lena praktické politiky.
Nietzschovř. “Kdo chce aby vyžadoval vždy novou ha se zabývá marxismem.
Kniha zastupuje směr, psát pro pravdu, nesmí theorii, vystavuje se ne
Uznává, jak snad všichni
jejž nazývá kritickým rea psát pro enthusiasty” , na bezpečí. že ji dostane. To
uznáváme nebo bychom
lismem. Zastává se stříz psal Nietzsche. Autoři kni likrát jsme to viděli. No
měli uznávat, dějinnou zá
livosti, což je dosti odváž hy se dovolávají sociální vá theorie zabliká v jed
sluhu Marxovu. Nejživějné v této době - před sou ho filosofa Karla Poppera, né sezóně a uhasne v n á 
šímí barvami Marx nama
dem literátů a mládeže který je v Americe skoro sledující.. V poměru k to
loval
nezapomenutelný
obraz lidské tísně a utrpe
ní. jež dovede způsobit ne
Vláda státu Victoria zřídila
kontrolovaný kapitalismus.
Kniha uznává velikost to
hoto výkonu - s' tím kri
tickým dodatkem, že Marx
Učil poměry své doby, ka
pitalismus ze začátku de
vatenáctého století, jemuž
se kapitalismus století
(COMMUN1TY SERVICES CENTRE)
i
dvacátého nepodobá.
PORADNÍ ÚŘADOVNU PRO PŘISTĚHOVALCE
Také politické postavení
dělnictva v Marxově do:
ÚŘADOVNU PROTI DISKRIMINACI
bé a v naší se sobě na
PORADNÍ ÚŘADOVNU PRO ŽENY
prosto nepodobají. V tom
v
' VLÁDNÍ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ
(Pokračování na str. 6)
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♦ Sochař Pavel Kučera, který žije v Melboume, je
autorem drobné stolní plastiky v bronzu stylizující
ženskou postavu. Plastika stojí' | 35 a distribuje jí
Beethoven Arts, 245 Nepean Hwy„ Parkdale, Vic.
3194.
♦ Sedmdesátiletý pianista českého původu Rudolf
Serkin je pokládán za nejautentičtějšího soudobého
interpreta. klavírního'díla L. van Beethovena. Patří
mezi světovou extratřídu, žije na své farmě v se
veroamerickém Vermontu. Za posledních šest leť
udělil jen jediné interview, pro New York Times, při
kterém odmítl mluvit o sobě, byl ochoten disku
tovat jen o hudbě a snad ještě o svých dojnicích, na
které je velmi pyšný. Serkin koncertuje v. říjnu v
hlavních městech australských států, turné organi
zuje ABC.
♦ Brožuru věnovanou zejména národnostní a nábo
ženské persekuci na Ukrajině (Ukraine — A Chri
stian Nation) vydalo v Melboume Ukrainian Catholic
Eucharistie Committee in Australia.
(Pokračování na str. 6)

1

R. C. Kugler & Associates •

Spolupracovníci, mluvící mnoha, jazyky, jsou připraveni pomoci Vám.

■ má

Kulturní drobnosti
► .Galerie Krause, Pfáffikon (curyšské předměstí)
e Švýcarsku je známá v exilové veřejnosti pořáláním výstav čs. výtvarného umění. V současné do>ě tam vystavují své obrazy tři exiloví malíři —
Iross, Schovanec a Šťastný.
►Galerie Europe v Melboume (spodní podlaží hotelu
iouthern Cross) pořádá jubilejní výstavu grafiky a
:romě grafických listů Daliho a jiných zde najdeme
>ráce Petra Herela, o jehož uvedení do melbournkého života jsme jíž referovali.
► Nakladatelství Pan Books v Londýně vydalo již
>opáté román Nevila Shute — The F ar Country.
5s. lék ař— uprchlík zjistí po svém příjezdu do Austráie, že mu zákony zabraňují provozovat lékařskou
>rofesi, pracuje jako dřevorubec v buši a teprve
>o riskantní záchraně života zraněného dřevorubce
:íská uznání a oprávnění pracovat jako lékař — což je
>ohužel pravda jen v románě.
► Další zajímavá knížka o českém lékaři je vypra/ování a vzpomínky samotného autora — G. Fraiíeau. Knížku nazvanou Sbohem moře, sbohem oceáíy! vydalo pražské nakladatelství Svoboda (1975, str.
!64, Kčs 21), autor, zřejmě po otci Francouz a po
natce Čech, dostudoval medicínu v Praze těsně před
izavřením vysokých škol v roce 1939, přes Polsko se
lostal do Francie a. odtud do Anglie, kde v březnu
L941 vstupuje do loďstva de Gaulleovy Svobodné
Francie a jako lodní lékař slouží až do konce války.
Fraineau vypravuje o své službě nejprve na obchod
il lodi transportující munici do Singapuru (téma již
nnohokráte literárně zpracované, snad ale poprvé
íeským autorem), později na korvetě lovící ponorky.
► Významného úspěchu dosáhl v Lucembursku žijící
/ýtvarník Ota Nalezinek, o jehož malířské práci se
iiž Hlas domova zmínil. Na dopisech přicházejících
s Lucemburska nyní můžeme najít známky, které
Xíalezinek výtvarně připravil. Jde o sérii se sportovlímí motivy — krasobruslení, vodní lyžování a horoezectví. Přinášíme reprodukci jedné z nich.

; Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

Jste vítán, použijete-li těchto služeb, které jsou ZDARMA.

Telefon: 67-6841

-5 -
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Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-242J ,
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 318?
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Pro změnu krok za krokem
(Pokračování se str. 5
také asi všichni souhlasí
me - s výjimkou sovět
ských komunistů, kteří
často ze svých důvodů za
mlčují rozdíl mezi dvěma
dobami. Povaha kapita
lismu ze začátku devate
náctého ! století svedla
Marxe k falešným pro
roctvím, z nichž nejomyl
nější bylo toto: propast
nemilosrdnosti mezi maji
teli výrobních prostředků
a dělníky bude se dále
prohlubovat, až nastane
stav naprosto nesnesitelný
a vypukne vzpoura otro
ků.
Život šel jinak, mírněj
ší cestou. Marx zanechal
-za sebou prázdný prostor
mezT pomýleným proroc
tvím a skutečností. So
větští komunisté - vědomě

- v tom neudělali nikdy
pořádek a vyplňují toto
prázdno podle své libosti.
Jejich libost je taková, že
po otroctví hospodářském
nastolují otroctví politic
ké.
Autoři knihy si počínají,
jak si má pozorovatel po
čínat: pozorují. Historie
jednoho století je přesvěd
čila, že politická síla so
cialismu rostla současně
se silou demokracie, a že
vymoženosti sociální, uko
jení hmotných potřeb, ro
stly zároveň s rozvojem
výroby a vynalézavosti,
jimž západní demokratické
státy nestavěly do cesty
žádné ideologické překáž
ky. Z toho autoři knihy
usuzují, že demokracie je
systém, v němž “se na
konec rozum nejspíše u-

i
Velký výběr vín, lihovin a piva
I
't
,
dodáme kamkoli v Austrálii
i
za velkoobchodní ceny
|
platní” . Jak jim se jeví, povinností vybojovat lid 1
Ceník na požádání
(
pravda je rozdělena. Karl stvu účast na této jejich i
Popper žádá takovou po pravdě.
litickou rozpravu, v níž
Mladí němečtí sociální J. KINDA & CO. PTY. LTD.
účastníci “třeba se i dají demokraté odhalují souvi
cr. Jonas & Victoria Sfs., Richmond, Vic.
,
přesvědčit jinými". ”V zá slost mezi Utopií a nási
Telefon: 42-4782
sadě” , praví Se v knize, lím. Utopistovi se zdá, ze
nebo: 104 Millers Rd.ř Nfh. Alfona, Vic. 314-6281
“všechny posice je možno se lidé pomalu šourají; cí
kritisovat.”
tí, že je oprávněn je po
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
Uznáme-li, že všechny hánět. V pravém opaku
posice (názory, přesvědče se mladí němečtí sociální
uchylují do M m iiu iuH um iiiiu m iim iH iim u iiiH iiiiiiiiuiiiiiu iiiiiim
ní) možno kritisovat, moh demokraté
všestranné
skromnosti.
Do =■
lo by se nám zdát, že byla
Provádíme veškeré práce optické
jš
nalezena základna snášen spěli k přesvědčení, že po Si
přesně, rychle a za levné ceny
=
livosti, principu'kompromi litika, všechny politické
su. Nelíbí-li se někomu these, jsou obtěžkány ne
slovo “kompromis’', může jistotou. Z toho jim vyplý
=
573 Hamptcm St., 5
me říci: “ohled na všech vá nutnost demokratické
ny
stránky
pravdy” . methody, která prostřed
Avšak nemnoho tím získá kuje mezi mnohostí poli
me. Jsou takoví, kteří po tických cílů, doporučuje
hrdají jak kompromisem změnu “krok za krokem”
Telefon 598-5756 • E
tak ohledem na všechny a vždy hledá dostatečný
souhlas většiny.
stránky pravdy.

!

