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Americké prezidentské volby a Východně Európa

Fordovo aféra
Dr. Martin Kvetko, New York
Až do 6. októbra prebiehala americká volebně kampaň dost' nudné, bez zviáštněho vzrušenia, bez vyhradenia stanovisek k jednotlivým otázkám domácej a
zahraničnej politiky. Vzrušenie a dynamizmus nepriniesla ani veřejná televízna
debata medzi kandidátmi Fordom a Cartrom koncom sepfembra v Philadelphii.
Tě sa točila okolo domácích problémov: nezaměstnanosti, hospodárskej depresie, sociálnej politiky, federálneho rozpočtu, ktorý je vysoko pasivný aj za vlády
Repubfikánskej strany, a podobné. Rozdiel medzi stanoviskami oboch kandidátov bolo možno pozorovat' len v tom, že kandidát Demokratickej strany Jimmy
Carter dával vačší doraz na to, žeby sa vláda mala sústrediť na zníženie ne
přijatelné vysokej nezaměstnanosti aj prostredníctvom núdzových veřejných
práč, financovaných zo štátnych prostriedkov, zatial' čo prezident Ford obhajuje
terajší kurz hospodárskej politiky, ktorý podl'a jeho názoru pomáhá ekonomii z
recesie a tým vyrieší aj otázku neprijate!'ne vysokej nezaměstnanosti.
Ale 6. októbra v druhéj
verejnej televíznej rozpra
vě medzi kandidátmi v
San Francisku sa stalo
niečo, čo prinieslo do volebnej kampaně už dávno
očakávané vzrušenie,. dy
namizmus, ktorý rozvířil
dost’ monotónnu politická
atmosféru. Diskusia v San
Francisku bola věnovaná
otázkám
medzinárodnej
politiky a obrany. A očakáválo sa, že prezident
Ford, ktorý má váčšie
skúsenosti v oblasti medzi
národnej politiky ako bý
valý guvernér malého južného štátu Jimmy Carter,
bude favoritom v tejto
druhej diskusii a že ako
podl’a objektívnych úsudkov ich prvá diskusia v
Philadelphii
nepriniesla
víťazstvo ani jednomu z
nich, alebo ak, tak hádám
viac Fordovi ako Cartrovi,
tak že v tomto druhom polemickom
dialogu Ford
bude dominovat’ a ukáže
naprostá převahu.

Ale rozprava priniesla
právě opačný výsledok. A
povedzme hněď, stalo sa
to v dósledku ani nie po
hotovosti Jimmy Cartra
ako výlučné neočakávanou
chybou prezidenta Forda.
A pre nás je táto změna
o to zaujímavejšia, že při
šla v dósledku rozporu
okolo súčasnej sítuácie vo
Východnej Európe. Po
pišme ju preto podrobnejšie.
Novinář Max Frankel
předložil prezidentovi otáz
ku takto: Podpísali sme v

Helsinkách
deklaráciu,
ktorá uznává ovládnutie
Východnej Európy Rusmi.
A prezident Ford odpo
vedal takto: Som rád, pán
Frankel, že ste otázku
Helsiniek priniesli do de
baty . . . A čo sa dosiahlo
Helsinskou
deklaráciou?
Za prvé: máme dohodu,
podťa ktorej oni (Rusi)
nám oznamujú a my ozna
mujeme im každé vojen
ské manévry, ktoré sa konajú. Oni tak už urobili vo
dvoch prípadoch a neexi
stuje nijaká nadvláda So-

vietov vo Východnej Európe a nijaká takáto nadvlá
da , nebude za Fordovej
vlády..
Odpověď
prezidenta
Forda tak překvapila pří
tomných novinárov, že sa
Max Frankel prezidenta
znova opýtal, či mu dobré
rozdmie, keď hovoří, že
vó Východnej Európe ne
existuje nijaká dominácia,
či nadvláda Moskvy. Pre
zident zase s patřičným
dórazom odpovedal:
Neverím, pán Frankel,
.že Juhoslávia sa považuje
za ovládanou Sovietskym
zvázom. Neverím, že Ru
muni sa považujú za ovlá
daných Sovietskym zvá
zom. Neverím, že Poliaci
sa považujú za ovláda
ných Sovietskym zvázom.
Potom znovu ■opakoval,
že Fordova vláda nikdy
nedovolí, aby Moskva ovládala Východnú Európu.
Samozřejmé, že Jimmy
(Pokračovanie na str. 2)

Československý tisk mlčí o Fordově prohlášení

Před dvěma volbami

Svým způsobem referoval dosud čs. tisk mezi zahraničními zprávami dost
obsáhle o volební kampani ve Spojených státech, bylo tedy zajímavé přečíst si
referát o druhé televizní debatě prezidentských kandidátů v San Francisku,
při níž se prezident Ford vlastně zastal Sovětského svazu. Jak využil čs. tisk
nehorázného Fordova tvrzení, že Sovětský svaz neovládá východoevropské stá
ty (viz hořejší článek dr. M. Kvetka)? O tom se žádný čs. list samozřejmě vů
bec nezmiňuje — v domě oběšence není totiž vhodné mluvit o provaze.
Čs. občané se v té sou- zprávy ČTK, že “ ztrosko odpověděl: ‘Nedomnívám
visslosti jen dozvěděli ze talá politika ‘zadržování se. že se musíme vracet
I komunismu’ , kterou Spoje ke vztahům studené války.
né státy uplatňovaly dri Podle mého názoru je v
ve, a v politice uvolňování zájmu USA samých i ce
Ještě nikdy nebyl československý lid tak jednotný
napětí, která ji vystřídala, lého světa vést jednání a
a tak plný touhy veřejně se angažovat, tvrdí š vzác
nou jednotou všechny československé sdělovací pro se v poslední době vinou nikoli se vracet k postoji
středky. Pražská Práce (6. 10.) dokládá toto hrdé USA projevila určitá pau studené války vůči SSSR.'
zjištění dokonce i statisticky. Bylo totiž spočítáno, za. V této souvislosti by .Vzhledem k tomu. že me
že —
la prezidentovi položena zi voliči jsou populární
"vůle lidu podílet se ještě aktivněji na řízení a
Neznamená to kroky ke zlepšování sosprávě se projevila v účasti na veřejných schůzích, otázka:
besedách apod. Celkem se veřejných schůzi v roce snad, že Spojené státy větsko-amerických vztahů.
w ra až 1975 zúčastnilo 16 miliónů 46 tisíc občanů. sklouzávají ke starému po G. Ford jako hlavni úHovorů národních výborů s mládeží 4 milióny 599 ti- stoji z dob studené vál spěch své vlády uvedl
síc , celostátních akcí 46 miliónů 567 tisíc a ostatních
ky? - Gerald Ford na to (Pokračování na str. 2)
•nasově politických akcí 132 miliónů občanů. Na všech
paGfických a veřejných shromážděních se občané vy
jadřovali k závažným otázkám našeho života a vy
slovovali podporu politice KSČ a Národní fronty . . .
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<■■ Je, že se na rudém nepozná, když se zardí.

Angažovanost

NÁROD SE BRÁNIL
(K 58. výročí československé samostatnosti)
22. října si připomeneme, že tomu bude 450 let. kdy
naši předkové zvolili arciknížete rakouského Ferdi
nanda za krále českého. Byla to volba uvážená, vla
stenecká, přihiédneme-li k tehdejším poměrům, a ne
ní pochybností o tom, že světodějný vyznám této udáIpsti vytvořila teprve historie následujících století.
Čeští voličové si tehdy jistě nebyli vědomi toho. že
kladou svým vótem základ k monarchii rakouské.
Dobu gotickou vystřídala doba renesanční. Kdežto
předchozí doba povznesla v našich zemích k větší
důstojnosti třídy nižší, zejména stav městský, nová
doba má ráz aristokratický a snaží se také zvýšit
moc a lesk panovníka a tím Pstátu. Kloní se k abso
lutismu a k omezení práv sněmů stavovských. Gotic
ká doba byla idealistická, naplněná mystickou touhou
náboženskou, kultura renesanční se odvrací od mnišského názoru více k přítomnosti, k životu, jeho ra
dostem a požitkům.
Čas plynul. Národ nebyl s vládou Habsburků spo
kojen. V březnu 1619'zemřel'Matyáš, v srpnu pak
byl císařem zvolen Ferdinand II., který ohlásil, že
je hotov potvrdit všechny svobody české země. List
jeho však nebyl stavy vůbec přijat. Stavové, kteří
dosud tajili své konečné cíle, byli nyní odhodláni vy
stoupit otevřeně. 19. srpna 1619 byl král Ferdinand
jimi prohlášen za zbavena trůnu a 26. srpna 1619
zvolil sněm krále Bedřicha Falckého, kalvína, kandi
dáta Jednoty bratrské.
Druhá defenestrace pražská z 23. května 1918 a
tato volba — to jsou vlastně počátky třicetileté vál
ky, která vyvrcholila bitvou na Bílé hoře 6. listopadu
1620 a skončila mírem vestfálským r. 1648, který za
bránil exulantům v návratu do vlasti.
Bídu země po prohrané bitvě na Bílé hoře dovršila
protireformace, jejíž zásluhou však nás nestihl osud
Polabských Slovanů.
S ní přišlo do Čech i barokní umění, jež se vyzna
čovalo' expansí uměleckého, činu. A snad právě proto,
že baroko bylo do Čech přeneseno v prvé řadě jako
umění náboženské, mohlo tu tak rychle Zdomácnět a
stát se časem výtvarnou mluvou širokých vrstev,
naplněnou představami, jichž kořeny sahají daleko
do minulosti. Navázalo na tradice v zemi v době před
husitské a na českou minulost vůbec.
Na základě pragmatické sankce Karla VI. nastou
pila na trůn Marie Terezie a s ní rod habsburskolotrinský, který byl Čechům daleko nebezpečnější
svou germanisací, nežli Habsburkové. A tu opravdu
v oněch dobách nebyl náš naroď na výsluní své exi
stence. Přišly dobjy, kdy jazyk upadl v prach a bí
du zapomnění a kdy jen díky národním buditelům a
zapadlým vlastencům nejenže nezahynul, .ale opět
se povznesl na svoji bývalou úroveň. A my se sldáníme před jmény Dobrovský, Jungmann. Šafařík,
Kollár a před všemi, kdo usilovali o znovuvzkříšení
naší řeči.
A léta plynula. Proti absolutismu bylo namířeno
revoluční hnutí březnové r. 1848 'a Mettemích byl
propuštěn. Rakousko bylo nuceno připravovat ústavu.
V Praze se přihlásil tento revoluční kvas 11. března
v lázních Svatováclavských, v červnu se konal pa
mátný Slovanský sjezd, který byl Windischgrátzem
krvavě rozehnán. Nová ústava byla založena na svo
bodě lidu. zrušena robota, pak i censura. literární
obrození dostalo pokračování v rušném životě poli
tickém. A tato doba je nesmazatelně spojena v naší
historii s činy Braunera. Palackého, Riegra a Hav
líčka.
A jako voda plynul i čas! 28. června 1914 atentát
v Sarajevě zničil život konopišťského pána- násled
níka trůnu Ferdinanda ďEste a jeho manželky Žofie,
rozené Chotkové.
Na svátek sv. Anny čtou naši otcové na rozích
vylepené prohlášení císaře Františka Josefa I. “ Mým
národům!” .
Od 28. července je Rakousko-Uhersko ve válečném
stavu se Srbskem. 1. srpna Francie a Německo mobilisují a Německo vypovídá válku Rusku. 2. srpna
Německo odevzdává ultimátum Belgii, požadující vol
ný průchod německým vojákům. 3. srpna Německo
vypovídá válku Francii. 4. srpna Anglie vyhlašuje
mobilisaci a vypovídá válku Německu. Německé voj
sko překračuje- belgické hranice. 6. srpna Rakousko
vypovídá válku Rusku, Francie Rakousku, Anglie
Rakousku. Japonsko vyhlásilo . . .
Začíná první světová válka, s níž jsou nerozlučně
spojena v zahraničním . odboji jména Masaryk, štefánik a Beneš, v domácím pak Šámal, Kramář a Rašín.
Spisovatelský manifest z 18. května 1917, tříkrá
lová deklarace z 6. ledna 1918 a konečně národní
přísaha 13. dubna 1918 — to vše posílilo postavení
(Pokračování na str. 2)
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Fordova aféra
(Pokračovanie zo str. 1)
Carter pohotové odpovedal
a doporučil Fordovi, aby
toto, čo v debate povedal,
šiel ' zdeliť Američanom
poFského povodu, Ameri
čanem
československého
povodu
a Američanom
maďarského povodu.
Tol’ko priniesla debata
a čo potom následovalo,
je. už reakcia na tento neuveriteFný výrok prezi
denta Forda. Tlač a roz
hlas i televízia jednohlas
né hovoria o neospravodliteFnej chybě, ktorej sa
Ford dopustil. Organizácie
Američanov východoeurópskeho povodu poslali pro
testné telegramy do Bieieho domu. Protestovali aj
organizácie exulantov ako
Zhromáždenie európských
porobených národov a Ra
da slobodného Českcsiovenska. Ale hlavně je. že
politická kampaň dostala
očakávané vzrušenie. O
tom, či Sovieti ovládají!
Východnú Európu. alebo
či sú tamojšie krajiny ako dodal prezident Ford
k svojmu nešťastnému vý
roku - úp’ ne autonomně s
úplnou teritoriálnou in
tegritou, sa debatuje vša
de, nielen na schódzkach
politických stráň. Zrazu
sa Východná Európa stala
politickým
stredobodoin
amerických
prezident
ských volieb. Znalci ame:
rického veřejného života
usudzujú, že tento nepo
dařený výrok bude stár.’
prezidenta' Forda mnoho
hlasov. či bude m ať rozhodujúci' vplyv na výsle
dek volieb, to ešte dnes
povedať nemožno.
Nás však v tejto sůvísiosti zaujímajú v prvom
radě dve věci: ako je vóbéc možné.' že sa prezi
dent Spojených štátov mo
li ol dopustit’ takejto vy!nženej chyby? A potom, čo
to znamená pre našu vec
•^n budúcnosti?
Je naozaj ťažko pocho
pit’ , že v časovom rozmedzí len niekol’kých mesiacov mohla sa americkcj
vládě vo vzťahu k Vý-

chodnej Európe vyskyt
nut’ druhá východoeurópska aféra. Před niekoFkými mesiacmi to bola Sonnenfeldova aféra, aféra
priameho politického po
radců ministra Kissingera. Ten hovořil o potrebe
změny statusu quo vo východnej Európe v
tom
zmysle, aby sa vraj vy
tvořili organické zvazky
medzi. východoeurópskymi
krajinami a. Sovietskym
zvazom. Tieto organické
Zvazky by sa však podl’a
tohoto predstaviteFa ame
rického ministerstva zahraničia
mali vytvořit’
tak, že by sa změnil doterajší nepriateFský postoj
východceurópskych náro
dov voči Moskvě. A takúťo změnu by americká vlá-'
da
chcela podporovat’ .
Tým by sa málo odstranit'
jedno z trvalých žríeáíeí
medzinárodneho napatía.
A keď sa zdvihla vlna od
poru proti niečomu také
mu. pan Sonnenfeld e-6til niečo iné. tvrdá. že je
ho výklad mal směrovat’
v tom smere. že by si vraj
Moskva mohla uvědomit’ ,
ako je nebezpečná terajšía situácie pre nepriaznivý a odmietavý postoj tamojších národov voči nej.
Doporučoval teda niečo,
čo by Moskva naozaj moh
la aj bez jeho rady uro
bit’ , keby chcela a keby
nechcela ovládat’ tento
prlestor dokonale.
Teraz prichádza Fordova aféra, ktorá je hádám
ešte horšia. Je skutočne
ťažko pochopit’ takú před
stavu o Východnej Euró
pe, akú má prezident
Ford. To jednoducho pretó, že je v úplnom rozpo
re s realitou. Je ťažko po
chop1ť tento výrok, pretože ako ináč, než rozhodnu
tím Moskvy dřžať a ovlá
dat’ celu Východnú Euró■pu si vysvětlit’ ,, že sovietske vojská sú v.PoFsku,
vo Východnom Nemecku.
v Československu a v Ma
ďarsku. čo by tam mali
za úlohu, ak nie držať sovietsku totálnu domináciu

nad týmto priestorom?
Je ťažko pochopit’ takéto vyhlásenia prezidenta
Spojených štátov, keď je
predsa všeobeene známe,
že k okupácii Českosloven
ska v roku 1968 došlo prá
vě preto, že sa Moskva
obávala, že stratí u nás
totálnu nadvládu. A sposob, akým to previedla,
jasné dokazuje, že svoj
vplyv z tejto oblasti ne
pustí za nijakých okolno
stí.
Je ťažko pochopit’, ako
prezident Ford mohoi zabudnúť na Brežnevovu
doktrínu vyhlášenu za okupácie Československa, kte
rou Moskva dala celému
světu na vedomie. že si
uzurpuje právo zakročil'
politicky i vojensky nielen
do
východoeurápskych
krajin, ale aj do všetkých
©statných takzvaných so
cialistických štátov. (Ko
nečné Angola nebola ni
čím iným ako praktickou
eplikáciou
Brežnevovej
doktríny na africkom kon
tinente.)
Je ťažko si nepovšim
nut’ . že prezident Ford ne
pochopil ani to, ako sa
západoeurópski komunisti,
najma talianski dívajú na
československých komunistov právě preto, že stratili úplnú možnost’ niečo
samostatné rozhodnut’ a
že ich preto nazývajú páriami vo svetovom komunistickom hnutí. Je to te
da ďalší dokaž len o tom,
že americká vláda za Kiss:ngerovej politiky detente stratila reálnu' předsta
vu o tom, čo sa vlastně
vo východnej Európe dejeAféra má ,však aj pozi
tivně dósledky., Tie sú
predevšetkým v tom, že
exulantské
organizácie
nikdy nemůžu vzat’ věci
okolo osudu východoeurópskych národov za překá
zané a vzaté na vedomie
na Západe, a že preto musia na nešťastný osud východoeurópskych národov
neustále
poukazovat’ a
burcovat’ svedemie Zápa

Veškerá P O JíŠ T ĚN Í odborně provedou
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Národ se bránil
(Pokračování se strany 1)
du. Veď keď sa prezident emigrace v zahranjčí, právě- tak jako tvoření nanajváčšej
demckratickej ■šich legií na všech frontách a jejich úspěchy, zvláště
veFmoci móže takto dívat’ v bitvě u Zborcva dne 2. července 1917. Když pak
na východnú Európu, ako [v dubnu 1917 Spojené státy vypověděly válku Němec
ku, tázali se sami Američané: “ Kdo je ten národ,
sa dívajú na jej tragický
který tak ochotně jde do boje za naše ideály?” , po
osud tí, čo nemajú bez něvadž tisíce našich hochů, z nichž mnozí ani ne
prostředný přístup k tým znali starou vlast, se hlásilo dobrovolně pod hvězd
natý prapor.
to otázkám ?
Nový kabinet německý, jehož kancléřem byl jmeNaša práca v exile mu
sí teda zintenzivnieť. Há |nován princ Max Badenský, zcela 'pod tlakem událo; stí na jižní i západní frontě, obrací se 4. října spolu
dám tento případ je vhod-'
!s rakouským a tureckým na presidenta USA W. Wilným poučením pre tých |sona notou, v níž mu navrhl okamžité příměří a vypesimisto? v našich ra jjednávání o .mír, pro nějž by sloužily za základ nádách, kteří vždy hovoria j zory Wilsonovy vyložené v jeho známých 14 bodech
len o tom, že ůsílie exilu z ledna 1918, v řeči z 12. února téhož roku a konečné
v projevu z 27. září.
je marné, a teda aj zbyt
18. října 1918 vychází prohlášení československé sa
točné.
mostatnosti v Paříži podepsané Masarykem, štefáDruhý dobrý dósledck nikem a Benešem.
tejto trapnéj aféry- třeba
Nadešel 28. říjen 1918. Krásný podzimní den vy
vidieť v tom. že do ame bral si osud k nápravě toho, čímž třista let na na
rického a tým aj do zá- šem národě hřešil. .
padoeurópskeho vedomia
sa znovu vrýva problém
či osud Východnej Európy, že si americká a západaa veřejnost’ uvědomu
je. že neexistujú medzinárodne problémy len na
Strednom Východe a v
Afrike, ale aj na najcitlivejšom mieste našej pla
nety, v Európe. A uvědo
muje si, že s týmto prob
lémem nemóže americká
vláda čachrovať tak, ako
sa jej zapáčí a ako jej
monstrózny koncept politi
ky ,detente ju předává -So. vietskemu zvazu. .

“ Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se
skutkem!” Tak začíná prohlášení československé sa
mostatnosti doma, prohlášení podepsané téhož dne
Soukupem, Šrobárem, Švehlou, Stříbrným a Rašínem.
30. října 1918 se v Turčanském Sv. Martině připo
jilo i Slovensko podpisy členů Sloven skej Národnej Ra
dy Medvedského a Duly.
14. listopadu 1918 se koná první schůze Revolučního
Národního shromáždění za předsednictví Františka
Tomáška, která zvolila prvním presidentem Česko
slovenské republiky universitního profesora Dr. T. G.
Masaryka a prvním ministerským předsedou Dr. Kar
la Kramáře, který zahájil vzrušenou a strhující řečí:
“ V tuto chvíli prohlašujeme rod habsbursko-íotrinský
na všechny časy zbavena českého trůnu!”
A 21. prosince 1918 vítá celý národ v osvobozené
vlasti svého prvního presidenta — a uvítáním je po
věřen spisovatel Alois Jirásek.
Národ vytrval, dokud nezvítězil! Vytrval, až pozdra
vil svou samostatnost! A na hradě českých králů za
vlála presidentská vlajka s heslem “ Pravda vítě
zí” .
-zh-

Před dvěma volbami
(Pokračování se str. D
jednání se Sovětským sva
zem . . . Jako neudržitelné
odmítl Ford útoky reakčních kruhů USA na rozví
jení SQvětsko-amerického
obchodu a zejména jejich
tvrzení, že tento obchod
je údajně výhodný pouze
pro SSSR. Prezident zdů
raznil, že výsledky konfe
rence o evropské bezpeč
nosti a spolupráci í usne
sení na ní přijatá odpo
vídají zájmům upevnění
mezinárodního míru a bez
pečnosti.”
Tedy ani slovo, ani ná
znak o “ uřeknutí", o debrozdání politice Sovětské
ho svazu vůči evropským
satelitním zemím, které
může stát G. Forda pre
zidentské křeslo v dru
hém termínu.
Zato se čs. lid dozvěděl
den před televizním utká
ním v San Francisku o
“ klamání lidu podstatou
buržoazní
demokracie” ,
jak nadpisuje Rudé právo
(6. 10.) dlouhé vyprávěni
o volbách a volebnicn ay-

stémech v kapitalistických
státech, o hlučné demago
gii, machinaci s hlasy
atd.
“ Zatímco v socialistic
kých státech probíhá vo
lební kampaň pod hesly
'za rozvoj hospodářství,
kultury, životních jistot',
je v kapitalistických stá
tech organizováno, při pří
pravě voleb velké divadlo
odvádějící pozornost širo
kých -vrstev od základních
politických' a sociálních
problémů, které jsou stále
vážnější.”
Domácí
“ předvolební
kampani”
pak
věnují
všechny čs. sdělovací pro
středky víc místa ačasu,
než věnovali stejně “ jed
notným kandidátkám” na
cisté. Čs. voličům se do

zblbnutí často prokazuje,
že “ všechna moc patří li
du” a že “ lid je jednot
ný, semknutý kolem ko
munistické strany” . Přes
to se zřizují “ poradny vo
ličů” , zavádějí se rubriky
listů nadepsané “ Než ode
vzdám svůj hlas” atd.
Do předvolebního mumraje zvlášť dobře zapadl
“ Pohádkový seriál k osla
vám Měsíce čs.-sovětského
přátelstvu zahájený 10. říj
na v Bruselském pavilónu
v PKOJF v Praze, kde dě
ti ■shlédly Hrátky s med
víď aty” . Voliči jednot
ných kandidátů by mohli
děti všelijak poučit o hrát
kách s bratrskými medvě
dy a'tím i o semknutosti
koíem' komunistické stra
ny. A nešlo by o pohádky.

| BESEDA, čs. kulturní a svépom. klub v Melbourne, i
[ pořádá v sobotu 30. 10. v 7.30 h. večer oslavu 3.!
[ výročí založení klubu v sále Princes Hill H igb '
[ School, N. Carlton. Filmy, písně, hudba. Obvyklý
i bufet. Informace: J. Kafka, 2 Junction St., Presjton, tel. 480-2737.
;
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ČESKOSLOVENSKOvez k ra tc e
— Dosavadní
vedoucí
Kanceláře prezidenta re
publiky dr. Ján Pudlák
byl “ pověřen jinými úko
ly ” a na jeho místo jme
noval Husák ing. Josefa
Hamana.
— V Duchcově u Teplic
byl postaven pomník hrdi
novi SSSR generálmajoru
A. Sochorovi. Slavnostní
odhalení se konalo v Den
Čs. lidové armády.
— Svobodné slovo sděluje
9. 10., že byl v Praze
zatčen pro příživnictví ob
čan, který nepracoval od
května 1975. V té době se
živil vykládáním horosko
pu, za což pobíral 10 až
20 korun. Vyšetřování je 
ho činnosti prý pokraču
je— ČTK hlásila 4. října,
že se předvolebního boje
účastní i řada pražských
zpěváků svými vystoupe
ními v agitačních stře
discích a na předvolebních
schůzích. Tak ve zvlášt
ním hudebním pořadu na
zvaném. “ Dávám
svůj
hlas” účinkuje V. Neckář
se skupinou Bacily, v dal
ších programech účinkují
v Praze K. Hála, Z. Lo
rencová a další zpěváci.
Ná výstavě Socialistická
Praha U hybernů, která
je zároveň největším agitačním střediskem v Pra
ze, vystupovali po několik
dní už J. Zima se skupi
nou, P. Černocká,
M.
Chladil a V. šimonová a
to všichni, jak zdůrazňuje
ČTK, bez nároku na ho
norář.

gramů Národní fronty,
přijímají jej za svůj a vy
jadřují to dalším rozvojem
pracovní aktivity.”
— Čs. velvyslanec v Indo
nésii, Austrálii, Singapuru
a Malajsii M. Mácha, kte
rý sídlí v Djakartě, byl
jmenován též velvyslan
cem na Novém Zélandě.
— Čs. výbor solidarity s
národy Afriky a Asie pro
testoval proti únosu 14
“ pokrokových
argentin
ských občanů reakčními
teroristickými skupinami
ve městě Gordoba” a ÚV
čs. svazu žen protestoval
Spojeným národům proti
“ chilské vojenské juntě” a
proti jejímu “ teroru stup
ňujícímu se i mimo úze
mí Chile” .
— V Ústí n. L. byla do
budována nákladem 200
miliónů nová kolej pro
studenty pedagogické fa 
kulty.
— Novým vedoucím čs.
delegace na vídeňská jed
nání o snížení stavu ozbro
jených sil a výzbroje ve
střední Evropě byl jmeno
ván velvyslanec J. Meisner a novým velvyslan
cem v Mongolsku Zdeněk
Vemer.
— V letošním roce - do
konce září - vyrobila mla
doboleslavská automobilka
114.536 osobních a užitko
vých automobilů. Z toho
bylo 65.201 aut vyvezeno

— ČSSR navázala diplo
matické styky na úrovni
velvyslanců s vládou Gabunské republiky.
— Na začátku října pře
kročil počet podpisů, kte
ré připojili čs. občané pod
tzv. Novou stockholmskou
výzvu Světové rady míru,
9 miliónů. I když odečte
me občánky, kteří se ještě
podepsat neumějí, zbývá
hodně práce k tomu, aby
bylo prokázáno, že 100%
čs. občanů je pro mír.
— V sobotu 2. října se
konala první
podzimní
směna Národní fronty a
to “ na počest voleb” .
Brigádníci pomáhali při
sklizni brambor, při .sta
vebních úpravách a při
jiných akcích.
’— Oslav Dne Čs. lidové
armády v pražském parku
Juldy-Fuldy se zúčastnili
opět vedle čs. generality
ovšem i generálové Sovět
ské okupační armády. Ná
městek ministra národní
obrany generálporučík M.
Zika řekl v slavnostním
projevu: “ Také naši vo
jáci vysoce oceňují hospo
dářský a sociální program
XV. sjezdu KSČ, rozpra
covaný do volebních pro
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a 49.335 použito na domá
cím trhu. Denní produkce
je 703 vozů.
— V Praze zemřel ve vě
ku 67 let Karel Hetteš,
výtvarný kritik a historik
umění,' přední znaléc čes
kého sklářství, ve věku
69 let známý pracovník v
oboru ochrany přírody dr.
Pavel Nauman, ve věku
76 let tenorista Jaroslav
Gleich,
bývalý
přední
člen Opery Národního di
vadla v Praze, ve věku
64 let v Liberci kdysi zná
mý písničkář Josef Dalecký a ve věku 67 let prof.
ing. dr. Vladimír Kalou
sek,
člen korespondent
ČSAV, vědecký pracovník
v oboru dynamiky a sta
vební mechaniky.
— Dne 30. září byla do
končena koaxiální magi
strála mezi Českosloven
skem a Sovětským sva
zem, která umožní doko
nalejší
telekomunikační
spojení obou zemí.
— Herec František Ková
řík byl jmenován v den
svých 90. narozenin národ
ním Umělcem.
— V pražském Karolínu
přijali dekrety noví vyso
koškolští profesoři: JUDr.
Z. Češka (obor občanské
právo procesní), MVDr.
J. Dražari (obor epizoologie), ing. V. Jurča (půdoznaiectví), ing. C. Ledl
(zemědělská ekonomika),
RNDr. J. Polášek (mate-

Socialismus v tiché uličce
Marcela Čechová
Znáte ty tiché malostranské uličky, kde kdysi pan Vorel nakuřoval pěnovku,
u Štajniců vysedávali pan Schl eg I a pan Ryšánek a tichý dům vzlykal nad sko
nem slečny Žanýnky? Jsou to kouzelné, jedinečné kouty, které nemají na světě
obdoby a jejichž stavitelské skvosty vyprávějí o umění českých rukou. Uličky
jsou tu stísněné, ale útulné a sličné ve své starobylosti a každý kámen, každá
cihla má své přesně určené místo.
Tady na Malé Straně je i Vlašská ulička. Uprostřed ulice je malý plácek,
osvěžující kousek zeleně, kam staří chodí drobit chléb kropenatým malostran
ským holubům.
níků, pokrývačů nebo te
sařů. Obyvatelé Vlašské
však už mají svoje zku
šenosti:
"A já vám říkám, že to
nemá význam! Když to
máji schválený . .
" Je to jediné místo, kli
dy do ulice proudí čerstvý
vzduch. Vy řeknete tichá
a romantická ulička! Ale
přes den jsou to koryta,
ve kterých se převalují
výfukové plyny a do oken
vám útočí decibely z vozů
soukromých i všelijakých
institucí, co se ted' do
staré Prahy jen hrnou .
"A víte, jak tu vypada
jí byty? Většinou třetí ne
bo čtvrtá kategorie. V pří
zemí vlhko. Sluníčko se
tam nedostane. Dík té me
matika), ing. Z. šteffl
zeře má slunko aspoň pár
(technika a mechanizace
bytů . .
zemědělské výroby), MU
"A já vám povídám, že
Dr. T. Trávníček (pato
to stejně nepomůže! Důle
logická fyziologie), ing. J.
žitý je, koho mají za seVladař (obecná elektro
bou. Jestli je v tom druž
technika) .
Mimořádným
stvu nějakej velevýznamprofesorem byl jmenován
nej, tak se můžem pokrí.
ing. K. Endel (hlubinné
jet . . ."
dobývání ložisek).
Názor prostých lidí se
v novinách nemůže objevit
bez patřičného redakčníhe
komentáře, to by ho jinak,
cenzura nepustila. Svobod
né slovo proto dodává:
ké proto, že sověti zvýšili loni cenu nafty o 100%
” Co říci na závěr? Jsou
proti r. 1974 a o 175% proti r. 1973 a satelitní
lidé, kteří zé zásady pro
země jsou nuceny hledat úhradu. (Československo
testují všude a proti vše
dováží 90% své celkové spotřeby nafty z SSSR.)
mu. Jakmile se někde ně
co začne stavět a budovat,
V porovnání s ostatními státy RVHP je přesto
mají námitky. Shromaž
čs. ekonomie dosud v poměrně lepším stavu. Sla
ď ují důkazy, hledají spo
bostí zůstává nízká produktivita práce. Tak čs.
jence.
průmysl potřebuje v průměru o 25% víc pracov
Ve všech těchto přípa
ních sil než odpovídající průmysl ve vyvinutých
dech a zejména v tomto
jde však ještě o víc. Ob
kapitalistických zemích a jedním z důsledků je ne
čané Vlašské mají dojem,
dostatek pracovních sil. Protože je současně od
že na jejich slova nikdo
50. let patrný pokles porodnosti, dováži ČSSR "gasfnedá. Nakolik jsou to po
arbeifry" i ze zemí, jako Kypr, které musí platit
city
opodstatněné,
kde
vznikly a z čeho prame
v "tvrdé měně".
ní, těžko povědět. Jsou.
Čs. zahraniční obchod vykazuje následující sko
Proto ve Vlašské sbírají
ky : v údobí 1972-1974 byi aktivní 1,676 milióny
podpisy a sestavují peti
K čs, v roce 1975 pasivní 2,070 mil. Kčs. V červenci
ce. Jde o to, aby nemu
seli. Aby měli nejen pocit,
oznámil ministr zahraničního obchodu Ba rčák, že
ale i vědomí, že všechno,
vývozní pián na r. 1976 byl splněn v první polovi
co běží úřední cestou, bě
ně roku jen na tt-3%, s kapitalistickými zeměmi
ží dobře a že jejich věci
jen na 46.4%. Praha se zřejmě nechce zadlužit to- j jsou v dobrých rukou.
lík jako např. Varšava a omezuje proto nákupy
Náš systém volených po
síanců a důkladný, byť
na západě. Důsledky se už projevují v technolo
někdy proto i zdlouhavý
gii a zastaráváním strojového parku. Svědectví
správní systém k tomor
uzavírá komentář takto:
vždycky
dává
všechny
"V Československu půjde do tuhého, pokud jde
předpoklady."
A tak starobylá pražská
o ceny, po 1. lednu 1977, kdy inflační tlaky se bu
dou zase jednou kamuflovat tzv. přestavbou velko- í čtvrť dostane brzý socia
listickou pečeť'. Nakolik
obchodních cen. Přijme tento podvod obyvatelstvo
to bude k jejímu užitku,
a především ti, které to postihne nejtížeji, vrstvy
nechť
posoudí laskavý
sociálně slabé, bez protestu?"
krajan - návštěvník sám.

