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PŘÁTELÉ ,

nemůžeme mlčet v tento den, kdy opravdu celý svět si připomíná bar
barský čin sovětského imperialismu před pěti loty, a posíláme vám srdečné pozdravy
přes Železnou oponu. Nevěřte tomu, co se vám snaží namluvit námezdní falšovatelé
informací! My opravdu nejsme ve službách nějakého imperialismu, ale jsme proti fa
šismu, nacismu, komunismu a imperialismu všech odstínů, a chceme být jen ve služ
bách vás všech, v nezištných službách porobeného lidu.
AGRESE komunistických armád před pěti lety zasáhla jen dočasně do našich spo
lečných snah o svobodu naší vlasti, ale způsobila trvalé škody imperialistům v Mos
kvě a celenu světovému komunismu, který se z této rány dosud nevzpamatoval. Invaze
naší vlasti nebyla projevem nějaké víry v nutný historický vývoj ke komunismu, ale
byla projevem otřesenosti této víry, lépe řečeno pověry, a to právě v řadách komu
nistických předáků. A byl to nesporně také projev strachu a strach je neklamným
znamením vnitřní slabosti.
V ROCE 1 9 6 8 sledoval exil s úctou a obdivem váš zapas o svobodu a to o svobo
du celou, a ne o nějakou deformaci spoutanou okovy nevědecké utopie, a oceňovali
jsme vaši mravní a intelektuální vyspělost. Komunistická vládnoucí třída, tito dr
žitelé monopolu mocenského, politického, sociálního a hospodářského cítí, že nemo
hou obstát ve volné světové ideologické soutěži a proto chrání své privilegované
mocenské postavení tanky. Tito falešní proroci komunistického ráje na zemi, tito
profesionální hlasatelé oficiální zkostnatělé mytologie jsou největšími vykořisťo
vateli pracujícího lidu. Je to nová vykořisťovatelská třída, která sleduje své so
becké třídní zájmy a nikoliv zájmy lidu.

MY JSME PROTI monopolům soukromým i státním, tedy i proti monopolu komunistickému,
a můžeme vám doporučit mnohem lepší sociální systém, než vám vnucují partajní by
rokraté diktátorského režimu. Komunismus nebyl nikdy hnutím lidu, ale byl vždy jen
nadvládou usurpátorů monopolní moci nad lidem, A lid byl podváděn již příliš dlou
ho propagátory neživotných utopií, které nesnesou světlo kritického rozumu, a byl
obětí diktátoru politické praxe, která nesnese světlo svobodných informací. Komu
nističtí brzdítelé opravdového sociálního a hospodářského pokroku jsou represen
tanty nejzaostalejšího a nejnelidštějšího sociálního systému na světe, jsou skvr
nou na moderní civilisaci a opravdovými zpátečníky. Oni jsou jedinými barbary na
světě, kteří zavírají opozici do ústavu pro duševně choré a ničí tam drogami je
jich schopnost logicky myslet, poněvadž sami nejsou ve své omezenosti historického
materialismu schopni Čelit myšlence zbraněmi ducha.
UVĚDOMTE SI DOBŘE, že svobodný svět nyní začíná chápat, že nestačí aby přehlížel
své vlastní nedostatky a ukazoval přitom na nelidskost a zvrhlost komunismu, aniž
se pokoušel nabízet lepší řešení přítomných a budoucích problémů.Takový neefektiv
ní a převážně negativní antikomunismus je nyní vystřídán myšlenkou volné ideolo
gické soutěže, ve které nebude již nikdo moci považovat komunistické ideologické
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mumie za zárodky budoucího rozvoje spravedlnosti, svibody a blahobytu, a tak se
nyní budou uplatňovat více myšlenky efektivnějšího positivního antikomunisrnu.
SOVĚTSKY SVAZ j< nyní největší koloniální mocností na světě i když jeho kolonie
jsou podle svých ústav samostatnými zeměmi. Tímto maskováním prave'ho stavu věcí
jsou moskevští kolonialisté největšími nepřáteli politické poctivosti, demokracie
a spravedlnosti ve světovém mezinárodním řádu. Proto dnes je nemyslitelné, aby se
komunismus stal opravdovou základnou pro budování nového mezinárodního řádu.

KOMUNISMUS je zjevným pavasitem na lidské společnosti a tento parasit nesmí být
uzavřen v ohradě za Železnou oponou, aby tam mohl nerušeně ničit společnost, ale
musí se dostat do ideologické lázně nových ideových proudů sociálních reforem, aby
tak touto desinfekcí byl zničen a aby se takto národy zbavily konecne svých muči
telů. Jen takte chápejte význam tak zvaného sbližování Východu a Západu, častých
návštěv diplomatů a smysl celých sérií mezinárodních dohod.
VAŠE OBĚTI po dobu celého čtvrtstoletí a vaše rány před pěti loty nebyly marné
a zbytečné.Blíží se kritická doba,kdy mocenská krize mezinárodní se současnou kri
zí komunistické ideologie a praxe povedou k řešení nynější bolestné a velmi již
zastarale situace. Připravte se proto intelektuálně a mravně na tuto blížící se
krizi a my v exilu vam slibujeme, že budeme přispívat všemi svými silami k tomu,
aby svoboda, demokracie, spravedlnost a politická poctivost se brzy vrátily do na
ší vlasti.

7 AUSTRALU V SRPNU 1973
POSELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÝCH ORGANISACI V AUSTRALU VŠEM ČECHŮM A SLOVÁKŮM, KTEŘÍ
MILUJÍ SVOBODU, SPRAVEDLNOST A POLITICKOU POCTIVOST, K 21. SRPNU 1973
Toto poselství bude vysíláno rozhlasovými stanicemi, které vysílají česky a sloven
ský pro vlast, k pátému výročí přepadení Československa Sovětským Svazem 21.8.1968
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Čím více pouta utahují, tím dřív z našich rukou spadnou

(R.Thakur)

S bodáky, širo, lze dělat všechno, krom jediného - posadit se na ně.
(Talleyrand Napoleonovi)

Ten, jehož se mnozí bojí, musí se bát mnohých.

(Seneca)

Bojácný je nevolníkem.
Jen pak si hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den. (j.Goethe)
Spravedlnost a moc musí být jedno, aby spravedlnost se stala mocí a moc spravedlaostí.
(B.Pascal)
.

Spise rozvahou a opatrnosti než zbraněmi

(Jiří z Poděbrad)

Nesvoboda není ohavnou ujmou jen na vůli, ale na důstojnosti,ne svoboda noní kázní,
je ponížením.
(josof Čapek)
Lepe žit jediný don jako lov,
v kleče žít.

ne z sto lot jako beranek,

lépe zemřít vstoje, než

(Ernst Hemmingway)
-jp-
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11.srpna (augusta) 1973»

sobota v 8 hod. večer
TANEC K I

ANNENSKÁ

TRADIČNÍ

Pořádá Národní sdružení Čechu a Slováku
slovenský pomocný fond v Sydney.

ZÁBAVA

v Sydney a New South Wales, a Česko

Pro mladé i staré, ve veselém rázu od valÓíku a polky až po rock’n roli hra
je a zpívá desky, slovenský a anglicky populární

INTERNATIONAL MUSIC

v hale BONDI GOLF CLUBu, roh Hasting Parade a Military Road,

Vstupné

$3,-

*

Bohatá tombola

*

NORTH

BONDI

Nápoje a občerstvení za klubovní ceny

RESERVACE míst na tel.: 797.9194 (p.PIER),

a po 6 p.m. i na:

56 70 98

Dostatek parkování * Dobré autobusové spojení: autobusy na North Bondi a
Dover Heights čísla: 380, 381, 388, 389
*
Jak nas informoval Department of
Government Transport,po slední AUTOBUSY z Nth .Bondi odjíždí: 389 v 11.36 p.m.
38Ó ve 12.55 a.m. to Circular Quay
381 ,ve 12.38 a.m. to Railway Square

31»dervence (júla) 1973?

*v úterý v 7*30 hod.

Beseda na téma:
”23 1st misionářem v Indii”
s Rev. V.Ondráčkem, M.A»,B.T.,S.D.B

za účasti jeho indických přátel
M.A.Joseph s chotí.
Pořádá SVU v Sydney
Music Ball 3? Anzac Parade,
KENSINGTON, (vjezd z Barker Street.)

ČESKÁ

”Tady mám záznam, že jste pa
dl smrtí chrabrých při obraně
kóty 367 a vy,jak koukám,jste
oelej! Poslyšte Nováček,nedě
lejte mi z vojny holubník.”
Ren.