Je možno všechny posi
ce, názory kritisovat? So
větští komunisté nám pra
ví, že nikoli, že jejich po
sice je nekritisovatelná.
The National Bank
Nekritisovatelná do té mí
ry, že jim dává spoustu
se snaží ze všech sil
zvláštních práv, od práva
na pronásledování jedinců
udržet hodnotu
až po právo invase. Sověty
jsou
přesvědčeny nebo si
vašeho dolaru
usmyslily, že budou pře
Tato kniha, která je zdarma, to prokazuje.
svědčeny, že odhalily a
Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
osvojily si jedinou existují
pracovat. Je proso znepokojující pozorovat, jak se cí pravdu,
“absolutní
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato ideu”, povýšenou nad
kniha “Vaše pemze a váš život” — “Your money
všechny polemiky. Jindy
and your life” — právě teď tak cenná
říkají, že zastupují “ze
Kniha m á '160 -stránek (s určitým volným
místem pro poznámky) a měla by cenu pěkných nit historie” .
pár dolarů. Při zjištění pak, že je tato kniha
Po první Světové válce
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
polemisoval Karel Čapek
Je to praktická domácí příručka o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
proti absolutním ideám:
vražedná válka vznikla z
^ .. ...
”, “
kupování nového
víry států, že zastupují
' '
i"** nebo použitého
' auta, placení
absolutní, nekritisovatel| daní, životních
| pojistek., poplatků nou pravdu a že je jejich
| z
to

Toto je schopno vyvolat
jen zívnutí na straně
obratně píšících radikálů.
Nemá představa střízlivé
politiky žádného spojence?
Má, ale je pomalý, často
přichází až po katastrofě.
Josef Čapek, bratr Karla
Čapka,
napsal knížku
“Kulhavý poutník” . Kníž
ka je o tom, co po obou
stranách cesty vidí ten,
kdo po ní pomalu kulhá,
a co nezpozorovali ti, kte
ří kolem něho dychtivě a
hrdě přeběhli.
Pro kulhavého poutníka
mluví historie. Tolikrát se
už stalo, že ti, kdo se
rozběhli, zastavují se a
rozhlížejí, jdou i kus ce
sty zpátky. Tu je kulhavý
poutník dostihne, jak sedí
v příkopu u cesty a- čeka
jí na Godota nebo na něco
jiného. Četli jsme vyznání

I ^ jT C H R P A
| Optical Service

5 iim iu iiiim m iiim iiiiiiiiiiiim iim m iiiim iu m im iiiiiií

Kulturní drobnosti
(Pokračování se str. 5)
♦ Australian Broadcasting Corporation oznámilo di
rigenty, sólisty, doprovázeče a hostující soubory abo
nentních koncertů v sezóně 1976. V plejádě známých
jmen jako Pendrecki, Sanderling, Brendel, Wilkomirska a jiní jsme také našli houslistu Ladislava
Jáska, který nyní žije v Sydney. Mezi třicítkou
umělců jsou to pouze tři působící v Austrálii — Jásek je mezi nimi. Můžeme ho uslyšet 26. října, kdy
v Camberwell Civíc Centre hraje Stamicův houslový
koncert na hudebním večeru věnovanému oslavě na
šeho národního svátku.
♦ V roce 1947 měla ve Smetanově divadle v Praze čs.
premiéru čtvrttónová opera Aloise Háby (opera v
Mnichově ji uvedla již v roce 1931). U znalců vyvo
lalo Hábovo novátorské pojetí hudby obdiv, u publika
rozpaky. Hábova Matka nedávno vyšla na gramofo
novém snímku, kterou časopis Records zařadil mezi
“Pozoruhodné desky měsíce” . S ještě větším ohla
sem se setkala další nahrávka — 4. symfonie c moll
“Velká noc” J. B. Foerstra (orchestr FOK řídí V.
Smetáček). O Foerstrově hudbě referovali v časopi
sech The Gramophone, New Yorker.High Fidelity a
další — všechny pozitivně.
IP
bývalého radikála. Končí: ležité je zachovat svobod“Uvědomil jsem si, jak né bádání a racionální
složitý, je svět a jak dů- rozpravu.”
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o jiných peněžních
záležitostech.
Požádejte o
výtisk ředitele
nejbližší filiálky
Národní banky.
Netvrdíme, že
známe metodu,
jak okamžitě
odstranit inflaci,
ale touto knihou
můžeme zmírnit
JeJÍ náraz. A to
je dobrý začátek.

X National Bank

i

VELKÝ VYBER JAKOSTNÍHO

1

PRVOTŘÍDNÍ

1

»
1

MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

p r a ž s k é š u n k y , d o m ácí já t r o v é k n e d l íč k y ,

SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY

TÉZ K DOSTÁNÍ
V

PRAVÉM

MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA
A JELENÍ MASO

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

U Z E N A Ř S T V f __

KtW CONTININTAl BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMAUGOODS Pty. ltd.
326 High Street, Kew, Vic.

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38

'

300 P-950

|

číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
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Peter Pasek: Tokio volá Honolulu (Konfrontace, Curych, 1975)

Tajemství lůžového kódu
Pod tímto názvem vyšla tato typická ukázka české literatury faktu poprvé
roku 1970 v Československu, její zbytek zabavilo ministerstvo školství a kul
tury po autorově útěku téhož roku. Líčí události, které vedly k přepadu ame
rického přístavu Pearl Harbor na Havaji, přepad sám a osud jeho strůjců.
Kniha zabírá časový úsek od prosince 1935 áž do června 1945. Je rozdělena v
krátké, i několikařádkové kapitolky, jejichž dějiště se střídá; vzájemně na
sebe vnějškově nenavazují, ale vnitřní souvislost je přísně zachovávána a
čtenář si může složitý děj poskládat jako barevné kamínky v pestrou panorámu historických událostí, jež byly příčinou vstupu Spojených států do II.
světové války.
Začíná se pověřením ně ' nou posádkou činil “nevi
mecké
spiónky
Rosy ditelnými” : šrouby těchto
Krammové vyzvídat na živých torpéd reproduko
Američanech, posádkou v valy šum, jaký vydávají
Honolulu, informace pro hejna ryb. Ani neshody ve
nacistickou protišpionáž. litele tichomořské flotily
Děj se přenáší do Bílého Spojených států admirála
domu ve Washingtonu, kde Kimmela s velitelem ame
president Roosevelt podpi rických pozemních sil na
suje zákon o omezení vý Havaji generálem Shorvozu, do tokijských vlád tem nepřispívaly zrovna k
USA.
ních kuloárů, hotelů, na obranyschopnosti
ostrov Šioku, kde japon Washington japonské voj
ský admirál Isoroku Jama- sko podceňoval: nejenže
moto zbudoval tajné stře dotoval zlepšení obrany
disko japonských námoř Havaje pouze 320 tisíci do
ních sil, vypadající a vy larů (ačkoli Kimmel, když
bavené přesně jako Pearl se v únoru, dozvěděl od
Harbor, a podnikal na něj rozvědčíků, že se Japonci
už roku 1939 cvičné nále; chystají na Pearl Harbor,
ty. Už třetího února 1940 žádal aspoň šestadvacet
se začalo vážně ve vlád miliónů), ale mlčky dovo
ních kruzích - hlavně nový loval i nadále dodávky vá
ministr války Tojo - uva lečného materiálu, nafty a
žovat o válce s Amerikou. strojního zařízení do J a 
Této konkretizaci dávných ponska, třebas obchodní a
Jamamotových plánů na lodní smlouva mezi oběma
pomáhalo, že Japonsko mě státy vypršela už v led
lo tehdy 'lépe vyzbrojenou nu.
armádu než Američané. V A byli tu j schopní ja
lednu toho roku vyzkoušeli ponští špióni: Kramme,
vynález, který jejich ka Krammová, Okuda, Mopesní ponorky s dvoučlen- rimuri, hejno “gejš” na

KOHOUTOYINY
Napsal Jára Kohout

AUTOBUS
Jsou stejné věci tam i tam. Hádat se s vrchno
stí je velice těžké.
Čekal jsem na autobus. Dlouho žádný nejel. Na
jednou jeli čtyři prázdné za sebou. Stěžoval jsem
ši na Triborrow Bus Company. Řekli mi, že s tím
se nedá nic dělat. Řidiči mají silnou Unii a ta nedo
volí, abychom jim dali pokutu za takovou svévolnost.
Hlavni důvod je asi ten, že v New Yorku se jeden sa
motný autobusák bojí sám jet.
■A tam na druhé straně? Jeden soudruh se moc
zlobil, že zmeškal autobus, ale né svou vinou, nýbrž
vinou toho autobusu. Chtěl jet na pohřeb do Jiren
a přišel na stanici už o čtvrt hodiny dřív. čekal ho
dinu, ale autobus' nikde. Konečně se svěří se svým
rozhořčením jednomu soudruhovi, spolučekateli a ten
povídá: “Autobus do Jiren? Ale ten přece dávno jel!
Byl tady přesně podle jízdního řádu. ale bylo na
něm napsáno, že jede do Boleslavi. Ale do Boleslavi
nejel, já to poznal podle šoféra. Ten šofér, co tam
seděl, ten' jezdí vždycky do Jiren. Víme!” Soudruh
potom telefonoval na konečnou stanici autobusu a tam
mu potvrdili, že autobus do Jiren opravdu jel.
Jak si vysvětlíme tento nepořádek ve skvělé zná
rodněné dopravě? Ať se soudruzi nerozčilujou. To ne
ní nepořádek. Dozvěděl jsem se, důvěrně, že je to
nové opatření proti spiklencům, rozvřatníkům a ná
vštěvníkům z ciziny. Je to na ně moc chytře po
líčeno. Třeba si jede nějaký rozvratník z Austrálie