Do této oázy klidu vtrhl
socialismus. Soudruzi roz
hodli, že zde má být po
staven moderní dvoupatro
vý dům, v němž bude
osm bytových jednotek,
prodejna potravin a snad
i nějaké garáže, po nichž
řadový čs. občan lačně
touží. To všechno má být
postaveno právě na tom
plácku, který se zelená
travičkou a probleskuje
holubími křídly. Redaktor
režimního Svobodného slo
va využil předvolební ná
lady, kdy se veřejné sdě-

lovaci prostředky zajímají
nejen o slova představite
lů režimu, ale i o názory
obyčejných smrtelníků a
poodhalil roušku veřejné
ho mínění. Přečtěme si,
jakým způsobem reagují
na
novinku
obyvatelé
Vlašské uličky. Je jim to
tiž známo, že sedm bytů
má být obsazeno sedmi
stranickými pohlaváry a
osmý., byt dostane archi
tekt, který je zástupcem
Státního ústavu pro rekon
strukci měst a za byt vyběhá povolení ke stavbě.
Přitom stavitel domu vy
stupuje úředně pod hlavič
kou
“ Stavební
bytové
družstvo
zaměstnanců
pražských stavebních pod
niků” , což by v neinfor
movaném člověku mohlo
vzbudit dojem, že si zde
chce postavit byty osm
obyčejných stavbařů, zed

Ekonomie RVHP
Západní národohospodáři se pozastavují stále
častěji nad stoupajícím zadlužením evropských ko
munistických států> zvláště nad tím, že jejich bi
lance obchodu s kapitalistickými zeměmi je stále
povážlivěji pasivní. Poslední (52.) číslo pařížského
čtvrtletníku Svědectví uveřejňuje o tom komentář,
z něhož některá data přebíráme.
Obavy o platební schopnost východoevropských
států se množí především v Západním Německu,
které je nejdůležitějším kapitalistickým partnerem
států tzv. Rady vzájemně hospodářské spolupráce.
Za loňský rok činí pasivum obchodní bilance evrop
ských komunistických států se Západním Němec
kem 2.945 miliónů US dolarů (z toho S SSR 1.420
mil., Polsko 611 mil., Bulharsko 276 m il., Rumun
sko 253 mil., Maďarsko 208 mil. a Československo
177 mil. $). Proti r. 1973 je to pasívum dvojná
sobné (tehdy bylo 1.451 m il.}. S Francii jsou ko
munistické státy pasivní 801 mil. 5, s Itálií 314
mil $ a pouze s V. Británií, která je sama zmí
tána vážnými hospodářskými potížemi, vykazují
přebytek 234 mil. dolarů.
Zvýšení cen na světových trzích se komunistic
kým státům nepodařilo dlouho kamuflovat a úměr
ně stoupala zadluženost celého bloku k Západu.
V r. 1975 si státy RV H P vypůjčily 1.5 miliardy
dolarů. Celkový kumulovaný obchodní a finanční
dluh těchto států u vyspělých kapitalistických stá
tů dosáhl 32 miliardy dolarů.
Zadluženost socialistických zemí se zvyšuje ta
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CESTA NA SIBÍR

Akademik Andrej Sacharov je naďalej v popředí snáh o uvoťnenie pomerov šli a vošli dovnútra.
v Sovietskom zva ze a to aj pneto, že laureát Nobelovej ceny mieru a světo
‘Andrjuša nás nečakal,’
známý vedec móře urobit' v tej věci viac akom enej známi bojovníci za l'udské so smiechom rozprával
Jarka Vlčková
práva žijúci v Sovietskom zváze. V minulom rriesiaci porozprával moskovské- Sacharov; ‘Neustále opa
• Po odchodu Palivcově z Paříže se stal v třicátém
mu
dopisovatelovi listu New York Times priebeh svojej návštěvy u príateťa.
koval - Dobré, dobré.'
roce prvnim tajemníkem našeho- pařížského vyslanec
tví dr. Miloš Šafránek, zasvěceny badatei o cnie B.
Bola nedel’a a tak chceAndrej Amalrik nazval před rokmi svoje rozprávanie o ceste do vyhnanstva
Martinů, který napsal dokumentární knihu Francouz
li
strávit’ deň spolu. ZjaNedobrovolná cesta na Sibiř. Názov rozprávania o ceste akademika Sacharoská léta Františka Tichého, jež vyšla v šestašedesavil
sa však Tvrdochlebotém roce. Nedávno vyšla v Praze kniha malíře Jana va a jeho manželky z Moskvy na Sibiř by mohol znieť Dobrovolná cesta. Do
vov
šéf a povedal, že má
najvzdialehejšieho
kuta
Sibiři
—
8.000
kilometrov
od
Moskvy
—
išiel
Sacharov
Baucha Barvy století, kde autor promluvil s otevře
ností o mňoha zkušenostech svého života — pouze navštívit' priatel'a, ktorého tam poslali do vyhnanstva za údájnú antisovietsku nastúpiť na subotnik, teda
však v originále. Mnohé partie z ní totiž po porov činnost'. Sacharovci spali v čakárňach na letiskách, posledných 15 km išli peso na neplatenú brigádu. O
nání s originálem byly vypuštěny, například pravda
v noci v sibírskej fajge, lesom a medzi močiarmi, aby sa konečne dostali k niečo neskór sa v dědině
o pohřbu malíře Františka Tichého, jenž zemřel 7.
objavili dvaja údajní geoříjna 1961. Z nezčetnych prací tohoto pozoruhodného málej jakutskej osadě, kde si odpykává nútené práce Andrej Tvrdochlebov.
malíře z prostředí cirkusáků, kouzelníku a varietních Tento 36róčný vedec bol tajomníkom sovietskej pobočky organizácie Amnesty lógovia. Přišli hl’adať miumělců, vyjímám ony práce, jež se týkaly literatury International — sovietskymi úradmi nepovolenej — za čo ho odsúdili v apríli nerálnu vodu - v priamej
— výzdobu Hlaváčkovy Mstivé kantílěny a Burianovy
blízkosti vyhnanca a jeho
na 5 rókov vyhnanstva. Zdóvodnenie: antisovietska činnost'.
básnické sbírky Viděno slzami.
hostí. Boli to agenti KGB.
New York Times píšu:
so,
Kapitán
sovietskej najprv chceli presvedčiť, Andrej Sacharov však ho
• Illustrissimo ac vere generoso domino, domino Ca“ B ola'to epická cesta, cestnej policie, ich varo aby sa vrátili. Keď sa im
rolo baroni a Zeroton semon . . . tak začíná dedikacé
voří, že napriek tomu bo
Labyrintu světa a ráje srdce, jíž věnoval Komenský aj pre Sacharovcov, ktorí val, -že zablúdia v lese.
to nepodařilo, ukázali im la návštěva vel’mi příjem
tuto knihu Karlu staršímu ze Zerotína, českému po
sú už známi svojou podpo K éď přešli asi 3 kilomet cestu a' varovali ich před ná. V pondelok ráno dostal
litiku, . zemskému hejtmanu na Moravě, který zemřel
9. 10. 1636 v Přerově. Po své resignaci na svěřené rou iných sovietskych di- re, objavilo sa auto s ka- močiarmi. Do- dědiny při miestny mechanik příkaz,
úřady vystoupil proti výtce svého přítele, že ne sidentov. Akademik Sacha pitánom, ktorého už po šli'asi o 3-tej ráno. Ne vě aby ich odviezol naspat’
účastí ve veřejném životě “ dary boží v sobě udušuje” rov má 55 rokov a je cho znali. Ponúkol sa, že ich děli, kde.' Andrej Tvrdo
do Ňurby.”
skvělou řečnickou obranou Apologií k panu Jiříkovi rý na srdce a pani Sacha- zvezie.
Keď
nastúpili, chlebov bývá. Spomenuli
DobrovoTná cesta na Si
z Hodic, jež byla zároveň výzvou k nápravě poměrů
rová sa před rokom pod obrátil sa aj s autom a si však na fotografiu, na biř- - nepovolená úradmi,
ve zpustošené zemi.
robila ťažkej očnej operá zaviezl ich spať, odkial’ ktbrej bol jeho dom so teda priestupok - prebehla
• Benjamin Pravoslav červenák, jenž se narodil 9.
10. 1816, má své čestné místo v štúrovském hnutí na ch a musí nosit’ silné oku- vyšli. Objavil sa miestný starým vozom v popředí a pre laureáta Nobelovej ce
Slovensku. J. M. Huroan vydal po jeho smrti jeho liare. Obaja však hovořili náčelník milície. Sacha s hrncami na plote, ktorú ny a jeho manželku bez
dílo pod názvem Zrcadlo Slovenska s rozsáhlou před so zjavným póžitkom o rovci povedali, že by do
im ukázala jeho matka. ďalších komplikáéií.
mluvou.
svojích dobrodružstvách v osady zašli na motocykli,. Asi po pol hodině dom naM/mb
• Kolik vynikajících zpěváků a zpěvaček skončilo
malej kuchyni ich moskov- ale náčelník odmietol svůj život tragicky'. Václav Novák, Vilém Zítek, Ema
vraj bý prochladli.
Destinová, Karel Burian, Míla Kočová, Vladimír Tomš ského bytu.
a další. A mezi nimi i Emil Burian, slavný operní a
Sacharovci leteli do Mír
Napriek tomu, že už sa i
ČSL. HUDBA A ZPĚV PRO VAŠE
koncertní pěvec barytonista, který se narodil 12. 12. ného - babského městečka zmrákalo, sa Sacharovci L STEREO-MONO KASETOVĚ MAGNETOFONY
1876 a zemřel 9. 10. 1926. Působil na operních scé
v západnom Jakutsku. Od- znova vybrali n a ' cestu. } trampské, pijácké, taneční, folklor, pop-musik,
nách českých, za hranicemi a od roku 1906 byl só
veselé Silvestry aj.
listou ND v Praze. Byl bratrem pěvce K. Buriana tial’ - po noci, strávenéj Riadič okoloitíúceho auta L
v čakárni a po 27hodino- sa zastavil a ospravedlnil L
EDAS, čs. exilové nakladatelství hudby,
a otcem skladatele a divadelníka E. F. Buriana.
• Dlouholetý semilský advokát, spisovatel Antal Sta vom čakaní - mohli letieť sa, že ich nemóže zviesť, L
New York, USA., zástupce pro Austrálii: .
šek (vl. jm. Ant. Zeman) zemřel 9. října 1931 v Pra ď.alej. Vďaka Sacharovým lebo mu to zakázala polí- [
K A R E L P IK O R A , 37 Kenton Rd.,
ze, kde bydlel v Krčí se svým synem I. Olbrachtem
vyznamenaniam,
ktoré
ur
Geilston
Park (Hobart), TAS. 7015
cia.
‘Cesta
bola
neosvětle
a spisovatelkou H. Mahrovou. Patří k prvním spiso
Vyžádejte si seznam..
vatelům, kteří sí všímali duševního života venkov kázal vedúcemu letiska, ná a nevyznačená. Išli *
ského lidu. Mezi jeho nejznámější díla patří cyklus sa dostali do Ňurby. Do sme od jednej hromady
o životě podkrkonošských horalů Blouznivci našich Ňurbajchanu, kam poslali špiny ku drúhej’, hovoří
hor a jeho dílo uzavírají obšírné Vzpomínky.
Tvrdochlebova, to bolo pani Sacharovová. ‘Ale čo• 11. 10. 1901 se narodil skladatel a hudební peda
Poskytujeme službu v
gog, profesor pražské konservatoře Emil Hlobil. ešte 15 kilometrov. Po skoro vyšiel mesíac, aj 4
POKLÁDÁNI PODLAHOVÉ K RY TIN Y
Vrcholem jeho rozsáhlého skladatelského díla jsou autobuse, ktorý mal pre- ked’ sa zvyčajne na noc
jeho symfonie a komorní skladby. Na lidové moti m ávať raz za ďeň, nebo- ochladzuje, tú noc zostalo 4 * čtverce * korky * parkety * broušení a lakování
vy navázal svými Třemi moravskými tanci a Lidovou lo ani stopy. Pokus prena- teplo.’
s
- jůk oz i u p x a . y a obnovení starých podlah
veselicí.
\
U N IV ER SA L FLO O R COVER1NGS
ja
ť
si
auto
alebo
povoz
Po
niekol’kých
hodinách
9 Nástupcem Ferdinanda I. se stal jeho syn Max
49 Karnak Rd., Ashburton, Víc. 3147
milián II., který panoval v létech 1564-1576. Za jeho stroskotal. Rozhodli sa te narazili na dvcch překva
Volejte tel. 25-5646. (F. Jurik)
vlády se r. 1575 shodli na sněmu lutheráni s Českými da vydat’ sa na cestu pe pených mladíkov. Tito ich \
bratry na společné, tzv. české konfesi, v níž bylo
sloučeno smírné lutheránství s některými zásadami
bratrskými a husitskými. Maxmilián sice odmítl Čes
kou konfesi potvrdit, ale nečinil jejím stoupencům
žádné potíže a dovolil jím volit si defensory k obra
JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
ně náboženství. Maxmilián II. zemřel 12. října 1576.
9 12. 10. 1881 se narodil v Předbořicíeh Karel Cvrk,
který po studiích na učitelském ústavu v Příbrami
p r v o t ř í d n í P R A ŽSK É ŠU N K Y, DOMÁCÍ JÁ T R O V É K N E D L ÍČ K Y ,
působil na několika místech, až konečně byl ředite
SM ETAN OVÉ K LO B Á SY A V Ý B O R N É ŠAŠL1KY
lem školy v Šumperku. Přeložil do češtiny Pearyho
Severní točnu, Amudsenovu Jižní točnu a vydal čes
M LAD É K R M EN É KACHNY, KU ŘATA
ký překlad Koránu. V Kunštátě na Moravě založil hu
dební orchestr, který dlouhou dobu řídil.
V
PRAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVÍ
A
UZENÁŘSTVf
9 Toleranční patent Josefa II. zrovnoprávňoval ob

ř íje n

19/6 (2)

X

V ELK Ý VYBER

TEZ K DOSTÁNÍ

čansky evangelíky, kteří získali právo mít majetek,
provozovat řemesla, být městskými občany, nabývat
akademických titulů a vykonávat veřejné funkcé.
Platil od 13. října 1871 a byl vyhlášen v Brně 27.
10. 1781.
9 Václav Černý, dnes opět persekvovaný universito
profesor, referoval v Kritickém měsíčníku 1946 o
knize “ Z mého života” , o vydaných'pamětech literár
ního kritika a spisovatele Karla Sezimy (vl. jm. Ka
rel Kolář), jež -mají dokumentární hodnotu. Karel
Sezima se narodil 13. 10. 1876 v Hořovicích. Z jeho
kritických statí dlužno jmenovat Podobizny a relié
fy, Krystaly a průsvity a Masky a modely.
(Pokračování na str. 6)

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

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Colhns St. po Victoria Vde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge.Rd.) zastávka č. 38
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0 Havlíčkovi

Nevhodná slova

Ferdinand' Peroutka
Tohoto roku, v červenci, bylo 120 let od smrti Karla Havlíčka Borovského. Vždy znovu musí být vzpome
nuto, že představoval zázrak politické zralosti v národě sotva probuzeném, a vždy znovu si budeme nad
ním uvědomovat, co je to — politika. Je činnost literární a je činnost politická. Spisovatel se uchyluje
do soukromí a odtamtud vysílá svá slova a své poetické licence. Mnozí spisovatelé svědčí, že nic tak
neprobouzí jejich schopnosti jako samota. Naopak politika je praktická činnost mezi lidmi, tu "v pro
storu ostře srážejí se věci". Havlíček začal jako spisovatel. Když vstoupil do politiky, s pozoruhodnou
důstojností se zřekl širších a pohodlnějších práv, jež si osobuje spisovatel, když píše na papiře.
Na začátku 19. století intelektuální scenérie byla malebná. Dva obři spolu zápasili, a každý veřejně
vystupující člověk se jaksi musil přidat buď na stra nu Voltaira nebo Rousseaua. 18. století bývá poklá
dáno za ucelenou periodu Osvícenství, ale není to úplný obraz. Splodilo také Rousseaua, tuto studnici
romantismu. V literatuře vliv Rousseauův zcela převládal, hlavní romantická díla byla sepisována, byl
zbožňován Lord Byron, jemuž Rousseau urovnal cestu. Démoničtí byronští hrdinové si vykračovali v již
ním evropském slunci i v ruském sněhu. To se dělo ve značné vzdálenosti od Havlíčka. Ten nalezl ve
Voltairovi potvrzeno, co v něm samém tak jako tak bylo.
Je třeba vyhrabat Vol
taira zpod kritiky, jíž na
něj nakupili romantikové.
Žalují na něj, že rozumář
stvím
vysušoval ' svět,
zdráhal se vzít na vědomí,
že v člověku jsou také ji
né síly a stránky než ro
zum.
Zajímavé je, že pravý
opak byla pravda. Zajisté,
■Voltaire byl neostýchavý
přívrženec rozumu, ale ne
proto, že si člověka’ zjed
nodušoval na rozumáře.
Shledával naopak, že dě
jiny, toto dílo lidí, jsou
prosyceny nerozumem, a
že člověk nebezpečně a
mizerně žije há - úpatí
obrovských hor iraciona
lismu. Jestliže páni iracio
nalisté touží po iraciona
lismu, není třeba, aby se
osobně namáhali jej přivo
dit. Byl vždy dostatečné,
ba nadměrně zastoupen.
Ve Voltairově době byl za
stoupen v pověrách a ve
zvyku krutosti, v-nevzdě
lanosti lidu, pro jehož kra
tochvíli pořádala tyran

ská justice ohavné veřej
né popravy. V nesmírných
nadprávech šlechty a círk
ve, ve válkách a válčičkách, jež státy bez přestá
ní vedly jeden proti dru
hému, a v následujících
násilnostech žoldnéřů pro
ti civilnímu obyvatelstvu..
A byl vraždící fanatismus
náboženství, který v Bartplomějské. noci ukázal, co
dovede. Voltairovy spisy
nejsou nic jiného než ně
kdy hněvivý, . někdy sati
rický pomník tomuto ira
cionalismu.
Případ Voltairův byl vel
mi prostý. Byl přívržen
cem rozumu proto, že, jak
viděl, rozum - dalek toho,
aby vládl a vysušoval byl v trvalé menšině a vě
ru zasluhoval, aby mu by
lo pomáháno. Proti široké
mu Rousseauovu rozma
chu, proti jeho spoléhání,
že dobro je vtěleno do pří
rody, Voltaire stavěl uvě
domělou lidskou snahu o
to, co je prospěšno a slušno. Kočka sežrala ptáka -

to je přírodní řád. Kde
byla spravedlnost? Idea
spravedlnosti
přišla do
světa teprve v mysli lidí.
Debata mezi Voltairem a
Rousseauem je nejslavněj
ší filosofická
polemika
všech časů. V ní se Vol
taire ptal: jak se vám lí
bí lézt po čtyřech, Monsieur Rousseau? Úhrnem
řečeno Voltaire zastupo
val lidské dílo - kulturu.
Havlíček se instinktivně
varoval Rousseaua, jehož
myšlenky se rozlévaly bez
ohledu na okolnosti času a
místa. Rousseau hlásal, že
civilisované národy se ma
jí spojitý Kdo svědomitý
by se odvážil tomu opono
vat? Avšak Havlíček cí
til, že to daleko předbíhá
okolnostem, že, jak věci
kolem roku 1848 jsou, civilisovaný národ německý
se beze vší pochyby chy
stá pozřít národ český, a
národ maďarský vší silou
vůle usiluje spolknout ná
rod slovenský.
Rousseau znal jakousi

dobu všeobecnou, ale Hav
líček bystře žil v konkrét
ní situaci. Jak se jemu i Palackému - věci jevily,
území mezi Labem a Du
najem bylo jevištěm pra
starého zápasu mezi vel
kým národem německým
a menším národem čes
kým. Havlíček byl tvrdý
nacionalista. Bylo mu za
těžko srovnat si v mysli
dvě věci: 1) že Němci jsou
kulturní národ, 2) že ten
to kulturní národ se sna
ží vyhladit národ český.
Bojovný zápal ho vedl k
tomu, aby činil krajně ne
příznivé závěry o němec
ké kultuře, která měla již
Goetha a Schillera, Kanta
a Hegela, když první čeští
buditelé teprve usilovali,
aby aspoň někteří lidé
psaii česky. Havlíček řekl
o sobě: “ Píšu prudce - ta
kový je můj způsob.” V
této své prudkosti často
val německou kulturu opo
vržením. “ Škaredá potvo
ra hegelovské filosofie” ,
(Pokračování na str. 6)

Milan Růžička
Muž potřebuje mít někoho rád. Žena potřebuje'
jen někoho mít:
(
★
Byli si nesnesitelně blízcí.

