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KSČ se vyrovnává se stranickou historií

Byzantinism přežil cary
V době temného habsburského útlaku napsal český básník čtyřverší (kte
ré uveřejnil) a které by dnes |yynesio podstatný žalář soudobému autorovi:
"H nus za hnusem jde nepřehlednou řadou. / Jdi klidně, jako všecko jde. /
N a hrob svůj vlastní náhrobek si kladou. / Vem ’ hanbu, pij ji, národe.”
Tehdy to byla doba útlaku, V níž básník musil burcovat. Dnes je pokroková
doba, kdy básníkojvým úkolem je čestně mlčet. Ani to není snadné. Skupi
na lidí, kteří si dnes kladou vlastní náhrobek, je v tomto okamžiku všemoc
ná. Tato skupina by dala nevím co za to, kdyby mohla zrekvirovat umělce
a intelektuály. Prozatím jenom obsadila ředitelské pozice. A ni národy se ne
zdají přespříliš žíznivé. V nesnázích s vlastním lidem a ve snaze zalíbit se
okupantům, uchýlila se tato skupina hnusáků k dávno známé protektorátní
rutině. V pomnichovské době čelila protektorátní vlada nacistickému doby
vateli. Výsledky byly přirozeně bědné. Dnes se československá vláda nemů
že postajvit proti barbarskému spojenci. Výsledky jsou ještě bědnější, ješte
hnusnější. N a Československo byla uvalena, ve jménu socialismu á pokroku,
žíněná košile kaiícníků z dávného středověku. Byzantinism přežil cary a popy.

ského ražení. J. Kemp
ný
dokonce ’ vynalezl
další stupeň úchylky "byrokratický socialísm” .
Byzantinism nezná meze.
Dnes říkají vedoucí
KSČ, že Dubčekův plán
byl "trojským koněm” ,
který by byl změnil
strukturu socialistického
Československa.
Dubčekův plán byl
přeplánován.
Sovětský
svaz nikdy nemohl do
volit
Československu
alespoň
hospodářskou
volnost, jak Dubček nut
ně vyžadoval.
Největší
strach
v
Kremlu byl z toho, že
"českoslovenští komunisté
se napojí na síť západo
evropských komunistic
kých stran, a že tím si
(Pokračování na str. 2)

Předseda vlády České
•týídní obsah . . .”
takto:
Je bezesporu, že le země uvažoval
ninská náplň komuni "Socialismus může být
což je
stického
programu je jen jeden . .
podstatou dnešní sovět zvlášť hloupé prohlášení,
ské ideologie. A le je zá když si přečteme něco o
hadou, jak buržoazie vývoji socialismu.
A ten jeden sociali
Pravil mezi jiným, že: mohla- napadat Lenina
smus
je přesně moskev
před
sto
lety.
" V heroickém boji ko
munistů za revoluční
Příprava soudu s generálem Prchlíkem
přeměnu bylo vždy kom

6. Listopadu se konalo
velké shromáždění v par
ku Julia Fučíka. Předse
da vlády České sociali
stické
republiky
J.
Kempný držel velkou
řeč.

Obavy z represálií

pasem naše velké učení
marxismu - leninismu.
Proto proti tomu učení
V Československu už pomalu končí rituál, vyžadovaný Moskvou: nepo
buržoasie více než sto
let útočí, snaží se je pře slušní ale nápravy schopní straníci, organizace, parlament suverénního stá
kroutit, zdiskreditovat a tu a nej vyšší lokální instance — předsednictvo ústředního výboru komuni
zejména výkleštit jeho stické strany — uiž se omluvili za to, že si před rokem dcivolili nazvat výprask
výpraskem a plně uznávají, že loňská okupace Če
skoslovenska byla přátelským gestem spojenců,
osvobozením před úklady západních imperialistů.
Slavnostnímu číslu Rudého práva k výročí Říjno
Na mysl se teď jen. projevech na shromáž
vé revoluce vévodil rudý palcový titulek: “Naše přá
telství se Sovětským svazem přetrvá věky” a téměř vtírá neodbytně otázka, děních, ještě ne ve vy
celý jeho obsah byl věnován důkazům přátelství, vy zda toto pokoření bude šetřovacích síních a vě
zdvihováním všeho, co ČSSR kopíruje po svém vel postačovat Moskvě a zda zeňských celách.
kém vzoru.
Při sledování těchto
budou upokojeni i míst
Přibližně v téže dohě došla zpráva, že Svaz sovět
na
Dubčekovi.
ských spisovatelů vyloučil ze svých řad jednoho z ní pravověrní, kteří se útoků
nejvýznamnějších sovětských spisovatelů Alexandra cítili loni hodné odstrče stoupence začíná se však
Solženicyna, který se svou tvorbou odmítl zařadit ní.
kristalizovat - přes omezi poslušné nástroje sovětů. Již svou první větší
pačná prohlášení Gusta
knihou, knihou ze života koncentráčníků v SSSR,
Domácí nebezpečí se
“Jeden den v životě Ivana Denisoviče”, si pohněval zdá v této chvíli větší. va Husáka - záměr reži
mu, příprava k větší
kremelské vůdce, dotčené ještě víc, když vyšly na
Západě jeho dva další romány (Cancer Ward a The Poměry v zemi se nevy akci proti provinilcům.
First Circle), které rovněž ukazují život v SSSR v víjejí příznivě, nálada1
V minulých týdnech
jiném světle než oficielní sovětská propaganda. Sol lidí se nelepší, nepřibýženicyn sice prohlásil, že překlady vyšly bez jeho vá zájem o práci a její se objevovaly nápadně
často zmínky o "druhém
souhlasu, ale to nemilost Kremlu nezmenšilo.
Jak zmíněné Rudé právo zdůrazňuje, je Husákův výsledky.
centru”
strany,
které
režim v Československu rozhodnut následovat dů
Budou se hledat viní chtělo zvrátit poměry v
sledně Moskvu a jě tedy pravděpodobné, že Solže ci špatných poměrů, bu
zemi. Vedoucí "druhého
nicyn bude mít brzy v Československu kolegy —
neorganizované spisovatele (a muzikanty a noviná de třeba vyvolat větší centra” nejsou ještě jme
ře aj.). Zatím ovšem je tam situace komplikována strach, vymoci větší po nováni, ale z útoků v
tím, že Svaz ěs. spisovatelů je až dosud už téměř slušnost a celkovou ká tisku se zdá, že tato po
poslední baštou odporu proti Husákovu režimu, že zeň. Bude třeba najít ochybná čest bude přiřče
dokonce stále odmítá děkovat za loňskou okupaci.
sohy, na něž je možr.o na lidem z okruhu KrieVýsledek lovů českého ministra kultury mezi jednot
livými ěs. spisovateli je také dosud minimální, ale ukázat prstem a říci ve gel, Prchlík. Šik, V odčas bude pracovat pro vládu. Zas bude nějaký svaz, řejné: ti to zavinili.
sloň, Smrkovský. k nimž
který bude tvrdit, co si bude přát tJV KSČ, aby
by se dle potřeby přiřa
T
o
vše'se
už
děje,
za
tvrdil, avšak někteří (ti významnější) spisovatelé
tím celkem mírně a za dil libovolný počet no
se octnou v situaci Alexandra Solženicyna.
To se ovšem nezdá na Západě tak důležitou udá tím
většinou jen na vinářů, spisovatelů atd.
lostí. Vždyť koho zajímá, zda byl v nějakém svazu
stránkách novin a v (Pokračování na straně 2>

Alexander Solženicyn

či unii řekněme Hemingway, komu platí příspěvky
Arthur Miller ěi Jean-Paui Sartre?
Pro sovětského a československého spisovatele
však znamená vyloučení ze zájmového svazu, souČEssě konec možnosti, že bude jeho dílo vydáno.
Bade-ii nadále zticha, ušetří si možná kriminál, ale
goát nebo skládat si může nejvýš pro sebe a obživu
mvmn hledat jiným způsobem.
-sv-
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Vyskytlo se už hodně dohadů o možnosti
otřesů v sovětském politbyru v sedmdesátých
letech, možná už na jaře roku 1970, v době 24sjezdu KSSS, který bude asi ve dnech 100. vý
ročí narození Lenina. Samotné změny by však
nezaručily pokrok směrem k liberalizaci. Ve
skutečnosti může být spíše opak pravdou. —
Největší nevýhodou Kremlu je jeho omezená
možnost manévrování. Tak dlouho, dokud
se Kreml nebude chtít přizpůsobit měnící se do
bě a dokud nevezme na (vědomí vzrůstající tou
hu sovětských mas a lidu podmaněných náro
dů po větší svobodě, zůstává možnost jeho ne
bezpečných chybných kalkulací. Musíme před
pokládat, jže přijaté ideologické zájmy vyšších
stranických kádrů budou převládat i v příštím
desetiletí. Politické náboženství bude dále po
máhat držet tyto stranické skupiny u moci a
splývání ideologie se "sovětským patriotismem”
(nacionalismem) bude pokračovat. Toto splý
vání sloužilo dosud sovětům dohře. Západní
státníci považují často za nesnadné zjistit, kde
končí komunismus a začíná nacionalismus . . .
Prof. K. L. London,
Current History, Philadelphia, říjen 1969

VZDĚLANÍ METAŘI
Dostala jsem zásilku čerstvých, českých novin a
časopisů. Na první pohled se jejich obsah neliší od
těch, které jsme čítávali do roku 1967. Nudné, še
divé. Titulky: P o osmé pracovní sobota,, Rozvojem
iniciativy ke konsolidaci dopravy, Touha po přátel
ství se sovětským lidem, Problémy s masem trvají,
Budou plenky?, Jednotu jsme u h á jili!. . .
To vše tady už bylo. Byla jednota a plné cely na
Pankráci i v Ruzyni, bylo přátelství se sovětským,
lidem a prázdná řeznictví. Chudáci ti, kteří takové
noviny musí číst. A chudáci ti, kteří je musí psát.
Opravdu musí?, řeknete. Byli- přeci i takoví, kte
ří raději volili smrt, než aby pokřivili svůj cha
rakter.
Slyšela jsem názor, že my, posrpnoví, se dopouš
tíme stejného omylu, jaký někteří z nás vyčítají
emigrační vlně osmačtyřicátého reku. Naše uvažo
vání se zastavilo na úrovni srpna 1968. Ustrnulí
jsme. Pořád se ještě domníváme, že Čechoslováci
jako celek jsou stále ták nádherně, jednotní a mrav
ně silní, jako byli v prvních dnech okupace. A za
tím prý doma většina lidí odhodila zásady i charak
ter a snaží se- o jediné: udržet se nad vodou.
V Práci ze dne 1. listopadu 1969 si můžeme pře:
číst jednu'z typických ukázek této snahy neutonout.
Redaktoři si házejí bahno na hlavu- tímto způsobem:
“Komunisté v redakci Práce přijím ají závěry zá
řijového pléna ÚV- KSČ jako podnět k sebekritic
kému hodnocení své vlastní práce. V e světle faktů,
které odhalila zpráva předsednictva Ú V KSČ, před
nesená soudruhem Dr. G. Husákem, si. uvědomuje
me chyby a om yly deníku Práce v roce 1968 i na
počátku roku 1969, které dezorientovaly čtenáře v
rozhodujících otázkách vedoucí úlohy strany a ve
svých důsledcích nahrávaly pravicovým oportunistiekým, a enfeodalistickým silám. Jinak nelze hod
notit uveřejnění výzvy 2000 slov v tomto deníku,
články I. Svi-táka a jiných, kteří dnes slouží impe
rialistické propagandě proti naší republice, a kam
paně, jež nedoceňovaly dvacetileté -výsledky naší
socialistické výstavby. To vše oslabovalo naše přá
telství a spojenectví se Sovětským svazem i ostatními
socialistickými zeměmi. Bude třeba- vysvětlovat čte
nářům a všem pracujícím, v čem jsme se dopustili
omylů at chyb, upřímně podporovat úsilí ústředního
výboru KSČ a komunistů v odborech, o plné obno
vení marxisticko-leninského pojetí činnosti odborů
v socialistické společnosti. Bude třeba překonávat
předsudky i nesprávné názory, které b y ly vypěsto
vány často i na stránkách našeho deníku ..
Podobně jako redaktoři Práce sř počínají všech
ny organizace i jednotlivci. Jejich jednání by se
nám v emigraci mohlo zdát zbabělé a odsouzeníhod
né. Podívejm e se však na věc očima těch, kteří ži
j í pod sovětským dohledem. Nemluvím teď už jen
o redaktorech, ale o spisovatelích, lékařích, právní
cích, hospodářských pracovnících, učitelích — pro
stě o těch, kteří určují úroveň národa. Jak mohou
čelit tlaku? Možností je -několik: buď rezignovat
(pokud nejsou vyhozeni bez vlastního přičinění), ne
bo vzdorovat a skončit ve vězení a konečně odejít
do emigrace.
Začnu poslední skupinou. I kdyby se komunistic
ká propaganda mýlila ve všem, jedno vystihla dosti
přesně. Ta část inteligence, jejíž výkon povolání
závisí na znalosti jazyka (což jsou kromě vysoce
specializovaných techniků a snad i hudebníků a
malířů všichni) má v zahraničí ztížené podmínky
(Pokračování na straně 2)
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Byzantinism přežil cary
(Pokračování se str. 1)
získají mezinárodní uznání, které Moskva bu
de moci těžko popřít.
Předseda české vlády
Kempný ovšem neza
pomněl kopnout do pad
lého Dubčeka:
"Musíme přiznat, že.
dík neprozíravosti vede
ní strany jim (kontrarevolucionářům - pr.) le
dacos vyšlo. Antikomunistické síly otevřeně a
systematicky obnovovaly
masarykovské
tradice,
tradice' buržoazní de
mokracie .'.
Předseda české vlády
Kem,pný horlil hlavně
proti sdělovacím pro
středkům: "P od zorným
úhlem analýzy strategie
světové reakce se nám
jeví polednový vývoj ve
zcela jiném světle, než
jak po dlouhé měsíce
nevinně líčily sdělovací
prostředky,
ovládané
pravicovým centrem . .”
Pravicový centr, aby
bylo jasno, byl Dubček,
odchovanec škol v So
větském svazu, Smrkovský, který vedl závodní
milice v únoru 1948 prdti lidu, a další, kteří na
stolili komunistické samoděržaví v Českoslo
vensku.
Komunistická
strana
Československa má ráda
v pořádku všechny zápi
sy, ať jsou jakkoli pa
dělané, ať jsou nereali
stické, a ť jsou hnusné.
Nikdo se neodváží kriti
zovat, nikdo je nemůže
kritizovat.