Honolulu, ktere se větši
nou za trochu lásky dozvě
děly od amerických důstoj
niku, co chtěly, a ještě za
tepla to hlásily výš. Byl
tu ovšem protihráč: ame
rická a sovětská výzvěd
ná služba v Japonsku samém: Richard Sorge, do
pisovatel Frankfurter Allgemeine Zeitung, zprávo-,
daj francouzské tiskové
kanceláře HAVAS Branco
Vukelič, Joseph Newman
z 1New York Herald Tri
bune. Pašek velmi pouče
ně a napínavě líčí jejich
tajnou hru, jejich vliv na
události,' i zatčení cizích
špiónů v Japonsku.
Japonci měli na havaj
ském ostrově Oahu roz
místěno 235 agentů.
Určitou - a ne malou vinu na pearlharborské ka
tastrofě nesou i američtí
šifraři. Od 22. listopadu
1940 znali japonský námoř
ní kód, sloužící k šifro
vání zpráv japonské bitev
ní flotile. 27. června 1941
se jim podařilo zmocnit i
takzvaného růžového kódu,.

v kterém japonské mini
sterstvo zahraničí šifrova
lo depeše pro japonská
diplomatická zastoupení:
když Japonci převáželi do
Spojených států šifrovací
a dešifrovací stroje, orná
mili američtí agenti japon
ské hlídače preparovanými cigaretami a za dvě
hodiny jejich “nirvány” se
důkladně seznámili s útro
bami složitých instrumen
tů. Třebaže tedy oba kó
dy američtí šifraři znali,
vyhodnocovali depeše a
hlášení jen zčásti nebo
liknavě.
Takových opominutí uvá
dí Pasek několik, my se tu
zmíníme jen o pravděpo
dobně nejzávažnějším: Mi
nisterský předseda Tojo
poslal 19. listopadu 1941
depeši všem japonským
misím v zatiraničí, v níž
uváděl hesla, která bude
vysílat japonský rozhlas
na krátkých vlnách pro
případ, že by hrozila vál
ka Japonska s některým
ze tří států, zainteresova
ných v Pacifiku, s Ame
rikou, s Velkou Británií
nebo se Sovětským sva
zem. Šifraři jí rozluštili
až 1. prosince, ale stejně
si jí nikdo nevšímal, z taj
ných archívů ve Washingtoně se ztratila. Jen regi
strační čiVo 1128 po -ní
zbylo . .. A je tu další
faux pás náčelníka ame
rického generálního štábů

piklovat do Boleslavi, ale tu máš! On ho znárodněný
autobus odveze místo do Staré Boleslavi na hřbitov
do Jiren a je po piklech. škoda, že už v době svá
tého Václava nejezdili státní autobusy. Považte si,
vrahové svátého Václava by se do Boleslavi vůbec
nedostali. Místo toho by se z ničeho nic octli v
Jirnech, následkom čehož by se vražda svátého Vác
lava nekonala, dějiny by se ubíraly úplně jiným
směrem.
Škoda, že jsme komunisty peměli v. ČSSSSR už o
tisíc let dřív.

DĚDICTVÍ
Dneska vícero starších lidí vidí prospěch v tom,
že se dobrovolně hlásí do JZD. Mnoho členů Jednot1
ných Zemědělských Družstev dostaío povolení k ná
vštěvě ciziny, když řekli, že jedou studovat nové
methody americké krmivosti. Mladý Říha ještě k
tomu má velmi bohatého starého strýce v Texasu
a československá vláda má naději, že by po něm'
mohla dědit. Samozřejmě něco z dědictví by také dor
stal Říha. On je dobrý chlap, výborný krmič vepřů,
a je to pro něj záhada, že dostal pas. Je mu 34 roků
a za 6 měsíců se má vrátit. Tátu neniá. Byl v hospo-'
dě s mámou, když tam s ním byla rozlučka. Muzi
kanti mu zahráli a Říha pronesl smutnou řeč:
“Nerad odcházím ze své jizby, ze které mám hez
ký výhled na pilu. V noci se dívám na měsíc. Takm
vý měsíc nebude vice v Americe. Opouštím stroje
bez součástek. Bude mi u srdce divně. Bude se mi
opravdu ^stýskat, když v obchodech neuvidím hubaté
prodavačky na zákazníky, když neuvidím to rozkrá
dání socialistického majetku. Drazí družstevníci, dra

Zkoušeni smrtky
Pavel Javor
Pokouším smrtku. Nechať zjeví mi,
co mrtvého tu bloudí mezi živými,
co chvěje se, jak cizí tváře za sklem
v obraze na sítnici náhle prasklém,
co nemá tvář a hlas a ani stín
a prudce padá přímo do květin —
Pokouším smrtku. Už nám lože stele,
neslyšeně propadá se s námi do popele
a v každém dechu, v každém jejím stehu
nahmatáš verš a jeho hořkou něhu,
pod nohou váhavou když praská suchá klest
a její ruce tápou přes pelest —
/
Pokouším smrtku. Nechať zjeví mi,
co mrtvého tu bloudí mezi živými . . .
(Ze sbírky Chléb podaný hostu, 1975)

generála Aíarshalla (pů
vodce tetický UNRRV):
poslal na Havaj oznámení
o japonském skoro-ultima tu linkou společnosti We
stern union a nikoli pří
mou
ráciiotelegrafickou
linkou, kiei ou měl k dispo
sici . ..
Pašek věnuje zvláštní
pozornost složitým diplo
matickým jednáním Wa
shingtonu, s Tokiem. Před
čtenářem se rýsují plastic
ké postavy ř . D. Roosevel
ta. jeho důvěrníka Harrvho Hopkinse, amerického
velvyslance v Tokiu Grawa a jiných amerických
diplomatů tehdejší doby.
Na druhé straně osoby je
jich protihráčů, prince Konoje, jeho nástupce ve

funkci ministerského před
sedy Toja, japonského cí
saře, k t.rý se do poslední
chvíle bránil válce a pod
lehl jen nátlaku spolku ja
ponských generálů, “ če r
ného draka” . Poměrně
krátce se zastavuje u pře
padu samého, asi proto, že
výsledek je obecně znám:
pro Spojené státy 2413
mrtvých a 1178 těžce zra
něných. zničeno devět bi
tevních lodí, křižník, c\ičná loď, pět torpédoborců
a 250 letadel, mezi nimi
i zbrusu nové B-17. Japon
ci ztratili všehovšudy 55
mužů a 29 letadel. . .
Vinu na této katastrofě
rozděluje Pašek mezi pro
radné japonské diplomaty
(Pokračování na str. 8)

há kybernetická společnosti, nedočkám se odcikánění našeho venkova, nedočkám se zvýšené bytovosti,
kantínovosti, kukuřičnosti, samoobsluhovosti, záhumenkovosti, prokáďrovanosti ani ideologické nadstavbovosti. Hygienik už mě nebude dělat nohy, že krmím
své svěřence bramborama. Opouštím mnohotvárnost
a jednotu žlabu. Opouštím vetché a pořád stejné
družstevnice a družstevníky. Mladý tady žádný není.
Kdo se má pořád dívat na tu stejnou sestavu!
Buďte s Bohem lesy, které šumí v sobotu a v
neděli dvakráte. Mládeži a Máničkám nepřípustno.
Vzduch zdarma!
Vím, že v kapitalistické Americe, kde je člověk
člověku vlkem, mě budou urážet zisky, které tam .
mají cowbojové. Nechci zůstat starým mládencem.
Tolik jsem se tady namáhal, ale žádná mě nechtěla.
Mnohé venkovské fajnovce jsem se líbil, ale když
jsem se představil jako krmič vepřů, bylo po sympatijích. Přivezu si voňavku za peníze, které mě zů
stanou z dědictví po strejdovi. Vrátím se samozřejmě
hned jak napíše poslední vůli! Nebojte se, že se
ztratím! Budou mě hlídat ti, co pojedou se mnou. Bu
dou to dva advokáti z Prahy.
Musíme si vzájemně pomáhat! Proto volám: “Vše
pro prasata!”
—

-

★

—

"Američan" Jára Kohout, známý z předúnorových
pražských operet a filmů, přiletí v druhé polovině
listopadu do Evropy, kde bude mít několik předsta
vení pro krajany a to ve Švýcarsku, Francii, Anglii
a v Rakousku. Můžeme snad také prozradit, že vy
jednává cestu do Austrálie na březen příštího roku
— j a k s i v r á m c i m ě s íc e a m e r i c k o - a u s t r a i s k é h - o přá
telství.
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Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do lO hodin večer,1
v neděli óč 12. hod. polední do 9 hodin večer,'
v pondělí zó vřeno.
. i

1

' i

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

i

1 , . Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných. ,
CZECHOSLOVAKIAN COUNTRY CLUB
uspořádá v neděli dne 26. října 1975 v 11 hodin
dopoledne důstojnou oslavu národního svátku na klu
bovním pozemku (roh Devonshire a Lea a Clark
Roads, Hoxton Park). Po oslavě bude následovat
lidová veselice, členové, jejich přátelé a celá čs. ve
řejnost jsou srdečně vítáni.
Výbor Cz. C. C.
Kniha ruského spisovatele Navrozova "The
Education of Lev Navrozov", čili "Výcho
va a vzděláni Lva Navrozova", jejíž pod
titul zní "Život v uzavřeném světě kdysi
zvaném Rusko", vydalo newyorské naklada
telství HárpePs Magazíne Press.