★
<
Její tvůrčí činnost mne ani tak nezajímala, spí- <
se ta potvůrčí.
/

★
<
Všechno se dá vysvětlit. Ale bohužel ne všem. ,
★

★
^
Není těžké být hrdinou, když si neuvědomujeme
nebezpečí.
'
★
Snadnější než myslit, je — myslit si.

★
úsměv,

nikoliv

★
Kluzké začíná hladkým.

^

★

(

Žena dokáže nejvíc zakrýt nahotou.

★
Prodlužoval si cestu svou přímostí.

'

★
Než tě pošlou k ledu, pořádně ti zatopí.

★
Dokázal smeknout i bez klobouku.
★
Neupřímnost začíná opatrností.
★
Také pravdivý je možno být z vy počítá vosti.
C

THE LORD MAYOR’S
APPEAL 1976
NA POMOC MELBOURNSKÝM
DOBROČINNÝM INSTITUCÍM A NEMOCNICÍM
PROSÍME. ZAŠLETE NEBO OSOBNĚ
PŘEDEJTE SVŮJ DAR DO KANCELÁŘE
TÉTO SBÍRKY N A RADNICI V MELBOURNE,
ČÍMŽ POMŮŽETE MNOHA NEMOCNICÍM,
DOBROČINNÝM ÚSTAVŮM A ZAŘÍZENÍM,
ÚTULKŮM PRO SLEPCE A PRO
HLUCHONĚMÉ, DĚTSKÝM DOMOVŮM A •
DOMOVŮM PRO PŘESTÁRLÉ.
P R O SÍM E, POM OZTE S TOUTO
C H A R ITA TIV N Í PR A CÍ.
SVŮJ DAR LASKAVĚ ZAŠLETE ŠEKEM
SPLATNÝM NA:

VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII

J. Kínda & Co. Pty. Ltd.

LORD MAYOR'S FUND 1976
Appeal Office,
Tówn Halí, Melbourne, Vic. 3000

407 BLACKSHAWS RD„ NORTH ALTONA, VIC. 3025
TELEFON 314-6111, 314-6281

SE SLEVOU S

být jenom

Na další se přichází — nové je nutno objevovat.(

IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ I DOMÁCÍCH
DODÁME ZA

p iy Q

<

Přemýšlivý může
chechot.

VÍN , LIKÉRŮ A PIVA

NÁŠ

<
<

★
<
Nejvíc tento svět změnili ti, kteří si nejprve <
dokázali vytvořit vlastní svět.
<

V E LK Ý V^BĚR

SI

,

Když na tebe zařve lev, nezdržuj sé vyptává-N
lim, jak to myslí.

i

VYŽAD.EJTE,

<
<

Jm én o:..........................................................
CENÍK

$ 6.95 při odběru v našem velkoobch. skladu — minimum $ 30.00

i

(menší množství v, detailní prodejně 106 Millers R dv Nth. Altona),
nebo | 7,30 s dodávkou kamkoli v Melbourne (od 5 tuctů výše)

i

i

Adresa: ........................................ ...............
Vyse daru: ...................................................

i

[
J

(Dary v částce $ 2.00 a vyšší jsou daňově
odčitatelné)

‘
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. (Pokračování se sír. 4)

Sochař, řezbář, grafik a architekt František Bí
lek z Chýnova zemřel 13. října 1941. Naproti Chotkovým sadům v Praze na konci ulice Na Marián
ských hradbách stojí bývalá jeho vila, jež byla po
stavena podle jeho návrhu r. 1911, a před ní Bílkovo
sousoší Komenský se loučí s vlastí z r. 1926. O Bíl
kovu pozůstalost se pečlivě starala jeho dcera Berta
Mildová, která nedávno zemřela. Ještě za svého ži
vota darovala Galerii hi. m. Prahy uměleckou po
zůstalost svého otce včetně zmíněné vily (vše v hod
notě asi 3 milióny korun — a magistrát jí vyměřil
nájemné za doživotní' užívání bytu v darované vile,
jež musela platit ze svého nízkého důchodu).
• V české hudbě je F. X. Brixi jedním z nejvýznam
nějších předchůdců Mozartových. Psal téměř výhrad
ně chrámovou hudbu a neobyčejné rozšíření jeho
chrámových skladeb u nás způsobilo, že nový styl
českého hudebního klasicismu pronikl do nejširších,
vrstev. Nedávno zazněla ve Svatovítské katedrále,
kde byl F. X. Brixi kapelníkem, jeho Slavnostní mše
D dur. F. X. Brixi zemřel 14. října 1771. Svoji posled
ní skladbu — mši — složil měsíc před svou smrtí.
• 14. 10. 1861 se narodil v Jimramově spisovatel Alois
Mrštík, který naposled působil jako učitel v Divákách. žil s moravským lidem, jehož duši. radosti i
bolesti zpodobnil ve svém hlavním díle, devítidílném
románě Rok na vsi.

9

Starý nákladnický dům na nároží Perštýna a Sko
řepky v Praze, který byl těsně před válkou přes zá
kaz stavebního úřadu zbořen, oesl od středověku
krásné jméno V nebi. A tento dům byl doménou mla
dého Vratislava H. Brunnera. malíře a jednoho z
nejvýznačnějších českých novodobých grafiků. Mám
po ruce jeho autokarikaturu, kdy připravoval pro svou
potěchu kramářovský cyklus Epická improvisace o
králi Sobiáši, který vydalo jako "miscelanca přivá
tá” . Aventinum k vánocům 1925. Dr. Kramář se vy
slovil, že se kousavé ironii Brunnerově zasmál a že
se ho vůbec jeho kresby a karikatury nemohly
dotknout. V. H. Brunner se narodil 15. 10. 1886.
9 18; 10. 1946 zemřel v Praze ak. sochař Ladislav
Šaloun, který miloval realistické pojetí a pravdivost
tvarů. V tomto duchu soutěžil také svými návrhy na
výzdobu pražského městského musea a vítězně vyšel
Ze soutěže hlavně skupinou Prahy.
9 Václav Vojtěch Novák, vynikající krajinář, se
narodil 19. 10, 1901. Vytvořil mnoho obrazů na svých
cestách po Evropě, domácím motivem mu bylo okolí
Prahy a povodí Nežárky.
• Své dílo uzavřel slovenský spisovatel Ludo Ondře
jův (vl. jm. Ludovít M is t ř i), který se narodil 19.
10. 19,01, trilogií Slnko vystúpilo nad hory.
9 20. 10. 1906 se narodil slovenský operní pěvec Šte
fan Hoza, tenorista, hudební spisovatel a libretista.
Začínal v pražské Velké operetě a od roku 1932 je
sólistou opery Slovenského ND. Je autorem libret
k;, operám Krúťnava, Juro Jánošík a Monte Christo.
• V Palackého Dějinách se dočítáme, že Adamité
porazili sice husitského hejtmana Bořka, ale posléze
“ přece přemoženi byvše, usmrceni a vyhlazeni jsou
,všickni mečem neb ohněm” . K vyhlazení Adamitů
došlo 21. října 1421 a Palackého líčení inspirovalo
básníka Svatopluka Čecha k napsání svého prvního
většího díla Adamité.
• Sňatek s Annou, sestrou krále Ludvíka, otevře]
Ferdinandovi po Ludvíkově smrti u Moháče cestu
k trůnu českému a uherskému, ač čeští stavové jehc
nároky z tohoto titulu neuznali. 22. října. 1526 by]
zvolen Ferdinand I. českým králem v kapli Svato
václavské a den nato jím provolán v plném sněmov
ním shromáždění. Ferdinand byl sice nejbližším pří
buzným vymřelého jagejlonského rodu, byl však :
členem nejmocnějšího rodu panovnického, češi tou
žili po obnovení právního a mravního řádu ve státě
přihlíželi i k stále hrozícímu nebezpečí tureckého vpá
du a jistě překvapí, že i husité byli v zájmu svéhc
náboženství pro mocného katolického krále. Městskí
museum v Praze chová ve svých rekvisitářích lito
gafii V.'W olfa: Slavnostní korunovace císaře Ferdi
nanda I. na krále českého v chrámu sv. Víta za pří
tomnosti českých stavů.
• 25. 10. 1861 se narodil v Kněždubě na Moravě ma
líř a grafik Joža Úprka, jehož cesta od impresionismi
k realismu přinesla pokladu moravského umění st<
a sta obrazů ze života jihomoravského a slovenskéhi
lidu, obrazů hýřících pestrou barvitostí lidového kro

(.Pokračování se str. 5)
napsal. Tyto jeho výpady
nevejdou do dějin filoso
fie, v níž filosofie němec
ká má své velké místo.
Také jiné věci Havlíček,
posuzoval podle . českého
prospěchu a neprospěchů.
Sotva který jiný politic
ký myslitel kladl takový
důraz na okolnosti, na po
třeby toho nebo onoho mí
sta nebo té nebo oné chví
le. Roku 1848 revoluce
otřásala Evropou, vší tou
silou, která je v Zeitgeistu. Spoustě mladých lidí
hořela hlava a srdce, a
pro svobodu nesli svou ků
ži na trh, Také v Praze
byly stavěny barikády. K
tomu se Havlíček, choval
s takovou necitelností, že
v mysli některých vydal v
šance, svou pověst svobo
domyslného člověka. Když
později rekapituloval udá
losti, napsal, žé “ v Praze
jako ve Vídni vypukla re
voluce pro nic za nic” . O
své roli v oněch dnech na
psal: “ Celá moje činnost
směřovala k tomu, aby se

nepodařilo způsobit v 'Če
chách ozbrojené povstání
proti rakouské vládě.”
Havlíček sympatisoval s
revolucí ve Francii, ale
přál si, aby se zastavila
před hranicemi Rakouska.
Jaké v tom bylo tajem
ství? Před několika měsíci
nastoupil v Rakousku no
vý, mladičký císař, a sou
časně ■s tím vláda vyhlá
sila ústavu, jež rakouským
národům dávala rovno
právnost. - Čech, Slovák,
Polák, Rumun, Jihoslovan
bude mít v Rakousku příš-.
tě stejná práva jako do
tud Němec a Maďar. O
tento plod dlouhého vývo
je se Havlíček strachoval.
Učil své čtenáře, že teď
“ převahou hlasů všeho zí
skat můžeme” , a že ne
existuje stále stejná ra
kouská vláda, nýbrž že je
dobrá a špatná rakouská
vláda. Když proti nové,
ústavní vládě téměř ihned
vypukla revoluce, Havlí
ček vyslovil souhlas s tím,
že vláda ve Vídni vyhlá
sila stav obležení.

je, slavností, poutí a tanců. Z nejslavnějších jeho
obrazů: Jízda králů, Rozsévač, Pouť u sv. Antoníčka.
• Tak je psáno na hrobě milčického rychtáře Fran
tiška Jana Vaváka:
Muž tento mravem, rodem prostý,
sám se vzdělal vědomostí,
věren církvi, králi, vlasti,
mírný v štěstí, mužný v strasti,.
ctnostem učil v děsné době,
spisy, zpěvy učí v hrobě.
F. J. Vavák je jednou z nesčetných postav buditelských, jemuž byl jazyk nadevše. Vyhotovil zeměmě
řičskou mapu poslední srážky Sirotků a Táborů u
'vsi Lipan a Hřibů, k níž došlo 30. 5. 1724. Tuto ma
pu poslal magistrátu města Plzně, který ho jmenoval
později za tuto nevšední práci plzeňským měštění
nem. F. J. Vavák se narodil 26. 10. 1741.
• 26. 10. 1896 se narodila v Bernarticích MUDr.. Vla
sta Kálalová — di Lotťiová. Po promoci sub auspiciis působila na chirurgické klinice Masarykovy uni
versity v Brně, pro znalosti deseti jazyků se uplat
nila při založení chirurgického ústavu v Bagdadě,
který řídila v létech 1925-1932.
• Slovenský malíř a grafik Imro Weiner-Král pochá
zí z Povážské Bystřice. Po studiu Umělecko průmy
slové školy v Praze odešel do ciziny a v Paříži, kde
měl r. 1938 výstavu, přijal pseudonym Král. Z jeho
obrazů jsou nejznámější: Posviacka striekačky a Tu
přešla vojna. Malíř Weiner-Král se narodil 26. 10.
1901.
• Vynikající postavou dirigentskou, vpravdě geniální,
byl Ludvík V. Čelanský, který byl prvním šéfem
opery Vinohradského divadla. Zemřel 27. 10. 1931.
• 28. října 1791 byla zřízena stolice českého jazyka
při pražské- universitě a jejím prvním profesorem
byl jmenován -F. M. Pelcl, jehož vstupní německá
přednáška byla obranou jazyka českého.
0 Leoš Karel žižka, spisovatel a bibliograf, který
napsal několik vzpomínek na velké české hudebníky
(Mistři a mistříčkové), se narodil 29. října 1866.
• 29. 10. 1961 zem řel.dirigent a hudební skladatel
Zdeněk Folprecht.
• 31. října 1871 •se narodil realista, idylik rodu mařákovského, majíř krajinář Ota Bubeníček,, který
úspěšně vystavoval u nás i v zahraničí a maloval na
'Valašsku, v Tatrách a na Českomoravské vysočině.

Toto české stanovisko,
přednesené
Havlíčkem,
způsobilo zuřivé výbuchy
Marxovy. S chladnou od
hodlaností Havlíček počí
tal s tím, že slovanský
vliv v Rakousku převlád
ne, jestliže zde bude ná
rodní rovnoprávnost. A vi
děl za kulisy revoluce, ve
dené německými liberály.
Jejich hlavní cíl byl při
pojit Rakousko k německé
říši, učinit je částí němec
kého Bundu se sídlem ve
Frankfurtu. Tam by Slo

váné byli v beznadějní
menšině.
Co je Havlíčkova tradi
ce, co je havlíčkovství, <
kterém se mluví. Nen:
žádná pilulka, kterou bj
člověk mohl
spolknout
aby se podobal Havlíčko
vi. Politické havlíčkovstv:
je: reagovat na okolnosti
na specielní poměry doby
na současné skutečnost:
tak citlivě, jak on vždj
znovu reagoval. Na to ne
ní žádná škola s profeso
rv.
(Dokončíme]

Jaroslav Jeníček a kol.: Austrália. Obchodno-ekonomický zborník. Institut zahraničního
obchodu — Č T K . Pressfoto, Praha, 1975,
str. 230; mapka, grafy, tabulky, Kčs 18.

