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Ústřední výbor KSČ pokračuje v čistkách

O pona spadla: odchod bez pocty

Osud dubčekovců byl na zasedání ústředního výboru KSČ zpečetěn. D al úkoly na tomto úseku.:
ší otázka bude: co se štatie s husákovci? O dpověď znají v Moskvě, v Praze Zdůraznilo nutnost kri
ripvý ministerský předseda Lubomír Štrougal a ostatní, kteří se účastnili ticky rozebrat získané:
sovětské okupace na sovětské straně. Alexandr Dubček (slzy v očích) odle zkušenosti, Oidhalit .a d ů 
těl konečný do Ankary se svojí paní jako československý vyslanec. Z a se- sledně překonat, protisobbu zanechal kontroversi: resignOval z ústředního výboru nebo byl resigno- cíalistioké a pravicové oýán? Z právy se liší. N e že by na tom tak záleželo. Důležité je> že poslední portunis-tické tendence,
zbytky reformistů byly v zasedání ústředního výboru smeteny "na smetiště kter.é se p od heslem
"tržního
hospodářství’ *
dějin V jak říkával Lenin,
Lubomír Štrougal je dnes vedoucí postajvou v e ; struktuře Komunistické v našem, hospodářství
strany Československa. Gústav Husák prakticky ztrácí domovnictví. S Dub- prosazovaly, a zabezpe
Čekem byli odstaveni i slizký úhor Oldřich Černík i zřejmý plaz Karel Po-; čit, aby další rozvoj ná
hospodářství
lácek, d o předsednictva Ú Y postoupili Antonín Kapek, Josef Korčák a rodního
vedl k upevnění ■centrál
bývalý ministerský předseda Jozef Lenárt.
ního řízení, k posílení
•Černík sloužil N ovot ta (a nakonec i jeho u- d a Goldstueckera.
úlohy, plánu a. k jefiQ.
Go
se
v
dohledné
d
o

nému, DubČekovi i H u  přím nos t, .s niž se sna
sákovi.
PoláČďk
byl žil prosazovat absurdní bě .stane v Českosloven zkvalitnění,”
Je to absurdní úkol,
zvlášť nenáviděn, v o d  "socialismus s lidskou sku, není- oficielně zná
borářských kruzích ne tváří” ) , znemožnila pří m o. Důsledně koluji p o  když' víme, že dvacetile
věsti, ,ž'e s-e připravuje té turecké ■hospodářství
jen jako' ministr v N o  mý zákrok.
duheňkovske
votného vládě, ale i ja 
Alexandr Dub cek udě divadelní proces & těmi vedlo k
ko dosazený dozorce v lá dobře, jestliže se z předáky Dubčekovy vlá vzpouře.
dělnickém'' odborovém Ankary
nevrátí.
Se dy, kteří "volili nohaDubček a Ota. Šik ra
hnutí,'
Strougalem u vesla a s mřč
dili decentralizovat a
Plenárnímu
zasedání postavit československé
Nebude překvapením., obnovením stranické a
půjide-ii i Husák jako policejní vlády by byloJ ústředního -výboru před- hospodářství na solidní,
mouřenín,, který vykonal jeho .odvolání z Turecka :cházelo jednání před realistickou
základnu,
k "poradám’’ v Praze sednictva, které "posou na "tržní hospodářství’’ .
svinstvo.
O Dubčekově nové příliš podobné zdvořilé-- dilo rozbor konsolidač
Pokud Československý
"diplomatické”
kariéře mu pozvání Vladimíra ních opatření v hospo dělník nebude vidět :jívíme zatím jenom tolik: Clementise nebo Eduar dářské politice a další (Pokračování na str. 2)
i sovětští "experti’ ’' uvá
žili, že v dané situací je
"Šarlatánství, zatemňování skutečností, nevědecký přístup . .."
lépe mít Dubčeka v de
korativním exilu v T u 
recku. Je to odchod bez
D ne 5. února rozšířily některé západoevropské listy zprálvu, že českoslo
pocty, ale aspoň to není
venská vláda zakázala všechny "nekontrolované styky’ ’ československých
poprava.
, Jeho zřejmá, populari universit a (vědeckých ústavů se svými protějšky na Západe, Citovaly pí
semné pokyny českého ministra čkolství M U Dz
Jaromíra Hrbka rektorům vysokých Škol a ředi
telům vědeckých ústavů, v nichž se píše, že styky
se Západem musí být omezeny na ty, které sjedná
ministerstvo. Všechny ostatní — (včetně studij
ních cest, výměny .studentů, účastí na vědeckých
konferencích a symposiích atd. — musí být nej
prve schváleny rektorem nebo ředitelem vědecké
h o ústavu a jím pak předloženy k rozhodnutí
zivlástnímu výboru ministerstva. Někteří komentá
toři si vykládají nová opatření v Československu
tak, že i dopis čs. profesbra vědeckému kolegovi
na Západe bude podléhat schválení '^vyšších míst” .