L E N IN
Dvacet let po smrti diktátora Stalina dosáhlo zbož
ňování Lenina vrcholu. Za hranicemi Sovětského
svazu tomu tak sice není, ale přesto se jaksi vžil
.dojem, že kdyby se Stalin nedostal k moci, byla by
tiistorié Ruska i světa velmi rozdílná, a tím se
myslí, že by byla rozdílná v kladném smyslu. Avšak
spisovatel Lev Navrozov spolu s dalšími ruskými di
sidenty (kteří dávají přednost označení “nekomformisté” nebo volnomyšlenkáři) se rozhodně nedom
nívá, že by pod Leninem byl vývoj v Rusku klad
ný, spíše naopak .. . Navrozov nazývá Stalina pou
hým “Leninovým žákem” , a tvrdí, že to byl Lenin,
kdo byl mistrem v technice teroru, diktatury, pokry
tectví, intrik a licpměrnosti. Navrozov dokazuje, že
mladý Lenin za hladomoru v roce 1891 propagoval,
aby se obětem hladomoru nepomáhalo, neboť zoufal
ství těchto postižených lidí v nich zároveň zničí víru
nejen v cara, ale i v boha, a přiblíží myšlenky na
revoluci. . .
Lenin, jak dokládá Navrozov, trval od začátku, kdy
se dostal k moci, na teroru, a to nejen proti vyšším
společenským třídám, ale i proti svým spolupracov
níkům, z nichž většinu dal během let postřílet. S pří
slušníky sociálně-revoluční strany uspořádal v roce
1922 první sovětskou soudní frašku založenou na vy
nucených výpovědích, jaké pak téměř pravidelně po
řádal Stalin. Byl to nakonec Lenin, kdo založil sovět
skou tajnou policii, známou během let jako čeká,
NKVD či KGB. Lenin žádal, aby se vyšetřovatelé
nestarali ani tak 0 důkazy, jako spíše o třídhí pů
vod obviněného. Také teror uvnitř komunistické stra
ny začal Lenin. Na jedenáctém sjezdu strany věřejně pohrozil, že nežádoucí členové strany budou po
stříleni. Lenin nastolil absolutní cenzuru hned po pře
vzetí moci; v září roku 1918 vydal dekret, podle
něhož byly po celém Sovětském svazu založeny kon
centrační tábory; Hitler byl proti Leninovi jen ubo
hý imitátor.
Stalin samozřejmě Leninovy myšlenky zdokonalil —
avšak filozofické' a psycnologické nástroje pro vybu
dování toho, čemu se dnes říká “stalinismus” , přišly
z Leninových rukou.'
Smyslem celé knihy spisovatele Navrozova je po
ukázat na toto pochmurné Lenmoyo prvenství a roz
bít obraz, jejž o Leninovi vytvořila oficiální propa
ganda. Spisovatel Maxim Gorkij, jak autor knihy
na jednom místě uvádí, mluvil o Leninovi jako o nej
zákeřnějším a nejúskočnějším člověku, jakého znal. . .
Jiří Sýkora

Í

(Pokračovanié zo str. 4)
pomoci. Nielen v prácí nebolo čerstvého vzduchu,
ale ani ha spoločnej izbe,
kde až do jan. 1968 bolo
spoločne ubytovaných do
180 vazňov. Okná pozatvárané, cez nafajčaný dym
najhoršieho tabáku vázeň
nedovidel na druhý koniec
izby. Oči štípali a vyehádzka bola iba hodino
vá, ked’ nepršalo. Až v
jan. 1968 politických vazňov oddělili a tak sme sadostali na baráky. Krutý
režim povolil, lebo sa za
počalo vyšetrovanie sa:
dizmu našich vyšetrovateI’ov a vázniteFov. V tom
období v akomsi váčšom
kFude mohol nebohý. Jozef
Juráš rozprávať o svojich
neuvěřitelných osudoch a
prežitom utrpení, čakal
spokojné na svoju rehabi
litáciu i napriek blížiacej
sa májovej amnestii. Z
prvého pojednávania sa
vrátil však smutné, hovoriac, že hoci režim sa akosi mění, štátna bezpečnost’
a súdy sú tie isté. Blížil
sa pozvolna aj 9. máj 1968.
Ale aj silné podlomené
idravie spolutrpiteFa Joze’a Juráša sa rapidně zhor

šovalo. V tom čase si však
ani štátna bezpečnost’ ne
mohla dovolit’, aby Juráš
zomrel vo vážení. Komu
nisti sa báli následkov,
preto sa radšej rozhodli
nečakať, ale hned’ ho p ře
pustit’ do domácej opatery, hoci do amnestie ohý
balo už iba pár dní.
Střetli sme sa potom až
v bratislavskéj nemocnici.
Nedával svojmu životu ve
ka nádeje. Ba i pri ďalších stretnutiach tomu tak
bolo, jeho stav sa nezlep
šoval. Nebol však ani
smutný a tým menej zúfalý. Ba možno povedať, že
bol svojim spósobom aj
šťafetný, ked’ m hovořil r
“Vidíš priateFu, silu Božiu ani diabo! nepreméže!” To bolo aj naše po
sledně stretnutie na tomto
svete začiatkom júna r.
1969.
Taký bol evanjelícky
kňaz Jozef Juráš, kterého
život, utrpenie, ba i jeho
víťazstvo nad zlom by si
právom zaslúžilo pero spisovatel’a. Patří a bude
patriť medzi mučeníkov
živej viery. R. I. P.
Spoluvázeň

Československý Sokol v Sydney,
čs. obec legionářská v NSW.,
Duchovní rada sv. Václava v Sydney
dovolují si pozvat Vás a Vaše přátele na
OSLAVY 57. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY,
které se konají v neděli dne 26. října 1975
v Santa Sabina, 90 The Boulevarde, Strathfield
Pořad;
= 1.30 odp.: Mše svátá v místní kapli, kterou bude
sloužit Dp. V: Ondrášek za vlast a za všechny,
kteří položili životy za svobodu vlasti.
= 3.00 hod.: Nástup účinkujících, vstyčení státní
vlajky, projev k 28. říjnu, vystoupení jednotlivých
cvičebních složek Sokola Sydney. O. přestávce bu
de vyhrávat “Česká muzika” . , K dispozici bude
občerstvení. Národní kroje vítány.-

S Y D N E Y
V MMRÝCH HORÁC* NSW

]

i

nedaleko Katoomby se prodá

I

I

moderní obytný dům

I

(weekender): 2 ložnice, kuchyně s malou jídelnou,!
koupelna s toiletou, obývací pokoj 18 x 12, vesta-j
věný nábytek, stereo rádio, pozemek 50 x 240 a p r.,|
'upravená zahrada, připravené (vykopané) místo*
'pro koupaliště, olejové topení, teplá voda, prvotř.j
Ikoberec, kryté stanoviště auta,-dům plně izolovaný!
I(rockwooll), terasa 30 x 10. Přijatelná cena. Může-!
|me zšásti financovat na bank. úroky nebo Buildíng!
|Soc. Tiché prostředí, nedaleko želez, stanice. Hodil
Sdělíte-li nám adresy Čechů a Slováků,
/
kteří by mohli mít zájem o odběr Hlasu domova,#(se zvi. pro novomanžele nebo pensisty. Inform ace:!
|Mr. Hayes tel. (047) 58-6224, nebo P. Halik te l.l
rádi jim zašleme ukázková čísla
1
l
(Sydney) 43-2662.
I

^ ^ b u d e m ^ ^ á n ^ ^ d ě č n l^ ^ ^ p o lu p r á c L ^ ^ ^ H ^ J l

CHCETE SE DOBŘE NAJÍST
!
za cenu* stále nejlevnější v Sydney? Pochutnat si i
na PRAVÉ ČESKÉ KUCHYNI? Navštivte |
CONTINENTAL RESTAURANT
♦

“STEINDLER”

j

197 Campbell Str., Darlinghurst, NSW.
i
Kromě české kuchyně máme též velký výběrt
jídel pro německé,, rakouské, polské a maďarské*
zákazníky a připravujeme jídla na objednávku?
pro svatební hostiny a jiné příležitostné oslavy, i
* Nové klimatizační zařízení.
j
Srdečně zvou Věra a Karel Mrázkovi
}
TAJEMSTVÍ RŮŽOVÉHO KÓDU
(Pokračování, se str. 7)
a generály, americké šifraře a diplomaty a gene
rály Spojených států, kte
ří lehkomyslně nevěřili v
sílu Japonska, a nenadáli
se ani jeho dvojí tváře.
Nové instalace,
■opravy a údržby
ELEKTRICKÉHO
jakož i
ZAŘÍZENÍ
všeho druhu
VEŠKERÉ OPRAVY
BYTŮ A DOMŮ:
maiovani, pokládání
tapet,.truhlářské práce
apod. provádějí spoleh
livě spojené firmy
TATRA ELECTRICS,
Lieensed Contractors
a
GEORGES
SERVICES CO.
24hodinová služba
Telefon (Sydney)
387-3381 nebo po běžné
prae. době 30-8874.

!