Přesto, že došlo k okupaci
Československa
Rudou: armádou, konal
se loni ve vysočanské
Kolbence
sjezd KSČ,
který se měl původně
sejít 9. září.
Zůstane to v historii
jako unikát: komunistic
ká strana, která pořádá
sjezd tajně, aby nebyla
zaskočena Rudou armá
dou.
Rudé právo
(6. 11.69) uveřejnilo strašně
dlouhý útok na Dubčekův režim.
Dozvídáme se, že ny
ní probíhá "očistný pro
ces” . Rudé právo ozna
muje, že "Někteří z hlav
ních původců tohoto v
dějinách strany ojedině
lého záměrného pokusu
o přeměnu v maloměš
ťáckou stranu národněsocialistického charakte
ru’ ’, byli již vyloučeni
z KSČ: F. Kriegel, O.
Šik, J. Litera, J. Šabata,
V. Slavík, F. Vodsloň
"a jiní” , jak praví Rudé
právo.
Rudé právo lže velmi
nestoudně, když tvrdí,
že Dubčekova vláda se

snažila vyklouznout z pakování starých lží, z
Varšavského paktu. Če nichž první je ta o sou
skoslovensko s Dubče- druzích, kteří se odpou
kem bylo naopak obětí tali od strany a přijali
Varšavského paktu, a jiný světový názor.
Dubček zůstal jako poc
Rudé právo je lživě
tivý chasník, který ne průbojné, ale zcela za
mohl uvěřit, že sovětští staralé, pokud líčí ne
představení mu podtrh dávnou minulost. Hořlcý
nou kobereček pod no smích a hluboký žal,
jestliže musíme číst ste
hami.
Rudé právo z 6. listo reotypní žaloby.
Dubček a jeho spolu
padu 1969 se zle pusti
lo do nedávné historie pracovníci se prý snaži
Komunistické strany Če li vyvolat krizi, aby
mohli
vyklouznout
z
skoslovenska.
V létě 1968 bylo jas Varšavského paktu. Sna
né, že jde o to, zda se žili se vytvořit pluralitní
bude konat sjezd Komu systém politických stran.
nistické strany Českoslo Snažili se přivodit "ná
venska, pokud je Dub vrat k anarchistickému
ček u vesla.. Sovětská kapitalistickému
systé
intervence zodpověděla mu hospodářství” .
tuto otázku. A le sjezd se
Sjezd
Komunistické
přece jen konal a stvrdil strany
Československa
Dubčekovu
politickou ve vysočanské Kolbence
linii.
nemůže dnešní vedení
Tento sjezd, konaný uznat. Je těžké si před
tajně ve vysočanské K o l stavit proletářštější pro
bence, působí dodnes • středí, než zrovna ve
hlavybol předá* *1 ko- středisku těžkého prů
laborantské KSČ
myslu.
V e středisku,
Rudé právo 6. listopa které bylo před druhou
du
1969, v předvečer světovou válkou domé
atdav Říjnové revoluce, nou komunistických agi
vm
se zmohlo jenom na o- tátorů.

Obavy z represálií
(Pokračování se str. 1)
Zatím je známo, že z
jmenovaných osob je ve
vězení jen generál Vác
lav Prchlík, bývalý šéf
bezpečnostního oddělení
ústředního výboru KSČ.
Jeho situace je o to váž
nější, že se jeho "p ří
pad’’ dá řešit i odděle-

— Naše rovy—
JDE O B IT Í A N E B IT Í
. ■M iluji Sovětský svaz již od mládí, od reku
1932. V e druhé světové válce jsem byl v hnutí
proti fašismu. Nesmírně si cením obětavosti
sovětských vojáků a všeho sovětského lidu za
jejich nezištnou pomoc při našem osvobození
v r. 1945, po něm až po dnešní dny. Nyní jste
to byli zase vy, sovětští vojáci a důstojníci,; kte
ří jste zachránili naši vlast před kontrarevolucí.
Byl jsem s rodinou u nás první :v programu lik
vidace. A to jen proto, že jsem se nenechal mý
lit pravičáckými živly a oportunisty, že jsem
ňépřestal milovat sovětský lid. Nešlo však jen
o žfjvot můj a mé rodiny. Šlo o víc. O bytí či
nebytí naší socialistické vlasti. Toho jsme si by
li vědomi všichni, kteří jsme byli vychováváni
v duchu internacionalismu, milovali SSSR a dal
ší země socialistického tábojra. Chtěl bych při
této příležitosti -—-, 52. výročí Října a zahájení
Měsíce čs. - sovětského přátelství — popřát vše
mu sovětskému lidu hodně a hodně úspěchů v
budolvání jeho vlasti a znovu mu poděkovat za
vše, co pro nás i pro celý socialistický tábor dě
lá.
Miroslav Holý, Strojetice, okres Louny
(Uveřejněno výrazně jako "Dopis dne” na
1. straně Rudého práva, 7. listopadu 1969)

O Z N Á M E N Í

ne, ze proces s nim mu
že být zkušebním, po
němž se teprve bude
zjišťovat reakce veřejno
sti doma i v zahraničí.
Stačí zatím například
obžaloba z prozrazování
státních tajemství a jiné
velezrádné činnosti. Je
ho zapojení do "druhé
ho centra’’ strany se dá
odhalit i dodatečně.
Na procesu s Prchlí
kem by mohli mít zvlášt
ní zájem v Moskvě. Z v e 
řejnělá "odhalení” by
mohla být signálem k
důkladné čistce v česko
slovenské armádě, o níž
se už rok nápadně málo
mluví a píše, i když o
její spolehlivosti musí
mít sovětští maršálové
velké pochybnosti.
Přípravou
k soudu
nad Prchlíkem může být
i plná "rehabilitace” je
ho předchůdce v Ú V
KSČ generála Mirosla
va Mamuly, kterou pro
vedlo nedávno předsed
nictvo (J V strany. Lze
tedy čekat, že bude Mamulovi jednou uděleno
zvláštní vyznamenání za
to, že se v lednu 1968
pokusil (spolu s později
uprchlým generálem Sejnou a dalšími) o vojen
ský puč, který měl za
bránit odstranění Antomina Novotného z fuhk-

'ce generálního tajemní
ka KSČ.
I když lze čekat, že
se přelíčení s Prchlíkem
bude vyhýbat všeobec
ným politickým problé
mům, je nepochybné, že
na lavici obžalovaných
bude s ním sedět celý re
žim “ československého
jara’’. N ic nepomůže,
že Dubček sám reagoval
na Prchlíkovu kritiku
Varšavského paktu ještě
před Srpnem tím, že zru
šil bezpečnostní odděle
ní Ú V KSČ, tj. že Prchlíka zbavil jeho vlivného
postavení. Pro Kreml to
byla reakce příliš mírná.
Obavy z toho, že H u 
sákův režim bude chtít
plně uspokojit jak Mosk
vu tak i domácí Stalinčíky, jsou oprávněné.
-svDÚM K PRONAJMUTÍ
vhodný pro dvě rodiny,
v Surrey Hills (M elb.),
blízko elekitr. a želez, sta
nice. 1 byt sestává ze 3
ložnic, přij. pokoje a 'ku
chyně, druhý z 1 ložnice,
jídelny, přij. pokoje a ku
chyně. částečně zařízeno,
nově vymalováno. Smlou
va na dva roky. Nájem 
né za celý dům $ 28.-.
Informace v HD.

V předvánočním dvojčísle Hlasu domova, které
vyjde 15. prosince 1969, uveřejníme Vaše

BLAHOPŘÁNÍ K VÁNO C Ů M
A K NO VÉM U ROKU
všem Vašim českým a slovenským přátelům, zašlete-li nám objednávku a poplatek 60 c do 10. prosince
tr. Sdělte laskavě, máme-li uveřejnit Vaši plnou
adresu (nebo adresu Vaší firm y), telefon atd., nebo
jen Vaše jméno bez bližší adresy.
V tomto čísle můžeme také uveřejnit Vaše samo
statné blahopřáni — velikost a text dle objednávky.
Je to nejvýhodnější příležitost, jak blahopřát nej
většímu počtu krajanů.

Vzdělaní metaři
(Pokračování se strany 1.)
uplatnění ve své profesi. Dovalte m i v té souvislo
sti kacířskou poznámku: někdy se zdá, že ani jazy
ková neznalost není pravou příčinou těchto potíží.
Auistralanka Lyn Clegletová, pracovnice jedné z uni
versit v Melbouome, se nedávno chystala uskutečnit
sociologický průzkum mezi československou posrp
novou emigrací. Mělo z něj vyplynout, do jaké m íry
•našli v Austrálii uplatnění pracovníci zejména od
borných profesí. Výzkum se neuskuteční — nebyla
■na něj přidělena, potřebná částka. Osobně se domní
vám, že je to škoda a že není zrovna prospěšné ani
pro českou menšinu ani pro australský stát, jestliže
absolvent konservatoře pracuje -v továrně na kon
zervy nebo když bývalá redafctorka rozhlasu si do
plňuje výdělek tím, že’ umývá po večerech nádobí.
Snad by měl zasáhnout Good Neighbour Council
nebo zdejší československé organizace a zasadit se
o uskutečnění výzkumu.
Vraťm e se ale do Československa. Každodenně
přicházejí zprávy o důkladnosti, -s jakou dělá Husá
kova komunistická vláda čistky. Jmenné seznamy
těch, kteří byli- vyhozeni, jdou dnes už do tisíců.
T i nejzásadovější odcházejí sami. Emil Zátopek,prohlásil, že pro Husákovu vládu nehne prstem,, radě
ji půjde zametat ulice — a zametal je (viz str. 3),
jenomže co prospěje národu, bude-li Emil zametat
ulice? Co pomůže, budou-li zametat ulice Ludvík
Vaculík, Paehman, spisovatelé, učitelé? Už jednou
v historii komunisticky vedeného Československa
stavěla inteligence mosty, kopala kanalizaci, dolo
vala uhlí. Výsledek? Stovky nenapsaných románů,
nenamalovaných obrazů, nesložených symfonií, ne
nahraditelná kulturní ztráta pro celý národ. Má se
to vše znovu opakovat?
V novinách, které-jsou teď českému čtenáři před
kládány, se ovšem o Emilovi a jiných nedočteme.
Zato se můžem dočíst o hromadném odprošování
Šalgovičů, BiTaků, Kolderů a podobných zrůd. Tím
vzniká optický klam, jako by se celý národ podřizo
val bez odmluv BiTakům a Husákum. Velm i snadné
by bylo tomu klamu podlehnout. Ferdinand Perout
ka nedávno napsal, že kdyby absolutistická vláda
Bakousko-Uherska byla měla jen zpola tak přísná
cenzuimí 'opatření, jaiká uplatňuje vláda Husákova,
nebylo b y Havlíčka, neboť b y se o něm národ ne
dozvěděl. Vím přesně, že v redakci Práce nesedí jen
sami bezpáteřnici, ale také lidé slušní, čestní a schop
ní. Mlčí, čekají, snaží se vytrvat, přežít.
Dilema zda zůstat — třeba pokřiven — nebo ode
jít do zapomenutí, není tedy -jen existenční otázkou
každého jednotlivce, ale též otázkou prospěšnosti
vlasti. Filosofie přetrvání, zákopnické války, se v
této době stala oficiální filosofií českého a sloven
ského národa. Nám, kteří jsme zvolili radikálněj
ší cestu, se může zdát nepochopitelná. Nemůžeme-li
však pochopit, aspoň paušálně neodsuzujme.
Marcela Čechová

Opravy všech druhů hodin a hodinek
provádí za zvlášť výhodné ceny
odborný hodinář s praxí v několika
evropských zemích

SAMUEL MELIH
61 Wardale St., Springvale South, Vic.
Telefon:' 546-0503
Též prodej zásnubních a svatebních prstenů
za zvlášť výhodné ceny

Veškerá PO JIŠT Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
|
|

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vic., 3189
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D O M O V A

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Konec "demokratizačního procesu” v podnicích

P O D N IK O V É R A D Y

jlitického ' komisaře
čs.
partyzánské brigády Ja
Nynějším "ideologům ” moskevského režimu v Československu činí zřejmé
na Žižky z Trocnova v >otíže odůvodnit nepřípustnost podnikových rad, které se začaly tvořit v
Jugoslávii, (který vystří
dal prof. dr. F. Bláhu. fugoslávii a loni a počátkem letošního roku v Československu. N ení snadné
Novým
generálním ta vysvětlit, proč je nepřípustné v zemi, kde si (vládne lid — s důrazem na lid
jemníkem se stal J. Pa- pracující — , aby se zaměstnanci zúčastnili vlády nad podnikem, v němž
’šek.
pracují, aby měli aspoň nějaký podíl na jeho správě. Jak vysvětlit jvynu— Důkladnou čistku pro
vedl také Četský svaz žen. :enou praxi, že podnik a jeho zaměstnanci trpně přijímají pokyny shora,
Především
rezignovalo' pokyny, o nichž jsou často přesvědčeni, že jsou špatné, podniku škodící?
celé| jehp předsednicitvo
Nevděčné úlohy vy niku od centrálních or podnikových rad nebylo
ústředního výboru. Ple
motivováno požadavkem
světlování
něčeho, co se gánů.”
nární zasedání přijalo
Soudruh krajský ta ekonomické racionality
rovněž rezignaci 8 členek logicky vysvětlit , nedá,
— V Tm avé vyrůstá sa
Ú V a “vyslovilo souhlas” se ujal tajemník kraj jemník si dále stěžuje, a efektivnosti, ale bylo.
ploše 260 aa rozsáhlá
s rezignací předsedkyně ského výboru KSČ Ja že místo řešení "věcných vyvoláno zejména poli
automobilka, z níž má do
ústřední revisní komise
ekonomiky’’ tickými požadavky. By
romír Koláčný v brněn problémů
10 let -vycházet ročně
B. KolmistrovéZ řad
ské
Rovnosti
(22.
10.)
(o
nichž
se
blíže
nezmi lo do závodu .uměle in120.000
maicšisrážních
členek pléna ČSŽ odvo
automobilů značky TAZ.
lalo- dr, G. Sekaninovou a pražské Rudé právo si ňuje) se viděla spása v jektováno zejména pra
Pracuje tam až skoro
-Čakrtovou a z funkce podstatnou část jeho f i  "ustavování tzv. demok vicově orientovanou čá
5.000 lidí a do ro ta 1980 — Letos byla rekordní šéfredaktorky
týdeníku lipiky 25. 10. přetisklo. ratických orgánů’ , což stí inteligence. Není pře
Podnik Vlasta
-tam má být 9-500 zaměst úroda chmele.
H. Sajnerovou,
Koláčný začal nedáv je ovšem prohřešek za ce náhodou, že tento po
nanců. Zatím se tam vy- Chmelařství v Žatci hlá která byla nahražena M.
sí,
že
bylo
sklizeno Suitovou.
totalitního režimu ne žadavek je obsažen ve
rabejí o-uroso^cssíi..
Předsedkyní nou historií:
21,494.565 věrtelů chme Českého svazu žen bylavýzvě. "2000 slov” . Po
odpustitelný.
"Skutečný
smysl
a
cíl
— V odborovém svazu le, což je o 5,348.834 věr“ zvolenař” H: Jarošová a ustavování podnikových
Podnikové rady. ne žadavky na urychlené
kováků byla provedena íelú více než v minulém
do předsednictva se do
důkladná čistka. Předse roce.
stala i G. Fučíková, kte rad se začal výrazně měly- už čas k tomu, aby zakládání podnikových
da svazu tož. V L Toman,'
rá je současně navržena projevovat až v I. čtvrt v praxí prokázaly svou rad byly výrazně podpo
jeden z předních “ Brožů — Čs. strana socialistická
za předsedkyní českoslo letí
1969.
Pravicově užitečnost. Jejich vliv řeny v řadě rezolucí stu
jd
e
opět
v
šlépějích,
své
čs. jam . resignovsl s to
venské rady žen.
oportunistickým silám ve se projevil v podnicích, dentů, různých umělec
i jako člen předsednictva ho pána. Předsednictvo
— ^Dne 14. listopadu oa dokon.ce i z pléna Sva Ú V sírany prohlásilo “ na
známil v Praze noviná straně i ve státních orgá kde byly ustaveny, vět kých svazů, odborů atd.
základě
nových
faktů
o
zu. Ústřední výbor Svazu
řům náměstek ředitele nech šlo o to získat zá šinou jen při volbě ve Je až ku podivu, jak od
loňské
situaci,
která
vy