Jednostranné university

Stejně mi nevymluvíš, že co oii dělá, je v zájmu
naší lepší budoucnosti, míru 'a pokroku!

Tato opatření nejsou tady’’ se dozvěděli, že
ve skutečnosti tak nová. náhradou ; za- spuštění
Jednalo se o nich -už na opony směrem na západ
"poradě’’ , k níž svolal otvírají se dokořán dve
J. Hrbek vedoucí pra ře směrem východním,.
covníky českých vyso Vědecké a kulturní sty
kých škol a vědeckých ky především se Sovět
ústavů dne 7. ledna tr. ským svazem -májí být
na ■-ministerstvo Školství utuženy takovou měrou,
a formálně je usnadnila že dosáhnou dosud ne
i novelizace vysoko Škol- ; bývalé- výše.
-stého zákona, která hý
Všem novým opatře
la ohlášena koncem loň ním na. československých'
ského roku.
' ■ , ; l universitách, se říká v
Účastníci -zmíněné " p o - . (Pokračování na str. 2)

Někteří se domnívají, že je třeba boj proti
pravící jaksi "přát risky” , kompromisně zakon
čit. Přijmout curnise, které tito funkcionáři
předkládají, nějak potichu je nechat odejít ze
scény a ukrýt na jiných místech. Na. to nemů
žeme přistoupit. Ne proto, že bychom, toužili
po odplatě, alě proto, že bychom tím nic nevy
řešili., Naše vítězství spočívá v tom, že v třídění
pážprů převládne naše skutečně leninská ideo
logie. Takže za rozhodující považujeme poli
tický hoj . . .