čtenář může sám posoudit,
čí vina je největší.
Mozaika záběrů je složi
tosti objektu přiměřená.
Pasek se snaží být objek
tivní, ale tu a tam se mu
do výrazivá vloudí zauja
tost (klika japonských ge
nerálů, Berlín, německé
| doupě), to však neubírá
na autenticitě ' reportáže,
která se čte jako detek
tivka.
J. S.
HODINAŘ *
ZLATNÍK *
STEVEN VARDY
590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

PROBLÉM S AUTEM?

i Dohovoříme se po našem. Budete se moci pře- i
i vědčit o solidním jednání. Za výhodné ceny —
, KOUPÍME Vaše auto
i PRODÁME Vám zánovní auto. Pro zákazníky
l . se schváleným úvěrem jednotný deposit $ 25.MECHANICKYuvedeme Vaše aute do vzor1
ného stavu
i
1 ODSTRANÍME
rez
i
' NASTŘÍKÁME Vaše auto na Vaši oblíbenou i
i barvu
, PO NEHODĚ Vám auto přednostně opravíme
PROVÁDÍME VEŠKERÉ
OPRAVY včetně 1
sváření
i
1
L AWRÍ E
MOTORS
PTY. LTD.
|
'
884 Canterbury Rd. (proti Haldon St.),
,
i
■
LAKEMBA, NSW. 2195
,
Telefon (Sydney) 759-9072
1
! Otevřeno sedm dní v týdnu 8.30 - 5.30 odp. J

DOBRÁ ČESKÁ KUCHYNĚ
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům .

LIDO RESTAURANT
2 Rosíyn St„ Kings Cross, NSW.
Telefon 358-4844
Otevřeno denně od 5. hod. odp. do půlnoci,
v neděli od 12. hod. polední do půlnoci.
Plná likérová licence.
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti.
Srdečně zve Jarda Vondrášek
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Byl národ vinen?
Dr. Jiří Veselý
V exilu se rádo diskutuje zejména o dvou vě jak vypadá světová situace, nedá se hovořit o na
cech^ předně, do jaké míry byl či nebyl president prosto demokratické situaci a občanovi se nedá vy
Beneš vinen Únorem, a za druhé, do jaké míry byl týkat nerozhodnost nebo zbabělost. Již před Únorem
sám národ zodpovědný za události února 1948. Uzná byly noviny i rozhlas řízený vesměs politiky komu
vám, že z minulosti je možno se hodné naučit. Ale nistické orientace a čtenář se z nich nedovídal prav
zase si myslím, že plány dopředu a úvahy, jak zlep du už ani tehdy. Oposice, představovaná lidovou a
šit exilovou spolupráci a organisaci, by prospěly víc národně socialistickou stranou byla překřikována a
než věčné analysování minulosti. A ze všeho nejvíc: potlačována vyhrožováním. (Sám vzpomínám na vý
myslím, že takové to naše české sebemrskačství hružný článek Antonína Zápotockého v r. 1945, který
není zcela oprávněné a nepůsobí dobrým dojmem ani se velmi rozčiloval nad jakousi krátkou polemickou
na cizince. Když si stále budeme připomínat, čo vše poznámkou otištěnou ve Svobodném slově z pera re
jsme sami zavinili, pak se nemůžeme divit, že nám daktora Bolena.)
cizinci řeknou: “Co chcete, vždyť jste to sami zavi I když později národně socialistická mládež vy
nili” , a mávnou rukou nad tím, když jim vysvětlí stoupila ze Svazu mládeže, nátlak a komunistická
me, že si přejeme, aby oni se poučili z našich chyb. převýchova pokračovaly. Už před Únorem docházelo
Ještě odseknou, že jejich situace je odlišná, a to k případům, a mohl bych je osobné doložit, že za
může být i pravda.
městnanec továrny byl vyhozen, když nepodepsal
Četl jsem v Hlasu domova (č, 16 a 17) znamenitý přihlášku do komunistické strany. A co nezmohl
článek o knize Jana Kozáka, který napsal knihu o skutečný, byť dosud zastřený diktát, to zmohla šuš
únorových událostech, tzv. revoluci bez jediného vý kanda, která nebyla ani daleko od pravdy: “ Víte,
střelu. Neuměl jsem rozlišit, co je názorem autora i kdyby komunisté při volbách docela prohráli, tak
článku a co je pouze přejato z knihy, ale stačí, když Rusové na nás znovu přijdou a bude to pak ještě hor
připomenu některé věci všeobecně.
ší. To už by bylo třetí “osvobození” a to už bychom
Tak už jen to, že při, tzv. revolúci bez jediného ani nemusili přežít.”
výstřelu, jak. se Gottwald chlúbíval, docházelo k
Když se posuzuje vina určitého kulturního či ná
opětovanému prolití krve a místy i ke střelbě. Vím rodního celku, vždy-je třeba vzít v úvahu nejen okol
to od očitých svědků. Sám jsem četl resoluci Svazu nosti faktické, ale také psychologické. Už prostě pro
Vysokoškolského studentstva určenou buď americké to, že jsme ani před únorem neměli možnost spo
mu velvyslanci SteinhartOvi nebo vicekonsulovi Tag- lehlivých informací, zbraně nám nebyly vydány, ale
gartovi, k nimž jsme se však vůbec nedostali, takže dělnické milice si je pěstovaly, Rudé právo otisko
resoluce asi nebyla nikdy doručena. Vím, že byla valo nehorázné lži a nebylo ani radno polemisoopatřena původním razítkem Svazu, kompetentními vat. Redaktoři někdejšího Svobodného zítřku a Svo
podpisy a že líčila krvavé srážky, k nimž došlo bodných novin by sami mohli říci, jakým pohrůž
v Praze mezi studentstvem táhnoucím na Hrad a děl kám musili naslouchat, když otiskli nějaký ten odváž
nickými milicemi. Mnohem později v nenápadné bro nější článek.
žuře “Pražské milice v únoru” (vyšlo někdy kolem ■ Neměli jsme vědomost o okolnostech faktických
r. 1966) autoři z tžv. dělnických vrstev už nehájili a okolnosti psychologické byly směsí únavy, dočasné
Gottwaldovu koncepci “revoluce bez jediného vý úlevy od německého tlaku, strachu před novým útla
střelu” a otevřeně přiznávali násilné činy, i když je kem, tentokráte z Východu, zmatku na. úřadech a.
zlehčovali trapně ironickými komentáři.
desorientace v důsledku nedostatečných informací,
Ale vyplývá, z toho, že aspoň části národa ne nehledě ani k apatickému postoji Západu už tehdy.
mlčely a odvážily se i násilného odporu, o čemž se
Když se národ za těchto okolností nestačil připra
často mlčí. Místo toho se bijeme v. prsa a uznáváme, vit na možnost komunistického povstání, totiž povstá
Že jsme byli důvěřiví a neinformovaní, že naši po ní menšiny, ' ale ozbrojené, dobře zorganisované a
litičtí mluvčí byli zaprodaní a oportunistiští nebo zba- podporované rozhlasem a většinou tisku, i tak by se
' bělí a tak že došlo k tragedii. Myslím, že tak sil ovšem národu a jeho nekómunistickým mluvčím moh
ných slov není třeba.
lo leccos vytknout, ale ne zbabělost a oportuhismus.
Především: Když došlo k osvobození Rudou armá Ty še daly vytknout jedincům, ale ne celku.
dou, osvoboditelé se začali brzy chovat jako nová
Neopakuji po Benešovi slova o geniu českého lidu,
armáda okupační. Docházelo ke krádežím, demolo ale realisticky připomínám, že jen tehdy, když si
vání výkladů, obtěžování žen a znásilňování dětí. národ svobodnými volbami a při vědomí plné odpo
Taktně sé o tom mlčelo, i když toto taktní mlčení vědnosti, za normální mezinárodní a vnitropolitické
bylo leckdy netaktické. Ale je třeba vědět, že když situace, zvolí formu diktátu nebo když se pro diktát
za těchto podmínek začala komunistická strana své rozhodne většina národa nebo aspoň vlivná menši
akce a celá Národní fronta tomu nečinné přihlížela, na národa, které většina zbytečně a apaticky přihlí
nebyly to podmínky demokratické. Rusové prohlašo ží (tak tomu bylo za Německa při nástupu nacismu),
vali, že nás osvobodili od nacismu a předtím zase jedině pak se může celému národu připisovat odpo
Němci tvrdili, že nás chrání před komunismem. Spor vědnost. Tak tomu nebylo v únoru 1948 á národ proto
dvou tygrů nad malou ale významnou ' kořistí.
nemůže být volán za únoťové události k odpovědno
Jestliže tedy docházelo' k toleranci akcí v době, sti, i když jednotliví zbabělci a oportunisté kalku
kdy armáda byla ještě V zemi nebo později v hrozi lovali. Ale to nebyl celek. A celek prožil tragedii,
vém sousedství, nedá se hovořit o zbabělosti nebo kterou si snad ještě malým procentem sám zhoršil,
důvěřivosti. Byly to podobně podmínky jako kdysi ale vcelku stojí a bude stát před historií národů
za tzv. Druhé republiky, po ztrátě pohraničí, kdy čistý. O tom jsem přesvědčen.
sice formálně byl národ ještě svobodný, ale mnoho
,«%n^vvvwww\A/vvv\/vvw\Art/A/V'vvvovwvA/v>
se už taky dělat nedalo.
Dále je třeba uvážit, že dlouhou válkou byl národ |
RÁMUJTE
unaven a složitou propagandou desorientován. Tam,
. u první pozlacovačské firmy v Austrálii
5
kde zdroj informací je omezen a občan neví přesně s
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Bolí Vás hlava ?
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|
Noste brýle od O P T Á
(
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Capifol House, 113 Swarison St.,
J
I
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
>
Telefon 63-2231 — Mluvíme český a slovenský
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
1
Vašim příbuzným, i bez lékařského předpisu, 1 |
v nutných případech i telegraficky.
1 ?
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
i ?
ale v sobotu je zavřeno.
i ?
zlobí

!