KNIHOVNA V SYDNEY

obsahuje na 1000 krásných českých knih od poe
sie až po cestopisné a historické romány. Naj
dete v ní i Rozhovory s T.G.M., Staré pověsti
České a další knihy, které by si mél přečíst
každý. Knihovna je ve správě p. a pí Krejčích
58 Andreas Street,PETERSHAM, telefon: 560-9213
Otevřeno každý večer,
v sobotu cely den.
Pouhých pět minut chůze od nádraží v’PETERSHAM.
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Antonín

VESKRZE NEVESELÝ
;

Nevím,
jak je to o
Vámi,ale mně
se občas
zdá takový hrozný sen:
Stávám se v něm emi
grantem z povolání.Za
kládám exilové vlády,
ustavuji kroužky
a
sdružení,
linkuji bu
doucnost těm, jež zůs
tali doni. , zavádím ká
drová řízení proti těm
kteří sice odešli taky
ale holt z daleko méně
čestných pohnutek než
já. Rozděluji funkce a
ná1epky.Určuji,kdo smí
"za nás emigranty" ho
vořit a komu by mělo
se vůbec
zatrhnout 0tevřít pusu.

Na
začátku - toho
snu - ještě rád a za
páleně diskutuji;
Na
konec jsem byl dvacet
let zticha, musil jsem
být zticha?Nu,byl jsem
zticha.Prostě tak. Jen
občas na. domovní schů
zi,na rohácké plenárce
jsem špitnul. Většinou
proto,aby se vědělo,že
mám KLílPOKLÍDEZ .
Jako
všichni, jako všichni.
Tedy,jako skoro všich
ni, že jo. Vždyt si ro
zumíme .Zpočátku - toho
snu tedy se svými
odpůrci diskutuji. Je
jich argumenty
jsou
pochopitelně naprosto
zvrácené. Jsou to hlu
páci. iviožná ,že je mezi
nimi i sem tam nějaký
provokatér, a moc fan
tastů. a dobrodruhů. A
takových,
co vlastně
měli zůstat doma.
Je
o

SOVA

NE, inSVÉŘÍIi

Ne, nevěřím, že umíráme zas.
To mlčíme jen v hrozném prázdnu věků,
kdy soucitný se neozývá lilou,
ni přímé slovo nikde k člověku.
To pouze k novým bojům oddech jest,
vrah nu prsou juk nehnuté nám klečí,
nám krvavá jen odpočívá pěst,
a žluč nám zasychá v neslyšné řeči.
Však jednou s divou silou,se vzdorem,
že palčivě se vzejmou rány nové,
vzepřeni o svou potupenou zem
se rázem vztyčí otrokové.

STALO

SE

V

SYDNEY

2ó.května 1973 pořádalo Národní sdružení
program
"Okénko do Kanady", v němž Dr.P.Pier přednesl pouta
vou přednášku o své návštěvě Kanady během sve' cesty
kolem světa. Přednášky s doprovodem více než 200 ba
revných diapositivů se zúčastnilo 60 našich krajanů.
Pro velký úspěch byla přednáška opakována i pro naše
australské příznivce dne 13*7*73, opět v hale v Haberfieldu, za velké účasti. Oba večery byly zpestře
ny i cestopisným kvízem, kterého se hosté s nadšením
zúčastnili, a tombolou,do níž přispěli výbornými dan
ty český cukrář p.Šimek z Leichhardt, a krásným dár
kovým košem
Delicatessen p. Hartmana z Newtownu.
Mezi 7 • a 15. Červencem 1973 proběhl v Sydney Týden
porobených národů.Tento týden má velký význam zvláště
pro nás. V Austrálii je 400 000 emigrantů,kteří upr
chli před komunistickým terorem ve svých zemích. Vý
bor porobených národů neustává ve své kampani připo
mínající New South Walesu mizérii a nespravedlnost v
porobených národech.Nedávné události ukázaly naléha
vost ochrany přistěhovalců z porobených národů před
persekucí.
Uvědomujeme si, že komunističtí agenti
jsou aktivní přímo v našich řadách.
M.LJL.
20. a 21. Července se konala Státní konference Good
Neighbour Councilu v NSW ve Wollongongu. Za Národní
sdružení so ji jako delegát zúčastnil p.J.Pražák.Ko
nference zdůraznila porozumění pro etnické skupiny*

_............ .

CESTOPIS

OD JIŽNÍHO
KŽÍŽE AŽ ZA
SEVERNÍ
POLÁRNÍ KRUH

Pokračování šestá: Cesta do Serengeti, Afrika._______
Po nákupu potřebných potravin a doplnění vody v Kikoroky jsme brzy ráno vyjeli na jih do Serenora? kdo
jsme dostali popis cesty a instrukce .Za velkého vedra
jsme vjížděli prašnou cestou do srdce největší a nej
divočejší reservace na světě:Serangati.Přes cestu nám
přeběhlo velké stádo gazel a taká zebry.Pote jsme za
hlédli mrtvou žirafUy ještě nedotčenou. Zašla zřejmo
žízní krátce před naším příje zdem.Cele dopoledne jsme
jeli suchými planinami částečně porofetlými polosuchým
křovím a tu a tam stromy. Často jsme zastavovali,abyA

TUH’ MM LEY

NQokJgQŠŽ.O

i'

,------ — — — — >*• /

TANZANIA
LAKE

;
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'to ztrátu času, s nimi
{diskutovat.Jsou stejně
{nepoučitelní. Měli by
;se nějak eliminovat.
{Vyloučit je z řad. Dát
••je zbavit asylu.
Upojzornit
jejich zaměst.navatele.Vyobcovat je.
{Protože nám kazí jed.notu.

Jednoty je nám třeba.
••Bylo by potřebné,
zaIvért jednotnou,emigre ici. ■ Založit
ústřední
’výbor
emigrantštva.
jKterý by určoval,co si
į každý jednotlivý emi
grant má myslet. Co si
smí myslet.Co,kdyby si
nemyslil,by se mu spo
čítalo. Takže by se měily zavést tuky tukové
lemigruntské orgány.Aby
íbylo možno spočítat.
J Or gá ny b y samoz ř e jmě
{podléhaly přímo ústřed
nímu výboru. Který ví,
Į co se má myslit. A kdo
’si co myslí.
Na to by
.byly taky orgány,které
’by rovněž
podléhaly
;přímo.
Ke konci toho
Į snu si říkám" soudruhu’’'
ja plánuji celoemigr ant
ické prověrky se závěry
Į a opatřeními.

■
Když se vzbudím,
je
• mi ještě hrozněji než
■ve snu.
Kde se tukový
•sen ve mne vzal? Copak*
*'je tohle všechno ještě
'pořád ve mně?
V nás?
C opa k jsem emi gr o va 1
jjen geograficky? Copak
chom si mohli prohlédnout a vyfotografovat zbídačená? j a em si svého kádrovázvířata.Pozdě odpoledne jsmo pokračovali na východ přesi ku. ,
svého desítkáře,
částečně zelonď a rozsáhlé akátové losy .Hustou džunglí5 <jvého bezpečáka odnesl
jsme za tmy dorazili do Sorenora.V této oblasti se vys-jcebou i sem,
kde jsem
kytuje spousta zvířat,obzvláště opic .Na opravdu pěkném5 chtěl začít úplně’ znomístu jsmo si postavili stan, abychom si mohli dobře;vu? A úplně jinak...
odpočinout a vyspat se. Čokala nás totiž namáhavá cos-- j n-* Švvc . Zoru voda j , F*
O ‘
LAKE

- 6 -

ta, při niž bylo možno spát jodino v
autě.Průjezd soverní částí Serengeti
byl velice obtížný, avšak po stránce
přírodní velice zajímavý.V hustých aká
tových a tabau lesích byla spousta zví
řat a ptactva a při každém zastavení se
kolem nás shromáždily stovky opic a baboonů. K utáboření jsme museli vyhledat
vhodné místo,neboť jsme nedosáhli místa
označeného jako bezpečné. Na planinách
jo nebezpočí napadením nosorožci nobo
slony. Nakonec jsme zajeli na ideální
místo do trojúhelníku tvořeného velkými
stromy. Po pozorné prohlídce okolí jsme
připravili večeři a uchystali se kospénku za neustálého vzrušení každým šeles
tem a skřekem. Dlouho do noci jsme pos
louchali zvuky nejdivočejší Afriky.