dále vyloučil z předsed
Ústavu
pro mezinárodní vody, získat pro svou doucího
ředitele, kde bory dovedly obhajovat
nictva í z pléna J. Faésa- ústila ve vstup vojsk pě
hospodářské a politické politiku podporu dělnic žádaly vypsání konkur ■tyto požadavky a vůbec
richa i který uprchl áo ti zesni Varšavské smlou
styky, že ředitel tohoto
ciziny), dále odvolal z vy, obávajících se o osud;
ústavu dr. Antonín Šnej- ké třídy. Závody- se mě su na místo a to podob nebraly v úvahu objek
socialismu
u
nás,
na
úpředsednictva, i z pléna.
dárek zmizel ze svého ly stát pro oportunisty ným způsobem, jak se tivně existující zájmový
zamí
ČSSR”
svoje
usne
J. Raka a J. Vinše, z
bytu
a že jsou o něho o- posledním
záchytným provádí obsazování ve rozpor mezi posláním
funkci členů a kandíčá-á sení z 23. srpna 1968 za
bavy.
Téhož dne jsme
pléna 9 soudruhů a sou neplatná. Na členství v však už věděli i zde v bodem. Proto vymysleli doucích míst ve svobod podnikových rad a orgá
družek a přijal -resžgnaci Ú V rezignovali prof. dr.
demagogických ných zemích. Chtěly po ny Revolučního odboro
Austrálii, že dr. Šnejdá- mnoho
A. Sobka na členství v K_ K á cí a J. Potůček.
kterými suzovat v prvé řadě vého hnutí . . .”
rek je v Západním N ě hesel a frází,
předsednictvu i plénu a — Dodatkem k dřívější
mecku a že se nehodlá měli získat pracující pro schopnosti k vedení zá
"Zájm ový
rozpor’
rezignaci 7 členů a kan mu rozhodnutí zbavit J.
za nynějšího režimu vrá "demokratizační
pro vodu a pak teprve stra existoval ovšem jen s
didátů
pléna. Řízením Ventovškého místa šéfre tit do vlasti.
svazu byl pověřen J. Šo daktora plzeňské Pravdy
ces” . Nechyběl ani ná- nickou spolehlivost. S R O H , které vykonává
— V Mezinárodní den
hajka.
rozhodlo
Předsednictvo studentstva, 17. listopadu, zqt, že proti prvkům by- tím ovšem vedení stra pouze funkci "prodlou
— V III. plenární zasedá krajského výboru KSČ položila delegace čs. stu rokratismu
žené ruky’’, tj. služky
neexistuje ny nemohlo souhlasit.
ní ÚV tis. svazu tělesné v Plzni “ uvolnit z práce dentů věnce na hrob Ja žádný účinnější prostře
komunistické
strany,
Koláčný
píše
o
podni
výchovy a sportu “ ostře v redakcí pro nedosta na Palacha na Olšanech.
dek
a
nástroj
než
samo
resp.
ještě
přesněji
úkových
radách
takto:
tečnou
politickou
angažo
odmítlo chyby a nedostat
Na největším věnci byla
"S odstupem času mů středního výboru komu
ky, které se objevily v vanost 6 redaktorů a k stuha s nápisem “Věrni správa, která by umožni
FEI/HD la oddělit činnost pod žeme říci, že ustavování nistické strany.
čs. tělovýchovném hnutí práci dalších 6 vyslovilo zůstaneme” .
po lednu 1968” , zrušilo “závažné kritické připo
“nesprávná provolání” ze mínky” . Dále odvolalo z
.srpna 1968, rozhodlo ne funkce zástupce šéfredak
konat IV. čs. spartakiádu tora J. Brands a na jeho
v r. 1970 a navrhlo od místo jmenovalo V . Ston
sunutí IV. sjezdu ČSTV ka.
na pozdější dobu. Na za — Byrc ÚKBK. KSČ pro
sedání bylo konstatová jednalo výsledky discip
Hosté z Československa jsou už nyní i ve
evropské tabletenisové mládeže v Rakousku v
no, že “ snahy o obnovení linárního , řízení s býva
Vídni vzácností. Husákův režim tak uzavřel
letošním létě prošla čs. tiskem zprájva, že byla
čs. obce sokolské nejen* lým šéfredaktorem Ze
hranice, že jsou skutečně neprodyšné. A přece
vyřazena z čs. reprezentačního družstva, prý
že měly ,po celou dobu mědělských novin. Zdeň
ne. V těchto dnech se přes ně podařil jednomu
jasně dezimtegrační cha kem Fořtem a usneslo se
pro špatné chování na tomto podniku. V e sku
rakter a byly i cílevědo zavést disciplinární říze
muži z Prahy (jehož jméno rakouská policie
tečnosti je důvod jen a jen politický. Mladičká
mou snahou o proniknu ní s redaktory téhož li
zatím neoznámila) prý lehce útěk. A tento nový
Voštoyá nemá ráda okupanty a jako reprezen
tí cizí ideologie do naší stu M. Klánskýxn, K . Já
uprchlík potvrdil to, co se ujž pár dnů předtím
tantka státu chce prý dát najevo podobné ná
organizace” , ale i “šlo o rou, K . Dvořákem a Jprojevy
protisoeialistie- Š tichem.
dostalo na Západ: čtyřnásobný olympijský ví
zory většiny obyvatelstva toho státu. N a "setká
kých tendencí. . . a jako
těz Emil Zátopek pracoval v Praze nějaký čas
ní” nejenže neztratila se svými sovětskými sous; takovými .musíthe' s ni — ■D o Sněmovny lidu by
jako popelář. Byl viděn v Dejvicích na "Třídě
peřkami ani slovo, ale po utkání ani žádné z
li
jmenováni
tito
poslan
mi nakládat a svést. po
pod kaštany”. Nedaleko je studentská kolej.
nich nepodala ruku — jak to ostatně dosud dě
litický boj” . Loni utvoře ci (za ty, kteří byli zproš
Když někteří studenti poznali Zátopka, vzali
ný Přípravný výbor T V těni funkcí): ing. dr. J.
lají téměř všichni čs. sportovci, kteří byli nu
svazu Sokol byl rozpuš Kožešník, dr. J. Fojtík,
mu z rukou popelnici a nesli jí k náklaďáku,
ceni
na mezinárodních podnicích nastoupit pro
VL. Vedra a RSDr. VL
těn.
který odváží popel. Někteří studenti plakali,
ti sportovcům sovětským.
Mařík.
Rektor Vysoké
— Ve věku 51 let zemřel
Zátopek je však utěšoval slovy: "Nechte to,
školy politické při ÚV
Těch sportovních styků čs. - sovětských ne
y Praze hudební vědec
KSČ Dr. Jan Fojtík byl
přátelé, jsou ještě hodnoty, které jsou nezni
bylo zatím mnoho, jak vysvítá i z článku kola
á publicista prof. dr. A.
současně jmenován tajem
čítelnél” Emil Zátopek byl prý propuštěn i z
■Sychra.
boranta režimu, redaktora Rudého práva Vácníkem ÚV KSČ.
tohoto zaměstnání a uchýlil se ke svým příbuz
— Dne 26. říjpa byl uve
laýa Švadleny, nadepsaného "K mezinárodním
den do svého úřadu ve — Byro Ú V KSČ se roz
ným poblíže Znojma. Kam však přijde, všude
stykům čs. sportovců s plnou odpovědností”.
hodlo
řešit
problém
s
ne
Starej Turej nový biskup
jsou hned davy lidi, kteří od něho žádají auto
Stěžuje si v něm, že zatímco do socialistických
západní oblasti slovenské dostatkem počtu noviná
gramy. Tak populární a slavný nebyl prý Z á 
zemí bylo pouze 12 svazových a 8 oddílových
evangelické církve a. v. řů ochotných spolupraco
vat s novým režimem tím,
topek ani po té, když přijel jv roce 1952 se tře
Rudolf' Košiál.
zájezdů, do kapitalistických zemí jelo 149 oddí
že uspořádá kurs stranic
mi zlatými medailemi z Helsink.
lových zájezdů. Např. z 10 'naplánovaných a
— Předsednicitvo Západo ké žurnalistiky při oblast
dojednaných styků mezi čs. a východoněmecký
slovenského
KV
KSS ní stranidké škole v Pra
“súhlasilo so žiadosťou s. ze. ‘
"Vládnoucí” mistryně Evropy ve stolním te
mi sportovci se v loňském a letošním roce usku
Poláka o uvolněni© z
tečnil pouze jediný. To prý se nyní musí změ
nisu, 15letá Ilona Voštová z Prahy, je u re' — Ú V Českého svazu profunkce ved. tajemníka
1 tifašistických 'bojovníků
žimistů v nemilosti. Už krátce po tzv. setkání
nit!
Karel Janovský
OV KSS v N. Zámkoch” .
zvolil předsedou J. Vojáč— Novým čs. velvyslan■ ka - Tarase, bývalého po— Z Československa byl
vypovězen západe rtěmecíký
novinář
Juergea.
Grenz, protože jeho po
byt v zemi byl “proti
zájmům
ČSSR” . ČTK
hlásila, že Grenz byl už
na 40. návštěvě Českoslo
venska za posledních šest
let, že ■předložil falešné
doklady (z nichž nebylo
zřejmo, že je novinářem 1,
že překročil pova&enoti
dobu' k návštěvě atd.

cem v Dánsku se stal dr.
A. Vašek.
— Také hospodářské ve
dení generálního ředitel
ství Čs. uranového prů
myslu “dospělo k závěru,
že je nutno vrátit se k
některým rozhodnutím z
loňska a především zru
šit tzv. prohlášení z 22.
srpna 1968, jakož i rezo
luci z téhož dne, předa
nou představitelům so
větským' expertů, protože
to byly dokumenty poli
ticky neuvážené” . Pracov
níci Čs. uranového prů
myslu se dále káli tím,
že vykonávali mimořád
né pracovní směny o
volných dnech.
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V A D E L A ID E
se nejlépe najíte
v kontinentální restauraci

PRAHA
36 Port Eoad, Hindmarsh, SA. 5007
Otevřeno do půlnoci po celý týden
...........'
(včetně .neděle)
Různé domácí speciality
Srdečné zve R. Ďanešová, majitelka .
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Tak tedy, co dál!
ALEŠ NEBESK Ý
Zprávy přicházející z domova nás nemohou naplňovat přílišným opti
mismem. Sledujeme-li iluze i deprese, kterým lidé doma zcela zákonitě pod
léhají, ani to náš případný optimismus nemůže podporovat. Naše infor
movanost o obecných souvislostech je — či spíše může být — větší než u
lidí doma. Máme tedy jisté předpoklady pró pohled zbavený jak iluzí, tak
i zbytečného pesimismu. Situace pro československou kolaborantskou vlá
du není totiž ani zdaleka tak snadná, jak by se zdálo na první pohled.

Kdysi mě rozesmálo, když jsem slyšel v projevu Klementa Gottwalda vě
tu. "N a bodácích se, soudruzi, sedět nedá.’’ Bylo to v padesátých letech a
on, pochopitelně, nemluvil o vládě komunistické. Vůbec mu jisté nepřišlo
na mysl, že tato "poučka” platí o každé vládě, bez ohledu na ideologů, kte
HAM OUZ: N A CO PŮJČKU A PROČ?
rou
hlásá, či o kterou opírá svoji moc.
Dohody (o dodávkách sovětských surovin a po
Tato "poučka’’ se ale nyní zjevila před zraky siaronoívé "elity” . N a bo
moci' v oblasti atomové energetiky a výpočtové tech