; Nevhodná slova

!

1
Milan Růžička
>
i Jedině člověk dokáže Odkvést, aniž by se roz^ 1
fVinul.
1
I ★
' (I
Nestačí přerůst okres, kraj, stát — je nutno i
přerůst sebe.
1i
' ★
1i
1 Nejtěžší je umět žít uprostřed a nestát se pro-1.
Středním.
i
1 ★
.
i|
l Byl tak málo schopný to posoudit, že už mui
inezbývalo nic jiného než se rozhořčit.
(
I ★
'|1
Nechci všechno — nebo nic.
•
Chci stále víc.
I
| ★

■■

|i

Kdo nic neumí, ten musí dělat všechno.
i
1'★
1|
1 Kdo si chce naklonit hvězdy — musí k nim1
'umět dosáhnout.
i
i ★
i'
l Každou náhodu si nejprve stokrát vysníme, i
l ★
i1
. Nejbohatší zkušenosti mívají lidé bez prostředků^ 1
I ★
'
•
,1
Oč tam může jít, když se už předem dělají I
všechna opatření, aby snad k něčemu nedošlo.
i

1

■

1|

1 Všechno se dá vymazat — pokud to nemá ra-1 (
'zítko.
I
i ★
1
i Některé nařízení je tak směšné, že by bylo ne-i
idůstojné je překračovat.
|1
i ★
i1
Je to skutečně dobrá myšlenka, vrátím se k ní, 1
až mi ji přestanou vnucovat.
•
★
1
Častopovažujemeza přesvědčené takéty, kte-%
1ré jsme pouze umluvili.
,
' ★
1!
i Mnohem lépe se rozmazuje to, co ti dali pí-i
isemně.
I
i ★
i'
l Proč bych měl hájit to, čemu nesmím nic vy-! 1
Itýkat?
j1
) ★
,1
Také z tůně se dá nabírat jen po povrchu.
I
1
1I
1 Na příliš ochotného nejčastěji něcopadne.
(
1 ★
'|
I Nejhodnotnější jsou ti, které je nutnopřesvěd-l
ičovat, ne ti, kterým stasí oznámit.
i.
i. ★
i
l Některou knihu lze otevřít nakterémkoliv mí-| 1
Istě. Jinou zav řít. . .
(1
I ★
■
,
Nejhlasitěji tě zdraví ten, kdo o tobě jinde
šeptá.
1 ★
1
1 Byli tak mizerně informováni,že ani nevěděli'
1
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
? 'nač se zeptat.
1 ★
1
Telefon: 37-3109
J
i Lidisotva pobavíštím, že je burcuješ.
i
nebo: 42 Ho.ward St., North Melbourne
í 1l ★
- i
I Telefon: 329-8038
\ 1| špatná paměť mívá bujnější fantazii.
(
|
nebo — kde še mluví česky a UMĚLECKÉ i 1\ ★ '
REPRODUKCE jsou ná skladě ve velkém
| ( Zrcadlo nelže, ale dá se upravit tak, aby.zkre-(
slova lo.
výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu J
dle Vašeho výběru.
?

J. KOŠNAR PTY. LTD.

ANTOINE GALLERIES
514 Riversdale Rd., Gamberwell
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
’ Krajanům poskytneme 15% slevu

I

\

1

<
<
5

★
1
Kdo se dokáže smát sám sobě, fen nad sebou1
nemusí tak často plakat.
1

-
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HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
IHNED TY TO K N IH Y :

•
<

Czechoslovak Cultural Club,
postbus 4149, Haarlem, Holland

I

Podvrh nebo upřímnost ?

1
1

(Pokračování se str. 3)
kom. strany v Teplicích.”
Vypadá to spíš jako čte
ní ž kádrových materiálů
než jako dopis. Pan H.
však z neutěšené situace
v exilu vyvozuje závěry a
radíf co dělat. “ . . . V kaž
dých novinách sedí ti, kte
ří nechtějí psát otevřeně
pravdu.. . .” “ . . . Bez po
mocí komunistů by emig
race nestvořila ani jeden
časopis,, protože utekli li
dé absolutně neschopní
anebo ti, kteří mají zájem
jen dělat peníze . . . U nás
donutilo několik jednotliv
ců národ žít v kleci. Zde
desetitisíce emigrantů a
dobrých lidí neumí zlikvi
dovat několik komunistů,
kteří si hrají na něco ji
ného než jsou.”

?
(Ceny jsou včetně poštovného)
? J. Drábek: A co Václav? $ 4.!
Vám nabízí užitečný i hezký dárek kvánocům: (
? S. Mareš: Báje z nového světa $ 2.90
\
ALŠŮV KALENDÁŘ 1976
(
5 Alan Levý: Pražské peřeje $ 4.<
s kresbami Mikoláše Alše a básnickým doprovo
5 J. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
dem Pavla Javora. Zajistěte si jeho včasné do- 1
< J. Válek: Smutný muž $ 4.40
J »dání okamžitou objednávkou! Cena Hfl. 7.50'
\ S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
(A? 2.40).
(
> 6 knížek Edice AKT:
'
| J. Schilling: Jestřáb $ 3.30
1
S J. Schneider: Jak číst ohňostroje $ 3.30
1
Přijímáme též objednávky na ČESKÉ POHÁDKY,(
\ A. Lidin: Psychogenes $ 3.30
< které dostanete včas pod«stromeček. Cena Hfl 21.I
? J. Strnad: Pohádky $ 3.30
* -(A ? 6.50).
? J . Shilling: Spodek, svršek, král, eso $ 3.30
5 1 Tyto knihy můžete též objednat u zástupce v 1
SR. Štorch: Jaký je druhý břeh jara $ 3.30
« lAustrálii: M. Čechová, Lot 8 , Stumpy Gully Rd.,i
^loorooduc, Vic. 3933,
1
? J . škvorecký: Smutek poručika Borůvky $ 4.10 í
kde dostanete i tyto další knihy vydané CCC: 1
S J . Firt: Knihy a osudy $ 4.70
< Henryková: Poslední vlak z Babylónu A? 5.20,
A. Kratochvíl: Žaluji I. A? 5.60, Žaluji II. A? 5.60,
SO. Filip: Blázen ve městě $ 4.80
«
V. škutina: Presidentův vězeň A? 4.70, R. Těsno-,
S P . E is n e r : M a m in c e ? 4.80
<
hlídek: Liška Bystrouška A? 3.70, Třebízský: Po
< J . Š k v o r e c k ý : P r im a s e z ó n a ? 4.20 ,
]
vídky karlštejnského havrana A? 3.70, I. Diviš: 1
5 Z . N ě m e č e k : B lo u d ě n í v e x il u $ 1.60
J
Teorie spolehlivosti A? 3.40, M. Racek: Zelenái
i M . R y b á k o v á : Ú t ě k z r e k r e a c e $ 4.78
I
pastelka A? 4.50, J. Schneider: Salónek dočasně( 1
1
\ E . H o s t o v s k ý : O s v o b o d ite l s e v r a c í $ 3.90
1 uzavřen A? 4.20.
Protože poštovné v Austrálii bylo od září velmi
\ O t a F ilip : N a n e b e v s t o u p e n í L o j s k a L a p á č k a z e t
'zvýšeno, prosíme čtenáře, aby k ceně připočetli 30c.1
Celý dopis pana H. po
j S l e z s k é O s tr a v y (3 d íl y ) , k a ž d ý p o $ 3.80
*
kračuje v tomto duchu. Je
f P . E is n e r : C h r á m i t v r z (2 d íly ) $ 10.70
*
__________________________ propletencem pravdy á fa
ř P . T ig r id : P o li t ic k á e m i g r a c e v a t o m o v é m v ě k u í
S$ 3.90
i
lešných informací.
< K . P e c k a : š t ě p e n í $ 4.40
«
Pisatel nakonec dodává,
S P o e s i e J . K o v á ř íč k a (2 d íly ) $ 3.10
J
že z rodinných důvodů mu
MOTEL GUESTHOUSE
V H a , h a , h a , h a ( k r e s le n ý h u m o r — L it . k lu b š v é d -1
sí žít v Československu,
restaurant
e s k o ) $ 4.20
*
S Z p ě v n í č k y L it. k lu b u v e š v é d s k u $ 1.10
<
kalorama
\
11
S J. D a n iu s : Z ro d S a t a n o v a a t o m u — 3 d íly — sn í-<
< ž e n á c e n a $ 8.20, j e d n o t liv é d íly p o $ 4.10'
,
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
ELEKTRIKÁŘ
$ B . L o c k h a r t: B r it s k ý a g e n t $ 4.10
j
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
1 J . H o c h m a n : J e le n í B r o d $ 3.90
1
!
7 dní v týdnu
•>
Výtečná strava a domácké prostředí.
? J . H o c h m a n : K r o n ik a m ís to d r ž e n í v Č e c h á c h $ 4.20t
Nebo
si
k
nám
zajeďte
oběd
či
na
svačinu.
? J . B e n e š : A ž s e s e m n o u v y s p í š $ 4.20
S
Aleš Hubschmann
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
5 j . B e n e š : D r u h ý d e c h $ 4.70
5
Barbers Rd.( Kalorama, Vic., tel. 728-1298
5 J . Š k v o r e c k ý : S e d m ir a m e n n ý s v í c e n $ 4:40
<
Tel. 233-3815
i

Í
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^

^ ^

.