Spali jsme tvrdé,jako kdyby nas do vo
dy hodil.Ještě za šera nás vyrušil hlo
moz jdusot a skřek opic; vyhlédli jsme a
a spatřili jsme stáda gazel,antilop,ze
ber a žiraf.Prchala kolem nás jako o zá
vod - za chvíli vše opět utichlo .Po ro
zednění jsme později zjistili.co se vla
stně odehrálo. Po vzoru domorodců jsme
spustili hudbu na bubínky,abychom zapla
tili zvěř a mohli si vše uspořádat v au
to .Manželka dala vyvetrat deky na okolní
keře;já jsem .ji po umytí nalil čerstvou
vodu do umyvadla. Náhle manželka pustila

doku a vběhla do auta. Ohlédl jsem se a
spatřil jsem dvě lvice pochutnávající si
na vodě v umyvadlo.Rychle jsem následo
val manželku a s lítostí jsem zjistil,že
mám kamorų az vpředu u volantu.Lvicovy
pily vodu do 'oslední kapky,olízly se a
s děkovným pohledem na auto,so odebraly
na planinu 300 m vzdálenou,kdo dlouho od
počívaly s hlavou v zhůru.Ne. j zajímavější
bylo,že žirafy,zebry i malá zvěř se ko
lom nich klidno pásly,což nás ujistilo,
žo jsou po řádném obědě .Nedaleko krouži
ly stovky Marabuů,kteří sklizí zbytky po
lvioh úlovcích.To nás uklidnilo,bez obav
jsme se pohybovali okolo, a po snídani
jsme pokračovali dálo.Zahlédli jsme le
opardy (Cheetahs) pochutnávající si na
Čerstvém úlovku, někteří odpočívali vo
stromech v sousedství lvu pod nimi.Dále
na východ jsme měli drastickou podíranou
na mnoho zdechlých páchnoucích zvířat,na
nichž so živily hyeny a sta
Marąbuu.
Třetího dne jsme vyprahlými vrchy a hus
tými losy dosáhli Greater NgorongorcyMezi Kisumu-Kisiika Kikorok žije starý Af
rický kmen Masai, v nízkých obydlích ze
dřeva a roští oplácaných blátem; s jed
ním vchodem a bez oken .Chovali se k nám
velico vlídné,bylo však vidot jejich ostražitost.Jsou velico primitivní,pěstu
jí stáda vyhublých krav a při zabíjení
pijí jejich teplou krev.

Podle zápisku manželů Pierových

inseratytaty
Značka ’’Ihned1’.

*

Přijmeme nočního zvídaóe na nové sboreniste.

*

PrísluŠíleník inteligence hlodá místo v kolaboratoři,
pracovišti.

*

Bývalý Čion závodní ráže hledá místo nočního klímaču.

*

Zavměstnání vhodné hledá zkoušená kancelářská síla, znalá těsnospisu a
spaní na stroji’.

*

Vetší počet soudružníků, či frázařú, hlodá ministerstvo Těžkého úmyslu.

*

Přijmeme okamžité jednoho rošťáka. Poštovní novinová tužba.

*

Několik číšních vrchníkú• - za slušných platových pobídek, na
odpolodní mónu. Značka Restaurace.

*

Si lážuji na počkání. Drobný žemele zoc. Značka Státní zmatky.

nebo jiném vadném

dopolední

i

* Větší počet rozhodčích hlodají Popravní podniky hl.m.Prahy.
-jp-*
Viktor Vadím(Svědectví)

INTERVIEW
ZPRAVODAJE

Dne S .května 1973 sc v Paddington Tom Hall konal,.. valná hromada Česko šlove n sko ho
pomocného fondu v Sydney. Ha .i o dno t1 i vo f unkcc- v tc mto fordu byli zvoleni následu
jící Členovi londus Předsedáš Dr.Petr Lánský, jednatel? pí Mari 'nindasovr', pokla
dník? Dr. Ignác Schwetz?
tri členové v./ooiu (t.zv. office bearers)? pánovo Jiří
Matýsek, Vojtěch Cork a Frantisek Kolařík.
*

*

ČESKCSLOVINSKY POMOCNÝ FCTD V SYDNEY se dožila v léto žním roce již puti L. t trvá
ní od tragického roku 1963, kdy byl založen, aby pomohl stokán našich krajanu?
kteří opustili svoji vlast a přijížděli do Australia? aby zda našli nový domov*
Přesto však Ejie mezi sebou krajany? kteří, si ani nejsou vědomi, že náš národní
fond vůbec existuje. Také jsme zjistili? ze mnozí další nevodí? kdy a za jakých
okolností byl pomocný fond založen. Někteří z nich Jsou na pochybách, co S3 s na
ším fondem doje, co so stalo s finančními prostředky které se fondu podařilo zís
kat. Zašli jsme proto za clony fondu r požádali jc c reku. ?oi_ o soonto '.otázkách?
z. nichž vyjímámes

1* Jak vlastně došlo k
t omu ? žo Co sko slo\ •.< nský
pomocný fond byl zalo
žen?
Odpovídá p. FoKolařík?
který byl do př..-došlé
ho roku po dva rony
jednatelem fondus

Podnc-tum
k založení
Fondu ' byly politické
události ve
vlasti?
které vadly k sovětské
i nváz i Čosko slovoncka
21. s rp na 1968 . Ú ó o lc m
Fondu bylo poskytnutí
pomoci krajanům? kteří
před inva'zi? ci po in
vazi opustili vlast a
utekli se do Austrálie,
j me no vito Ne w So ut h
Walesu .Viktoriánští krajane si mim.ochor
dom vzali sydnoyskou iniciativu za pří
klad a založili si pomocný fond pro Vi
ktorii pro stojný účel a na stejných
principech.

2. Kdo založil náš Sydneysky fond ?

P.F.Kolaříka Zásluhu na založení našeho

Fondu mel tehdejší výu or
Č ? sko šlove n skoho
/.•r.rodního
m-lru Í j ní v
Sydney, jmenovité ze
snulý Dr.fjdrich Mikl,
který byl tehdy před
sedou Národního sdsužo/
/ -1 /,
n , Tm u,
nu.^r.i.eaoi.i 1 . J <.
Sokol v Sydney, a DrP tr Lá-.is^ý,
tehdejší
jednatel Psi. národního
sdružení a zástupe? na
ší věci v ’ .i .ziv rřod.ních organ!sacích, tak
též p.Milan Jahsa, páni
Kabrielovó (otec; a syn)
p .Frant iš«h Be j če k > Dr e
ILaro 1 Sūdei: a jiní obě
taví. pracovníci.

3* Jak Fond získal fi
nanční prostředky ?
P.F.Kolařík? Pokud vím, Dr. Lánský obdi1žol od generálního ředit 1ství Banky
Ne z South Mulos dar £100kterými bylo
konto Fondu zalezeno 5 přispělo mnoho
našich čuskýcn a slovenských staroused
lí ku, ale také mnoho australských firem
a jednotlivců a clena jiných nřistohoO
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valeckých národních skupin. Ťchdujšíná
lada juk si jistě pa .tatujete ? bylu oš
tų namiř na proti sovětské netolor nci
■. brutalit'í, a to se projevilo i ve- vý
rocích v australských vl;- duích kruzích,
jr;o nevité v odsouzení sovětského postu
pu ministerským předsedou Johnem Gortonem»
4* Jakým způsobem
moc ?

byla poskytována po

P.F.Kolaříku Jak záznamy ukazují? byla
poskytováni pomoc nejen peněžitá? ale
take zprostředkováním zorněstníní? spju
tim starých přátel po léta odloučených,
a všeobecnou informační tabulí? umístě
nou v úředním sídle Fondu v 41 PhHlip
Street v Sydney. Jc jasné? žc tehdejší
pracovníci měli na mysli utvořit ve
formě Fondu středisko československého
dění v Sydney? sblížit razné' oranisace
reprec ntující náš exil a vzá-jemná sez
námit stará s novými. Mám dojem? že se
v~ všech směrech tato Činnost podařila
a z národního hlediska vypltilu.
_lo
ce ovsem několik? kteří pomoci jim. pos
kytnuté zneužili? poněvadž i.Jli p^nez i
š. tstva dost? ale tukově přívody se da
jí očekávat trk říkajíc return.i.icky .Ta
ká si jisté orpanic ice dod tečno
neo
ficiálně založily své vlastní’’fondy” na
speciální účely?
niž by si zažádaly o
jejich schválení zdojší státní vládou?
zapomínajíce na ponaučeni Svatoplukovo,
tím pomátly mnoho krajanů dobré vůle.
Lyl„, to reaktivní prvky?
ty bylo také
možno více méně očekávat, a byly jakým
si potvrzením úsjlcau původní kco•
5. Kolik bylo
vybráno ?

vcelku oficiálním Fondem

P.F.Kolařík; V prvním roce asi $2000,-,
kufry šatstva ?. asi sto dvacot výtisků
Street directories darovaných dvěma vy
dáváte ly, V následujících letech byly
odezvy daleko menší, jednak proto, že
se na tragedii našich národu začalo za
pomínat a jednak z důvodů uveděných*Také potřeby asistence s. zúžily na jedno
tlivé případye
6. Jakým způsoben byla poskytována asis
tence ?