Č SSR v přímé řeči

niky), .jak zdůraznil s. Hamouz, znovu přesvědčivě
vyvracejí pomluvu, jako by SSSR měl Českosloven
sko ke konzervování zastaralé průmyslové struktu
ry. Znovu se Ukazuje, že je to právě naopak a že
díky integraci se sovětskou ekonomikou se můžeme
orientovat právě na ty nejprogresivnější náročné
obory vysoce efektivní produkce. — Velkou pozor
nost vyvolala i vyjádření s. Hamouze k opakované
otázce tzv. velké půjčky. “Těžko může být řeči o
nějaké další půjčce — na co také a proč? To, co
jsme na potřeby rekonstrukce a modernizace ve for
mě úvěrů již přijali, představuje takový rozsah a
druh prostředků, že nyní již musí přijít na pořad
jedině opatření, aby vložené prostředky přinášely
žádoucí efekt, a návratnost.” K tomu s. Hamouz do
dal: “Ovšem, že stálé vznikají nové požadavky na
prostředky zvenčí. Ale naše ekonomika má dostatek
síly, abychom dočasné těžkosti překonali především
mobilizací našich vnitřních zdrojů. Hospodářská spo
lupráce se Sovětským svazem a dalšími zeměmi
RVHÍP je přitom natolik výhodná, že nám k tomu
může být vydatným příspěvkem.”
Místopředseda federální vlády F. Hamouz na tisko
vé konferenci, Rudé právo, 4. listopadu 1969
ČISTKA VE ŠKODOVCE
Významné personální změny v plzeňské Škodovce
budou zavedeny s platností od 1. listopadu. Podle
návrhu (nového p. r.) generálního ředitele V. Klaíla se upravuje organizace vrcholového vedení pod
niku a odstraňují se tak nejasnosti v organizačních
vztazích, které vznikly v loňském a letošním roce
nejrůznějšími organizačními zásahy. Nová opatření
sledují i snížení počtu řídících pracovníků vede
ní podniku. Byl také jmenován náměstek generál
ního ředitele ing. A. Kaše a došlo ke změně osob
ve funkcích, obchodního, výrobního, technického a
ekonomického ředitele. Současně byli odvoláni někte
ří další pracovníci. Kádrové a organizační změny
mají vrátit škodovákům potřebnou jistotu.a klid
při plněni letošních úkolů a v odpovědné přípravě
plánu na příští rok.
Práce, Praha, 1. listopadu 1963
ROZSUDEK V ÚSTÍ
25. října vynesl okresní soud v Ústí n. L. rozsu
dek nad zjištěnými viníky ústeckého incidentu po
druhém utkání našich hokejistů s mužstvem SSSR.
na mistrovství světa ve Stockholmu. K protisovětským a protisocialistickým výtržnostem došlo v Ústí
ň. L. 28. března ve večerních a. nočních hodinách
před sovětskou komandaturou. Radosti občanů nad
vítězstvím našich hokejistů bylo hrubě zneužito protisocialistickými a protispolečenskými živly k hano
bení SSSR, jeho představitelů a sovětské armády.
Tyto živly napadly sídlo sovětské komandatury, vy
razily v přízemí budovy okna i trámy, zdemolovaly
místnosti, zapálily před budovou stojící vozidlo so
větské armády a způsobily škodu za 200.000 Kčs.
r - Před trestním senátem stálo 50 obžalovaných, z
nichž 10 uznal soud vinnými. U 5 obžalovaných do
šel k závěru, že jejich činnost nutno posoudit jen
jako provinění a postoupil věc k projednání komisí
Ochrany veřejného pořádku Měst. NV v Ústí n. U.
Okresní soud uložil tresty odnětí svobody v roz
mezí od 5 měsíců do dvou roků, z nichž převážná
část jsou tresty nepodmíněné. K jednomu roku od
nětí svobody býlí odsouzeni dva mladiství, J. K. a
J. R., na 14 měsíců další mladistvý, J. F., a na 2
roky byl odsouzen 18Ietý J. L išk a ... Další skupina
zjištěných vínníků byla předána místnímu lidové
mu soudu.
Rudé právo, 26. října 1969
HABAĎÚRA VILÉMA NOVÉHO
Přinášíme podstatné části rozhovoru, který poskytl
člen ŮV KSČ a člen předsednictva Federálního shro
mážděni s. Vilém Nový deníku východočeského KV
KSČ Pochodeň___
S Lednem sehrály pravicové síly ošklivou “habaďůru”, jejíž obětí byl náš lid. Velkou úlohu přitom

dácích side nesedí, ale sedí na ruských tancích, což je dělí nejen od národa
(na to jsou zvyklí), ale i od většiny členů strany ( na což zvykli nejsou).
Jsou ve vzduchoprázdnu a vědí o tom. Svoji yládu mohou opírat jen o zdi
skreditované "starce’’ a o konjukturalní donašeče. Nic na tom němém vy
nucené "omluvy” či rezoluce, ani to, že některé funkcionáře přiměli k jisté,
limitované poslušnosti.
přičinlivého 42,3% optimismus . . .
N ic na tom nemohou mnohého
Příčiny pesimismu jsou
Dokazují
změnit ani vybrané do funkcionáře.
spatřovány
v nízkém fi
pisy v Rudém právu, to nejen novinové člán
nančním
hodnocení
prá
ky
a
projevy,
ale
i
uve
které slouží spíše k po
bavení. Např. dopis 80- řejňované výsledky vý ce mladých lidí (31% ),
zkumu veřejného míně v nemožnosti zasahovat
ieté soudružky:
politického
dění
"Jak těžce a hořce ní. U ž jen skutečnost, do
(30,1%),
v
těžkostech
s
že
věc
byla
publikována,
jsem prožívala obavy o
(25,6%), v
stranu, tak s radostí při signalizuje, že je situace bydlením
jímám každou zprávu, horší, než uveřejněná těžkostech vyplývajících
z politických názorů a
kde strana nastupuje do čísla.
Tak např. v Tribuně postojů (12% ), v malé
ofenzívy . . . Ja!k závidím
uplatnění
č.
30 ze 6. 8. tr., byl možnosti
mladým lidem a jak
jsem nešťastná, ž'e to ne otištěn výsledek průzku schopností v zaměstnání
mu z jihomoravského (11,7%),
chápou.”
Sečteme-li tato čísla,
Toto je skutečně nej Ikraje, kde se praví, že
větší problém a "nepo v pohledu mladých na d o s t a n e m e 110,4%,
chopení’’ mladých musí budoucnost ". . . u 47% což je pro statistiky ubýt příčinou nespavosti převládá pesimismus a u veřejňované doma typic
ké. Nicméně stojí za oci
tování i další odstavec:
měl tisk, rozhlas a televize, které tuto zpotvořenou
"P ři . zkoumání politic
podobu Ledna vehementně propagovaly a zároveň
tím nmlčovaiý pravý smysi Ledna .. . Ted’, kdy se kých postojů a názorů
vracíme k původnímu smyslu Ledna, začíná nový mladé generace 43, 1%
pokřik, že se vracíme k padesátým létům. Za6e no
se vyslovilo, že se o po
vý podvod. Ale tato lež daleko nedojde.. . Strana
musí být vedena na všech stupních lidmi zásadový litiku v současné době
mi, charakterními — nikoliv korouhvičkáři, kteří se nezajímá, ale zajímali se
točí podle toho, odkud fouká vítr. A ti, kteří na v období leden až srpen
svých pravicových, revizionistických postojích se
1968. O politiku se zatrvávají, vyřazují se ze strany sami. Nejsme disku
jímá
stále informativně
sní klub, ale revoluční strana, která si vytkla velké
cíle. S oportunisty a pravičáky, kariéristy a paniká 33,8%.’’
ři bychom to daleko nedotáhli...
Co
řeklo
zbylých
Rudé právo, 24. října 1969 23,1% již uvedeno neni.

Můžeme to buď přičíst
početní chybě nebo spí
še tomu, že pro zpraco
vatele výzkumu nejsou
názory 23% zajímavé.
" V názorech na socia
lismus se naprostá větši
na vyslovila, že sociali
stický systém je dobrý,
ale některé i zásadní vě
ci je nutno řešit a změ
nit. Z celého souboru
mladých lidí dalo 18,2%
přednost kapitalistické
mu systému. Toto číslo
je varující” ,
oznámil
autor citovaného člán
ku.
Všimněme si ale ná
zorů mladých členů stra
ny. KSČ je v této chví
li - a ť se nám to libí se
beméně - jediná organi
zace schopná (i když
špatně) vládnout v re
publice. Taková je sku
tečnost, a za nynější si
tuace nám pramálo po
může tvrzení, že jí je
jen proto, že vše ostat
ní zničila či ničí. Také
nám málo pomůže tvrze
ní, že je zločineckou or
ganizací (kterou ovšem
je) a že své právo vlád
nout již dávno ztratila
(což ovšem také). N e 
boť strana, či spíše úzká
vrstva jejích funkcioná
řů, bez ohledu na prá
vo či vůli národa vládne
dál, lépe řečeno pokou
ší se vládnout. A co to
mu říkají mladí straní
ci?
. celkem 68,6% čle
nů strany zkoumaného
souboru nevěří, že by
polednová politika měla
v současné době dosta
tečný prostor (u vyso(Pofcračování na str. 6)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ
KEW C0M ENTA1 BlITCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMMOOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High S treet Kew, Víc.
Prodáváme pouze prvotřídní maso a uzeniny. Též drůfcež. Naše specialita: smetanové klobásy a
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru. * Právě došla zásilka J E L E N ÍH O M A S A z N . Zélandu.
Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po Victoria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38
Telefon: 86-7178
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Representant chudoby
NEMOC

F E R D IN A N D P E R O U T K A

LÉKAŘI

Přítomný režim v Československu má všechnu tu značnou sílu, již mu může dát invase a p oli
cie — a všechny ty slabosti, které pocházejí ze vzdálenosti o d lidu a z toho, že je zamotán do
zahraničních zájvazků a neschopen vládnout ku prospěchu země. V e vládních novinách vyšel
článek s titulem "D v ě varianty antikomunismu’ . Pečlivě byly z článku vym ýceny jakékoli narážky
na hlavní, nejrozšířenější variantu antikom unism u — na zklamání lidí, kteří pod komunismem žili.

Ú R A Z Y
DĚTI,. .

Režim sám více méně se představuje jako representant chudoby intelektuální a hm otné — ovšem,
prý během d oby bude jinak, zase jednou během d oby prý bude jinak. 7!atím však, když režim ně
co nemá, něco odsekne, něco zakáže, někoho zavře — to prý je pravý socialism us, který lon i v
této zemi byl zakalen.
Československá výroba by potřebovala technolo gk k y vyspělejší západní stroje — ale koupit je
není pravý socialism us. Režim dělá pořádek v cestování a zástupce
vnitra měl o tom
delší řeč. S nechutí rekapituloval stav, jaký trval d o 15. září: občané pcý cestovali k dy <-brěíi_ kam
chtěli a ke kom u chtěli. V západních státech sice občan cestuje kdy vřw-y, kam ch ce a k e komu
chce, usmyslí si, že p ojed e a už jed e. A le to je vy svěří třelno tón, že tam není socialism us. Sociali
smus je tam, kde člověk potřebuje k cestování tři něho čtyři povolení a b o jí se, že je nedostane.
Zástjipce ministerstva lisovat, učinit je výsadou starost v nich nepředví
vnitra měl' o cestování některých nebo milostí daně vznikla, nemohli
tiskovou konferenci a pro některé jiné. Je spí by počítat s tím, že na
redaktor Josef Meruňka še nakloněn cestování jdou porozumění u spo
si poznamenal: " Z in všem zakázat než všem lupracujících sovětů.
formací vyplývá, že o- povolit.
Sovětská diktatura trvá
mezení se týká všech nePokud se intelektuál přes padesát let a zaklá
socialistických zemí.’’ T o ního ovzduší týká - kde dá se na stále stejných
otvírá nebezpečnou otáz jsou ty časy, kdy jsme principech, které jsou
ku: proč nesocialistické se obávali vlády pro omílány časem. Ohrože
státy se nebojí, když je  střednosti! Má-li se sou na tímto procesem, so
jich občané jedou se po d it podle lidí, kteří za větská diktatura musí
dívat do socialistických režim píší do novin, pečovaní, aby vliv moder
zemí a proč naopak so mluví za něj na schů ní doby a rozvoj rozu
cialistický stát se bojí, zích, činí za něj sdělení mu v obyvatelstvu ji nekdyž jeho občané se na tiskových konferen přerostl.
chtějí podívat do neso- cích, přichází vláda podSovětská diktatura to
cialistických zemí?
prostřednosti. Snad i dělá. Vpouští vzdělání
Z poznámek, jež si osoba současného mini v přesně odměřených uučinil redaktor Josef stra školství tomu na žitkových dávkách, zaji
Meruňka, vysvítá, že re svědčuje - není-li to spí sté uvítá každý rozvoj
žim zakrývá tuto strán še případ dlouho zadržo technického rozumu. Po
ku věci prohlášením, že vané a nyní uvolněné kud se týká ostatních ona cestování občanů ne brutality.
borů, jimiž rozum se ta
Když nacisté vtrhli do ké zabývá, sověty stojí
má dost devis, nemá
jich dost ani když jim Prahy, obsadili nejdříve na stanovisku císaře Fer
na šestiměsíční pobyt v Národní banku. Když dinanda Prvního ze za
cizině povolí jen pět do sověty vtrhly do Prahy, čátku minulého století:
larů.
obsadily nejdříve redak "Nechceme mít učené
poddané, chceme mít
T o však otvírá dru ce.
Každý den nyní obča hodné.”
hou nebezpečnou otáz
ku: proč nesocialistické né slyší, že existuje vře
V invasi sověty daly
státy mají dost devis čili lá spolupráce mezi Če najevo, že jsou si vědo
zhruba peněz a proč so skoslovenskem a sověty. my souvislostí věcí a
Jestliže někdo má tak prostupnosti hranic. So
cialistický stát nemá?
spolupracovní věty- si zvykly některé
Cestování patří k pří vřelého
jemnostem a darům ži ka, učinil by dobře, kdy jiné země pokládat za
vota a když člověk ne by se podíval na histo své a k ničemu nepotře
může cestovat, je jeho rii tohoto spolupracovní bují, aby v tomto impé
život o to chudobnější. ka a pokusil se odhad riu existovala země, v
Theoretickým cílem so nout, kam ho jeho vlast níž by se rozum vyvíjel
cialismu je socialisovat ní zájem povede. Tu vy bez vládní kontroly, jak
všechny dary života.'So hlídky jsou neutěšené, se stalo na šest měsíců,
v Československu. An:
cialisovat cetsování mů pochmurné.
Českoslovenští kolabo nepotřebují, aby v ně
že znamenat jedině: umožnit všem, aby cesto ranti jistě staví mnohé které z těch zemí celko
vali. Je-li tomu tak, pak jiné starosti nad starost vá intelektuální úroveň
přítomný režim se roz o rozumový rozvoj ze byla vyšší než v jejich
hodl cestování odsqcia- mě. Ale' i kdyby taková vlastní zemi. Snad by se

HEALESVILLE
14 A K R Ů

buše

za $ 4.500

$ 500 D EPOSIT, $ 12 SP L Á T K Y T Ý D N Ě
Tiché, osamělé místo s kapradinami, kde žijí klokani, divoká příroda. 1
míli od hlavní silnice, výhled na městečko. Veřejná cesta a přívod elektřiny
V Laundry zahněte vlevo, jeď te přes karavanové parkoviště, dále po
mostě přes potok Gracebum, zahněte vlevo, opět po mostě přes řícHai
Watts a pokračujte ke Comelius Creseent, kde najdete parcelu 5.
O informace, volejte majiteli na č. 663-3706, nehlásí-li se nechte zpráiru
na č. 63-4291 (Melbonrne).

tím. cítil dotčen, také je
jich parriodsoms.
V každém případě bu
de vřele spolupracují
cích sovětů daleké rmou
tit se, jestliže pod péčí
kolaborantů
integrační
kvóta v Československu
upadne. Češi a Slováci
budou se musit sami sta
rat o další rozvoj svého
rozumu bez pomoci so
větů i bez pomoci své
vlastní vlády. O co stát
by se měl starat, bude
musit být obstaráno v
soukromí.
Sověty nikdy nezapo
menou, jaké obtíže jim
způsobil zvídavý rozum
československých spiso
vatelů, novinářů, vědců,
studentů. Budou-li mo
ci, přispějí k tomu, aby
se národ oddělil od své
inteligence. Chtějí tělo
národa, ne jeho hlavu.
Řekli jsme, že je tře
ba pohledět na historii
toho, kdo s námi spolu
pracuje. N e jednou se
stalo, že sověty vyvezly
na Sibiř domácí inteli
genci ze země, jíž se
zmocnily, nebo - jako
ve varšavském povstání
- čekaly se založenýma
rukama, až nacisti ji z
vlastních důvodů vyhu
bí.
Sovětská
spolupráce
bude těžké břemeno ta
ké ve věcech hospodář
ských. Sovětští vojáci
jsou v zemi a více a
více Rusů, jak se zdá,
sem bude za různými
účely posíláno. Je prostý
fakt, že by nebylo ku
orospěchu sovětů, kdy
b y tito návštěvníci měli
dojem, že přišli do kve
toucí a prosperující ze
mě.
Sovětská propaganda
t o desítiletí udržovala
ruský lid v domnění, že
na světě neexistuje ani
nemůže existovat vyšší
životní úroveň než so*
větská. Bylo by proti so- ^
(Pokračování na str. 6) !