W ožtm itt

< E g o n H o s t o v s k ý : V z p o m ín k y , s t u d ie a d o k u m e n t y J
j o je h o r d í l e a o s u d u . U s p o ř á d a l R . š t u r m $ 4.20

1

? J . B ro d sk ý : Ř e š e n íg a m a

$5.20

<

? 0 . U lč : M a lá d o z n á n í o k r e s n íh o s o u d c e $
? J . Š k v o r e c k ý : L v íč e

4.20

$ 3.90

S

S J . Š k v o r e c k ý : H ř íc h y p r o p á t e r a K n o x e $
S J . Š k v o r e c k ý : Z b a b ě lc i $ 3.90

5 J.

V e jv o d a :

S

P lu j í c í a n d ě lé , l e t í c í r y b y $

4.20

4.20-

5

| K . J.

K r u š in a : P a n D a d á č e k m á d o v o le n o u $ 5.-3

> K . J.
1 K . J.

K r u š in a : J e d e n á c t ý o b v o d ? 5.K r u š in a :
Z im n í b o u ř e $ 5 .-

v K . J.

K r u š in a : D r u h á b o u ř e $ 5.-

J T ř i s b ír k y b á s n í
S č e p e r k o v á ) ? 5.30

(J .

L ederer,

$
c

5
\
?

F.

L is t o p a d ,

V .i
<

4.40
<
< Zpráva dokumentační komise K 231 $ 3.70
5
5 Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži ? 4.20
i
S Zpěvník národních a populárních písní $ 1.30
\
y j . K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.20'
\
? E. poštovský: Všeobecné spiknutí $ 4.?
c A. Lustig: Miláček $ 4.5
? A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.40
5
S G. Laub: Největší proces dějin: ? 3.70
j
SL. Mňačko: Súdruh Muenchhausen ? 4.50
5
eL . Grossman: Nevěsta $ 3.50
5
(A . Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? ? 2.80
1
JKníška Karla Kryla $ 2.70
i
cK. čapek: Anglické listy ? 1.80
s
ěA. Ostrý (pseudonym — Praha): československý?
\ problém $ 5.20
5
f R. Selucký: Východ je východ ? 3.90
i
PTanky proti sjezdu (Vysočanský sjezd) $ 2.20 <
> Motáky z Ruzyně $ 2.20
<
5 V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.901
í B. Mikula: Progresive Czech (učebnice češtiny)?
ý $ 4.50 + poštovné.
?
j Šborhík 1Hlasu domova 1950-75 $ 3.10
>
S ív á n

[

S r i t á k : D ia le k t ik a m o c i $
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Melbourne

Knížka, o které dnes referuji, ■nepatří do kate
gorie knih, o. kterých se Hlas domova běžně ve své
literární hlídce zmiňuje. Williams napsal dobrodruž
nou knížku s použitím skutečných motivů a událostí,
přesto je to rekreační četba. Samozřejmě i takové
knížky potřebujeme a nebýt několika násilně implan
tovaných erotických scén, které nemají s dějem
vlastně nic společného, román by se mi docela za
mlouval. Lavrentij Pavlovic Beria, který patřil me
zi Stalinovi nejbližší spolupracovníky, byl šéfem so
větské tajné policie od roku 1938 do roku 1953, kdy
byl popraven. V jedné periodě své služby měl pod
svým velením téměř milión vykonavatelů své sadi
stické zvůle. Nebyl ovšem jen sadistou, můžeme
jej nazvat také hromadným vrahem. A měl prý se
xuální zájem o mladá, 151etá. děvčata — tento ape
tit staví Williams do popředí.
Ruský, emigrant Dobínov, který žije v Mnichově,
se seznámil s mladým britským novinářem a spi
sovatelem a při jednom z četných a' divokých flámů
je napadlo, že by společně mohli napsat knihu o
Beriovi. Téma to bylo přitažlivé, v té době také
vyšly velmi diskutované Chruščovovy memoáry,
Drobnov a Mallory využili konjunktury a během osmi
týdnů napsali deník, za jehož autora označili Beriu.
Našli třicetiletou Gruzínku, která falšovaný deník
(Dobrnov využil své znalosti i archiv o metodách so
větské tajné policie a Mallory své spisovatelské
schopnosti) přeložila do rodného Beriova dialektu,
aby se zvýšila hodnověrnost padělku. O své půvaby
a vášně se pak dělila s oběma, Rusem i Angličanem..
Rukopis pak koupil americký nakladatel za tři mi
lióny dolarů a kniha se stala best-sellerem.
Williams toto všechno popisuje tak, aby budil zdá
ní, že jde o literaturu faktu. Je pravda, že knížka
je naplněna mnoha reáliemi ve spojitosti se sovět
skými policejními metodami a nejednou se na strán
kách knihy setkáme i s odkazy na československé
poměry. Tak např. prý na Janu Masarykovi byly po
prvé vyzkoušeny injekce neokortisonu, které u něj

Í

Výborná česká a jiná | 1
kontinentální jídla i 1

za levné ceny
dostanete, v

j!

Alan Williams: The Beria Pápers. Panfher
Books, 1974, str. 285, cena $. 1.35.

Stalinův pochop

nepřeje si proto zveřejnil
své jméno, ačkoliv je uvá
dí celé. Vyhovujeme mu.
Přesto však se nemůžeme
ubránit dojmu, že kdyby
chom zaklepali na dveře
pražského domu, uvedené
ho v adrese, žádný pan H.
nám otevřít nepřijde. Ne
ní totiž zvykem konsolido
vaného českého občana
^podpisovat dopisy tohoto
druhu. A není-li odesilate
lem pan H., pak jím mo
hou býtí jen soudruzi z
budovy na Letné. Exil už
obdržel mnoho podvrhů po
dobného druhu. Pomocí ši
kovně překroucené prav
dy se nám pokoušeli zne
chutit jakoukoli činnost
pro domov. Bylo by krásné
věřit, že se tentokráte o
podvrh nejedná, dopis to
tiž opsahuje mnohé ryží
pravdy. Třeba výzvu k
nám všem, abychom sě
spojili proti lidem, kteří
připravují komunismu no
vou, líbivější tvář. Ale
protože se pravděpodobně
o výrobek STB jedná, mu
síme jen s pocitem uspo
kojení konstatovat, že re
žimu doma není exil tak
lhostejný, jak by se zdálo.

AUTOMECHANIK
s 301etou praxí
opravuje spolehlivě
vozy všech běžných
značek.
Po dobu opravy za
půjčím náhradní vůz.
Tel. (Melbourne)
728-3757
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Tooronga, Vie.
Telefon 20-6013
B. Y. O.
Hotová jídla
přes u lic i'
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Dámské, pánské a hlavně dětské oblečeni
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)

PŘÍPRAVUJET E-LI
SVATBU, PLES, ZÁBAVU, SCHŮZI,
JAKOUKOLI OSLAVU
pro 50 až 200 osob
...ROZUM

POVÍ:

ZAVOLEJTE TOMEČKOVI I
DAWN’S RECEPTIONS,
316 Church St., Richmond, Víc.
Tel.: 42-2823 nebo soukr. 85-8572

13: 10. 1375

HLAS

Pilo malíře F. Kupky v USA
Jiří Sýkora
Gugenheimovo muzeum v New Yorku otevřelo 10.
října výstavu výtvarných prací abstraktního malíře
českého původu Františka Kupky, první soubornou
výstavu jeho děl ve Spojených státech. Cílem pořa
datelů je, aby prostřednictím této výstavy seznámili
s dílem Františka Kupky širokou americkou veřej-,
nost, neboť podle mínění pořadatelů nebylo dílo to
hoto umělce v Americe dosud plně doceněno.
Výstava v Gugehheimově muzeu potrvá do 7. pro
since a potom bude přemístěna do švýcarského Curychu, kde bude otevřena pro návštěvníky počátkem
roku 1976. Finanční záštitu výstavy “František Kup
ka: Retrospektiva” má americký federální úřad pro
podporu umění ve Washingtonu. Výstava je obeslána
dvěma sty plátny a řadou dalších drobnějších prací,
jež byla zapůjčena z 37 soukromých pramenů ve
Spojených státech a v Evropě. Největší počet Kup
kových děl zapůjčila pražská Národní galerie a
Národní muzeum moderního umění v Paříži.
Ředitel Gugénheimová muzea v New Yorku Tho
mas Messer. napsal v katalogu vydaném u příleži
tosti Kupkovy výstavy o tomto českém malíři: ‘‘Fran
tišek Kupka byl jedním z mála opravdových nováto
rů v druhém desetiletí našeho století; měl odvahu
překročit bariéru, jež v té době stála mezi oficiál
ní a abstraktní malbou.” Ředitel Messer dále tvrdí,
že František Kupka spolu s Kandinským, Mondrianem a Malevičem dokázal, že malířství, tak jako
hudba, m á . schopnost existovat jako čistě formální
prostředek.
František Kupka se narodil roku 1871 v Opočnu ve
východních Čechách. Studoval v Praze a ve Vídni a
roku 1896 se usadil v Paříži, kde byl ovlivněn tamější kulturní atmosférou. Za svého pařížského po
bytu Se zabýval zejména experimentováním s umě
leckou fotografií a . filmem. Kolem roku 1905 se
datuje začátek Kupkova zájmu o abstraktní malíř-,
ství; do jeho stylu však abstraktní prvky vnikly až
v letech 1907-9, kdy. se také podstatně změnil jeho
styl. V letech 1911 a ž '1912 vytvořil svá riejrevolučnější díla a stal' se plně abstraktním umělcem. Jeho
první velkou výstavou abstraktních obrazů byla vý
stava v Pařížském Podzimním salonu v roce 1912.
Za první světové války sloužil František Kupka v
československé ■zahraniční amádě ve Francii. Vá
zán pevnými uměleckými pouty s francouzskou kul
turou a uměním,, žil áž do konce svého života ve
Francii. Zemřel roku 1957 v Puteaux,
Abstraktní malíř František Kupka je jedním z.
nejoriginálnějších umělců tohoto století, a jeho dílo
si v celém světě získává stále větší uznání.
'čESkOSLOVENSI^- VYSiLÁNÍ^V^VlHLBOURNE? ,
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— 3ZZ ACCESS RÁDIO —