8 -

P.F .Kolařík? Ve většině případu ve form''
malých finančních půjček? buďto na dopo
ručeni jedno tehdejší úř dníce minister
stva imigrace, které bylu s novů přícho
zími v úzkém vztahu a věděla, kde bota
tlačí nejvíc, lobo po intervenci žadate
le ?po ov ■•'enl.Rozdělování š .tstva itd..,
bylo přenech no sociální pracovnici ve
Villawoodu.
7» Kolika lidem bylo porno z',ono ?

P.F.Kolářiku V prvním roce bylo dle zá
znamu pomoženo asi dvostb přistěhoval
cům? povětšinou ponížíte. G píe;-vúm poč
tu lidi? kteří obdrieli šatstvu, Street
directories a pol.?není záznam? pont vado
toto bylo zčásti převzato Villawoodckc?
administrací,jak Jtum ,_o již zmínil. Po
cit im ile ? ”;o prospěch z o.intence naše
ho národního fondu málo daleko ricu no.-ych a...- záznamy ukazují? zprostředkova
cí službou? intervencemi u úřadu? obsta
ráním práč; ■ udobnů .T ■ ké r/lo jisté n.
mnohé povzbuzujíci vliv? že o.vistuje spe
ciální organines? li . rů by so v prip .de
nouze či no stustí o n: krajansky posta
rala .To at o vyzněli Československého národ
ního fondu jc skoro a-. Ůrny álírod sob- •
3. Z toho by c. dalo usuzovat
průměr
ná finanční pomoc v prvním roce byla asi
CJ5»případ ?
P.F.Koláři!.2 Ano, rodiny s dětmi dostaly
daleko víc net jodactli’.'ci • V následují
cích lotech byl j Vipúrnp obz.es omezen nu
$10,- sic i pak bįl v některých zoufa
lých případech překrocen?aby b la pomoc
v daných případech účinní.

9* Kul fond rl. užit jen ’’po^rpnu 'ym” ?
P.F.Koláři’ j
stanovy umožňuji pomoc
všem krajanůmoOvír. mže re v r.í- 58 d: fac
to koncentrovala činnost Fond-: na nové •
ITyní jo rozšířena na vů >chny kr j- ny
v nouzi.

10. Jakým způsobem 'a Fond dovídá o. .kra
janech potřebujících pomoc ?
P .F • koláři!. ? Au ytraás.’ :■ lnutituoo , j ■ iko
nemocnice,
rovné z dobročinné a sociál
ní orrani-: „c.- na ji knihu,v níž je seznam
všech charitnich oryuuisucí. F.íá Fond je
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re pí strnvmn,a Jo tu iž zanesen clo toho
to 33 známu .Australsko úřady s j proto Č3&to obracejí na Fond co žádosti o pomoc
pro įraše oeg.hó
sloxenshu krajany. LA
Fond trie získá?. obut ve ho spolupracov
níka v novém SAhn krb zi ?Dp ,Vla-; Vairu
Ondráčkovi,který přijel do Sydney loni
v dubnu?/; kturý z titulu cvé či most i
navštěvuje nemocnice a domovy pro přa..tárlu.Při toto příležitosti se dovídá o
přípcdoch,kdy naši krajané potřfoj Jí po
moc a informuje o nich Fond.’lavic? .••/nu
funkcionářů vondu jsou i s jejich <?dre>sami u Státního su kreténe pro 2TSW?'cery
se na nás také obrací.

Jor lni republiky | jejich sednutí na vě
jičku bylo pr.žskými stratégy zruent vy
užito .Exilní organisace vzájemné, polemi
zují ve svých publikacích a znechucují
krajany k cvnickemu postoji k němuž tak
jako tak 1.nozi nemají daluko. Ha druhé
strano jo nicmunč- vidět prvky radostné ?
Mnoho z lidí, kterým náš Fond pomohl při
stat v Sydney bez boulu .1 bez pocitu' li
pino opuštěnosti v daleko zemi,mnoho tě
chto nových se sžilo s prostředím mimo řádné dobro.Celá snůška z nich vydělává
víc ne z já,přičemž musím ale objektivně
poznamenat,že to není příliš obtížné a já
jim to rado:.tnu přeji.

11. lustr 1A..? úřady v mnoha pií pato cli
po skytu jí pomoc tr'u, např. v nozami st
ru no st i o xíá tedy Fond zeb význam ?

Na druhu straně sociálního spektra se
dovídáme o přípt dech,které vyžadují asis
tence.
tím řjo dostávám k užšímu pojetí
Vaši otázky.Československý pomocný fond
j<. instituci naprosto nutnou a je krajan
skou přivilo jí a povinností ho podporovat
a n. nej přispív..t .Fond representuje ná
rodní funkci důležitější nuž národní bu
šení se do prsou?politikaření?spolkcvání
a veselice .Je prvotním úkolem kterékoliv
národní skupiny,aby pomohl; těm svým čle
nům,kteří si rsa daných okolností nemohou
pomoci sami .Lektoři z našich již t<..k za
mého předsednictví učinili.

P.F.Kolařík? Rozhodne ano .Je nutno siu
vo domit, že austu.įlsk.u úřady musí jedno
tlivé případy projednat .V nezaměstnanos
ti trvá pr l dva t/dnv ?n; ž přijde první
šek., se zpětnou pi.tností.fy dva ty dny jo
nutno n^jak překluncut.F?bo při požáru
někdo ztr ,tí osobní m. ..nutek Ýuobiiu cíoklac.á o ;o jištění.Jedu"ní s pojišťovnou
mino být zdlouhavé .Nebo dojde k nehodě
či úmrtí živit Je rodiny.Fond poskytuje
okamžitou pomoc.V't"in? krajanu jo na
podobnu .uituaoe i'+ipv ..vena,mohou
ťnk
naštai nepředvídaná události atp. u.úú
mu ni námi u-udA-z nemocní •.. onu čteni ř
Č i st aří
km j a ňó ? potre buj í o í
porno c ?
12. Jak výpadu situac

dnes ?

P.F.Kolaříku Snad by bylo n,jl5po?kdy bych tuto ot ,zku přenechal novu zvola
nému předsedovi Petrovi Lánskému*

Dr. Lánský? Ledacos se změnilo od doby.,
kdy jsou v r.lfbo byl jednat len našeho
Fondu. Dr.Bedřich Nikl zamřel n s ním i
jakás takáš jednota našich exulantských
skupin v Sydney? Československá Národní
Rada(v Amurioo,pozn.rod.)se dívá do očí
Československému Národnímu Výboru (rov
né ž v Amorice,po _n.xv d .),austialský mi
ni otorský ’.ř? d.xcda noj'. do do Washingto
nu, Pre? side nt Ninon byl " Pekingu? Břev
nov v Praze. Vyhrůžku a /mnostio, roz
čarování a návrat nektcr^ých jednotliv
ců do Českoslovunuku Socialistická Fo-