:

;]

N E PŘ IPU SŤTE

" T~ ■

'

A B Y T O R O ZB IL O
i .

V Š E C H N Y VAŠE
F IN A N Č N Í P L Á N Y

; r/ 9 £

Můžete mít nejvyšší zajištění!
Přihlaste se k HCF. Pomůže vám to
uhradit účty nemocnice nebo od lékaře.
Informujte se v nejbližší lékárně nebo
navštivte pí. Constantinides v ústřední
kanceláři.

211 Swanston St,

Melbonrne, 3000. Ph: 663 2476

Regisíered to pay Commonweaith Medicaí and HospiíaJ Beneíits

Provádíme veškeré práce optické
přeané, rychle a za levné ceny

v

573 Hampton St.
Hampton, Yic.
Telefon 98-5756.

M . C HRPA
Optical Service
Velký výběr vín, lihovin a piv*
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádáni

i J. KINDA & CO. PTY. LTD
i
i

cr. Jonas 3c Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782

inebo: 104 Millers Rd„ Nth Altona, Vic. (314-6281)
i Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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Representant chudoby

ROENTGENOVÁNÍ
PLIC
JE P O V IN N É PRO V Š E C H N Y
OSOBY S T A R Š Í 21 LET.
V Y U Ž IJ T E P Ř ÍL E Ž IT O S T I, K D Y Ž JE
R O E N T G E N O L O G IC K Á J E D N O T K A

(Pokračování se str. o)
ministr a universitní pro
větskému zájmu, kdyby fesor Zdeněk Nejedlý
i jen v některých ruských vyhlásil: "Rádi počkáme
|myslích tento obraz byl s rozvojem své vlastní
] smazán a kdyby sovětští životní úrovně třeba pa
oočané se vraceli domů desát let, až sověty bu
s tím přáním, aby se jim dou schopny nás doho* ?*■
vedlo aspoň tak jak se nit.
vede Cechům a Slová
T o je typ českosloven
kům. Nem ají tedy Češi ského vlastence, ■ jemuž
a Slováci mnoho dobré sověty dávají rozhodnou
ho očekávat od zřejmých přednost před jinými.
sovětských zájmů.
Na
Československo
Po rnvasi jim bylo spadla vřelá spolupráce
zakázáno, aby sami svým se státem, který ve vý
způsobem se postarali, o lučném zájmu diktatur)'
své hospodářství. S ově ignoruje změny, jež se
ty jaksi vzaly na sefae udály od té doby, co
odpovědnost a prý* po Mars a Lenin se dívali
mohou, bude-li třeba. na svit. S velkým od
Pan Husák osm -i n: vy— hodláním odporuje ob
jeáiiával v Moskvě a jektivním
podmínkám
Když se vrátil, neměl co 20. století a je otázka,
hei o sovětské pomoci. jak dlouho to může dě
Z jeho mlčení třeba u- latsoudít, že to bude ne
Takový směr nemůže
ochotná pomoc.
mít neházlřvou ideolo
Rádi bychom viděli gii a vskutku ji nemá.
věci jinak, ale není mož Obyčejně ten, kdo v so
no. V padesátých letech bě cítí živou pravdu, vy

VE V A Š Í O B L A S T I !
Přesvědčte se, zda mají všichni členové
vaší rodiny včas roentgenovány plíce. Pro
vádí se zdarma. Kdokoli může mít tuberku
lózu — můžete být jejím nosičem a přená
šet ji na jiné. Je zvlášť důležité,’ aby se
starší členové rodiny podrobili tomuto rychí lému a jednoduchému “zjištění. T. B. se dá
zpravidla.léčit, snadno a rychle. V případě
potřeby delšího, léčení se vyplácí živitelům
rodin státní pense. Dozvíte se, kdy bude
roentgen prováděn ve vašem okolí. Nebo
můžete zajít kdykoli do Mašs X-Rays, 25
Flinders Lané, Melbourne-City. Telefon:
63-3191.
|The Victorian Tuberculosis Association
TB509 Lonsdale Street, Melbourne, 3000.

Plánujete cestu do zámoří
■nebo máte v úmyslu pozval
své příbuzné na návštěvu-’
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
- * * n - „ TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbourne, 3000
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně
cestu
lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
-Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

PARCELY

všude jen k jeho škodě
a že jen tenkráte by
mohl on sám ze státní
ho spojení užitek míti,
kdyby se odhodlal s
vlky yýti a na útraty
ostatních utištěných svůj
vlastní prospěch vyhledávati. Tak se konečně
musí ve veliké části ob
čana zroditi onen nepři
rozený cit, který stát za
nepřítele svého a za
škůdce považuje a který
jest zcela protivný citu
svobodného občana, jenž
musí cítiti lásku a vděč
nost ke svému státu, po
něvadž sebe v něm cítí
šťastným a spokojeným,
poněvadž vidí, že státní
zřízení jsou k jeho pro
spěchu, ne pak on k pro
spěchu státu. A proto
také jest marné čekati
od občanů libovolného
státu nějakou občanskou
mysl, nějakou upřímnou
oddanost a lásku k stá
tu.”

Tak tedy, co dál?
(Po.kračbvání se str. 4)
koškoláků
dokonce
83,3%). Současnému ve
dení strany nedůvěřuje
57,1% dotázaných mla
dých členů strany (u
vysokoškoláků 66,6%).
N a otázku, zda má vý
znam se politicky anga
žovat, 60,2% vyslovilo
souhlas. 69,7% dotáza
ných mladých lidí má
pesimistický pohled na
budoucí vývoj naší spo
lečnosti. Z d e je velký
úkol strany a vlády roz
ptýlit tento nezdravý pe
simismus mládeže konk
rétními Činy, dávající
mi lepší perspektivu.’’
Z e všech projevů a
článků je zřejmé, že stra
na zahájila "boj o duši
mladého člověka” . Po
zvolna mizí řeči o tom,
že je třeba ze strany vy
tvořit "elitní, ale spo
lehlivou a málo počet
nou organizaci’’. Zato
většina
prohlášení se
snaží ■tvářit "liberálně” ,
jako např. prohlášení
přípravného výboru no
vého Svazu vysokoškol-

“ H EALESV ILLE HEIGHTS E STÉ TE ”

LESNÍ

hledává půtky, poněvadž ’
cítí v sobě schopnost
přesvědčit
jiné
nebo
aspoň dokázat před oči
ma jiných, že nemají
pravdu.,
Naproti tomu sovět
ští ideologové a nyní
také ona tříšť, která si
přikládá jméno česko
slovenských
ideologů,
jsou nejzbabělejší ideo
logové na světě. Disku
tují jenom tenkrát, když
státní moc bdí nad tím,
aby nikdo neodpovídal.
V Československu jed
na skupina se zmocnila
státu. Kde to zanechává
občany? Roku 1851 psal
Havlíček:
"P o všem tomto uvá
žení nemůže si žádný
obyvatel podobných stá
tů otázku: proč jsem ob
čanem? předložití, než s
nejtrpčím
citem.
Na
všech stranách pozoruje,
že státní zřízení není k
jeho prospěchu, nýbrž

g 348

Ptejte se na parcelu 69
100 PARC EL V CENĚ POD g 900 — DEPOSIT $ 50
Přesně i míle z Mam St., Healesville. Přívod elektřiny hrazen
Jsou to nádherné pozemky pro výletní domky, jejichž cena bude stounat
V Latmdry zahněte vlevo, jeď te -přes karavanové .parkoviště dáte po
mostě pres potok Gracebum,^zahněte vlevo, opět po mostě přes říčku
Wattis a pokračujte ke Comelius Crescent.
Volejte majiteli: 663-3706 nebo nechte zprávu na ř. 63-4291

ních 30 let nás spíše ve
de íc pesimismu a ke
strachu z vytváření iluzí,
které vždy působí spíše
negativně.
Nemám v úmyslu po
dobné iluze vytvářet,
přesto si ale myslím, že
situace není tak bezna
dějná. Samozřejmě za ji
stých předpokladů. Z e j
ména
neztratí-li
lidé
doma přehled o situaci
a vydrží-li ve svém pa
sivním odporu fc okupa
ci a loutkové vládě.
Zastánci
pesimismu
mohou namítnout, že na
tom všem vůbec nezále
ží, že daleko nej důleži
tější je vysoká hra vel
mocí. Uvědomuji si, že
naše šance není příliš
velká, ale právě zde vi
dím jedinou
možnost
pro činnost emigrace.

ského studentstva, který
mamě shání studenty ke
spolupráci.
Prihlédneme-il dále k
výsledkům výzkumů me
zi členi' strany, k počtu
těch, kteří ze strany vy
stoupilí a ke skutečno
sti, že “ . . . v sociálním
složení
členstva
trvá
dlouholetý mírný pokles
dělníků . .
snadno si
představíme
"potíže” ,
kterým vedeni stojí tváří
v tvář.

náváním. Zbraněmi se
snad dá zastavit agrese,
ale nezprovodí se jimi
problém
komunismu.
Navíc všeobecná válka z ještě všeobecnějších
důvodů - nepřichází ja-.
ko zbraň demokracie v
úvahu. Zbývá jen vy
jednávání,
které navíc
je slabou stránkou ko
munismu. Vyjednávání'
opatrné a trpělivé a sa
mozřejmě, podpořené si
lou.

Jak se prokázalo a
dále prokazuje, "dělnic
ká třída”
se očividně
nezajímá o politiku, kte
rou
praktikuje
její
‘'předvoj’ ’ , a vzrůst po
čtu vzdělaných lidí ve
stranických řadách "ne
blaze ovlivňuje teoretic
ké i praktické provádě
ní a prosazování vědec
kého socialismu a ko
munismu” .

Myšlení čs. komunistů
- mám na mysli ty, kteří
si uvědomují krizi ko
munistického
hnutí a
slepou uličku, do které
se dostalo - se změnilo.
Oni ovšem k dialogu
přistupují z hlediska za
chování marxistické ideo
logie. a věří, že demok
ratický systém marxi
smus spíše podpoří než
Jediné skutečné po
aby ho zničil.
učení ze srpna spočívá
Navíc na jejich myšle ve zjištění, že se. musí
ní působí neoddiskuto me spoléhat sami na se
vatelná skutečnost oku be. Uvědomují-li si toto
pace. A tak v odporu ti . nejlepší lidé doma,
proti sovětům a kolabo tím spíše bychom si to
rantům stojí vedle náro měli uvědomovat my v
da i členové strany. Po zahraničí.
třebu takového dialogu
uvažující lidé doma uNOVÝ ELEKTROLUX
znávají.
Vám kdykoli a kdekoli v
Pozorovateli ať zde Melbourne předvede zcela
čí doma se vývoj situace
nezávazně zástupce s
může jevit jako bezna
dlouholetou praxí
dějný a nenachází příliš
OTTO GEBERT
důvodů k optimismu.
tel. 49-5987
Také zkušenost posled

Před časem jsem na
těchto stránkách napsal,
že jako demokraté mů
žeme vést dialog s ko
munisty pouze za před
pokladu, že oni sami tu
to potřebu uznají a že
uznají a budou rezpektovat demokratická pra
vidla. Jsem přesvědčen,
že demokraté ve svém
zápasu s komunismem
mají v podstatě jen dvě
možnosti: válku, nebo
ekonomický a sociální
rozvoj spojený s vyjed
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R. Hardman: Patnáct vlajek (Fifteen Flags). H. Jenkins, Londýn, 1969

Priatel’ vo väzení

Román z magistrály

Nevím, kolika z nás slovo "magistrála’’ ještě něco připomene. A přece
jsme měli bohatou legionářskou literaturu, i když ne první jakostL Z a
první republiky byla legionářská legenda přehnána. Po druhé světové váice byla zamlčena a potlačena. Medkovy, Langrovy, Zemanovy a Koptový
knihy zmizely. Zmizela i skutečnost, že sedmdesát tisíc československých
dobrovolců drželo transibiřskou železnici, magistrálu, proti ofensivě Rudé
armády až do roku 1920. Hardmanův román "Patnáct (vlajek’’ je duchovně
nejblíže Koptově "Třetí rotě”.
11. listopadu 1918 se konala divoká oslava skončení války ve víadivostockém hotelu Alexander. Nad orchestrem viselo jako slavnostní dekorace
patnáct vlajek států, které se podílely na okupaci východní Sibiře: carská,
lotyšská, srbská, československá, polská, rumunská, italská, americká,
anglická, francouzská, belgická, kanadská, čínská a dvě japonské: státní a
vlajka císařské námořní pěchoty, jejíž generál byl velícím důstojníkem obla
sti Vladivostok. Hardmanů/v román líčí osudy příslušníků amerického expe
dičního sboru, složeného ze dvou pluků pěchoty a početného železničního
a zdravotního personálu. Podobně jako v Koptově "Třetí rotě” , je to líčení
postupného rozkladu a deziluze. Vír sovětské revoluce a úna|va z války byly
hlavními důvody rozkladu. Americký expediční sbor byl navíc handikapován nevykonatelným rozkazem zacho|vávat přísnou neutralitu a soustředit
se výhradně na udržení provozu magistrály.
Kostra
Hardmanova kde měly zasáhnout do je rozkaz alfou a ome
gou a jemuž příkaz ne
románu je založena na bojů na západní frontě.
Z československých o- utrality znamená neje
historických
skutečno
tu vystupují nom neutralitu do pun
stech. Vystupují v něm sobností
skutečné osobnosti, kte Gajda, Syrový, Girsa, tíku, ale i odpor proti
- kromě jakémukoli zapletení do
ré se podílely na sibiřské Krakovecký
situace, která je pro ně
tragedii, citovány jsou smyšlených postav.
V e stavbě Hardmano ho vojensky jednodu
skutečné historické do
va románu jsou přední chá.
kumenty a prohlášení.
Jeho antagonismu je
Československé legie mi hrdiny americký ve
hrají v "Patnácti vlaj litel sboru generál Gra- poručík Leverett, ame
kách’’ úlohu, viděnou z ves, podpluk. Eichelber- rický Žid, jehož reakce
americké
perspektivy: ger (který jako generál je především impulsivni
nejpočetnějšího
vojen vélel armádnímu sboru a citová. Oba se nako
obětmi si
ského slboru, který v té v Pacifiku za druhé svě nec stávají
době na Sibiři existoval. tové vá lk y), vrchní ve tuace, kterou nevytvoři
A také nej aktivnější litel legií generál Janin li a která se jim vymsti
ho sboru, který nejvíce a. řada carských velitelů la. Leverettova postava
ze všech spojenců bojo a politiků: Kolčak, Se- a úloha je mučednická a
val proti
bolševikům. menov, Kalmykov, Kap- mesiášská - protivně me
Co Hardman zapomíná pel, Deníkin, Dietrichs, siášská, jak je dneska
říci, je to, že akce če Wojciechovský a další. .módou v americkém pí
Zápletka
"Patnácti semnictví.
skoslovenských legií by
Postava, kapitána Cacla v podstatě ústupový vlajek” je postavena na
protichůdných lisla je zajímavější a ži
boj, který začal po so dvoú
větské kapitulaci v Bre- charakterech důstojníků votnější: Carlisle je mí
stu Litevském, kdy spo 27. pěšího pluku ame šenec bělocha a Indián
jenci nařídili českoslo rického expedičního sbo ky a vypadá jako Asiat.
venským oddílům, aby ru.
Proto přes všechny roz
Kapitán Gariisle je vo kazy a zákazy se víc a
nastoupily cestu přes
Vladivostok do Francie, ják z povolání, kterému víc ztotožňuje s asijskou