(

R U D O LF PEK ÁR EK

Rudolf Pekárek, zakladatel symfonického orche
stru FOK, naposled dirigent Queenslandského sym
fonického orchestru v Brisbane, patřil k prvním a
-pni{ asfsuaAoiso^sao um5[Tudoi{n,id misfoiiznojsezrou
by v Austrálií.
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i ČESKOSLOVENSKÝ KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ
•
KLUB V MELBOURNE
J svolává na den 12. listopadu 1975 na 7.30 hod.
i
večer do klubovní místnosti,
J
632 St. Kilda Road, Melbourne
•
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. '
\ Na programu budou zprávy Činovníků, volby no■ Vého výboru, vblné návrhy, účast členů nutná,
[ hosté vítáni.
J. Dvořák, předseda

•
j
J
i
J
\
*
■
J

změnilo svou poštovní adresu.
Prosíme, abyste všechnu korespondenci Sdružení
adresovali na:

VLASTA FLOSSMANOVÁ,

P. O. Box 177, Kew, Vic. 3101

manželka bývalého předsedy Čs. klubu v Adelaide. Byla to pečlivá, starostlivá a milující matka,
výborná hospodyně, dobrá vlastenka a upřímná,
chápající přítelkyně, která měla vždy v zásobě
milý jsměv a povzbudivé slovo, plno ohledů k dru
hým a ochotu pomoci kdekomu. Proto bych chtěla
požádat touto cestou všechny její četné přátele
a známé, aby v ten smutný výroční den uctili
tichou vzpomínkou její památku.
R. Vašková
Adelaide. říjen 1975

(místo dřívější adresy do St. Kildy)
Tělocvičná jednota Sokol v Melbourne

oznamuje všem členům a dalším zájemcům, že za
hájila pravidelné cvičení v nové tělocvičně na adre
se: 1 Ripley Grove, Caulfield. Cvičení je nadále kaž
dé pondělí od 8. hodiny večerní.
Při této příležitosti děkujeme br. Tomečkovi za
bezplatné propůjčení sálu v Richmondu ke cvičení v
prvních týdnech po zahájení činnosti Sokola.
Jaroslav Petráň, jednatel (tel. 848-5729)
DEN VŠECH DĚTÍ V AUSTRÁLII

Č X X X X V X X X X X V V V V tX X X X X X X X X ^

Československý klub v Jižní Austrálii

5

5 srdečně zve všechny krajany a jejich přátele na 8

í

R EP R EZEN TA Č N Í PLES,

8

6
pořádaný k 25. výročí založení Čs. klubu
8
\ v sobotu 18. října 1975 v 8 hodin večer v Národ- 3
%ním domě. K ta n á hrají dvě kapely: šumařinka *
Ř a Marksmesí. Vstupné $ 5.00 za osobu včetně *
řvečeře. Všechny druhy7 nápojů k dostání za*
J mírné ceny. Reservování stolů: tel. 352-2619, 3
\
352-2082, 293-4372.
8

Malý o M B o n fe l

ODBORNÉ

v neděli 2. listopadu v 5.00 hodin )
v klubovních místnostech,
S
632 St. Kilda Road, Melboume
<
SOUSEDSKOU ZÁBAVU NA NÁMĚT
)
"PĚJME PÍSEŇ DOKOLA"
)
K dispozici budou párky od firmy J. Kopecký aj. S
Náladová hudba, tanec. Vstupné dobrovolné.
<

ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII

Dne 25. října tomu bude rok, co nás navždy
opustila nejlepší přítelkyně, paní

5

HLEDAJÍ

Ladislava Slížka z Lužic, poslední známá adresa:
Dilgatán 16, Landskron^, Švédsko, hledá kamarád
Eman (Mánin) — má důležitou zprávu z domova.
Jaromíra Marka z Klatov hledá přítel z Kanady,
dříve LEKO, Senovážné .nám. Dále se hledá Otta
Procházka, známý pod jménem “Otta Velký Zadek”
— důležitá zpráva od rodiny.
HONZA KRAHULÍK, snad St. Kilda, Vic., nechť vo
lá po 6. hod. večer p. J. Kopeckému z Claytonu —
tel. 544-4759. Je zde Helene, vrací se do USA 31. 10.

VZ P OM Í NKA

ŠVADLENY

pořádá

PŘÁTELÉ

Prosím, vzpomeňte se mnou,
Terry Pekárková, Brisbane

Přijmeme

ČESKOSLOVENSKÝ KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ ^
KLUB V MELBOURNE
7

-11

Dne 26. října tomu bude rok, co zemřel
můj drahý manžel pan

I

čtvrtek 16. října: Ukázky ;ze Semaforu, zprávy.( 1
čtvrtek 30. října: Zvláštní program k oslavě čs. i
národního svátku a zprávy
i
Program se opakuje vždy následující patek
i
v 8 hodin ráno.
,
1(

DOMOVA

(Saíety Stitcfa)
do naší moderní továr
ny s klixnatiz- zařízením
a ústředním topením,
která je vzdálena 50 m
od nádraží Riehmond.
Vysoké mzdy. práce od
kusu a přesčasy k
dispozici.
FELIKS ASH
INDUSTRIES
6-14 Tanner St.,
Riehmond, Víc.
Telefon: 42-4361

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

Přijmu
PANÍ 30-40 ROKŮ
jako hospodyni pro
vdovce - velkostatkáře.
Pěkný venkovský dům.
Vlastní místnosti.
Pište lask. na adresu:
L. Schmidt,
Delardie Raneh,
Harrow, .Víc. 3317

SPOLEHLIVOU
ŽENU
přijme
na keramickou práci
(zaučíme)
Ellis Ceramics,
86 Nicholson St..
Abbotsford, Víc.,
tel: 41-6973

Zašleme:
1. NOVÝ SEZNAM
knih - ohromující
výběr !
2. ROZHLEDY,
literární časopis
(24 stran), jednotí.
Čísla $ 2.-, roční
přédplatné $ 9.3. SEZNAMOVÁNÍ
partnerů. Pište si
o informace.
Nová
adresa:
CENTRUM,
Box 3458 STAČ.,
Hamilton, Ont.,
CANADA.

Jako každoročně a podobně jako ve 115 jiných ze
mích světa slaví se i v Austrálii pod patronátem
Dětského fondu Spojených národů
(UNICEF)
DEN VŠECH DĚTÍ
a to ve středu 22. října 1975. Téma letošního Dne je
“Dnešní dívky' jsou zítřejší ženy” . V tento den má
se připomínat přátelství a porozumění mezi všemi
dětmi na světě. Australský výbor UNICEF rozeslal
informace o smyslu a účelu Dne dětí, z nichž se
dovídáme mj., že na světě žije asi 706 miliónů dívek
mladších 15 let,- z toho 567 miliónů, tedy víc než tři
čtvrtiny, v rozvojových zemích a zbytek, 139 miliónů,
ve státech vyvinutých. Mnohé děti v rozvojových ze
mích žijí za velmi špatných podmínek a UNICEF se
snaží pomoci. Příspěvky a informace na adr.:
Mr. H. F. Dawson, O.B.E., Hon. Treasurer, UNICEF
Committee of Victoria, 64 Elizabeth St., Melboume,
Vic. 3000.
■
■
’
LETOŠNÍ "SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ" NA ŠUMA

VĚ — asi 45 km od Melbourne — se vydařila po
všech stránkách. Zúčastnilo se jí na 500 krajanů a
jejich přátel. Od oltáře před loni vybudovanou velkou
zvoničkou promluvil k shromážděným Dp. V. Ondrášek ze Sydney, který obdivoval pokroky na stále
zdokonalované “Šumavě” a v delším obsažném pro
jevu vybízel přítomné k zvýšené práci ná poli du
chovním všeobecně a v obraně proti komunismu pře- •
devším. Mgr. Clarke v anglickém projevu zase vybí
zel přítomné, aby se snažili udržet si jazyk svých
předků a aby se snažili seznamovat .s vysokou kul
turou země svého původu zdejší okolí. Po průvodu
(s účastníky v národních krojích) a pobožnosti u kap
ličky Pražského Jezulátka položili zástupci Čs. obce
legionářské věnec k pomníku Padlým a krátce potom
začala v sále budovy pouťová veselice, včetně perní
kových srdcí “Z lásky” , “Václavovi” atd.
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"ŘeKnět e to květinami"

v

,*

spolupracující s INTERFLORA. : (
může zařídit dodávku
t
kvetm a vencu
1

Československu nebo v jiných státech

.1

1 Chi.ete-li uctít narozeniny, svátek, výročí s é s & n '
1 nebo zvláštní událost, obraťte se na místní ( 1
l
květinářství INTERFLORA^1
I
. Poznáte je podle obrázku M e r k u r a
(I
1
ve výkladní skříni.
I
1

I

INTERFLORA—
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

,>