C-1'.ovj nyní mám? $180?-,alo je uzravái jp-:... fond jako náš, má pracovat s mini
mální mservou £500,-.Tudíž na další ma
nifestace národní solidarity s povděkem
č?J. •.mu .Adr ?sasu Szochoslovak Assistance
Fund? Box 4735? GoP.O.? Sydney 2001. Hodlátc.-li přispět j kom, označ tu jejs NOT
NEGOTIABLE .Příspovk;. ve výši dvou dolarů
a vyšší?je možno uplatnit k odečtení
z
dané z příjmu (income Tax Deduction, or
Concession).Na veškeré dary v hotovosti—
osobně,?. šekům - osobno ci poštou, Fond
z^-.šle oficiální potvrzení v souladu
se
zvyklostmi a stanovami charitnich orgonisací v NSW?které jsou?jako naš,Fond? re
gistrovány u Chief Secretary of the Stau (.r.s.u.).
Mám v úmyslu Vás požádat,panu redakto
re, abyste čas od času?jak o našich výs
ledcích sbírkových, tak i o jednotlivos
tech naši národní sociální činnosti uve
řejni?. zprávu.” (ZPRAVODAJ tuk učiní.)
ZPRAVODAJ: Děnujem za rozhovor.
-jp-

io
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bylo

jich

I. Tak jsme tu v bludišti, pane.
II. Copak 30 tu s námi stane?
I. Musíme nějak odsud.
II. Tohle je pitoměj osud.
I. Osud je pitoměj vždycky.
Nebuďte pesimistický.
II. Tak já nebudu.
Jdem proti osudu.
Ale ta správná cesta
bejvává jedna ze sta.
I. Důvěru velkou nemáte.
II. Vy zase, jak vidím, kecáte.
I. To není žádný div.
Vy jste zas kecal dřív.
II. Nekecal. To teda kecáte.
I. Tak já jdu. Vy tady počkáte?
II. Nechoďte, co vás to napadá.
Nejdřív se udělá porada.
I. Už mám těch řečí až po zuby.
To kecání nás zahubí.
II. Dobrá. Tak já už utíkám.
Jenomže nevíme kudy kam.
I. Najde jen ten, kterej hledá.
II. Nebudte.neposeda.
Můžeme zabloudit, milý!
I. Vždyť už jsme zabloudili.
Máme tu dřepět na zadku?
II. A co když půjdeme pozpátku?
I. Tak si Jlu seďte, blbeoku!
II. Nechodte, tam to jde s kopečku.
I. Tak pojďte jinudy, chlape!
II. Tam to zas na hlavu kape.
I. Vám na ni kape stejně.
To máme zůstat v lejně?
II. Kam jdete? Tam nejdu s vámi!
Mohly by tam bejt jámy.
I • Budto si podáme pracku,
nebo si vrazíme facku.
II. Což najít společnou platformu?
Alespoň, víte, pro formu?
I. Hlavně už vyrazit, kedlubno!
II. To by nám mohlo být záhubno.
Co když to tam dělá zatáčku?
Ta věc chce projednat panáčku!

dva

(Po týdnu)
I. Já už jsem hlady mrtev.
Nemáte aspoň mrkev?
II. Mám tu jen dvero ředkviček.
Tu máte aspoň kousíček.
I. Vy jste to musel zkazit.
Pojdte se někam plazit.
II. Dejte mi s plazením svátek.
Včera byl svátek matek«
I. Pán, zdá se, předsmrtně blábolí,
II. Nezvládli jsme svoje úkoly.
I. Najdou tu jen dvě kostřičky.
II. A ani kousíček ředkvičky.

-jp-*

K. Bradáč
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Nazdar
r O V 1 I.) K u
Mlcvačila i 9PLESU
A
CHlÍFLK.Lékaři
jsou v konjun
kturo.
V n^fíi
obci se joCe.j
zmohl
i
na
svůj
vlastní
hřbitov. Jeho ordinace to byla,kam
jsem zasel,
když i :in._ se zmocnil
be. c i 1 51 L.-- d e i n ] ío nf; iío ng ■! . Vy p s a ným
rukopisem iii nepral recepis .
Toho
nyní používá? t jako volnou letenku,
svak Ludevít ?.o předkládá jako do
klad. o státnici z ruštiny,o hubič
ka' ho večer co večer přehrává na
klavír.

Z :• ?;

a

V e L a J

■EBjŤ Joi E VERNE TPu JilCÍLl.
Pouze
hořčík ve kleniokách
od hořči
ce ue změnil v Napoleon v brou
šené !ii akle.

LZE JE.; DOUPAT.!,
že v této zemi
se nestane
skutkem ona
památ
ná věta,
kterou pronesl jeden
pražský
intelektuÁ1 ve
čtyři
runo v Ikrb-řc: "Nikdo by si mohl
myslet,
bůhví
jak ' si
’ žiju
když jsem denně v b._.ru. Ale přál
bych vám vidli tr bídu doma.’”

JEDEN Z DÍÝCr BRATRANCŮ,
Guuouv,
b y 1 j e cl e n č a •. t ax i ká ř cii i.
J e ó n ol o
večera naložil na;x.hlcivhim
ru
ší pána v postavení u letech, f
s luhvívruco. Při jízdě si Gus
KUO ■.l'á.KÍ'Rj-'ĚL UIl'.IPKI ,
zúčastní se
tav
všiml v ureútku,
kterak si
"plesu, lká ses tri. Kateřina nej rud ten
muž
svlek
;
kabát,
pak
košili
ji volí plesy maškarní, komž chodí a vyndal si.chrup. "Pane," zvolal
p ř e c t r o j e nu z a kvo t i ná c . Shúii í k o na
něho,
"tudy není hotel, to je
řeríy.
Loni sc- ji málem podařilo
tcxíki"
u
ocpověděl:
"To jste
zrno c n i t i s e cti t e 1 e . Po
o č1 mu s n o vá měl
řícidrive,
dul
jsem
už boty
ní se ho otázala rovnou: ”Chcete si
za
dveře."
mn ě v z í t 7.5 ’ ” R i k o 1 i v, •'
o d t uš i 1 t en
muž-, ' "nemohu riskovat, aby mé děti A PROTG SE LOUŮÍm du * SKLENKOU
byly na vás podobny.”
pomerančově štůvy v ruce.
, .
r 1 AIS ■.. J o ()U T> ŮiíVí PR0 Č , s r? o j c ny s y o dáváním aIkoiolickcch nápojů. Před
půlnocí se sice chová vznešeně i
alkoholik s nosem jako lampou , a
posledním varos..,, leč s pokročilou
hodinou pije slívky
se zvol'ním:
"De j
to sem,
aí to hodím ledvi
nám i" Dokon.ce i jí, člověk velko
rysý jimisím pri’-.i’at i , že a lkohol us
ni dobrého vlivu nu
okolí. Kdysi
jsem .potnul bližního,
který byl
tuk opily,
ze mi šlápnul na ruku.
Úřady sice připravily mnohým těž
ká noci zdražením příslušných ná
pojů, mám vak .za to, ž'e potomci
Junu Ž-ižky překonají i to.

'... co jsem to ještě chtěl...
lha !
NAZDAR l
3.ÁJTNÍ LUŽ
- j p -*

y v ; c i r s ký Z p r a v o d a j

. IT 3 Z 1 P O M E Ň TU

! ? í

V sobotu, lil ...rprm (aukuota) 1973
v t hod. vočor budo tradiční'
’ LíKjJSÁÁ TmTEČlLÍ AAAvV,
’í
' v sálo rOITDÍ GOLF CLUBu, roh
. Hastiiip P .imdo
Military Bead,
.north jonši.
Hrijo populární IIJTEKUTIONAL MUSIC
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četli

.-„12-

jsme za vás

*

NÁRODNÍ DIVADLO V PRAZE, symbol národního obrození Českého národa v 19.
století bude od příštího roku zavřeno na PUT (1) let I Jako důvod- byla .
čsl. úřady uvedena rekonstrukce budovy,

*

CESJ a SLOVÁCI v Austrálii vedou mezi přistěhovalci, kteří přijali au
stralské občanství. Více ne ž; 90 % našich krajanu v Austrálii joji; au
stralskými občany.Podle australské statistiky, v poválečném období
do
roku 1967 přijalo aust, občanství 11 270 přistěhovalců z Československa

*

STUDENÁ SPRCHA PRO NAVRÁTILCE : Jak oznámily Kanadské listy,- zřídila vlá
da u České Lípy "ubytovací tábor" pro navrátilce ze Západu.Střediskom á
být pod správou zvláštního oddělení federálního ministerstva vnitra.Ve
doucími úředníky tohoto oddeloní jsou pplk.Řezníček,(vedoucí odboru Si
nu protistátní povahy),pplk.Kana, pplk.Jansa, a pplk.Kavan. V připadá
potřoby bude do České Lípy přesunuta ruzyňská vyšetřovací skupina v če
le s plk'.' Literou/1 v níž působí m.j. vyšetřovatele mjr.Krystov,mjr. Vá
ňa, kpt. Cibulka a další. Někteří z těchto lidí jsou známí svou Činnos
tí z 50* let •