Z nelinkovaného notýsku!
KAREL KONRÁD
* 1. Jedině slunce nemůže být konvenční.
* 2. Pokud se kritici nenaučí také stydět, bude s
naší kritikou vždy ledacos v nepořádku.
* 3. Veškeré hledání zapomenutých pocitů a
dojmů, jakož i snaha o umístění představ v čase
hmatatelném, to vše by nevzbuzovalo naděje na roz
koš objevů, kdyby nebyl člověk nadán blouznivostí. Tóužěbností."
* 4. Máme básně v próze.
A máme, žeíL, i prózu v básních.
* 5. Kdyby se uzákonilo, že umění předčí rozum
— jeho opěšalost — už dávno bychom tolik netrpě
li; jpiroč jsou lebky fantazie neustále stahovány a'
sráženy k zemské kůře?
Touto vlastní váhou rozumtu.
* 6. Inspirace má, k rom ě. svých jiných ctností,
ještě jednu vlastnost:' Umí být nezvěstná.
* 7. Slovesné umění je podmíněno touhou po krá
se a 'Spravedlnosti; nestřídmou touhou po pravdě.
A cožpak pravda, je jí vidina, je jenom šeď a
okr?
Cožpak je to pouhá suchá a krátká mluva?
* 8. Protinožné názory.
Proč ne: protihlavové?

Sibiří a Sibiřany, proto
že k nim cítí osobní pou
ta, složená z rasového
původu, životního stylu,
tradic a stejného způso
bu myšlení.
Carlisle souhlasí s ja
ponským
důstojníkem,
který tvrdí, že Asie je
žena. která myslí a jed
ná jinak, než očekává
evropská logika, a že je
A sii nutno přijmout ta
kovou, jaká je.
Carlisle se cítí na Si
biři doma - a proto je
um těžké se se Sibiři
loučit, ale odchází, ma
je na paměti lovecký zá
žitek z honu na vlky.
Sibiřští lovci zahánějí
víky do pasti, která se
stává z obyčejného drá
tu. ověnčeného pestrými
hadry. Vlci, ačkoli by
mohli lebce uniknout,
nikdy nepřeskočí drát a
dají se snadno postřílet
uvnitř
zadrátovaného
prostoru. Ani Carlisle
se neodvažuje přeskočit
neviditelný drát.
Fiktivní české postavy
Kardrn zrnová románu se
zdají dost nerealistické.
H rabě a hraběnka Nožínovi a poručík Markowitz mají značnou roli
v zápletce.
Hraběnka
Taťána
prožije milostnou aféru
s Carlislem, zatímco její
manžel, podivínský estét
a letec, zahyne na poli
cti a. slávy.
Hardmanův
román
současně trpí obsáhlou
rusifikací své fiktivní
části. Marjenka Sulginová, Mávni ruská hrdin
ka. je standardní kopie
trpící matky Rosije, kdy

I * 9. Veliké uměni není jenom projev ducha,
[nýbrž i srdce, jeho charakteru.
I A to je-ono tajemství, proč statečné dílo je odolSné vůči čas-u. Vůči jeho prefaavosíi.
! Naopak je to sám čas, doba, kdož ověřují krásu
těchto tvůrčích hodnot, jistin.
Jaik si nep-řipomenoaí nsšebo Jana Nerudu!
Jakkoli jsme ho ve své mladostí velm i milovali,
čím jsme starší, tím fao máme ještě víc rádi; ještě
mnohem víc.
A /tím zřetelněji si ovéácmujeme:
Bez něho by česká a moravská země -nebyla tolik
úrodná ha básníky.

I V A N K U PEC
Vrabčie sjvetlo, vyvrhované snehmi.
Donaha zodraíé mlhou
opiera sa o přepité plotny krčmy.
A l’ady tvojho kolena, roztopené
v kruhoch
doháravého fcozuba; vypijeme ich
do dna
a do dňa. Zalesknu sa
v l’ahostajných stupajach súmrakóv
a stvrdnú. Ich ústa vypije povíchrica,
vlk stúli sa do nahot
ich koiže. Plní mrazu ustupme radšej
do osik odspievanej hory,
do odovčeného salaša. Nič proti noci,
podávajúcej čaj len pre vraný,
Cigánove sliepky. Vydržme,
aj keď nám deň :v uniformě podává
tvoju ruku.
Ž iť sa dá aj naopak.
Z a nechtami
našli sme už niekďko vytrvalých
piesní.

rn ijj^n ujáflr i | ^ r ^ j Jj|imr|Lli P |lj i
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OČI?

Bolí Vás hlava?

[ Noste brýle od O P T Á !

o PT
Capitol House, 113 Swanston St.
X
M ELBO U R N E, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

by byla na prodej u
Woohvorthů.
Z velitele partyzánů
se stává mystický jurodívý, který káže pobratimství a pokoru, hleda
je si vši v kožichu, z
intervencionistů se stá
vají černosotněnci čer
nější než temnota za
Stalina.

• ■N ad tím vším se vzná
ší pseudoruská mystika
mužieké pokory a oblomovštiny, násilně narou
bovaná na evangelium
neintervence.
Je celkem jasné
autor se tím v ironických
glosách netají - proč by
lo "Patnáct vlajek” na(Pokračování na str. 8)

* 13. Nejenom se srdcem, ale i s uměním divné
hrát.
* 14. Výrokům z děl vědců a -myslitelů, těmto
odleskům jejich poznání věru nesluší, když jsou z
nich dělány řemínky pro- důtky.
* 15. Každý tvůrčí projev je řízen pravidly, je 
jichž odstavce se bezmála hemží nášepty o prahnu
tí, které je vyvoláno vztahem mezi skutečností na
straně jedné a sněním, obrazivostí na stráně druhé.
A toto vše se děje za pomoci vnitřního zraků. .
Jehož osobitá citlivost je jednou ze záhad' lidské
rozličnosti, bez níž by vlastně nebyla áaii možná du
chovní 'krása.
A je jí mnohost.
* 10. Někteří výtvarní a literární teoretikové vel
* 16. Skrývačka pro školní dítka — :
mi rádi citují.
DO G A M Á T IK
■ Neměli bychom ulehčit tuto jejich zálibu tím, že
('•NSíd F2$l?nizoH)
bychom jim postavili vkusné citadely?
Třeba panelové.
* 17. Člověk je podivuhodný tvoi.
všechno, co si myslí, není zvenčí viditelné.
* 11. Umění není pouze současné akvárium.
*
17. Ápropos;
* 12. Buď z histořie samé, anebo z ladění vzpo
Nem ěli bychom si hlouběji všímat činorodosti na
mínek na mladost, nebo ovšemže z přítomnosti,
stejně tak jako — díky všemohoucnosti fantazie -- šich dogmatiků?
Neměli bychom jim udělovat vyznamenání? Ti
i z budoucnosti, nuže z těchto veškerých dobo-vých
a námětových zemin může každý autor vybagrovat tuly?
Hle, jak by to hezky znělo:
celé svazky svých nových spisů.
Zasloužilý, dogmatik.
Pravili jsme: vybagrovatL
A což teprve pak:
Raději se však držme zlozvykujpsati' leda tužkou,
Národní dogmatik!
perem.
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HLAS

D OMOVA

Všechny druhy
B A N K O V N ÍC H SLU ŽE B

Obnovený proces
proti trojanovským partyzánom

PRO K A Ž D É H O

vkladní knížky
šekové účty
vklady s
výpovědní lhůtou
na vyšší úrok,
zápůjčky,
finanční služba
Esamda
domácí spoření
posílání peněz
do ciziny
cestování
prostřednictví m
ES&A Travcl Centre,
90 Queen St.
Melboume

24. 11. 1969

... všechno, co může
banka poskytnout

Všechny služby
ES&A banky
pod jednou střechou
Založena 1352
THE ENGLISIl
SCOTTISH AND
AUSTRALIAN
B A N K LIMITED
Šetřte dnes na zítřek!
Ukládejte v ES& A bance

V októbru sa skončila v Bratislavě před osobitným senátom krajského
súdu obnova procesu s Jozeíom Trójanom a spol. Bývalého riaditePa Závodov 29. augusta v Partizánskom a významného partizánskeho velitel’.-,
Jozefa Trojana odsúdil před 16 rokrni Krajský súd v Bratislavě a pak i od
volací Najjvyšší súd v Prahe za návod na vraždy a sabotáž na trest smrti,
ktorý aj bol vykonaný.
V tomto, procese odsú- likvidátorov l’udí, zaiste- augusta v Partizánskom
dili aj ďalšich bývalých ných po osiobodení v a-.vyžiadala si ďalšie dozamestnancov partizán- Partizánskom.
kazovanie.
skeho závodu Luptáka á
Osobitný senát svoPriamym páchatďom
Lukaěku na tresty smrti, jím výrol^om v Trojano- a pomocníkom pri vraž
V. Paučeka a J. Kocná- vom případe zrušil roz- dách osobitný. senát ura 'na tresty odňatia slo sudok Najvyššieho súdu ložil takéto tresty: Pav
body na 25 rokov a P. v Prahe, pokiai ide o lovi Lukačkovi, Václa
Glendu ná 19 rokov.
odsúdenie za návod na vovi Paučekovi a Joz.
Bratislavská Pravda u- vraždy, a Jozefa T roja Locnárovi . . . 15 rokov
verejnďa 26. októbra re na v tomto súvisé oslo- a P. Glendovi 10 rokov.
ferát o obnov enom pro bodil.
S výrokom o vine a
cese, z ktorého vyní
• Pokiai ide o hospo právnou
kvalifikáciou
máme:
dářská- trestnú činnost’, týchto odsúdených sa
" V -prieskumnom ko vylúčil súd tuto časť na stotožnii s Najvyšším.
naní súd spresnil viace- samostatné konanie, pro súdo-m, no znížií im tre
ro okolností, ktoré Naj- tože vec úzko súvisí s- sty, lebo ich pokládal za
vyšší súd zisťoval
len inou skupinou odsúde- neprimerene
vysoké.
nedostatočne alebo vó- ných bývalých pracov- Rozsudok
ešte
nie-je
Závodov
29. právoplatný.”
bec nie, vypočul počet níkov
ných svedkov,
medzi
■nimi aj národneho umelca Laco Novomeského.
Radia, televizory a všechna elektrická a plynová <
zařízení pro domácnost — prodej v drobném i ve <
Ten charakterizoval T r o 
jana ako člověka přičin
livého, oddaného věci
socialismu.
V obnovenom procese
se presne specifikovala
aj účast Paučeka, Kocnára a Glendu, priamych

Román z magistrály
(Pokračování se str. 7), ■o intervenci ve Viemapsáno. Autorovi tu šlo Imu a president Spoje
o paralelu mezi sibiř ných států, s-edicí mezi
skou intervencí a účastí věřícími, se tvářil patřič
Američanů na válce ve ně velebně. Jedině on.
Vietnamu:
maje bezespornou moc
"Půl století potom, danou ústavou, zavedl
co
president
Wilson národ do války na asij
schválil americkou in ské pevnině. N a své
tervenci na Sibiři, kázal straně měl ústavu, sou
katolický biskup v te hlas a nyní i příkaz lá
xaském Sam Antoniu: sky."
Taková intervence je
Když s k l a p n e m e
nejenom dovolená a zá Hardmanovu knihu, nut
konná. Je to smutný a ně nás musí napadnout:
těžký závazek, uložený nevíme, co by se bylo
příkazem lásky.’
stalo, kdyby protisov ří
"Arcibiskup tu mluvil ská intervence byla byTelevizory, transistory, stereogramy,
psací a počítací stroje, pračky, ledničky,
fotoaparáty a fotopotřeby, sporáky, větráky,
olejové topení, všechny druhy elektrického
zařízení pro domácnost.
Prodáváme též (se zárukou) znovuzřízené TV,
ledničky, pračky atd. nebo dáváme do nájmu.
Navštivte nás nebo zavolejte a informujte se
(česky neb slovenský)

SVVISS TRAINED

velkém.

Vedoucí závod ve východním předměstí, který
však slouží zákazníkům z celé Sydney

FIALA ELECTR1CS
241 A O xford St., Bondi Junction, N S W . 2022
(naproti kinu “ Metro” )
Telefon: 389-1222 (3 linky),
po prodejní době: 37-9333
V letošní sezóně poskytneme specielní ceny za

regulátory teploty W E S T IN G H O U S E ,

WATCHMAKERS
vaia provedena do dů
sledků. A le víme, co se
K..
E bner
19 York St.,
stalo, když dokončena
Sydney
nebyla.
T o je srovnání, které vchod do Wynyard Stn.
naproti pohyb, schodům)
mu Hardman zřejmé
Telefon 29-7543
nechce čelit.
jun

Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek. atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Tel.: 61-8579

PŘEKLADY
českých a slovenských
dokladů, listin a v y 
svědčení s ověřením
provádí
T. AUSTIN
úřední soudní tlumoč
ník a překladatel, státu
NSW
13 Wynne Ave.,
Burwood, NSW., 2134
Telefon 747-5117
Sazba podle státních
směrnic v NSW.