A ustralsky les
sa nazýva buš
Před časem jsem referoval o příručce V. Virkoše
Austrálie (Svoboda, 1968), kterou v edici Zeměmi
světa publikovalo toto pražské nakladatelství, aby
rozšířilo u českých čtenářů alespoň základní znalostí
o pátém kontinentu. Nejeden údaj zastaral a pak
snad bylo třeba vyhovět “ duchu federace” , takže nyní
v Praze vyšla další příručka o Austrálii slovenský.
Koncepce, jak již z tiráše. vyplývá, je orientována
jinak', geograficko-demografický zájem ustupuje a je
dána přednost národnímu hospodářství, dovozu, vývo
zu a valutám. Svůj úkol však tato brožurka plní jen
kuse a ten, kdo čte anglicky (a lidé pracující v čs.
exportu by měli), by našel potřebné reference jinde
v úplnějším zpracování. Nebyly by ale podloženy ideo
logií třídního boje. A tak se dovídáme z pozice čs.
marx-leninismu o australské historii, zeměpise, oby
vatelstvu, sociální péči, vědě, výzkumu, kultuře, umě
ní a literatuře. Jsou to více než zlomkovitě informace,
které zdaleka nevyčerpávají téma. Kapitola o poli
tickém uspořádání Austrálie je také velmi stručná,
rozbor národního hospodářství již poslouží více údaji
o charakteristice ekonomického systému, hospodář
ském vývoji, zemědělství, energetice, těžbě, dopravě,
zpracovatelském průmyslu a vnitřním obchodě. Dále
v knížce najdeme kapitoly o měně a bankovnictví,
struktuře zahraničního obchodu a závěrečné pojedná
ní o. čs,-australských obchodních vztazích.
;
O čs. emigrantech a jejich podílu na ekonomice
země autoři mlčí, nakonec jejich tendence promlouvá
např. v tabulce o složení obyvatelstva, ve které jsou
přistěhovalci nazýváni cizinci žijící v Austrálii, tuto
radu asi dostali od zdejších levicových odborů. Ne
měl jsem chuť ani zájem všechny údaje, zejména
tabulky atd. kontrolovat, autorská neznalost (či zlo
myslnost) pák. vyplývá např. ze sdělení, že nejdůle
žitějším australským týdeníkem je Truth. Atd.
IP
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Alexandr Solíenitvn* Souostroví Gulaa U l (YM CA Press, Paříž, 1976)

Do třetice všeho zlého

řených. V třetí knize je
spousta materiálu o li- .
dech, které autor nazývá
“ přesvědčenými uprchlí
ky” , protože ani na minu
tu nepochybují, že člověk
za- mřížemi žít nemůže.
Málokterý útěk ze sovět
ských zvláštních táborů se
typičtější.
podařil. O tom se ostatně
Beznadějně proto, že -— jak praví Solženicyn hned na prvních stránkách —
Solženicyn zmínil už v
žádný boj za lidská práva nemá v Sovětském svazu vyhlídku na trvalý úspěch,
druhé knize a ve třetí se.
dokud se pro něj nevytvoří jasná základna ve smyslu norimberské jurisdikce,
vrací k -příčinám nezda
dokud nebude možno pohnat všechny, nialé i velké, viníky k odpovědnosti, před
ru.
soud. I dnes totiž existují v SSSR pracovní tábory, psychiatrické léčebny pro
Jednou z nich byl sy
ideologické heretiky. A nic se nezmění, dokud bude v zemi existovat komuni
stém lágrových stráží. Je
stická diktatura. "Vůdci se Střídají, Souostroví Gulag zůstává . . . " , praví
jich členy byli většinou
Solženicyn závěrem.
mladíčci, kteří neměli po
Byl-li odpor právě pro hlídka tu a tam někoho ly vy, milióny?”
nětí, za jaké “ zločiny” po
Touto otázkou nechce litičtí vězni vlastně v tá
tuto beznaděj zbytečný, zabila, nebyla nikdy volá
nedal se zároveň takřka na k odpovědnosti. Myš Solženicyn říci, že sovět borech jsou. Politické ško
uskutečnit pro kruté pod lenka na svobodu nikdy, ští občané snášeli komuni lení a politický důstojník
mínky stalinské kajorgy: nevzešla také proto, že do stickou hrůzovládu bez v táboře jim neustále
byla “ kombinací toho nej pisy a balíčky byly zaká protestů. Rolníci se aktiv vštěpovali nenávist k ne
horšího, co bylo v lágrech, zány. Svoboda tam ze ži ně bránili - a dodnes se přátelům lidu a protože
S nejhorším, co je ve vě vota trestanců totálně zmi brání. Také ve městech vlastní stráže neměly - ne
byly a jsou skupiny, které směly mít - styk. s tre
zeních” . Cíl nucených pra zela.
cí byl jasný: udolat tre
Ted’ sovětští komunisté znají jádro sovětského re stanci, nemohly se nikdy
stance k smrti. První ta říkávají: “ Ano, chyby se žimu. Na tyto občany po dozvědět pravdu. Síla tá
kovou socialistickou katoř- d ě la ly ...”
a
pokaždé měrně málo účinkovala borů byla v těchto mla
gou byly doly ve Vorkutě tahle nevinně - necudná sovětská propaganda proti dých
strážcích a síla
(po ní následovaly brzo neosobní forma: dělaly nacistům: uvědomovali si strážců vězela v naprosté
další a další): vězňové se . . : Jenže - se neví, kdo totiž, že může přijít sotva nevědomosti.
pracovali dvanáct hodin je dělal. Možná dokonce něco krvelačnějšího než
Časem se však ukázalo,
denně, ve dvou směnách, prostí dělníci nebo kol systém, v němž žili.
že existuje cosi silnějšího,
bez nedělí a svátků. V ba chozníci. Ale že je dělala
I na Souostroví Gulag než je tento beztvarý sy
ráku bez oken žilo ve strana, neřekne žádný z se vyskytovaly takové pro stém dozoru, totiž jednota
dvou směnách 200 trestan vůdců. A kdo jiný je mohl jevy zarputilého nesouhla vědomí, že političtí vězni
ců. Pracovalo se ve dne udělat než ti, kdož byli u su. Solženicyn je spatřuje jsou v právu, když tvrdí,
'v noci, při každé teplotě, moci? “ Všechno se svádí především v pokusech c že jsou v lágrech drženi
při každém počasí. Když na Stalina. A kde jste by útěk, zdařených i nezdá- (Pokračování na str. .8)

K dosavadním čtyřem částem Solženicynovy zprávy o sovětských pracovních
táborech, shrnutým do dvou knih, přibyly letos další tři, zdá se, konečné. Rus
ký disident v nich doplňuje to, co napsal v předchozích částech, takže čtenář,
který všech sedm dílů pročte, bude mít ucelený obraz o tom, jak se v Sovět
ském svazu znetvořovala spravedlnost, aby se stala ohebným nástrojem komu
nistického panství, aby šířila po celém státě teror a strach, bídu a útrapy. Zá
věrečné části věnoval autor odporu proti zvůli tajné policie, odporu, který snad
vypadal beznadějně, směšně, ale právě proto byl obdivuhodnější a

20. výročí maďarského národního povstání
vzpomínáme verši Gyorgyho Gomoryho
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t y , Bože můj, kterýs nás vyzval k činu.
Ty, kterýs něžnou jiskru naší touhy
Vykřesal v našich nitrech, aby vzplála
— Pochodeň, která obzor zaněcuje —
Ohnivým výkřikem: Procitni, světe,
vzbuď se
Ze spánku, světe, pomoz tomu lidu,
A ť sám nad sebou nezešílí teď,
Jako by to byl potrat osudu.
Určený k ztroskotání,
Jako by jeho ušlechtilá tvář
Vybrána byla k tomu, aby ji
Ničemná noha, cizí, loupežná
Zašlápla.
V ždyť nemůžeš, můj Bože, nemůžeš
Lhostejný zůstat, a ť se děje co chce,
Nemohls přece už vzdát tento lid
A vydat jej zlu zcela na pospas —
Nebo jsi nám už přiřkl umučení,
Naložil nám na bedra provždy kříž.
Který tvůj syn nes7 kdysi na svou smrt.
Že musíme jej snášet dokonce.
Až při posledním vzdechu našich úst
Se zhroutí poslední z tvých svatyní?
Ty, Bože můj, kterýs nás povolal,
Který jsi ten čin chtěl, kterýs byl s námi
Onoho zářivého odpoledne
V mámivém slibu světla, který vehnal
Radostnou slzu v oči našich starců,
Když viděli, že chvíle vzpoury přišla:
Můj Bože, pomoz, pomoz tomu lidu.
Jenž zůstal bez pomoci, nepochopen,
Bez požehnání v nadějích i v touhách —
Ach, všechny naše květy spálil mráz.
Přeložil J. S.

Váhavě přistupovali k bedně od cukru a ještě vá stině, jo?- My máme ale teď osmadvacet hlasů’ ” ,
havěji vkládali své lístky do kudlou vypižlaného otvo předseda neměl zrovna dobrý- pocit, protože neustá
ru. Zúčastnili se všichni. Až na stařenku Vávrovou, le musel odporovat tomu z okresu.
Jaroslav Kučera
upoutanou už víc jako rok na lůžko. Byl to úspěch.
Agitátor Čmejla zíral chvilku překvapeně do prázd
“ Největší trága je, že lidi vlastně ty kandidáty Podpořil svou důvěrou šice neznámé, leč jistě kvalitní né bedny od cukru. Prsty levé ruky zabloudily rozpa
soudruhy. Obec nezklamala, šestadvacet hlasů bylo v čitě -po ustarané tváři. Pokrčil pak rameny a zhlu
neznají!” , nemilosrdně šeptal za stolem předseda.
bedně.
boka se nadýchl:
Alois Čmejla, agitátor okresu zalapal po dechu:
Ke stařence Vávrové zašla tříčlenná delegace s bed
“ Ták tc teda budeš siavnej. předsedo! Obec bude
“ Proto jsem tu, soudruhu, jen proto!”
“ Já nevím !” , šeptal znovu předseda. “ Já névím . .” nou od cukru. Ve světnici využil situace agitátor na okrese první, za to ručím. Ta jsme, soudruhu, ve
Čmejla naďsedl, dal ruku před ústa, aby ani slo Čmejla ke kratičkému projevu. Výstižně zhodnotil volbách ještě neměli, to je skoro stočtyři procenta
víčko neproniklo dolů, do šumícího společenství zvě úspěchy v obci, v okrese i v kraji. Když se chystal pro kandidáty' Slyšel jsi? Sto a čtyři procenta, úblábolit o celostátní problematice, řekla nahluchlá spěch, soudruhu!"
davců :
bába z peřin:
Čmejla byl um řešením zcela unešen. Zapsal číslo
“ Podívej se, předsedo, já znám jen nuance lid
“ Co to tady kecáš, mladej?”
do výkazu inkoustovou tužkou, poklepal pak na kra
ských projevů. Jsem školen, víš? Podám pomocnou
Čmejla se zarazil, pohlédl do zvrásnělé tváře ne bici od cukru, věnovanou ochotně vedoucím místní
ruku tu, podám ji i tam, bude-li třeba. Neboť — a
to se dočteš i v ústředním tisku — předvolební pří mocné voličky a snažil se přejít tuto nevhodnou po prodejny Jednota.
"Dobře jsme pracovali, předsedo, dobře!” , řekl s
pravy neměly na vesnicích velkou intenzitu. Agitač- známku akcí. Postrčil bednu směrem k vyzáblé ruce
penzionované družstevnice a dokonce se trochu uklo uspokojením a zafuněl: “ Mělo by se to snad zapít,
ní střediska nerozvinula přímou činnost, víš, byla
nil. Bába vhodila lístek do otvoru a čm ejla zatleskal. ne?"
tragicky málo navštěvovaná . . . ”
Předseda i přítomný krmič Hlubuček se připojili. Bá
Předseda stále ještě nechtěl pochopit ten nečekaně
“ A to zase n e!", bránil se přeseda i nadále šep ba si je chvíli prohlížela polovyhaslýma očima.
obrovský úspěch. Měl dokonce strach, že ze všeho
tem. “ U nás je středisko vždycky v hospodě. A tam
“ Jděte, do háje, kašpaři!” , prohlásila pak unave mohou vzniknout i nepříjemnosti. Jako ve snu objed
je návštěva i činnost večer co večer, to bys tedy ně a zvrátila hlavu do nastlaných polštářů, neboť
nal dvě slivovice, čm ejlovi ten čirý nápoj zatekl
koukal!”
volební akt skončil.
obrovsky rychle do krku a prohlásil s rozzářenýma
“ Volby nesmí • být ohroženy!” , agitátor čm ejla
V hospodě pak slavnostně otevřeli krabici od kost očima: “ Repete!” , pak spokojeně skládal listiny do
-svraštil obočí a zvedl prst varovně do vzduchu.
kové rafínády. Obsahovala dvacetsedm volebních líst úřední aktovky.
, “ Ale když neznaj’ kandidáty?” , vytrvale šeptal před ků a jeden obal od nugátové čokolády.
Předseda znovu jen zakroutil hlavou a obrátil se
seda.
“ Co s’ tím ?", předseda si prohlížel trochu už upat- na hostinského: “ Přines hned celou flašku, když jsme
Agitátor čmejla obočí tentokráte zvedl a pohlédl laný obal.
tak úspěšná obec!”
do zástupu bab a dědků i skotačících dítek tam do
"Neplatné hlasy jsou ve prospěch kandidátů, to je
Nepřestávaje vrtět nechápavě hlavou, podepřenou
le v sále. Opřel ruce o bednu od cukru, polepenou jasné! Znáš přece volební zákon, ne?”
teď o dlaň, zavěsil pohled plný směsi veselí, hrůzy a
rudým krepovým papírem. Naklonil se k předsedovi:
“ No jo. — Ale když to platí’, tak je těch hlasů osma- smutku na rozzářenou tvář spokojeného okresního agi“ Rusi jsou Rusi a volit se musí!”
dvácet!”
- tátora Čmejly.
Pak povstal, roztáhl hubu k co nejsladsímu úsmě
“ A co se ti na tom nelíbí?” , zeptal se už trochu
(Ze sbírky povídek, které vydalo pod názvem Pe
vu a žoviálně zahřímal do šumícího sálu:
podrážděný agitátor Čmejla.
tarda z Aurory nakladatelství CCC Books, Posífach
“ Tak kdo ještě nevolil, přátelé?”
“ K r u c in á l! S e d m a d v a c e t v o l ič ů j e z a p s á n o n a l i  86 02 07, 8000 Muenchen, West Germany.)
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Dne 25. října tomu budou dva roky, co odešla
na věčnost naše drahá manželka a laskavá
maminka
V LA STA FLOSMANOVÁ
Vzpomínáme!
Bohumil Flosman,
Radek, Melissa, Anička
Brisbane, říjen 1976
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DOBRÁ Č ESK Á R E S T A U R A C E
jé hlavní atrakcí, kterou poskytuje
Československý kulturní klub (CCC, C/- Fa Host, H
, í velmi náročným hostům
Vaalsertstr. 468, D 51 Aachcr:. West Germany) ro B
zesílá nyní Mánesův kalendář 1977. který připravil
Josef J. Staněk. Má stolní formát 27 x 19 cm, jde
ovšem také zavěsit. Na levém okraji každé stránky
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW, tel. 358-4844
je vždy kalendárium na jeden měsíc (česká jména), B
na pravém okraji osmiřádkový verš vztahující se k
Večeře se podávají od 5.' hod. odp. do půlnoci,
danému měsíci. Uprostřed pak reprodukce Mánesova ■ v neděli obědy a večeře-od 12. ■hod. polední
Orloje, cyklu 12 idyl ze života selského lidu. Kalen ■
„
do půlnoci.
dář stojí A $ 3.25, při takovém’ rozpočtu pak kvalita ■ Lehké občerstvení a nápoje dostanete, po celou
ilustrací není nejlepší. Škoda, že vydavatel nepřipo B noc (do 6. hod. ranní). — Plná likérová licence.
jil k Orloji a Mánesovi vůbec vysvětlující poznámku,
Privátní oslavy různého■druhu ve zvi. místnosti.
|či jednotlivé měsíce vhodně nekomentoval přímo mí
*
Srdečně zve Jarda Vondrášek
sto veršů, které jsou až příliš dobře podřízeny po I B I B l l B J I l l l I l l l i g i
lovině minulého století a promlouvají k nám tónem
DO T Ř E T IC E VŠEHO ZLÉH O
našich předků.

Kalendář CCC Haarlem

■
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Vzpomínám, že 25. října tomu boudou už dva
roky, co zemřela moje drahá přítelkyně, paní
V LA STA FLOSMANOVÁ
z Adelaidy. Se mnou budou jistě vzpomínatvšichni, kdo Vlastu znali.
’ Růžena Vašková,
Seaton, S. A.

Ke kalendáři je připojen leták, ve kterém CCC
oznamuje nově připravované knihy. Je to Netíkova,
Revoluce na objednávku, Agentovy paměti Josefa
Frolíka, Rambouskův Ráj na zemi, Svatošovo Zatmě
ní a Simone D. E. Macka. Je to přitažlivý výběr a
slibuje zajímavé čténí. Každá kniha bude stát kolem
osmi dolarů. Australští čtenáři mohou získat více in
formací, připadne poslat objednávku na adr. paní
M. Čechové, Lot 8, Stumpy Gully Rd.,. Moorooduc,
Victoria 3933.
IP

Milovníci hudby budou vzpomínat, že 26. října
tomu budou už dva roky, co zemřel v Brisbane
dirigent
R U D O LF P E K Á R E K ,
zakladatel
orchestru FO K , naposled dirigent státnjho sym- .
fonickéhp orchestru v Queenslandu, velký pro
pagátor české hudby na 5. kontinentu.

I
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— Ve Washingtonu zemřel
ve věku 72 let Evžen
Koeppl, bývalý jednatel
Čs. obce sokolské a gene
rální tajemník Svazu slo
vanského Sokolstva. Ze
snulý se narodil v Polsku,
vystudoval na Karlové
universitě, později praco
val jako vedoucí odboru
čs. ministerstva zeměděl
ství. Byl jedním z hlav
ních organizátorů posled
ních sokolských sletů a
stál u začátků sokolského
protinacistického odboje.

DOMOVÁ

Za války byl v nacistic
kých koncentračních tábo
rech. Ve Spojených stá
tech pracoval až do odcho
du na odpočinek ve výzkumnictví americké ar
mády.
— V Torontě zemřel ve
věku 81 let bývalý ruský
legionář Václav Peřina,
absolvent pražské techni
ky. pak majitel podniku
silničních
a pozemních
staveb, v Kanadě po- r.
1948 činný též- v čs. obci
legionářské a v Sokole.

STOLNÍ

NEBO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
NA ROK 1977
vydal také Literární klub, K. J. Krušina, Fack, 126-08
Hágersten, Švédsko. Má rozměry 21 cm x 30 cm, je
na něm kalendář anglický, německý, švédský a čes
ký, ilustrace Pavla Kantorka a stojí 20 švédských
korun. (Můžete jej dostat též v Hlasu domova za
A $ 3.90 včetně poštovného.)

LIDO RESTAURANT

(Pokračování se str. 7)
protiprávně. Toto vědomí
vedlo už v roce 1942 “ so
ciálně cizí” , to je politic
ké vězně, k tomu, že od
zbrojili konvoj, složený z
kriminálníků, a stáhli se
do lesů, kde žili jako par
tyzáni, Roku 1948 se roz
hodli vězni polepšovacího
pracovního tábora, kteří
se rekrutovali z někdej
ších sovětských vojáků,
internovaných za války v
německých
zajateckých
táborech, že osvobodí věz
ně vorkutských dolů. Po
kus ztroskotal.