*

PODLE amerického Newswoeku zakoupila čsl. vláda od západoněmeckó tele —
vize filmy natočené v Praze a jinde v Československu během sovětské inváze Československa v srpnu 1968,Stupeň dosavadní "konsolidace" patrně
je sto není dostatečný a čsl. vláda chce použít všech prostředku ke"zdo
konalení normaliseco"
SOVĚTY SI VYHRAZUJÍ PRÁVO' NA DALSI INVAZE !!! Evropská konference
pro
bezpečnost v Evropě, která se konala V Helsinkách dokázala, že se postoj
Sov, Svazu v otázce Brežnevovy doktríny nezměnil.Sov• delegát Usevolod
.Sofinskij prohlásil na’tiskové konferenci:"Pokud jde o Československo ,
nešlo o vměšování do-vnitřních záležitostí, ale o žazdost o pomoc od ČšL.
vlády .TOTÉŽ BUDE PLATIT I V BUDOUCNU." Sofinskij zamítl naděje západních
diplomatů, kteří se snažili zajistit, aby Sov.Svaz upustil od vojenských
akcí proti svým spojencům, a pokrcřoval: "Existující hranice jsou nepo
rušitelné nyní i v budoucnu .Tento problem byl vždy vytvářen agresory^!)
Neporušitelnost hranic odstraňuje hlavní příčinu válek." Ruský zahraniní ministr Gromyko předal 35 národům shromážděným na konferenci v Hel
sinkách návrh na deklaraci o 1500 slov ech,kterou si přeje mít podepsanou ode všech účastníků konference před koncem tohoto roku.Návrh obsa
huje 10 principů,které zahrnují postavení války mimo zákon,neporušitel
nost oxistujioíoh evropských hranic, mírové urovnaní rozporů a neinter
venování do vnitřních záležitostí jinýdh (To může jen Sov.Svaz,poznred)

.

*

.

.
U:

Postup sovětských dologatů na této konferenci, o níž Sov.Svaz usiloval
^iž od počátku 50.lot, jasno ukazuje, že snahy o vytvoření neutrálního
Československa, které se projevují u jednotlivců i nékterých krajans kýoh organisaoí v emigraci jsou, mírné řečeno, naivní. SovČty by nik
dy
neutralitu Československa nepřipustily, a pokud ano, pak na
zá
kladě vlastních podmínek, a nadvlády Kremlu bychom se nikdy neebavili.
-JP-

.....

_____
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DRUHÉ

LEGS N D Y

Rané období krhutských duj in je bohaté na krásné" legendy, z nichž některé bohužel
zcele zkomolené, přejali Lucomburcane a jejich prostřednictvím, oklikou přes Karlu IV
a radio Luxemburg, pak i Čechové a nestydatě si je přivlastnili. ‘ Dovolte, mi, abych
zde reprodukoval ve stručném extraktu nékteré z významnějších krhutských legend v
jejich původní formě.

Legenda o založení Ejčí pod Mejknínem
Statečný Bujar Krhut unesl pl-vou dívku Mrzenu, z jejího otcovského domu
nedaleko
Prahy .Kráčeli pak. zvolia jak svobodní 1 tici,cela zem se před nimi vlnila a nesla j^
jak moře kolébá rozpustilý člun.V*děli všechno a vše znali, protogu si všechno doved
li pojmenovat. Co je'- to za květinu? Kde jsi ji našla? H lo budeme ji říkat třeba
trefulka. Tak vznikala krhútská řec jen málo se lišící od češtiny.

Dlouho Čel Krhut s Mrzenou, havránek nad nimi kroužil, řeky je vedly a losy mátly,
byli šťastni, vděčni za doušek vody, za úsměv druha,za malinu na stráni a za ptačí
zpěv. To vše si brali sobou, aby nepřišli s prázdnou a méli co odkázat národu, který
založí •
Tu došli jednoho dne k obrovsko řece, která měla jen jeden břeh. Poznali, že došli
cíli, že tad; jsou doma. Slovo d..lo slovo ... zrzavá krasavice Mrzena po kratším
zdráháni svolila, aby tu založili národ. Nezkušený Krhut si však při tom počínal tak
neobratní.-, že so Mrzena rozesmála a zvolala šibalsky2
”E j, ói pod mým klínem jesto cosi jest?”
A vzala radši osud národu do svých rukou. Město, které se pa1: brzo rosírostlo na onom místě, bylo nazváno iu« panutku této nezapomenutelné poznámky ”Ejcí pod mym klí
nem.” Později, zkomolením, se z toho stalo Ejčí pod Myknínem, až nakonec dostalo
dnešní podobu Ejč pod iíejknínem.

Potud ovšem pove st, kterou n lze doložit spolehlivým dokumentemí alo kronikař Vrba
Hrbata nazývá ve své knize stolicní mesto ještě Eytzy pod Myknjnem,
Pokračovaní příste .
N E Z A P O M E N T E

i ! !

TRADIČNÍ

ANNENSKÁ TANEČNÍ ZABAVA
V sobotu lí.srnna 1973? v 8 hodin večer.
V sale BONDI GOLF CLUB, roh Hasting Parade a Military Road, NORTH BONDI.
Hraje populární INTERNATIONAL MUSIC, v_ vcrolen rázu od valčíku z. polky
až po rock’n roll, pro mladé i staré, cosky, slovenský i anglicky.
Vstupné S3*- * Bohatá tombola * Roservacc na tel .3 797-9194 a P° 6 p .minas
56 70 98. * Dostatek parkování * Autobusy? 389? 388, 38O? 381 na North Bondi.
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* KUPUJTE HŘEBENY, NASTALA VŠIVÁ DOBA * Okupant a uzený, nejlepši jsou studený*

* Šest let jsme na vás čekali, dvacet let jsme na vás dřeli, sto let na. vás ne-i
zapomeneme * Tak dlouho jsme hloubili přátelství, až jsme na dne * Koupím větší '

množství'-prášku proti molům, Rusům, štěnicím a podobné7 havěti * Hledám seznámení}
s inteligentním ruským vojsťkem. Zn. Pokud je to vůbec možné. * Kdo nabídne vet—J
z

ší množství uniforem ? Zn.Pokud možno prostřelených. * UBYTUJI SPOJENECKÁ

j

VOJ-į

SKA. Zn. OLŠANY. * Kolik ? UŽ skoro dvacet let kolonií. To nám to letí. * Bilak!
padl v boji za svobodu ČSSR (Brežnčvovi do náruče) * Tato, ten syn píše, že

už '

ma 4 rádia * Vyměním 3 prasata za Brežněva. Zn. Prase jako prase * přežili jsmo
okupaci nepřátel? přežijeme i okupaci našich přátel * RUSY MUSÍME HLADIT ÁZ DO
ÚPLNÉHO VYHLAZENÍ * 21.8.1968

ruší

9«5«1945 * Kolikrát nás ještě přijdete

o-

svobozovat ? * Praha je hezká, jen když je česká *(Už jste i Vy přispěl na Zpra
vodaj ? Dekujeme, Váš Zpravodaj) * Bude-li každýýnás z křemene, můžeme se z to

ho vykřesat? * Vymaním bratrské svazky za tři svazky mrkvo * Vyměním ojetý tank
za krajíc chleba. Zn.Ihned. * ES ES ES ER NE SE R ČÉ ES ES ER * Kain byl take '
bratr * DESATERO PŘIKÁZÁNÍ» Nevím, neumím, neznám, nemám, nedám, nechci, nemůžu,

nerozumím, neslyším, nemluvím! *Tak dlouho se do lesa volá,až přijedou

Rusové*

140« domácí houpačka (okupační); aneb Hit parade, Top Severn
1. Dobrá zpráva(Koljo přijeď, chcípla nám kráva, musíš táhnout pluh)
2. Povídej (Agent sovětská rozvědky)
3* Klaunova zpovóď (Dohrál jsi Brežneve)
4» Lampa (Zbožné přání okupantovo v noční Praze)
5 • Poprava blond holky (Kolaborant s parukou)
6. Čekání na zázrak (Připojení ČSSR k SSSR)
7- Hou, hou (interpret Kosygin - Lenin nemůže usnout)
A zahraniční Hit Parade; Top Five i
1. Maskovaná Judita ~(Bre Žně v na návštěvě v ČSSR)
2. Legenda Xanadu (Zprávy v Pravdě)
3. Mocný Eskymák (Sibiřský okupant za kulometem)
4. Blahopřání (Hitlerův postoj k okupaci)
5* Co mi zůstalo
(Odhalený okupant)