Zaručujem nejlepší službu a přitom,
poskytujeme zvláštní diskont.
Zboží dodáme na splátky BEZÚROČNĚ

radioaperáítů,
transi
storů a elektr. spotře
bičů pro domácnost
ipřijme česká firma
■mladého zapracované
ho muže. Prvotřídní
podmínky, mzdy nad
stanovenou
no-rmu,
dílna s regulovanou
■teplotou.
F IA LA ELECTRICS
241a Oxford St.,
Bondi Junction (Syd.)
■tel. 389-1222

DOKONALÉ FOTOGRAFIE
BAREVNÉ

I

'

pračky W E S T IN G H O U S E

K UDRŽOVANÍ
A OPRAVÁM

S Y D N E Y
ZLA T N ÍK *
HODINAŘ *
STEVEN VARDY
590 George St.

ledničky W E S T IN G H O U S E ,

ČERNOBÍLÉ

Pro každou příležitost * V kteroukoli dobu — i o svátcích a nedělích
* Kdekoli v Sydney * Při stejné kvalitě nejméně o 1/3 levněji
než ostatní fotoataliéry
zhotoví

PHOTO STUDIO CONTINENTAL
18/153 Salisbury Rd., Camperdown, 2050, N S W ., tel. 519-4351
Splníme každé Vaše přání, týkající se fotografování
K zhotovení gratulačních karet máme vlastní zkušené výtvarníky
JSME N O V Í — P O M O Z T E N Á M SE U P L A T N I T

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
a vedení knih obstará
registr, daňový porad
ce. I z neúplných do
kladů. Tel. (kdykoli):
67-2792 (Sydney
PEKAŘE
přijmeme.
DOBRÉ MZDY.
SOOS B A K E R Y
445 South Head Rd.
Rose Bay (Sydney)
Tel. 37-7341
Z N Á M Ý ,AMERICKÝ
spisovatel John Gunťher,
■který přijel v minulých
dnech k dvouměsíčnímu
pobytu do Austrálie, aby
poznal 5. kontinent, o■němž chce psát další
knihu ze své série “ Inside . . odpověděl na otázku sydmeyškých novi
nářů, které tři osoby po
važuje ve svém životě za
nejpamětihodnější, takto:
zakladatele
-sionismu
Chiam Weizmanna, in
dickéhoministerského
předsedu Pandit Néhru a
prvního presidenta Če
skoslovenské republiky T.
G. Masaryka.

24. 11. 1969

Dopisy redakci:
PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY S. K. S L A V IA PO RT
MELBOURNE
Dme 9. listopadu se konala valná hromada Spor
tovního klubu Slavia Port Melbourne, na níž došio
Ik úplné -změně vedení klubů. Nově zvolený výbor, v
němž jsou F. Vbzáibal, K. Máršíček, J. Ma-rshall, J.
Piek, R. Svoboda, J. Nešpor, L. Horák, L. Blažek,
J. Křepčík, J. Nachtigal a G. Koudelka, se zabýval
činností klubu a jednotlivců z vedení v minulýcn
více než třech 'letech, jakož i nynějším neutěšeným
Stavem kluJbu i vyhlídkami do budoucna a rozhodl
se vyvodit ze zjištěných skutečností závěry.
Jako nově zvolený předseda výboru obracím se
tímto k československé veřejnosti v Melbourme s
naléhavou výzvou, aby pomohla klubu zaujmout
opět takové místo ve veřejném životě Čechů a Slo
váků v Melbourne a všeobecně v australském spor
tovními světě, jaké měl po všechna léta před roz
tržkou s ostatními čs. organizacemi v Melbourne a
s mnohými příznivci klubu. N ový výbor si uvědo
muje, že klub může prospívat pouze tehdy, dostane-li se mu plné podpory zdejší čs. veřejnosti, i
když činnost klubu je a i nadále zůstane zaměřena
převážně na, pole sportovní a společenské, nový v ý 
bor si uvědomuje, že naprostá většina zdejších kra
janů — včetně všech nynějších členů výboru S, K.
Slavie — si nepřeje spolupracovat s diktátorským
režimem jakéhokoliv odstínu, že se chce vyvarovat
každé spolupráce, které by mohlo být v budoucnu
zneužito proti zájmům nás všech & která by poškoznvaflJa dobré jméno zdejších Čechů a Slováků v
očích- širší veřejnosti.
S. K . Slavia vstoupí v příštím roce do 20. roku
své činnosti. Zá divě desítky let vykonala bezesporu
hodině práce pro sport, naši zábavu a propagaci čs.
jména v Austrálii. Dopustila-li se omylů, lze toho
jen litovat. V e svém jubilejním roce chce klub do
kázat víc než kdykoli předtím. Dokáže to jedině, budete-li jej — svůj 'klub — plně podporovat.
Těšíme se proto na častou shledanou: na našicn
hříštích, na našich zábavách a při společných pod
nicích s ostatními československými demokratickými
organizacemi v Melbourne.
G. G. Koudelka
BUDOU MOCI ČS. VYSO K O ŠK O LÁ C I
DOSTUDOVAT V USA?
Rok po okupaci ČSR istále -přibývá čs. studentů ve
Spojených státech, kteří jsou bez finančních pro
středků -a nemají proto možno-sti dcfcomčiti své vzdě
lání. Ústav pro mezinárodní výcho-vu v New Yo-rku,
který ještě nedávno oznámil čs. Společnosti pro vě
dy a umění v N. Y., že se pokusí o pokračování bez
platných kuťsů -angličtiny na newyorských universi
tách, musel až na další, bohužel, upustit o-d_ těchtoplánů pro nedostatek finančních prostředků. Čs. stu
denti v New Yorku proto- založili dne 8. srpna 1969
“Svaz čsl. studentů v U SA ” , svépomocnou organiza
ci, jejím ž úkolem má být sdružovat čs. vysokoškolá
ky v e Spojených státech a ve spolupráci s SVU,
ostatními to-ajanskými organizacemi a hlavně ovšem
s- -profesory českého a slovenského původu na americ
kých universitách podporovat žádosti čs. studentů o
stipendia. Svaz je organizace nepolitická, založená
na dobrovolné iniciativě členstva. Žádá čs. studenty
ve 'Spojených státech, aby se do nového svazu při
hlásili- a prosí profesory českého a slovenského pů
vodu na amerických universitách, alby laskavě ozná
m ili možnost získat sitipendi-a k studiu n-a americ
kých universitách. Prosíme -o lasika-vé zprávy buď
na adresu kanceláře SVU, Room 1121, 381 Park A ve
nue South, N ew York, N. Y. 10-0-16, tel. 212-68-6-4220,
nebo přímo na prozatímní -adresu Svazu čs. student
stva v USA, c/o- V ít Rcssign-al, u firm y Price, Waterhouse a Co., 60- Broa-d Street, New York, N. Y.
10004. Studenty, kteří mají zájeml o- členství v SV.U,
upozorňujeme, ž-e členský příspěvek pro studenty,
kteří se mohou vykázat vysokoškolskou studentskou
-legitimací, byl snížen na dol. 3.50 ročně, jde-li o
osoby, které opustily č S R po 1. lednu 1968, jsou
po dobu prvního roku1členství v SVU osvobozeny od
členského příspěvku.
SVU

HLAS
DÁREK

DOMOVA
K

VÁNOCŮM,

na který se eelý rok nezapomíná:
PŘED PLATNÉ H LA SU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Ladislava Dravce (který přijel v r. 1949 do Austrá
lie) a Josefa Taiuše, který p řijel snad do Melb.
Zdeněk Máselník z Želechovic a M ojm ír šenkýř z
Ostopovi-c u Brna mají v redakci dopisy.
7.jistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, fcdc
s; na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
-OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM
Příští dvojčíslo Hl-asu domova- (25-26), -poslední v
letošním roce, vyjde podobně jako v předcházejících
letech za tři týdny, ,tj. 15. prosince 1969.

Čs. pomocný fond
V tomto měsíci (d-o 22.- 11.) převzal Čs. pomocný
fond částku $ 23.66, tj. čistý výnos večera poesie
“Přejdi Jordán” . V téže- -době vyplatil potřebným
novým přistěhovalcům do Austrálie částku $ 243.0C.
V předvánoční době lze očekávat větší potřebu
usnadnit první dny v Austrálii rodinám s dětmi,
ale fond bude brzy vyčerpán. Prosíme, pamatujte
na něj tím, že zašlete -příspěvek na adresu: Czechoslovak Relief Fun-d, c/- M. Kantor, Solicitor, 170
Queen St., Metbonmne, 3-000 -nebo c/- Hlas domova.
Děkujeme.
Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky, topení
všeho druhu, přikrývky atd.

W A R T A H O M E SU PPLIE S
210-212 Barkly St., Footscray, Vie.
Tel. 68-3991 nebo 689-1436
Mluvíme česky

Rodičovské sdružení v Melbourne
srdečně zve všechny děti i rodiče na
M IK U LÁŠ S K O U N A D ÍLK U ,
kterou pořádá v neděli dne 7. prosince 1969
na Šumavě u Belgrave.
Začátek ve 2 hodiny odp.
Mikuláš s. -andělem a čertem budou mít nadílku
pro všechny přítomné děti.
Na Šumavě můžete -také večeřet.

Jedinou čs. silvestrovskou zábavu v Melbourne pořádá letos S. K. Slavia a to v Dorchesteru.
2 sály, 2 orchestry. Likérová licence. Reservujte
si stoly včas: tel. 41-2680 (Maršíček), 398-1637
(N ešpor), 94-6635 (Piek).
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Přešli jsme Jordán
P řejít Jordán mámená dle bible dosáhnout zaslí
bené země. Znamená to odejít z prostředí, kde vlád
ne (kat, strach a mříž. P řejít a věřit, že člověk pře
ci jen někde najde místo k spánku, chleba a slánku,
pokoj a (kli-d. M y jsme Jordán překročili, někteří
před dvaceti lety, jiní před nedávném. Nechceme
však zůstat na druhém břehu zcela izolováni od ze
mě, z niž jsme vyšli a která má navždy místo v
našich srdcích. Chceme sdílet je jí touhy i žalosti,
chceme se -seznámit s tvorbou těch, -kteří doma mo
hou psát pouze pro zásuvku svého psacího- stolu.
Právě proto uspořádala skupina- přátel Hlasu domo
va v Melboume pásmo z předsarpmové i posrpnové
tvorby Františka Macha, Zdenka Borovce a hlavně
Karla Kryla, mladého dhlapce, zpěváka a textaře,
který v posrpnové době temna, chodil po českých
vesnicích a zpíval -lidem, -aby neztráceli naději.
Snad už podle .skutečnosti, že v sále domu Royal So
ciety o f Victoria v Melboume, který má 120 míst,
se tísnilo 134 vnímavých diváků, lze soudit, že ve
čer přinesl své ovoce. A protože ti, (kteří pásmo se
stavili, počítají, že b y mohli- zájem mít i přátelé
Hlasu domova v jiných městech, jsou ochotni nato
čit pořad na magnetofonový pásek a poslat případ
ným zájemcům- A nakonec informace ze všech nej
příjemnější: Karlu K rylo vi se podařilo dostat z
Československa, ž ije a pracuje nyní v Západním N ě
mecku, 8024 Oberhachíng, Sommerfeld 29. V minu
lých dnech tam natočil dlouhohrající desku se svý
m i novým i písněm i Můžete si- j i objednat písemně
přímo na jeho adrese.
-mč-

J A R M IL A A V A L T R G R O S S M A N O V I .
oznamují sňatek své dcery
A N N Y
s.
DR. F R A N T IŠ K E M FORRESTEREM,
starším synem

V Ě R Y A E M IL A F U Č ÍK O V Ý C H
V Melbourne, 29. listopadu 1969

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM V A U S T R Á L II
Stále docházejí dotazy -nově příchozích čs. stu
dentů na možnosti pokračování v přerušeném stu
diu v Austrálii. Situace je v e zkratce asi taková:
Přijeti na universitu nebo jiné vyšší učiliště zá
visí na fakultě a na jednotlivém případě. Dále uve
dené směrnice jsou proto jen všeobecné.
Prvním předpokladem zájemce o studium je do
statečná znalost -angličtiny. Studenti neznalí tohoto
jazyka se mohou přihlásit do intensivních kurzů
pořádaných mmistei-slvem školství a ministerstvem
přistěhovalectví a -mohou -dostávat finanční podporu
po dobu kurzu (jak již bylo dříve uvedeno). Odklad
obnovení studia nesnižuje vyhlídky, na přijetí na
australskou universitu o rok nebo o- dva roky po
zději, avšak není dosud jisté, zda po takovém odkla
du bude čs. studentu poskytnuto zvláštní stipendium.