Československo-australské sdružení BESEDA v CanVětší význam přisuzuje
1918 ve středu 27. Solženicyn odbojným hnu
října v 8 hodin večer v Klubu polských vysloužilců.
tím přímo ve zvláštních
15 Moore St.. Canberra-City.
táborech- Tam se setkáva
li tisíce
nespokojených,
kteří si uvědomili, že mají
SOKOL S Y D N E Y
pořádá oslavu československého národního svátků vyšší představy o životě
v neděl: 31. října v sále Santa Sabina Ccilege ve než jejich dozorci a uda
StratMieldu. kde předvedou členové Sokola veřejné vači. Toto vědomí prý ne
cvičení.
uvěřitelně rychle změnilo
atmosféru v celém tábo
i Česká restaurace
g
Společnost pro vědy a umění v
Sydney
g ře. Kriminálníci byli zne
g
pořádá
g škodněni, krádeže ustaly,
X
večer hudby, poesie a vzpomínek
g nédůvěra mezi vězni zmi
g
k 50. výročí premiéry první hry V. & W.
3 zela, lidé si navykli na
| R u sh c u tte rs B a y ^
p~~ ^
X
“ Vest Pocket Revue”
2 myšlenku,' že jsou ’ oprav
du politickými vězni., V.ně
I
FAUSTOVY SKLENĚNÉ HODY
X
kterých táborech vyčisti
1Otevřeno v úterý až soootu od 5 do 10 hodin večer,( S
aneb
g
ly definitivně vzduch akce
CELKOVÝ POHLED NA PRAHU,
g
i v neděli ot 12. hec. polední do 9 hodin večer,, |
proti; udavačům: několik
g který připravil Jan Jirásek ve spolupráci s g
Iv pondělí zavřeno.
práskačů se v pracovní zó
Ludmilou Knorlesovou a dr. O. Fialou.
g
I
P ře s v ě d č te *e o jai>.csfi n a š ic h jíd e l.
ně najednou stalo obětí
I Na vaši návštěvu se téší rodina Novotných.
X
Večer se koná v patek 26. listopadu 1976
g “ nehody” , jiní náhle “ spá
g
v 7.30 hod. večer na School of
Drama,
3 chali sebevraždu” . Na oko
5 University of NSW.,Anzac Parade, Kensington g potom zůstalo vše při sta
ig
(vjezd z Bárker Street).
3 rém, ale političtí
Vzhledem k velkému zájmu o -čsl.
“ se
klásické melodramy — na L P deskách
íg
Vstupné: dospělí $ 2.-, studenti a děti $ 1.g opravdu a skutečně cítili
- gramofonové firm y Thuricaphon GH —
'g
Těšíme se na Vaši účast. Pozvete své známé.. 8 svobodní, protože poprvé
>
natočené bývalou členkou brněnských
v životě mohli otevřeně a
>
divadel a čsl. rozhlasu, herečkou
■ ■ ■ ■ ■ •■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ .H S tU F B V M f ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ hlasitě říci, co si mysle
li” .
>
Blankou ČERNILOVOU,
<
Odtud byl jen krůček k
dáváme do předvánočního prodeje
(
beře oslaví 58. výročí 28. října

*
■

;
■
■
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*
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stávkám, někdy s hladov
kou, jindy bez ní. Jedno
ta zůstala neporušena i
tehdy, když správa tábora
začala od sebe oddělovat
jednotlivé národnosti. I
když si hladovějící od této
stávky nic neslibovali, při
nesla jim přece jen uspo
kojení:
byla projevem
skutečného života, vlastní
ho rozhodování.
Poslední části třetí kni
hy věnuje Solženicyn živo
tu vězňů po propuštění z
táborů. Protože je v So
větském svazu dodnes za
kázáno říkat, co si člověk
myslí, pohybují se propuš
těnci mezi obyvatelstvem
jako cizinci: v papírech
mají napsáno, že jsou “ ne
přátelé lidu” a s takový
mi podezřelými živly si
spořádaný sovětský člověk
raději nic nezačíná. A tak
tomu je dodnes. Letos v
červnu si stěžovala skupi
na někdejších politických
vězňů u sovětských úřadů
na to, že propuštění ne
jsou ani na takzvané svo
bodě plnoprávnými obča
ny a nesmějí bydlet tře
bas u své rodiny v Mosk
vě. Oficiální název zní
“ vyhnanství” , Solženicyn
nazývá tento stav “ baži
na” a dodává: “ Za osm
let, co jsem seděl ve vě
zení nebo v táborech, jsem
neslyšel ani jediné dobré
slovo o vyhnanství od ni
koho, kdo je znal . . . Je
to prázdno . . . Zatrace
ní . . . život, který se vů
bec nepodobá životu.”
J. S.

SYDNEY

>
>

Úryvky z Máchova “ M áje” a ze
Zayerovy “ Radúz a Mahulena” , podložené
hudbou A. Dvořáka a B. Smetany.
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Objednací lístek:

V Sydney můžete kupovat jednotlivá čísla
•

> Libor HAASE, 47 Yanko Ave., Waverley, NSW. 2024 <
•
>
^
y

Z a š le te .............................. kusů L P desek
Jméno: .........
Adresa: .....................................................

>

Cena $ 6.50 a poštovné.

'

•
•

' ■ •

Hlasu domova v těchto prodejnách:
BONDI BEACH Newsagency, 134 Campbell’s Pde.,
Bondi Beach, NSW.
GOURMET RESTAURANT, 129 Bayswater Rd.,
Ruschcutters Bay, NSW.
LIDO RESTAURANT, 2 Roslyn St., Kings Cross,
NSW.
PORTER & CO., Newsagency, 203a Castlereágh St..
Sydney-City
STEINDLER’S RESTAURANT, 197 Campbell St.,
Darlinghurst, NSW.

Kvalitní
dorty a zákusky
EU RO PEA N
YU M M Y C A K ES
9 Gray St..
Bondi Junction, NSW.
Telefon (Sydney)
389-0248
Na Vaši návštěvu
se těší
Eva a Věra

* HODINÁŘ *
* Z LA T N ÍK *
S T EV EN V A R D Y
590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj ’
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

HL AS DDM0V A
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Slávnostný prejav
Slovenský spisovatel' žijúci v exile, Ladislav Mňačko, ktorý sa stal doma i
za hranicami ,známy knihami Oneskorené reportáže a Ako chutí moc,vydal v Západnom Nemecku, v mnichovském " L ist Verlag", knihu satirických poviedok
"Slávnostný přejav", český spisovatel' Ota Filip, žijúci rovnako v exile, recen
zoval Mňačkovu novů knihu v západonemeckom denníku Die Welt.
Všetko,
čo
Ladislav
Mňačko popisuje v ósmich
satirických
poviedkach
knihy “ Slávnostný pře
ja v ” , sa móže kedykoťvek
stať skutočnosťou. Mňač
ko totiž nie je satirik. Vo
svete je známy ako autor
politických románov a po
viedok, ktoré mu spósobíli nejeden ostrý spor š režimom ešte v čase, kedy
žil ako “ zaslúžilý umelec”

v Československu. Tieto
spory vyústili v r. 1967
vylúčením
Mňačka
zo
strany, pozbavením občianstva a odňatím všetkých vyznamenaní.
Mňačko odišiel do exi
lu, kde v literámej tvorbě
pokračuje. Pokým žil vo
vlasti, odsudzoval zneuží
váme moci a usiloval sa
rozšíriť priestor občianskej a umeleckej slobody.
ř'

M I G 25
Nikdy jsem nepřispíval do novin, ani nejsem pro
fesionálním expertem v leteckém průmyslu, ale ne
dávný politicko-strategický incident se sovětským le
tadlem M ig 25 mě natolik zaujal, že jsem neváhal
a píši Vám svůj názor na věc, i se všemi pochybami!
V době, kdy jsou tyto řádky psány, už jistě zase
specialisté US. Air Force nakládají Mig 25 (Foxbat,
podle kódu NATO) do beden, aby jej konečně via Ja
ponsko mohli poslat zpět do SSSR.
Byla to opravdu taková senzace, že pilot, poručík
Bělenko přistál v Japonsku? Stálo to opravdu za to,
že noviny celého svobodného světa přinášely (a při
nášejí) zprávy o expertisách?
Nemohu dát uspokojivou odpověď, ačkoliv jsem r.
1961 jako příslušník čsl. armády byl obžalován a od
souzen za vyzvědačství právě v odvětví letectva a
protivzdušné obrany. V té době ale sloužily v letec
tvech států Varšavského paktu typy Mig 15, Mig 17
(Bis a Uti) a Mig 19. Migy 21 jsme rozpoznávali jen
na planšetech, či obrazovkách radiolokátorů podle
rychlosti, stoupání a manévrování.
V době střetnutí na Středním východě a ve Vietna
mu však už Mig 21 nebyly dostatečným soupeřem pro
Mirage nebo Phantomý, takže se dalo předpokládat,
že nastoupí další “ čísla” vývojové řady, tedy Migy
23, 25 atd____
Podle, poslední expertisy amerických leteckých od
borníků (Australian 29. 9.), není zpráva o “ Foxbatu”
příliš lichotivá,ř i když předesílají, že to je “ proklatě
dobré letadlo” , schopné nést těžší výzbroj rychleji a
výše než jakékoliv americké letadlo, jež je v sou
časné době v činné službě.
První překvapení: už japonští technici zjistili, že
letadlo, s nímž poručík Bělenko v Hokaido přistál,
je zrezivělé ! ! ! — protože bylo plátováno ocelí, opro
ti titanovému plátování amerických a spojeneckých
letadel, na základě čehož odborníci poukazují na za
ostalost sovětské metalurgie.
Nadměrná váha letadla, tím vzniklá, je překoná
vána jen mohutným tahem motorů, tím tedy velikou
spotřebou pohonných hmot, což zákonitě přináší ty
pickou bolest sovětských konstrukcí — malý dolet.
Elektronika Migu 25 zdaleka není “ Up-to-date” , je
na úrovni let šedesátých. Kapitolou samou o sobě
by byla diskuze, proč v tomto typu letadla nemá pi
lot záchrannou vystřelovací část kabiny s křeslem,
jak je to v celém světě obvyklé.
Sledovací a střelecký radar je prý méně výkonný
než současné’ typy západní .a co hlavní, Foxbat ne
dosahuje předpokládané rychlosti Mach 3 — 3.2, ale
jen M 2.8 a při té,už přístroje signalizují “ Nebezpečí” .
Jeho výzbroj, řiditelné střely Acrid (podle kódu
NATO) mají efektivní akční rádius pouze 128 km,
oproti americkým, obdobného typu Phoenix, které
máji a/r 216 km.
Pilot, poručík sovětského letectva Viktor Bělenko,
sám prohlásil, že tento “ stihač pro každé počasí”
není v každém počasí použitelný, že s ním bylo mno
ho problémů, např. že dlouho trvá, než se dostane do
vysokých rychlostí a že zase těžko snižuje.
To mi připomíná skutečnost, že v r. 1968, ještě
před okupací Československa, mladí příslušníci jedné
z čs. leteckých posádek odmítali létat na bitevních
stihačích pro každé počasí (rhyslím, že šlo o typ
Suchoj 7) právě při zhoršeném počasí.

Vo viedenskom exile, kam
už nesiaha moc jeho bývalej vrchnosti, vzal si na
mušku spotrebnú, materia
listická spoločnosť. A triafa i tu do živého.
Osem nových Mňačkových satirických poviedok
potvrdzuje, že sa ani na
západe neodučil vlastnosti
“ literárneho provokatéra” .
UdeFuje západnej spoločnosti morálny výprask za
jej nasýtenú
Fahostajnosť.
Niektorí
1’udia
majú
plné ústa slobody a spravodlivosti a neuvedomujú
si ako často sú tieto poj
my na kraji svojho obsahu
a v tesnej blízkosti opaku.
Zločinnost’ je na progra
me dňa, násilie sa legali
zuje, teroristom sa podávajú ruky, toleranci# sa
chápe ako slabost’, slobo
da aa zneužívá na slobodu
utláčať.
V prvej satirickej poviedke Mňačkovej knihy
“ Slávnostný
přejav” ospravedlní
zavražděný
právny zástupca svojho
vraha, kedže ho sám vrahom urobil.
V druhéj poviedke -vy 
stupňuje Mňačko svoju
iróniu až do vulgárnosti.
Všetkých osem poviedok
provokuje čitateFa k váš
nivému záporu: “ Nie,. ta-

kýto predsa len nie sm e!"
Čitatel' odmieta vedomie.
že násilie móže naň striehnuť hned’ za najbližším
rohom ulice alebo dokonca už za susedovými dverami. Ťažko sa zmíeruje
s tým, že spravodlivosť
móže b yť aj nespravodlivá, ba dokonca přežitá,
“ reakčná” a teda čímsi
čo třeba “ obětovat’ vyšším
zásadám novej morálky ’.
Gelkom iste vyvolá táto
kniha skór nesúhlas ako
padšenie u západného čitátel’a. Budú jej vyčítat'
prílišnú obnaženosť a nedostatočnú zašifrovanosť,
ktorá je dnes pri podob
ných témach literárnou
módou.
“ Slávnostný přejav” sa
však netýká iba zapadnej
spoločnosti. Je to akási
reportáž o tom, čo sa mó
že stať kdekoťvek zajtra
alebo čo sa už stalo dnes.
Mňáčkove skúsenosti s re
žimem v Československu
sú aj v tejto knihe zřej
mé.
-L-

MELBOURNE
i SYDNEY
PRO ŠÍVA N É
P Ř IK R Ý V K Y ,
P O V LA K Y
ze skladu nebo na mnu
dodá firma
A. Z. Q U ILTIN G
Anna Mendanová
Melbourne:.
175 Brougham St.,
Kew Vic.,- tel. 86-8427
Sydney:
Telefon: 622-2458

Návrhy interiérů,
truhlářské práce dle objednávky
provádí odborně
G. PO SP ÍŠ IL
38 Boronia G r., East Doncaster, Vic.
Telefon 842-1725

Přes tuto, pro nás relativně příznivou zprávu bych
nechtěl, aby čtenáři podlehli náladě, podobné nála
dám z konce let třicátých, jako: “ cirkus plechový” ,
nebo: “ utlučeme je čepicema” atd., právě naopak,
napadá mne, zda toto vše není součástí světového
veikokomplotu, připraveného “ Úřadem pro désinformaci” , právě pro uspání svobodného světa!
Nejlepším příkladem toho je zpráva, že sovětský
pilot měl ssebou mapu s vyznačením cílů pro pří
padný konflikt s Rudou Čínou, která jé prý potencio
nálním nepřítelem číslo 1. i
Nevěřím, už z jednoho prostého důvodu: podle mapy
na kolenou létal možná Biggles v první světové vál
ce, ale nelétá se podle ní ve stihači třikrát překra
čujícím rychlost zvuku.
Pro to vše, prosím krajany, burcujte své okolí ve
spící Austrálii, odmítejte argumenty pacifismu, pro
tože Austrálie je v současné době de facto bezbran
ná, potřebujeme spojenectví se Spojenými státy i s
Anglií, mimo to potřebujeme silnou a moderní vý
zbroj, včetně atomové. Ne pro útok, ale pro odstra
šení, pro obranu!
S. řtehulka, NSW

= Astronomická výstava je pořádána od 16. do 22.
října v Melbourne (Lower Town Halí). Pří této pří
ležitosti se i HD připojuje k vážnému varování: Vy
hněte se přímému pozorování úplného zatmění slun
ce, ke kterému dojde v oblasti Melbourne 23. října
kolem 4. hod. odpoledne. Vzhledem k nebezpečí po
škození sítnice a oslepnutí nedívejte se do slunce,
sledujte ale chování zvířat, ptáků, hmyzu á jejich
reakci na zatmění.
= Čs. poradní sbor v západní Evropě uspořádal
16. - 17. října v tyrolském Brixenu, kam byl K. Hav
líček Borovský deportován do vyhnanství, symposium
zaměřené na dílo tohoto velikána české osvícenecké
literatury.
= V televisním pořadu ABC jsme viděli pořad věno
vaný persekuci křesťanských církví v SSSR. V pryní polovině října byla v ukrajinské katedrále v Melhoume uspořádána výstavka věnovaná témuž námě
tu, obě akce se snažily upozornit australskou veřej
nost na potlačování náboženského života sověty.
= Beseda v Canbeře vydává obětavě měsíčník (reú.
Z. Kašpárková), zářijové číslo, je opět zajímavé a
pestré, kromě jiného se líbí reportáž, na pokračování
0 zájezdu české rodiny z Canbery na sokolský slet
do Švýcarska.
= Dostala se mi do rukou dokumentárně cenná čísla
časopisu Nový člověk vydaná v listopadu a prosinci
1949 v Ludwigsburgu. Tibor Prokliatý tam praví na
cestu: “ Nový člověk — áno, nový člověk! Jednodu
ché ako fa ck a !” Trochu se přepočítal, vra vím.
= Farář Eric Tumwald ze Sudet založil před 10 lety
Společnost pro dějiny reformace a církví v českých
zemích se sídlem v Kirnbachu. Schwarzwald. Společ
nost archivuje doklady o české reform aci. (největší
sbírka v Německu) a kromě jiné činnosti publikuje
historické studie věnované luteránství. Vycházejí tu
1 práce českých autorů (F. M. Dobiáš, J. B. Souček,
R. Říčan).
= Náš špión hlásí, že všichni prošli — Škvorecký ve
futru kabelky, Blažek v rukávu, Hlas domova v
ubruse — na cestě z Vídně do Prahy'.
! = 3ZZ rozhlasová stanice pro Melbourne a okolí vyi sílá téměř v 30 jazycích, česky a slovenský vždy
v neděli od desíti do půl jedenácté večer, pořad je
pak opakován v pondělí v 11.00 dopoledne. Stále se
hledají spolupracovníci.
= Honza Kodet ze Sydney dodal-na vinařskou výsta- ;
vu' Expo vin 76 v Melbourne čtvrt miliónu PVC skle
niček na ochutnávám vína. Český vinař p. čimický,
majitel jihoaustralské firmy Karlsberg, získal na této
výstavě v y s o k é ocenění.
= Červnové číslo Věstníku Čs. .národní rady ame
rické chválí aktivní skupinu Společnosti pro vědy a
umění v Chicagu. HD pozoruje totéž v Sydney. Uva
žujeme. zda toto pohne se skupinou SVU v Melbourne,
která spí hlubokým spánkem.
= Před časem jsme referovali o knihách “ Design
for the Reál World” a “ How Things Don’t Work”
Viktora Papánka. profesora na uměleckém uči
lišti v Kansasu. Papánek přijel do Austrálie a '
bude přednášet v Sydney 27. a 28. října.
= Z mnichovského antikvariátů Kubón und Sagner
jsem dostal nové knižní katalogy nabízející opět řa
du unikátů — spisy Masarykovy, Benešovy, politiků
první republiky (Kramář. Krofta atd.), Baťovy, le
gionářskou literaturu, i tu publikovanou na Rusi aj.
V řadě politických spisů jsou to knihy z doby před
r. 1918 (např. Independent Bohemia vydaná v Toron
tě)-, sociálně-demokratieká literatura a nakonec i ta
vydaná po r. 1945.
= -Více než 80 čísel zpravodaje Hovory s přáteiy
vydal kazatel čs. evangelické církve Dr. Hon. C.
Přemysl Pitter. působící od roku 1949 ve Švýcarsku,
■kde před nedávném .více než 801etý zemřel. K naší
úlevě zpravodaj dále vychází v Pitterově demokra
tickém duchu a křesťanském přesvědčení péčí jeho
spolupracovnice paní Olgy Fierzové. Přemyslu Pitterovi byla in memoriam udělena medaile Jana Mathesia jako uznání za jeho humanitní zásluhy a theo
logickou činnost sloužící smíru Čechů s Němci.
= Zahraniční studenti a návštěvníci pobývající v
Austrálii již nejsou automaticky krytí nemocenským
pojištěním.'jak tomu bylo do 1. 10., měli by se tedy
rozhodnout, jakou formu pojištění zvolí na dobu
australského pobytu. Noví přistěhovalci jsou krytí
ihned po příjezdu základním stupněm Medibanky, po
kud nezvolí jinak.