(^ZPRAVODAJ Sydney

Skupina”21. srpen” v Sydney pořádá demonstraci dno 19.srpna 1973? v 1 hod. odpol.,
před Town Halí v Sydney, a od 3 hod. odpol. před ésl. konsulátem v Kanibala Road ,
Belevue Hill, na protest proti trvající okupaci Československa sovětskou armádou,
zostřování politických a protináboženskýma zákonů loutkovým prokremelským režimem
v Praze, a potlačování lidských práv a svobod v naší vlasti. Všichni, kteří věří,
že s takovým režimem a brutálním syste'mem není možno souhlasit, nebudou jistě na
demonstraci chybět .Zatím nemůžome změnit dnešní stav okupace naší země...Ale můžeme
donutit čsl. režim k Ústupkům, k zastavení teroru, k zastavení kampaně skandalizo
vání a propouštění lidí.Nedávné propuštění L.Pachmana z vězení a povolení joho od
chodu z Československa ukazuje, že tlak vnějšího světa je pražským rožimem respek
tován! Naše hoslaiWo do not want communism,we do not want fascism,WE WANT FREEDOM
-fj~

- _1____ ___ _______________
__________ ___ __ ___________
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1* Onehdy se můj přítel nevinně otázal bl'hobytal vypadajícího mladíka? který
právě spokojené tráví-1 svůj oběd v jedné z krajanských restaurací v Sydney?
’’Poslyš? máš dneska odpoledne čas?" "Jo? jo? mám čas?” dul mladíček, ouiviaú
v radostné nudě ji? že ho asi můj přítel v zrno na nějakou, pláž? nu bot byl krka
ný slunečný den; nebo aspoň na nojjcou australskou párty, ’ink fajn?"pokra
čoval můj přítel? "jo výročí sovětské invaze Československa? tau s námi můžeš
jet demonstrovat před 6sl. konsulai." "ýe, ne, neó ... ? to ro?”, vykoktal ze
sebe náhle zesinalý mladík a málem spadl zděšením ze jidlj. "To no?" Rychle
vstal? běžel zaplatit a cosi nesrozumitelně muml...>
vypadl rekordní r '-ma
lost í z restaurace *
2* Význačný funkcionář jedné z krajanských organism! v Sydney?veliký via .tenec?
slibilyže se zučr,tní demonstrace .Přijel pozdě ypod./ .1 se rychle kolem ; -b?,a
ukazujíce si na zpocená čelo,zašeptal že je po nemooi?a z. už musí záře jot.
Statečně•ukázal palcem nahoru dobře znaný?nelibost vyjadřující?australský po
sunul.: směrem na dva zaměstnance konsulátu civějící přes plot na demonstraci?a
pak zmizel ve svém autě a ze scény ještě rychleji?ne z se objevil.Vteřinu před
tím se na ulici objevil kameraman jedné zo sydnoyskyoh tele . i znící. jtar.lu.

ak se demonstruje v Sydney

3* "Nachoďte na tu demonstraci ?"\ře stela hystericky jedna paní r zve známé ?roz•v 
rážejíce vzduch kolom neb- mohutným poprsím? jako koráb na xv.;neurono., moři.
"Jsou to komunisti a chtějí vás vylákat před konsulát? ,.by ..-i v<á.^ tam konoul
vyfotografoval a zapsal." "Budete z toho mít jonc-m potíže a a . pří juane .ti? " ,
dodala výhružně. Paní měla napadne důvěrné znalosti o práci
cšlt.
státní
bezpečnostní služby v zahraničí. V oknech konsulatu so skutečné objevily cva
kající dva nebo tři fotoaparáty.Když však demonstrante pro změnu vytáhli svo
je, pánové v oknech bleskově zmizeli v cudném úkrytu za záclonami. Jeden poz
ději vyšel v dlouhém plášti? límec vyhrnutý po zuby a Čepici naraženou az po
obočí? zbytek obličeje schovaný za černými brýlemi a ne jnov\j:'ín modelem fil
mově kamery značky Yáshika. Sovětské výrobky asi na podobnou práci ječte nej
sou dosti spoluhlivé a tak musel postačit nastroj .qstud-né válk; cd západních
"imperialistů", pre několik záběrů přes plot a hlavy australských policistů.

4* "Na tu demonstraci nepůjdu?"pravil ” s? jiný významný funkcionář,"já odpoled
ne pracuji, a kromě toho,my připravujeme jiné programy.. Podívejte se? v Syd
ney žijí čtyři milióny lidí? je tu spousta místa? každý si tu můžu existovat
a dělat co chce." O nakolik hodin později, když
si někteří vracející sc de
«/
monstrante šli dát horkou kávu do českeho restaurantu,s podivem zjisti1 i? že
si tam onen funkcionář dává opožděný oběd a na odpolední "šichtu" j .k-š
padně zapomne1.

5* "Člověče? tak jsem co včera díval na televizi a vono tam nic nebylo!"? pravil
můj známý před dvěm-.- lety na ulici."Tak sem si říkal,je výročí ruský invaze ?
tak to naši jistě vyrážej do ulic? aby jako světu ukázali? že ne r: moornínane ? - a
vono nic! To ti teda řeknu ?ty Češi, v Sydney nešto jej za nic .Jinde vu světě su
pořád něco deje? ale tady spějí noho co!" "Jednak ses díval na j-'aeu u.unici
ca pak? proč jsi
šel demonstrovat ty?", otázal jsem cu-N’Ale prosím
tě",zasmál
se žoviálne , "mně můžou Rusáci políbit tunto ... ,ko ísuJ . r, t?,?:y >alo ukazovat st
jakovDpičák někdo přud lidma?kdepak, tak ahoj a zejtiv, u piva;"
(Bodlo autentických události .Podobnost s kýmkoliv je jen Čistě náhodná!) ~jp—
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KNĚZ PIO so narodil 25•kvótna 1887 v malé vesnici Pietrolcina nedaleko mostą Beno
ve nt a. Při křtu, dostal jméno František. Jeho příjmení je Forgiono a jeho
rodíce
bylį rolníci. Vstoupil do kapuciánského řádu (22.1.1903) a dostal jméno PIO (PIUS)
POČÁTKEM BOKU 1918 tento mladý kněz byl poslán svými představenými do opatství Ma
rie Milosti na Monte Dargano blízko mesta Foggia. 20.9.1918 došlo v živote 31 létáho k zázraku*.Zatímco činit díkůvzdání u malého postranního oltáře sv. Františka ,
z Assisi,kněz Pio vykřikl strachem a omdlel.Ti,kteří ho slyšeli vykřiknout, sebě
hli se k.němu a našli ho ležícího,na zemi, krvácejícího z rukou, nchou a boku.Dostal stigmata Ježíše Krista - jediný kněz, kterému se něco takového stalo.
VATIKAN neustale posílal lékaře a jiné vodce (katolíky? nekatolíky, protikatolíky
a ateisty),aby zkoumali kněze Pia. Nikdo nemohl nalézt přirozenou příčinu jeho ran,
které krvácely od roku 1918 až do jeho smrti 23•9*1968, t.j. 50 let.

2I.2.I961 monsignor Harold Colgan, zakladatel a moainárodní ředitel "Modré armády
naší Paní z Fatimy" se dokázal kněze Pia? zda by so chtěl stát duchovním otcem"Modre armádynaŮPani z Fatimy" a přijmout její členy (jichž je 20 milionů) jako je
ho duchovní děti - kněz Pio toto přijal.
T „
X •
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/XžDEMICK/í SKUPIN/. OPUS BONŮM v Západním Německu? pořádá ve dnech 3* a 9« září •
(septambra) 1973 jiz III.Akademický týden. Akademický týden je určen všem lidem,
bez rozdílu školního vzdělání, majícím zájem o Českou Kulturu.Zúčastní se. ho Cosi,
Slováci a Němci. Jde o cyklus přednášok (desky, některé německy) spojený s disku
semi, s hudebním a zábavným programem a s promítáním filmu.