Studenti, -kteří již -absolvovali v Československu
několik sem-estrů na vysoké škole, jsou zpravidla
přijati na australském učilišti, avšak fakultní ko
PŘEKLAD Y
mise rozhodne, ko-li-k ročníků jim -bude uznáno. Ti,
kteří maturovali, ale vysokoškolské studium v Česko
listin, korespondence atd.
slovensku nezačali, musí soupeřit o -místo se zdejšíprovádím a
-mi maturanty á jejich vyhlídky nejsou valné, pokud
A N G LIČ TIN U
se nepodrobí zdejší -maturitní zkoušce, při níž pro
(v jazyk, kroužcích)
jdou s dobrým prospěchem.
vyučuji prakticky a rychle
Akademický rok začíná v březnu .a termín přihlá
Sobota a neděle od 9 do
šek na rok 1970 už na některých universitách uply
1 hod. odp., v pondělí •
nul. V e výjimečných případech se však posuzují i
pátek od 4 do 8 hod. več.
pozdní přihlášky a to zejména u studentů, kteří n e
Mir. GEBERT,
dávno přijeli. Je však nutno obrátit se neprodleně
na vyvolenou universtitu.
F. 6, 18 Abbotsford St-,
Abbotsford, Vic.
Technická učiliště (TecbiniCal Colieges) přijím ají
přihlášky po Novém roce. Podrobné informace o
osnovách a předpisech najdete v knížkách (Hand
ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V M E LB O U R N E
book nebo Cafendar), které vydávají jednotlivá uči
Vás srdečně zve na
liště a do kterých můžete n-ahlédno-ut ve veřejných
knihovnách.
Letos poskytovala australská vláda zvláštní sti
pendia 11 Čechům a Slovákům. Radíme všem, kteří
ZNAČKA KVALITY
byli přijati -nebo požádali o přijetí a mají zájem, o
kterou pořádá iv sobotu 13. prosince 1969
A STYLU
stipendium, a-by uvědomili ministerstvo- školství a
V E V E LK É M SÁ LE R A D N IC E V B R IG H T O N U
věd (Commonwealth Dept. o f Education and Scien
Prvotřídní ručně žité
ce).obleky
roh Carpenter a Wilson Streets, Brighton
Podrobnější informace podá W orld University Ser
164 Acland St., St. Kilda,
Začátek v 7 (hodin večer, konec o půlnoci
vice, 302 Drummiond St., Caxlton, Vic. -nebo je jí od
Vic. Tel. 94-2260
K tanci hraje o-blíbený orchestr Edy Zlatého
bočky v jiných -městech. Pavel Grossmain (tel. M el
Též prodej veškerého
Likérová licence
Občerstvení ^
boume 878-7268), je ochoten v mezích svých mož
pánského konfekčního
Přineste si vlastní nápoje
Vstupné $ 2.50
ností poradit zvláště těm stodentům, kteří se anglic
zboží
Dárky se přijímají u pokladny
Vhodné vánoční dárky k y dosud špatně -dcanluví. Dc-potručuj i však, abyste si
Spojení: vlakem do stanice Middle Brighton
^
ověřili podrobnosti přímo- u vysokoškolských adminípro pány
I Reservování stolů: tel. 379-2156 (Rosenfeld) , 96-4155 (VaněkU95-6048^(Tgma>
Strativiních úřadů.
Pavel Groasman

M IK U L Á Š S K O U Z Á B A V U
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HLAS

DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

špatná hra mistra v 2. kole P M E Z

T R N A V A - G A L A T A S A R A Y 1:0
Když se počátkem října dostala do Trnavy zprá va, že soupeřem čs. fotbalového přeborníka Spar
taku Trnava iv 2. kole Poháru mistrů evropských zemí bude turecký přeborník Galatasaray Istan
bul, nebylo asi v "malém slovenském Římu” fa nouška, který by nebyl přesvědčen o tom, že se
jejich miláčci snadno probojují do čtvrtfinále té to nejslavnější klubové soutěže Evropy. 12. listo
padu se /však na vlastní oči přesvědčili, že turecký mistr může být velkou překážkou. Ačkoli měla
Trnava v poli obrovskou převahu a její brankář Geryk se plných 90 minut ve své svatyni nudil,
!vyhrála pouze 1: 0, tedy výsledkem, který by mohl znamenat i vyřazení. Není vsak nejmenších
pochyb o tom, že Turci budou muset v istanbulšké odvetě otevřít hru, útočit, a to může být pro
Trnavu lepší než doma, kde hosté jen bránili, i když nutno říci, že velmi dobře.
Už dlouho však trnavští fotbalisté nepůsobili tak
bezradným dojmem, jako v utkání ,s Turky. Jejieu
útok za- útokem se šice va lil na branku Galatasaray
Istanbul, ale hráči čs. mistra si nevěděli u velké
ho trestného území rady se soupeřovou obranou,
mající brankáře a možno říci navíc stále ósm-devět
hráčů z pole. Trnavští táhli své útoky středem hřiš
tě, kde na ně vždy čekal obranný turecký val. Bylo
třeba Turky překvapit, více snad dát příležitost ofoéma křídlům, a -nebát se vystřelit už z v e lk é h o “ váp
na” . Donést míč až db turecké branky, jak si to'
trnavští fotbalisté představovali, bylo při zhuštěné,
obraně nemožné.

::

Fotbalová liga

::

Letošní vítěz druhé nepopulárnější evropské fot
balové soutěže 'klubových celků, soutěže “ držitelů
tro fejí” , Slovan Bratislava, je i nej úspěšnějším tý
mem podzimní části 1. čs. ligy sezóny 1969-70. Bra
tislavské mužstvo prodělávalo na; podzim dobré tři
týdny hráčskou krizi (ta je zastihla právě v době
utkání soutěže držitelů trofejí s Dinamem Záhřeb)
a působilo přehnaným dojmem, ale nakonec mělo
skvělý závěr a získalo prvenství podzimu naprosto
zaslouženě. Je to mladý tým, který má bezpochyby
budoucnoust před sebou. Zda však Sléván Bratisla
va “přezimuje” na 1 . místě, to už je jiná otázka. Čs.
fotbalový svaž totiž vzhledem k blížícímu se rozho
dujícímu střetnutí o letesniky na mistrovství světa
a ijBgsnz a^siieqsjoj -so iCqn ‘aoqo ‘orfsxBpe.H — HSQ
tempu, a proto rozhodl, že ještě nyní v pozdním
podzimu budou předehrána dvě jarní kola.
Suverenita slovenských mužstev trvá, obsazují pět
prvních mísit v tabulce. Nejlepším mužstvem histo
rických zemí je Sklo Union Teplice, které je schop
no ještě vzestupu. Z nováčků je na tom nejlépe
Tatran Prešov. — Zlín, Kladno a zvláště Bohemians
budou to m ít na jaře v boji o záchranu velm i těžké.
Z pražských klubů si vede nejlépe Sparta s Duk
lou, nejhůře zase Slavia.
Tabulka po 15. kole (posledním kole podzimu): 1.
Slovan Bratislava 22 bodů, score 20 : 9; 2. Spartak
Trnava 21 :b.; 3. Inter Bratislava 19 b.; 4. VSS K o 
šice, 5. Žilina (po 18 b.); 6 . Teplice 17 b.; 7. L o 
komotiva Košice, 8 . Sparta Praha, 9. Dukla Praha
(p o 16 b .); 10. Prešov 14 b.: 11. Slavia Praha 13 b.:
12. Trenčín 12 b.; 13. Zlín, 14. Ostrava (po 11 b.):
15. Kladno 9 b.; 16. Bohemians Praha 7 bodů.

VÍTE, ZE
Z

můžete letět luxusním džetem
A U S T R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T

ve skupinách (A ffin ity groups ) již za
$ 864.70
a v určité roční době též tzv. Charter-ietťrr
za pouhých
$ 679.40
Podrobné

informace

ochotně sdělí

ALM A
TRAVEL
SERVICE
.. .
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
M elboum e, Vic., 3000
Telefon 63-4001, 63-4002 !

Střelcem jediného gólu byl v 6 . minuté 2. polo
času levý křídelní útočník Kabát, -který byl ještě
nejagilnějším hráčem Trnavy. I tentokrát zklamal
Adamec, který v druhé půlce nedokázali dopravit mic
ani do prázdné branky. Je u něho zajímavá jedna
věc: Adamec buď zahraje kopanou světové úrovně,
nebo v utkání se na hřišti ztratí, divák o něm té 
měř neví.
D ÍV Č Í V Á L K A
P R V N Í P R O F E S IO N Á L N Í F O T B A L IS T K Y
V italském průmyslovém Tuřími jarobihaío prvé
zatím neoficiální mistrovství Evropy v kopané žen,
které — podle názoru 'expertů — dokázalo, že ko
paná osob ženského pohlaví má bnáoocaost- Vítěz
kami se staly fotbalistky Itálie, které v e finále před
12.000 diváky, porazily Dánsko 3 :1 , káyž mnohé
Členky italského reprezentačního týrcsa. přerrédčilv
diváky v hledišti, že i ženy m ají smysl pro fotba
lovou techniku, fotbalovou jemnost, sachrs i stře
lecké umění. Tentokrát startovaly v Tsaržaě pouze
Čtyři reprezentační tým y ( v boji o* 3. sníst® vyhrály
fotbalistky Velké Británie nad FrancssaKari 2 : 0 .
ale pořadatelé tohoto prvého mpztoarodfcžao íSEcaýe
jsou přesvědčeni o tom, že drahý rornfit z ž pčSákí
další dámská družstva z jiných fexařžn Evrcpy. Če
skoslovenské ženy, ktoré pátý jsou v ssxsěasaé dcčě
nejlepší na světě, nedostaly — aSespoŘ te tvrdší čs.
tisk — do Itálie pozváni A le kdo v í, ja k taes a J a 
tečně bylo.

24. 11. 1969

Potřebujete vymalovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melboume?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

Wardale Painting Service
MAJITEL J. MELIH

61 Wardale Rd., Springvale Sth., Vic., 3172
telefon (po

6.

hod. večer): 546-0503

uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

- - Ve zkra tce - — Na zasedání evropského výboru mezinárodní leh
koatletické federace IA A F v Buikurešti bylo schvá
leno 16 nových evropských rekordů, vytvořených v
letošní sezóně. Je mezi nimi i nový evropský rekord
čs. mílařky Jaroslavy Jehličkové, která vyhrála fi
nálový běh mistrovství Evropy v Aténách na 1.500
m v čase 4:10,7 min. Tento čas je zároveň světovým
rekordem.
— V současné době nejlepší čs. sportovní gymnastka
Marika Krajčírová, která na nedávném tzv. malém
mistrovství světa v jugoslávské Lublani získala tři
zlaté medaile, vstoupila 1. listopadu v Bratislavě
do stavu manželského. Jejím životním partnerem je
231eíý Miroslav Németh z Bratislavy.
— Americké lékařské kapacity prof. dr. Treacy a
pro:', dr. Ha-nlan žádají, aby byl nový styl výškařfi
tzv. Fosbury Flop, pojmenovaný po olympijském v í
tězi Američanu Dick Foshurym, který s -ním “ při
šel'' na OH v Mexiku, výšfcařům zakázán. Oba
ava označili “Fosbury Flop” za životunebezpeonv;
trpí prý krční vazivo a hrozí dokonce ochrnutí.
— Na Střeleckém ostrově v Praze prohráli čs. stol
ní ianásžé v 2. utkání Evropské íabletenísové ligy
(stejné jako v Moskvě se SSSR) s družstvem Švéd
ská nečekaně 2 :5 . Body pro ČSR získali: Koltarovitz. který porazu Alsera 18 : 21, 21 :' 10 a 22.: 20,
a G iá fo ra vítězstvím, nad švédkou Nidertovou 2 :1
« sety. ZSdamaii Staněk a Jitka Karlíková, kteří
vsak vše v y nahradili týden na to na mezinárodním
aástoewafal Jugoslávie v Sarajevu, kde vyhráli smí
šenou S y lM a . V e finále porazili východoněmecko233a f a š n dvojici Geisslerová - Klampar 3 :2
— A maridká potkae zatkla v kalifornském Long
3eaí±i z«w raickéÍ30 mistra světa lehké váhy Mando
Raznose. V Kámošově bytě našla větší množství
omamných j edů.

K nej lepším hráčkám, turnaje pasSky dvě “Dán
ky” : cbránkyně Brigid Nietesasosá a pravě křSd«G
Dánska (z mužstva F em ia XcůafiJ Češka. M arie Šerčíková. Klub “Reai Tarioo- vysaSI gčfleážiosti a
oznámil, že najímá tyto dvě hvězdy éferwké kopai:?
jako profesionálky, se zákíadráhi měsfeňm platem
240 dolarů, plus prémie za góly a přihrávky navíc. — čs. tenisové družstvo: Kakai, Zedník a Pála (te
dy bez Kcdeše a Holečka, kteří startují na meziná
rodním mistrovství Jižní Am eriky v Buenos Aires)
zvítězilo -v Ostravě v L kole halové soutěže švédské
Holandské průmy-ao vé město Htredaí. se obléklo ho krále Gustava nad italským reprezentačním tý
do slavnostního hávu, aby okázaiýiE způsobem po mem hladce 5 : 0.
ctilo svého rodáka AsSooa Geešzaka. P o Geesfe&ovi,
který jako jediný dokázat s a n S nadvládu japon
ČSR BUDE HRÁT S MAĎARSKEM
ských judistu na naezŤáročm. scéně a stal se nejen
V MARSEILLE
olympijským vítězem (na olympiádě r. 1964 v To
Maďarské fotbalové národní mužstvo zvítězilo na
kiu), ale í trojnásobným mstoem světa v judo, po
jmenovala městská rada Utrechfu ulici, ve které Nép-stadionu v Budapešti v kvalifikaci- mistrovství
Geesšnk bydlí, w iM Antona Geesioka. Stalo se tak světa nad seprezenianíy líska vysoko 4 :0 a do
za velké slávy, při tismKastnám ceremoniálu, které stihlo tak bodově Čechoslováky. O letenkách na svě
ho se zúčastnili vrSešmí prominenti města. A to je tové mistrovství v Mexiku musí tedy podle očeká
jistě ojedinělý případ, kd y je některá z hlavních vání rc-zhodnout třetí utkáni na neutrální půdě, kte
tříd nebo náměstí pojmenována po dosud žijícím ré se uskuteční 3. prosince v Marseille. Skončí-li
sportovci- HoSanďaa Anton Geesínk, otec tří dětí, tam zápas nerozhodné, pojedou do Mexika Maďaři,
4
který j e v Utrecirta a vlastně v celém Holandsku kteří mají lepší brankový poměr. ..*1
národním larčincM, otevřel před několika měsíci v
VOŠTOVÁ ČTVRTÁ?
TJirecbta stou vlastní sportovní školu, ve které nejEvropská tabietenisová federace vydala 10. listo
HjodrasaigšínH metodami připravuje talenty juda ne
je z z Holandska, ale i z Belgie, Rakouska, Francie a padu (po několika mezinárodních turnajích, v nové
NSR- Geesšakův sportovní institut má také oddě sezóně) oficiální žebříček nejlepších stolních teni
lní pro t y nejmenší. Otcové rodin sem přivádějí své stů a tenistek v Evropě. V čele mužů je podle oče
4 _5 Jeté synky, aby poznali základy judistického spor kávání finalista posledního světového šampionátu- v
Mnichově Němec Eberhard Schceler, v čele žen Rutu, jakousi judistickou abecedu.
munka AIexandrnová. Ilona Voltová se nemohla
těchto turnajů zúčastnit a proto j í funkcionáři me
HLAS DOMOVA
zinárodní federace dali až na 4. místo. Pořadí mužů:
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
1. Schoeler (N S R ), 2. Šurbek (Jugoslávie), 3. Gomozkov (SSSR), 4. Johamson (Švédsko), 5. Korpa
Adresa: Hlas domova,
(Jugoslávie), 6 . Štipančič (Jugoslávie), 7. Alser
8 . Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
(Švédsko), 8 . Staněk (ČSR), 9. Neale (A n glie), 10.
Telefon: 42-5980
Miko (ČSR). — Ženy: 1. Alexandru (Rumunsko), 2.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý Geisslerová (V. Německo), 3. Grinbergová (SSSR),
výtisk 2 0 c.
4. Voštová, 5. Schoelerová
(N S R ), 6 . Rudnová
8 . .Buehholzová
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž (SSSR), 7. Wrightová (A n glie),
předplatné, tj. austr. nebo N Z $ 5.-, £stg. 2/10/-, (N S R ), 9. Crisanová (Rumunsko), 10. Michal ca
US $ 6 .- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec (Rumunsko). Toto pořadí bude’ podkladem pro “ na
kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání sazení” hráčů na mistrovství Evropy v dubnu 1970
v Moskvě.
obratem.
ANTON GEESINK STRAAT