HL AS DOMOVA
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ITALSKÁ KULTURA
Dr. Svatnpiuk Ježek
Podle italských pojmů je c u l t u r a celek, zahrnující umělecké, vědecké a historické tradice. Pojmy
kultury a civilisace nezřídka splývají. Je zajímavé, žě německý termín K u l t u r odpovídá plně francouz
skému c i v i I i s a t i o n. Je to pojem ryze moderní. Antický Řím byl vysoce kulturní, i když ne ve
všech vrstvách obyvatelstva, ale pojem c u l t u r a
v moderním smyslu vůbec neznal. Ten vznikl v
oboru historiografie teprve v 18. století.

1
1
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Uvítejte jaro novou moderní úpravou účesu
S
" a jiným odstínem vlasů.
Vysoce kvalifikované síly zaručují odborné
/
provedení všech druhů kadeřnických prací.
)
Pro své závody se mi \
podařilo získat zvlášť vý- \
tečnou kadeřnici, která <
má ^specielní školení a /

i

K

Přitom se kulturou rozumí toliko jeden aspekt civilisace, která je tedy pojmem širším . Naše planeta
má a měla velké množství jednotlivých vysoce kulturních a náboženských ohnisek. Pro Evropana je
vedle Řecka přitažlivou oblastí kultury, jejím ž památkám se dosud obdivujeme, především Itálie. Ten
to poloostrov byl v průběhu dějin průsečíkem civiiisací. K tomu jej předurčovala jeho příznivá zeměpisná
poloha v« Středozemním moři a mírné podnebí. Ani barbarské nájezdy ze severu, ani saracénské
vpády z jihu nebyly přes svou ničivost nakonec bez užitku vlivem na civilisaci a kulturu. Vedle vlivů
SASSOON z_ Londýna s j
původního etruského obyvatelstva nalézáme stopy právě zmíněných cizích kultur ve všech oborech umění,
nímž
předváděla
nové \
ba na samotném jazyku. Otevřeme-li jakýkoliv italský jazykový slovník, zjišťujeme vedle latinského
módní střihy a účesy v Z
slovního podkladu — italština vznikla, jak známo, z vulgární latiny — vysoké procento výrazů původu
různých státech Evropy i )
řeckého, arabského, nordického, hebrejského, anglosaského a samozřejmě výrazy z neolafinských sester
Nová spolupracovnice se \
ských jazyků.
.
představí
v tomto týdnu \
lismu
ovládla
část
světa.
Ideový
boj
na
Apenínském
Mnohost kulturních vlivu studovali bpengier a iovn. .
v závodě v Sth. Caulfield, /
bee. Podle těchto badatelů se jednotlivé kultury a poloostrově je v plném proudu. Kladné myšlenky >
’
’ ,
kde bude provádět
)
civilisace. rodí, rozvíjejí a umírají. Jejich teorie se soustřeďují své síly v bojí za pravdu, právo i lásku. \ t -*1
V E S T Ř ED U 20. a V E )
Nemůžeme si ovšem zastírat skutečnost, že v dneš (
uplatnila také v Itálii, kde řecko-Iaíinská kultura
ČTVRTEK
21.
ŘUNAS
skončila svou éru a doznívá spíš jen ve vlivech na ní Itálii kultura upadá. Přelídněnosí způsobuje, že do (
<
jednotlivé evropské kulturní oblasti: románskou, ger savadní školský aparát nestačí prostě podchytit vý /módní střihy a úpravy vlasů Z C E L A ZDARMA.
Přijď te se i Vy přesvědčit docela nezáyazně )
mánskou, slovanskou a další. Koncepce kultury byla chovu obrovských mas mládeže, která vidí v kultu >
obohacena v 19. století idealistickou filosofií a histo fe a ve vzděláni jenom prostředek & získání pohodl \ o jejím umění i o našich mírných cenách za )
S
riografií. Podle ní je všechno jsoucno duchovní a na ného života. Výchova se prostě do značné míry ( prvotřídní služby.
C O IF F U R E D E JO U R
<
duchovnu spočívající, z čehož plyne, že svět kultu vymkla z rukou státu, jenž považuje za své právo a /
dámské kadeřnictví, majitel A. Procházka,
<
ry splývá s celou realitou, s jejím vývojem a ději povinnost ocgasisovai výchovně a školské ústavy. So /
813 Glenhuntly Rd., South, Caulfield, Vic.
)
nami. To se snažil mamě popřít marxismus, pode ciální změny jako útěk z venkova ůa průmyslových >
Telefon. 53-4301
)
něhož jsou původ a form y kultury kteréhokoliv náro středisek nabyly závratných rozměrů. Po válce se (
Pobočný závod:
\
změnil způsob života, změnily se vztahy mezi třída (
da určeny jeho hospodársko-sodáleí stnádsrso.
H A R LEQ U IN , dámské kadeřnictví,
<
Od raného středověku do konce drahé světové vál mi. vznikly mocenské skupiny vlivem těžby přírodní /
136 Burke Rd., East Malvern, Vic.
)
ky převládal v italské kultuře idealistický názor na ho bohatství, přičemž -jsou zde celé skupiny vydě >
Telefon 25-5831
)
svět. V plejádě italských geniů jsou hvězdami první děnců. pro které by byla kultura luxusem. Úpadek (
Krajankám poskytneme na všechny
\
velikosti Dante Alighieri. autor Božské komedie, a kultury se jeví v převážné většině vrstev" národa jako (
kadeřnické úkony slevu 15%.
<
Francesco Petrarca. který je otcem renesance, poe naprostý nezájem o věci opravdové kultury. Jazyko /
ta laureatus, který pobýval též na pražském králov vá znalosti Italů jsou povšechně minimální. Massmeském dvoře. Z moderních idealistických autorů vy dia vykonávají celkem neblahý vliv a řádí v nich
nikli básník ód Giuosué Carducci. romanopisec Ales lehká hudba. V radiotelevisi platí neblahá zásada tak
j-jto snahy vsak nemají nezbytnou oporu veřejnosti.
sandro Manzoni. katolický autor Giovanni Papini, zvaného ukazatelé obliby, čímž se vychází jen vstříc
itáM nechybí ani dnes vysoce kulturní jedinci. Tak
autor Života Ježíšova a řada jiných. Duchovní světlo nevkusným požadavkům povrchní masy a zvlčilé části
prof. Beraardmo Varisco napsal pro Italskou encyklo
nepohaslo ani v poválečné době, kdy zóna materia- mládeže.
četba základního významu pro kulturu
K získám kultury je především třeba číst, čemuž pedii m j.:
není
nějakou
specialisací. . . člověk, který se chce
jsou dnes na závadu audiovisivní prostředky. Jedna
nakladatelská firma lanslruje nyní i knihy, zachycené kultivovat, se musí snažit přetvořit v nitru lidskou
myšlenku,- cítit, jak pulsuje její teplo v žilách, asimi
ZLOBÍ
v á s
o č i ?
^
A
| zvukově. Všimnete-li si, čo čtou dnes. v Itálii lidé v lovat ji tím způsobem, aby jeho vlastní myšlení jí
dopravních prostředcích, zhrozíte se, jak malé pro
Bolí Vás hlava ?
/
I | cento Obecenstva čte knihy, takže i takzvaný best bylo živeno, ozdravěno a zušlechtěno.” Dále si Va
seller dosahuje nákladu asi tří tisíc výtisků, kdežto risco uvědomuje nezájem masy a dodává: “ Vliv kul
tury na dav bude tak nepatrný, že je nutno považo
ve Spojených státech dosahují toho nákladu ryze od
vat jej za nicotný. Přesto splní kultura svůj úkol.”
borné svazky.
Pakli nechtějí Italové promrhat odkaz minulosti,
Kulturní obzor takzvaných vzdělanějších vrstev se
omezuje na- čtení komerčně vedených revuí a většina musí se vzpamatovat, odvrhnout módu zhoubného-'ru
čtenářů čte zásadně obrázkové škváry, takzvané fu- dého materialismu a zahledět se zpět do minulosti,
Noste brýle od
O P TA
-metti. Kinematografie je až na špičkové filmy ryze kde dosud svítí zlaté stopy uměleckých, kulturních á
komerčním artiklem. Vládne v nich sexus, horror a duchovních veleděl.
jsou školou zločinnosti.. A filmy jsou levě orientová
ny; tyto vrstvy brojí proti censuře, protože se snaží
rozložit italskou společnost mravně. Komunistický re
! 1 Capifol House, 113 Swanson St.,
j
I žisér Bertolueci např. byl odsouzen pro obscénnost
1 Melbourne (vedle kina Capitól) — 8. poschodí , svého filmu Poslední pařížské tango a zbaven na'de
?
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
|
i Telefon 63-2231 -- Mluvíme' česky a slovenský ( set let volebního práva..Jsou
zajisté
v
Itálii
mnohá
kulturní
centra,
která
1|
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
se snaží obnovovat staré hodnoty a vytvářet nové.
1| Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu.
|
M A JIT E L J . KOŠŇAR
<
1,
v nutných případech i telegraficky.
Č E S K É O CH O TN ICKÉ DIVADLO V M ELB O U R N E
<
514 Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
>
1
V pátek je olevřeno do S. hod. večer
1
Č E S K É OCH O TN ICKÉ DIVADLO V M ELB O U R N E
iG
'
ale sehraje
v řobotu
v pátek
je zavřeno.
5. a v sobotu 6. listopadu
1
1976
5
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
J
Vás srdečně
zvé na na skladě ve velkém výběru S
< Umělecké
reprodukce
m
frašku o dvou jednáních
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Krajanům poskytneme 15% slevu
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s živým obraženi na závěr
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který pořádá v neděli 31. října 1976
V RESTAURACI-RHEINLAND, 9-13 DREWERY LANÉ, CITY
Začátek v 6 hodin večer
g
X
g

v divadelním sále Baranovy dvorany,
19 a’Beckett St.,' Kew
Začátek vždy v 8 hodin večer

/ 1 ji j \1
M kL/
r"**

Vstupné S 3.00

Večeře a nápoje dle objednávky
■ K poslechu i tanci hraje EDA ZLA TÝ se svým orchestrem.

X

Vstupné i 4.00, studenti á pensisté $ 2.00, děti do 10 let zdarma.

Prosíme rezervujte si místa včas: tel.: 57-7032 (Průšová),

X

Podrobnosti na programech. Vstupenky u pokladny od 7. hod. večerní.

41-4540 (Gebertová), 663-1266 (Rheinland).
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(Ceny jsou včetně poštovného)

Í Z . Salivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
5Z. Salivarová: Honzlová $ 4.50
SA. J. Liehm: Příběhy M. Formana $ 4.80
SZborník Slovenského nár. povstania $ 10.80
cA . Solženicyn: Souostroví Gulag (3. a 4. díl $ 8.60
<J. škvorecký: Tankový prapor $ 4.50
>3 zpěvníky (Lit. Klub ve Švédsku) $ 2.90
Sliustr. kalendář na r. 1977 $ 3.90
\Masarykova abeceda (uspoř. J. Dresler) $ 5.50
\N. Terlecký: Andělé tady nebydlí $ 5.20

DOMOVA

*
J
>
, .

SPO LEČ N Á M ŠE SV.
PRO V ŠECH N Y P Ř IS T Ě H O V A L C E
v katedrále Sv. Patricka v Melbourne
v neděli 24. října 1976 v 8 hodin večer:

*
>
[
,
*
>
‘

Téma: Velebme Pána v mnoha jazycích. Hlavní
ceiebrant Jeho Milost arcibiskup T. F. Little, D. D.,
spolucéiebranti kaplani přistěhovalců.
Náboženské standarty a národní kroje vítány.
: Další informace podá Katolický emigrační úřad,
18 Brunswick St., Fitzroy, Víc. 3065 nebo váš duchovní ápřávce.

| l. Sviták: Kniha prezence $ 2.20
i L . Pachman: Jak tó bylo $ 4.50

Pěkně vypravenou

knihu

Konfrontace " X I.

P LÁ N Y V. NEDOMANSKÉHO
Dne 20. září vysílala rakouská televize interview
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via Ballan, jen 65 mil z Melbourne
Velmi pěkný výběr vyčištěných travnatých
parcel, vhodných též k chovu koníčků ponny
a dobytka. Blízko hotelu Lal-Lal a známých
vodopádů Lal-Lal.
5 AKRŮ
za
$ 6.500
15 AKRŮ
za
$ 10.000
40 AKRŮ
za
$ 16.000
80 AKRŮ
za
$ 24.000
20% deposit, zbytek do 3 let na snižovaný
10% úrok. — Při koupi za hotové 10% sleva.
Cesta k pozemkům: Z Melbourne jeďte po
Ballarat Rd. přes Ballan, odtud pokračujte
3 míle k odbočce na Gordon, od hotelu Gordon
3 míle po Dunnstown Rd., u požární budky
odbočte vlevo a jeďte 3 míle po Yendon Rd.,
pak zahněte vpravo a jeďte 4 míle do osady
Yendon. Zde zahněte vlevo před železniční
tratí a jeďte 3 míle do Lal-Lal, odtud po
Clarenda Rd. 100 yardů za železniční trať,
zahněte vpravo a sledujte žluté šipky 1 míli
k pozemkům.
Telefon majitele: 66-33706, po hod. 63-4291.
V sobotu a v neděli rríezi 11 hod. dop. a 5 h.
odp. se s ním můžete setkat přímo na
pozemcích.
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Pravidelné vysílání je každou neděli od 10 do 10.30
hodin večer. Program se opakuje vždy následující
pondělí v 10 hodin dopoledne.
24. a 25. 10.: K 58. výročí 28. října 1918
31. 10. a 1. 11.: 50. výročí Pražského lingvistického
kroužku.

j

goíoníte

MOTH.GUEST HOUSE

“

Rozmnožování — oběžníky, formuláře atd.
Fotokopírování

'

125 G r e v i ll e St., P r a h r a n , V í c .

PRAHRAN

|

RESTAURANT

T Y P IN G S E R V iC E

Telefon 51-3995 (žádejte M. Kalinu)

|
}

j
j
j

KALORAMA

*

Krásná dovolená v Dandennngách v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo ši k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi

|

Barbers Rd., Kaioram a, V íc., tel. 728-1298

Mtíboumský taxíkář
předal (to redakce kni
hu
“ česko-anglické
konversace". kterou
kdosi v taxíku zapom
něl. Majitel si ji může
vyzvednout v HD.

Malý oznamovatel

PRODÁM
československé neorazítkované známky od 4.
6. 1949 do 1. 12. 1958.
Celé série nebo jednot
livě. Zn. “ Známky v
Sydney” do HD.