Budete-li v září v Ząp • Německu, adresa místa setkání jej Haus der Oblaten 6418,
Hítnfold, Klosterstr. 5* EVinf o l d leží 18 km severovýchodně od Fuldy.Přihláš
ky zasílejte na : OPUS BONŮM, D - 6 Frankfurt/M 70, Oppenheimerstr• 49, West Ger
many. Podrobný program je k disposici v redakci ZPRAVODAJE.
S.H.
-o — o-o-o-o —
CACC Newsletter přinesl zajimevý článek:"Kathleen Komiody-ova?neteř Presidenta J.
F.Kennedyho prohlásila během presidentsko volební kampaně za kandidáta McGovernas
"Osobné si nemyslím,že bysto si měli lamat hlavu nad tím,jestli je někdo KOMUNISTA.
Někteří lidé máji jeden názor, a ostatní lide mají jiný názor."
Souhlasila by slečna Kennody-ová s následujícími prohlášeními ?
"Osobné si nemyslím,h? byste si moli lámat hlavu nad tím,jostli jo někdo FAŠISTA.
Někteří lide mají jodon názor, a ostatní lidé mají jiný názor."
"Osobně si nemyslím,že byste si měli lámat hlavu nad tím,jestli je někdo NACISTA. *
Někteří lide mají jeden názor, a ostatní lidé mají jiný' názor."
"Osobno si nemyslím,žez byste si měli lamat hlavu nad tím? jestli je někdo BILYM RA
SISTOU. Někteří lide mají jodon názor, a ostatní lido mají jiný názor."
F.R.S
OBÁLKA TOHOTO ZPRAVODAJE je určena k 5.výročí 21. srpna. . Vzhledem k elektrárenské
stávce? tiskárna nemohla včas dodat i obvyklou, obálku ,s krajanskými reklamami.

xJLLz.
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ REDAKCI ZPRAVODAJE
’’...díky za ZPRAVODAJ, myslím, zb jste jediná exilová organisaco, která si povšimla,
ze^v Austrálii byly volby. Ostatní bud vzpomínají a nebo sledují každý záchvěv na
tváři Husáka.Austrálie je naší novou vlastí a jako natūralisování Australane bychom
se mdli plně zúčastnit australského životajt.j. i voleb a politického doni, abychom
jednou zase nemuseli utíkat jinam .Nedávno' razio senátora Murphyho proti Jugoslávcům
byly otře sne a australský tisk je oprávněně označil za stalinské a barbarské metody.
Všichni Australané Českého a slovenského původu by si mčli při příštích volbách uvědomit všechny alternativy. Jo lepší být pod okapem nož v louži f Tako bych si ve
ZPRAVODAJI rád přečetl něco o historii austr. politických stran...” V.Z. CastloHRl
-0-0-0 -

’’...ráda bych Varn napsala, že počlo me osobní zkušenosti, nejlopší boj proti komu
nismu v našich podmínkách v Sydney jo osobními rozhovory s Australany. Nemá smysl
jim sáhodlouze vysvětlovat politickou situaci v Evropě a ve světě. Mnozí z nich to
mu nemohou porozumět, protože jejich zkušenosti a myšlení je jiné než naše. Daleko
praktičtější a účinnější je, když jim řeknete, že- Vaše dopisy domu a z domova jsou
-censurovano, že nemůžete jot domů, protože by Vám čsl. konsulít nedal vízum,nebo ty
Vás po příjezdu domů zavřeli - no proto, že jste něco udolal, ale protože si proti
Vám něco vymyslili. Hekněte jim,že mnozí z nás jsou csl. režimem donuceni být od• loučeni od svých blízkých po dvo desítky let,mnozí navždy,ačkoliv naším jediným
’’provinčním” jo to, žo jsme odjeli do sjtobodnóho světa a nevrátili jsme se .Že naše
vlast jo dnes vlastně velkým koncentračním táborem kam a z něhož je tŠ|ko se dos
tat,a žo tam dodnes mámo tisíce ruských okupantů.To na svobodumilující Australany
aapůsobí daleko více,než litanie o škodlivosti komunismu...” A.L. Kirribilli
—o—o—o-o-o-o—o—
’’...proč už nootiskujete Krhútskou Kroniku? Už dlouho jsem so tak nezasmál,jako
při čtení o Krhůtecho Připomnělo mi to tak trochu také našo Staro pověsti česko ,
ve zmodernisovaná versi.Jeden můj přítel se sice nad Kronikou pohoršuje, a tvrdí,
žo to je znevažování naší historie, a Že to snad bylo dobré doma, ale nehodí se to
do exilu .Myslím, že by bylo velice špatné, kdybychom se už v exilu nedovedli ani^smát.Kolem nás jo uŽ beztak dost škarohlídů, a trochu humoru dodá člověku náladu.
Mimochodem, nevíte,kde bych si mohl obstarat Staro povtsti čoské, rád bych, aby si
je moje dvě děti přoČetly...”
J.S., Liverpool
Pozn.Red.j Krhútská Kronika opět vychází v tomto čísle .Staré pověsti česká, jakož
i stovky dalších krásných Českých knih se nalézají v Česko knihovno v Pctershamu^
viz strana 3 tohoto ZPRAVODAJE.
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SAN SOUCI DOLPHIN SPEARFISHING 'CLUB má již třicet členů, vlastní motorové
Čluny a nokólik let úspěšné aktivity za sobou.Všichni zájemci o potápění
a podmořský lov ryb-jsou srdečně vítáni, a mohou napsat jednateli Klu
bu, p .Ladislavovi Královi: Mr.L.Kral, G.P.O.Box U84, Sydney 2001.
Členský příspěvok na colý rok je 05*50 a zahrnuje členství v austral
ské Underwater Spearfishormon’s and Fishermen’s Association.Jezdíme na otevřené moře kolem Sydney a podle pobřeží až do Wollongongu a Newcastle.
Lovíme i kolem útesů a ostrůvků na otevřeném moři .Každou první neděli
v měsíci se ůčastnímo meziklubovní soutěže o počot a velikost úlovků,
každou třetí neděli v měsíci pořádáme vlastní klubovní soutěž.
JOIN THE DOLPHINS. !
L.K.
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PŘISPĚL JSTE JIŽ I VY NA ZPRAVODAJ ? Dekujeme Varn, Vás ZPRAVODAJ.
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O Z 1U M g N í
Každou první nedeli v měsíci
rist Chapel, 7 Young Street?
že v září bude mimořádná mše
dopolední, kdy se rozloučíme
nem poctu.

slouží mši svátou Otec Vladimír Ondrašek v kapli MaCircular Quay? o 11 hod. dopoledne .Upozorňujeme take',
svata,a to i druhou nedéli v má sici, 9,září o 11 hod.
s Otcem Patíkom, který odjíždí do USA, Přijďte v hoj

PRO. VEŠKERE INFORMACE a pomoc kraj antim se obraťte na:
Otec Vladimír Ondrašek, SuD.B.
St. John of God Hospital,
Grantham Street, BURWOOD 2134
TELEFON: 747-5611

Krajansjį spolek Sv .Václava srdečně zve všechny na VÁCLAVSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU,která
se bude konat v sobotu 22.září 1973, v 8 hod. večer, u příležitosti našeho patrona
Sv, Václava (28?9»), v sále Bondi Golf Clubu, roh Hasting Parade a Military Road.
Hraje Kuldanova Česka Muzika.___________________
Česká’restaurace LABUŽNÍK oznamuje otevření další české restaurace:
’’CONTINENTAL GOURMET RESTAURANT”
741 George Street, Sydney (naproti pošt, úřadu Haymarket)
Toplá jídla i studeno' České speciality? sulc, obložená vejce, atd,
OTEVŘENO: pondčlí-pátek od 10 do 7 večer, sobota od 10 do 2 hod odpoledne
___________ neděle zavřeno._____ ____________________________________________ _............

Nakladatelství ’TELEHRAD-v-Římě vydalozřadu nových knih.
posici na požádání u p. F? KOLjJRIKA.

P Ř A T E L E

Jejich

seznam jo k

dis-

H L E D A J I
p. Stephana Imrisku, naposledy bytem v Leichhardtu
p. Petra Erbena z Prahy

Víte-li jejich adresu, obraťte se prosím na redakci ZPRAVODAJE. Bez výslovného po
kynu hledaného nesdělíme jeho adresu tazateli.________________________________
Na tiskový fond ZPRAVODAJE přispěli :

Mr .L.Vacátko
Mr.&Mrs. Janáček
Mr .0 .Zevel
Mr.Brančík

. Dr.J.Machart
Mr .Major
Mr .L.Kozina
Mr .&Mrs.Huřták

$2j>85,83,-

32,35,34,35,-

Mr.Liška
Mr. A. B.
Mr^&Mrs. Stromek
Mr.Doleček

31,32,31,vl,-

Srdečné a upřímné díky všem dárcům, kteří dobrovolným příspěvkem umožňují vydávaná
tohoto nezávislého listu.
________ ________________________________________________
ČLÁNKY PODEPSANE JMENEM

NEBO

NEMUSÍ

ŠIFROU

BÝT

TOTOZlrá

S

NÁZORY

Toto číslo vyšlo 25.Července 1973»* Redakční kruh tohoto vydání řídil
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REDAKCE .

J. PRAZAK
■

Veškero dotazy, korospondonci a finanční příspěvky adresujte prosím laskavé
G.P.O« Box. 4735, S y d n e y
2001
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