.
“ ETHNIC GROUP
COMMITTEE” Liberál
ní strany, okres Higgins, děkuje tímto ve
řejně čs. taneční skupi
ně “ Beseda” za velmi
úspěšné vystoupeni na
zábavě, konané pod ná
zvem
“ Internationa!
Get Together” dne 9.
října v Malvem Town
Halí. Helena Talacková

i.’ !!im iin nH H »sm m ž!íH m in LH !i:n;in:ii;iií!iiiim iiniii:
—
_2
S
Provádíme veškeré práce optické
~
5
přesně, rychle a za levné ceny
H

Í
5
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573 Hampí° n St>' 1
Hampton,' Víc.
—

.. /

I% TCH R PA

Telefon 598-5756

| Optical Service

|
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(Během večerního vysílání nás můžete volat do
svého kanadského spolupracovníka s hvězdou mužstva
Toronto Toros, s bývalým čs. hokejovým reprezen- studia na číslo 67-8653.)
tantem a hráčem Slovana Bratislava Václavem Nedomanským. Při rozhovoru byl i muž, který NedoD n e 7. října z e m ř e lí v M e l b o u r n e :
manského do Toronta dostal: Jiří' Gros. slovenský
exulant, sportovní redaktor v Torontu. Václav NeBývalá majitelka cukrárny paní Karla Andrysíkodomanský, jehož mužstvo Toronto Toros přesídlí z vá z Hawthomú,
finančních důvodů do USA, seznámil ve zkratce příve věku 67 let p. Rudolf .Griss z Ascot Vale a
znivce sportu v Rakousku se svou dvouletou přofesiove stáří 48 let p. Ivan Luňák z Albert Parku.
nální kariérou a s podmínkami, za jakých v Torontu hrál. Jasně řekl, že je v Kanadě šťasten, hokej,
který mu už vynesl nějaký ten dolárek, bude ještě
PSANÍ NA STROJI — RO ZM NOŽOVÁNÍ
dlouho hrát a pak snad bude pomýšlet na to stát se
v Kanadě trenérem. Už dnes je v kolébce ledního
i
K a ž d ý n á v a l p r á c e za V á s v y ř í d í m e
f
hokeje považován za experta na evropský hokej a
20 let služby zákazníkům v Melbourne
J
to dnes při znovunavázám hokejových styků Kanady
s Evropou může být velmi důležité.
Janovský ! Psaní na stroji — všechny druhy zpráv, dopisů atd. 5
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sokolský slet 1948” s fotografiemi dostanete u
| funkcionářů Sokola Melbourne nebo v Hlasu domova.
* Cena $ TO a poštovné.

jJ . Kraus: To na tobě doschne $ 4.60
\ Podivuhodná dobrodružství Váni Chmotanova (Sa
?tira. Sovětský samizdat) $ 4.20
*
>0. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
,
*
?K . Pecka: Pasáž $ 4.20
Sp. Eisner: čeština poklepem a poslechem $ 5.90 l
*
>J. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
,
SV. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.|
>
s j . škvorecký: Konec poručíka Borůvky $ 4.|
5 V. Fischl: Kuropění $ 5.k
cFranz Kafka: Proces $ 5.*
ďDuerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 4.50
»
>Kristofori (kresby) $ 6.80
J
S'Ferd. Peroutka: Budování státu 1. svazek $ 5.90 i
*
i R . Kefalín: černí baroni $ 5.20
*
\K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
J
f Jack London: Bílý tesák $ 4.60
k
[
řIva n Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60
? Bří Medvěděvové: Kdo šílí? $ 3.80
> P . Pašek; Tokio volá Honolulu $ 5.5 J. Drábek: Á co Václav? $ 4.SAlan Levý: Pražské peřeje $ 4.- .
:
s S. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
;
< 0 . Filip: Blázen ve městě $ 4.80
I
5 Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 4.80
> E . Ilostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.90
I
i Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze
[
\ P . Tigrid: Politická emigrace v atomovém věkc
*
>$ 3.90
c
a mnoho jiných knih.
'

LAL-LAL 1—

Č E SK O SL O V E N SK É R O Z H LA SO V É V Y S ÍL Á N Í
V MELBOURNE

i

l A . Kvapilová: Krajíček chleba $ 1.20
iH . šklíbová: Pohádky $ 1.20

H L E D A J Í

Václava Pštrossa z Mirotína, který byl v uprchl,
táboře v Ludwigsburku a později odejel do Austrá
lie, Vincenta Baldermana, který přijel do Austr. po
r. 1948, hledá nemocná matka z Dubbo (jejíž manžel
zemřel). Prosí o jakoukoli zprávu o svém 8 let po
hřešovaném synovi, jde též o urovnání majetk. zá
ležitostí. Dále Petr hledá přítele Cyrila, který byl
před 16 lety nájemcem “ Russian Paradise” v Mt.
Isa a v r. 1963 pracoval jako stroj, zámečník v
Sydney.
*
SO KO L M ELB O U R N E
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
, koná členskou schůzi v pondělí 25. října 1976 v 8.45 se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
J hod. večer (po cvičení) v kavárně (vedle tělocvičny) nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

[

i J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.-

f ii

P Ř Á T E L É

> Princess Hill High School, Carlton.
’
Na pořadu je zpráva o činnosti a příprava druhé
> valné hromady. /

sN . Mandelštamová: Konec naděje: $ 4.50

| H
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SE VŠEM I

ČS. O R G A N I Z A C E M I

VE

V IK T O R II

pořádá

VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA
:
28. ŘÍJNA 1918
,

SPOJENÝ S TĚLOCVIČNOU AKADEMIÍ

|

v sobotu 23. října 1976 v 7 hodin večer

I

v divadelním sále Princess Hill High School, Arnold Street. Caritoe

l

na který srdečně zvou všechny místní Čechy a Slováky

HL.AS

12-

18. 10. 19':

DOMOVA

V ÍC EB O J SPORTOVNÍCH HVĚZD

Karel

Janovský

Světový rekord ve vrhu koulí žen

Fibingerová 21,99 m
Listujeme-li čs. odborným sportovním tiskem, všude čteme, jak důležitá je příprava na vrcholné svě
tové podniky sportovců, jak důležité je plánování. Nakonec však je praxe jiná: málokdy se podaří čs.
sportovcům správně si načasovat formu. Po Márii Mračnové (která po olympiádě skočila třetí nej
lepší výkon výškařské historie — 1,92 m) a Jařm i le Nygrýnové ( po olympiádě v dálce 6,70 m ), za
skvěla se v Opavě ve sportovním lesku i držitelka olympijského bronzu ‘ Helena Fibingerová, která zí
skala nazpět světový rekord ve vrhu koulí, když jí naměřili 21,99 m.
Pro toho, kdo sledoval její skvělé poolympijské
starty, není opavský světový rekord žádným překva
pením, škoda však jen,že přišel téměř o dva mě
síce později, než přijít měl. Sebeskvělejší, přímo fan
tastický světový rekord nemůže ovšem nahradit zla
tou olympijskou medaili, nemůže žádnému sportovci
nahradit pocit, kdy na olympiádě stojí na nejvyšším
stupni vítězů a na jeho počest se hraje státní hymna
jeho vlasti. Pravda, co nebylo, může být, vždyť této
vítkovické kcuiařce je teprve 27 let, a tudíž má ce
lou kariéru ještě před sebou. Ovšem, nutno uvážit,
že příští olympiáda v Moskvě je až za 4 roky a kdo
ví, zda na ní Fibingerová bude ještě startovat.
NSR obhájila prvenství
ČSR ZÍSKA LO STŘÍBRN O U VÁZU
Čs. terénním motocyklistům, kteří dlouhá léta ne
měli na Mezinárodní áestidenní soutěži vážnější kon
kurenci, se v posledních dvou sezónách nedaří. Po
debaklu r. 1975 v Douglasu na ostrově Man v Irském
moři příliš neuspěli ani na 51. ročníku této olympiády
motoristů v rakouském Zeltwegu. Až do čtvrtého dne
. sice vedli hlavní soutěž — soutěž o Světovou trofej —
pak však je na poměrně snadné trase šestidenní bo
dově předstihli západní Němci, kteří, tak obhájili
titul mistra světa v terénních jízdách družstev. Čes
koslovensko se muselo spokojit s druhým místem.
Další pořadí: 3. V. Německo, 4. V. Británie, 5. Ra
kousko, 6. Polsko. Malou náplastí na prohru v soutěži Světové trofeje
bylo vítězství ČSR v druhé soutěži o Stříbrnou vá
zu, kde Čechoslováci porazili nejen kvarteto NSR, ale
i obhájce prvenství Italy.
V soutěží továrních týmů byl první západoněmecký
Zuendapp (na něm také se stali Němci mistry světa
v terénních jízdách družstev) před Jawou a Zuendappem II. — V klubových družstvech 'obsadili Če
choslováci dvě prvá místa (zvítězila pražská Dukla
před UAMK Praha a západoněmeckým ADAC-em
' Stuttgart) a Stanislav Zloch na Jawě byl nejúspěš
nějším jezdcem Šestidenní V kubatuře do 500 ccm.
V přípravě na Skoty
ČESK O SLO VEN SKO REM IZOVALO V B U K U R EŠ T I
Přípravě na zahajovací střetnutí kvalifikace mi
strovství světa 1978 v Argentině v 'Praze se Skoty
věnuje čs. národní mužstvo mimořádně velkou pozor
nost. Po srpnové remize v Turíně s Juventusem Tu
rín 1 :1 sehráli mistři. Evropy přátelské mezistátní
utkání s Rumuny v Bukurešti, kde — přestože na
stoupili bez svých šestí opor — remizovali rovněž 1: 1.
Panenkou se sice už ve 22. minutě prvního poločasu
ujali vedení 1 : 0, o 9 minut později však střední
útočník Rumunska Georgescu byl autorem vyrovná
vacího gólu.
•n
První ze dvou přátelských utkání (druhé se hraje
v Praze) s Rumuny mělo velmi dobrou úroveň a by
lo pro oba reprezentační celky dobrou přípravou na
nadcházející kvalifikačpí zápasy' světového šampio
nátu.
FC B A Y ER N S OSTRAVOU
čs.
přeborník
Baník
Ostrava má nepatrné šam
ce probojovat se do čtvrt
finále
Poháru
mistrů
evropských zemí. ' Jeho
soupeřem v druhém kole
této nejslavnější evropské
soutěže je totiž trojnásob
ný vítěz PMEZ FC Bayern

Muenchen, který je vel
kým favoritem. Příliš vel
kou naději na postup ne
má ani bratislavský Slo
van, který bude hrát ve
2. kole Poháru UEFA s
anglickým
mužstvem
Queens Park Rangers.

Fibingerová, která už 21. 9. 74 byla výkonem 21,57
m držitelkou světového rekordu, zlepšila v Opavě
světový rekord’ Bulharky Ivanky Christové, vytvo
řený 4. července letošního roku, o deset centimetru.

:: Fotbalová liga : .
Sedmé kolo. 1. čs. fotbalové ligy bylo bohaté na
branky. 24 gólů padlo v 8 zápasech, které se ne
obešly bez překvapení. O největší se postarala praž
ská Slavia, která doma deklasovala mužstvo VSS Ko
šice 5 : 0. úrodu branek viděli i diváci v Bratislavě,
kde domácí Slovan zvítězil nad fotbalisty Škody Plzeň
4 : 0. Své příznivce poprvé v letošní sezóně zklamala
pražská Sparta, která prohrála v Košicích s Loko
motivou Košice 0 : 3 . Stejným výsledkem 3 : 0 získala
Zbrojovka Brno doma oba body nad Trnavou. Drama
se odehrálo v Teplicích, kde místní Sklo Union Tepli
ce zastavilo vítězné tažení bratislavského Interu —
vyhrálo 3 : 2 — a “ odstranilo" slovenské mužstvo z
vedoucího místa tabulky. Dobrou kopanou viděli v
Praze na Julisce, kde Dukla vítězstvím 1 : 0 nad ob
hájcem mistrovského titulu Baníkem Ostrava se do
stala do čela soutěže. Nováček ligy Frýdek-Místek
prohrál doma se Žilinou 0 : 1 a zřejmě bude mít co
dělat, aby si udržel ligovou příslušnost. A konečné:
TJ Trenčín zdolal doma Bohemians Praha 2 : 0 .
Tabulka po 7. kole: Dukla Praha 11 bodů, skóre
15 : 9; 2. Inter Bratislava 10 bodů, skóre 16 : 6; 3.
Zbrojovka Brno, 4. Slovan Bratislava, 5. Trenčín
(po 9 b.); 6. Slavia Praha, 7. žilina, 8. Teplice, 9.
Lokomotiva Košice (po 8 b.); 10. Sparta Praha 7 b.;
11. Baník Ostrava, 12. Škoda Plzeň (po 6 b.); 13. Bo
hemians, 14. VSS Košice (po 4 b.); 15. Spartak Trna
va 3 b.; 16. Frýdek-Místek 2 body.
L Y Ž A Ř S K Ý MARATÓN
Na sklonku prvé poolympijské sezóny lyžařů klasic
kých disciplin se poprvé poběží nový lyžařský máratón, který -bude odstartován v norském Engerdalu
a cíl bude mít ve švédském středisku zimních sportů
Saerna. Trasa bude měřit 110 km, přesto se závodu
mohou zúčastnit i ženy. Norsko-švédští pořadatelé
doufají, že tento nejdelší světový závod lyžařských
běžců získá brzo na stejné popularitě, jaké se těší
až do nedávná nejdelší, závod lyžařů — Vasův ma
ratón — , který měří 85 km a na jehož startu se kaž
doročně sejde tisíce lyžařských běžců nejen ze skan
dinávských zemí, ale i z jiných koutů Evropy, ba i
ze zámoří. Tento nový závod je na programu 26. a
27. března.
Neslavná

Uvidí-li návštěvníci alpských lyžařských středisk j
svých prvních sezónních zájezdech někde v krytý
halách plavat oba poslední olympijské vítěze ve sje
du: Švýcara Bernarda Russího či Rakušana Fran
Kiammera, pak ve většině případů budou mít za t
že plavání patří k jejich doplňkovým sportům a t
diž je součástí tréninku. Ale tentokrát tomu tak n
Duae. Piavání je totiž jednou z disciplin víceboji
iitereho se oDé lyžařské hvězdy zúčastni v únoru 19!
na Flonáé. Oba dva si účast ve finále vybojovali
Rotondě na Floridě, kde obsadili druhé respektiv
třetí místo a vydělali si pěkné peníze. Bernard Rusi
si těch 6.000 dolarů ponechal, neboť od Mezínárodníh
lyžařského svazu dostal tzv. "B licenci” , což je nov.
status lyžaře, který smi za reklamy nebo jiná vy
stoupeni pobírat oomény, může startovat na všeei
mezinárodních lyžařských podnicích o Světovou tro
fej, dokonce bojovat na světovém šampionátu, olym
pijských her se však už nemůže zúčastnit. Jeho rasousky při lei Franz Klammer, který už v kvalifikaci
víceboje sportovnítái hvězd vydělal 7.000 dolarů, dá
je prý na chaxííaíívaí účely, protože si chce ponechat
amatérský statís a startovat na příští olympiádě. Oč
vlastně běží?
Jedna z amerických štíevizzách společností pořádá
už několik let “ vícebej sportovních hvězd” , který se
stává čím dále tím více papsiámL Naposledy tuto
soutěž vyhrál oejiepa fotbalista texaského Dallasu
Keyle Rotě, který inkasoval nejen přes čtvrt miliónu
dolarů, ale svým vítězstvím pEPseřeániervím televize
získal tak na popularitě jako n&dy přetEžta. třebaže
byl “ fotbalovou hvězdou” .
Z 10 sportovních dísdpÍHt si k a ž # účastník: musí
vybrat 7 a výkony se boduji. První dea je na progra
mu: veslování na 150 m, píaváiá MB m w fe ý způsob,
tenis, vzpírám a kuželky. Druhý den víceboje začíná
během na 100 yd, pokračuje závodem na §08 m. cykli
stikou na 1 míli ve Velodromu, base bálovým vystou
pením, a zakončen je zvláštním překážkovým bětsem.
V kvalifikaci tohoto víceboje v Rotondě vyhrál např.
olympijský přeborník ve sjezdu Rakušan Frauz Klam
mer běh na 800 m (za 2:12,65 min.), Švýcar Bernard
Russi byl zase třetí ve sprintu na 100 yd, třetí ve
veslování a čtvrtý na 100 m volný způsob, kde vítěz
dosáhl pěkného času 1:0,6 vt.
Už v kvalifikaci byli na startu čtyři olympijští ví
tězové a celá řada dalších hvězd světového sportu.
Kromě Kiammera a Russího i oba dva olympijští ví
tězové z Montrealu, američtí rohovníci Howard Da
vid a Ray “ Sugar” Leonbard, stejně jako jeden z
nejslavnějších košíkářů, 2,10 m vysoký Eiwin Adams
a syn legendárního hokejisty Gordle Howe Marc Howe, který v kvalifikaci obsadil 4. místo a tudíž s
vítězem a obhájcem celé soutěže Američanem Keylem Rotem, Rakušanem Klammerem a Švýcarem
Russim postoupil do finále na Floridě, kde na vítěze
a další dva v poradí, čekají statisícové dolarové šeky.
Nečekané vítězství atletů
ČESK O SLO VEN SKO PORÁŽÍ M AĎARY
Čs. muži vyhráli v Budapešti mezistátní trojutkání:
nad Maďary 108 : 104 (o jejich vítězství rozhodla zá
věrečná. štafeta na 4 x 100 m) a nad Jugoslávcí
129 : 82, svými výkony však ani tentokrát příliš ne
oslnili. Byl to průměr, nic víc, a to mluví 'jasně i o
úpadku maďarské lehké atletiky, která kdysi — stej
né jako lehká atletika československá' — měla ve
svých řadách vždy několik hvězd. Nejhodnotnějšího
výkonu celého zápolení dosáhl olympijský přeborník
v hodu oštěpem M aďar Németh, který hodil pozoru
hodných 92,08 m.
Skvěle si však na Nép-stadiónu v Budapešti vedly
čs. ženy. kterým se po devíti letech podařilo pora
zit Maďarky — a to hned rozdílem 12 bodů 79 : 67.
Kralovala jim Helena Fibingerová, která třikrát vrhla
koulí nad 21 m (nejdelším vrhem dosáhla 21,24 m) a
v rámcovém závodě druhý den dosáhla dokonce už
21,66 m. Jarmila Nygrýnová skočila do dálky 6,60 i*
a výškařce Márii Mračnové stačilo k vítězství 1,85 m.

premiéra tablefenisfů

ČESKO SLO VEN SKO — SSSR 3 : 4
V úvodním utkání jubilejního X. ročníku Evropské
tabletenisové ligy prohráli čs. reprezentanti v Ha
vířově s družstvem SSSR 3 :-4,.když o jejich prohře
rozhodly porážky ve čtyřhrách. Órlowski s mladým
Schenkem podlehli sovětskému páru Sarchojan —
Strokatov 9 : 21 a 14 ; 21 a v “ mixu’; prohráli Orlowski s Uhlíkovou se sovětskou dvojicí' Antonianová
Sarchojan rovněž 0 : 2 na sety. Dva body čs. druž
štvu získal Milan Órlowski (porazil Sarchojana 2 : C
na sety a Strokatova 2 : 1 ) , třetí Ilona Uhlíková (Voštová) vítězstvím nad Ruskou Antonianovou 2 : 1 m
sady.
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ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-,
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Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
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