;Úř. předseda ÚR ČS. ROH Ján Dužl

JEN PRO MALOU SKUPINU
V těchto dnech se celý svět smutně loučí s velkým
britským filosofem, .i když si mnozí lidé při jeho
hodnocení ponechávají , hodně výhrad k tornu, jak
zvláště v pozdějších dnech života aplikoval svou
teórii v praxi. Bertraňd Russell byl beze sporu vý
znamným filosofem své doby. Stal sc dokonce mod
lou těch lidí, kteří se křečovitě snažili vysvětlit vě
ci jinak, než jaké vysvětlení nabízela jednoduchá
logika. Dovedl, zavírat oči nad událostmi v jedné
části.světa nebo hledat omluvu & vysvětlení pro- ně,
a současně bofriba-šticiký vyzdvihovat menší zla, kte
rá^přinášel život v jiné části zeměkoule.- Dovedl -roz
hodně revolučně -myslet a jednat a. současně;v jiné
věci naivně, důvěřivě mlčet a to i tehdy, kdy jeho
slovo mohlo mít váhu. ■■
'■'■■■
Nechceme se však zabývat hodnocením zesnulého
myslitele, k Určení jeho místa v historií jsou povo
lanější lidé. Všimněme si spíše těch %nás, kteří, zdá
se, chtějí -jít podqbnou,cestou,"kteří si vytvořili syá
měřítka, .sv.é. různé škatulky pro každou část světa,
a do těch se snaží vtěsnat- vše, s čím- se potkávají
v nynějším životě. Vyskytují se ve všech vrstvách
Čechů a Slováků v cizině, mezi “starými” i . těmi
“posrpnovými” , ale u .těch druhých jsou teď ná
padnější. Někdy se zdá, žc používáni obyčejné lo
giky by usnadnilo jejich pobyt venku, že by ujasnilo'
jejich postavení, zamezilo stížnostem, když se někte- rá životní událost nechce vejít do jejich škatulky.
Není například snadně pochopit, co vedlo inteli
gentního “posrpnového” přistěhovalce - k cestě na
československý zastupitelský úřad ' k “legalizování”
pobytu cen ku, když současně nepřestává : zdůrazňo
vat, že by už nemohl žít v nesvobodě. Domníval
se naivně, že se poměry ve vlasti v krátké době změ
ní, že Rusové náhle a bezpodmínečně odejdou? Ča- j
■stějším odůvodněním je, že svým odchodem nechce
škodit příbuzným doma. Neupozorní však na sebe
zbytečně znova, až povolená lhůta vyprší a on se do ;
nesvobody nevrátí? Cestu lze pochopit, u těch, kteří
přiznají: otevřeně,,že si přijeli na Západ přivydělat
peníze a otázka svobody a nesvobody je pro ně pod
ružná. To je'kategorie v jistém smyslu poctivější, ale
tú nemáme na. mysli.
i Je nesnadné pochopit jiné “myslitele” mezi námi,
kteří nepřestali zdůrazňovat “zásadní rozdíly” m ezi;
^československým a sovětským komunismem, kteří si
stále ještě ne,dokáží domyslet nevyhnutelnost kra
chu komunismu “s lidskou tváří” . Jafk nelogicky zni
Vysvětlování zásad režimu, který se pokoušel udržet
diktaturu, diktaturu strany, a k ní jaksi přifařit
skutečnou svobodu občanů, zaručit všeobecná lidská
práva — až r.a právo nejdůležitější, nežít doma pod
diktaturou jakéhokoli odstínu.
Podiv vzbuzují i jednotliví “ teoretici” , kteří váš
nivě diskutují o nutnosti demokracie a současně
omlouvají 'nebo dokonce schvalují události, které
se staly V únoru před dvaadvaceti lety nebo jinak
dokazují, že se neuměli poučit událostmi poslednícn
let, že .nedokázali setřást-5že' sebe indoktrinaci let
předcházejících.
;
•. ■....
I když jsou tito .paši,krajaná-.v cizině v mizivé
menšině, zaslouží sí 'ppzoriidSť iiás všech. Ne proto,
abychom je zahrnovali:výčitkami, abýchom se sna
žili je izolovat nebo rozsévat nedůvěru k -nim. Ne
straníme se- slepců,' Nestraníme se lidí, kteří potře-bují vysvětlení nebo-kteří potřebují Čas, aby došil
sami -k poznání, .které smete hluboké názorové roz
díly mezi 'nimi a většinou nových i starých. Demok
racie a demokraté mají tolik argumentů kladných,
že m ohou. připustit jakoukoli diskusi, že mohou
přiznat nedokonalost vlastní a přitom si stále ještě
udržet nezměrný předstih před obhájci “ svobody”
omezené: diktaturou.
-#•
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Odchod bez pocty
tPokrafiováná se str. U
tiou perspektivu: než na
bubřelé fráze ústředního
výboru strany, nebude
jistě ochoten zapnout.
2a
války panovala
rozsáhlá sabotáž, když
■na to přišlo. 2 a košícké
republiky panovalo heslo
"Továrny patří nám, be
reme ze svého” .
Novoitsného,; doba při-'
nesla jinou
variantu:
"K d o nekrade, " okrádá
svou rodinu.’’ Je poch o
pitelné, že dnešní politidká situace opravňuje
pasivní resistenci dělní
ků, kteří "nebudou dě
lat ha Rusáky’” .
Gustav Husák se prav
děpodobně' snažil udržet
sovětský náraz y přija
telných'm ezích. Byla to
odporná úloha, ale přesto' mů přiznejme (ale*
;spoň - :prozatím)
jistou
snahu.
V Je lépe vyčkat, ják se
yyvine generální Čistka
v řadách členu Komuni
stické strany Českoslo
venska, která bude trvatzbruba půl roku. Jsme
přesvědčeni, že H usáko

vi se vedení státu vymklo zřejmě na vybranou: ab
z ruky. Staiinisté nastou dikaci nebo opovržení.
pili. T o nemůže změnit Podle všech známek p o
ani patetický president litické procesy budou, i
Svoboda, který jenom když třeba v platonické
připomene osud Hádhy, formě.
Snad je to poetická
Petaina*1*a dalších starců,
Ludvík
jimž byly oprášeny růz spravedlnost:
né medaile a kteří by Svoboda, -zradiv svého
li bezohledně zneužití vrchního velitele V roce
1948, nese dnes břeme
politickými piráty. ■
V Komunistické stra no ■zrady, které se na
ně československá nastá něm- dopustili jeho *ková velká čistka. 2 e stra munističtí pobratim ové.
Důležitější však bude
ny bude výloučen kom u 
nista, který :se nezřekne Osud skoro jednoho a
Dubčekova snu o "socia p ů l miliónu nominálních
lismu s lidskou tváří’5 Členů Komunistické stra
nebo který se choval ne ny* Československa. M a
přátelsky v době sovět-*1 jí rodiny, mají zaměst
nání, mnozí mají neyyské .okupace,
2 d á se to možná kru mazateiné vzpomínky na
té,. ale připomeneme ar Jaro 1968. Jak se tí za
mádnímu
generálovi chovají?
LudVíku Svobodovi jeho ■ Otazník není opráv
slavnostní' sllřb; že p o  něn. Otázka pro drtivou
kud bude presidentem, většinu je; jak přežít,
nebudou se-konat poli Podepsali už toho tolik,
tické procesy. Má nyní pokálí se už tolikrát, že

ještě- jedno p ok á n í: a
podpis neznamenají nic.
Bude snadnější'spočítat
ty, jimž odeberou stra
nickou legitimaci, D ou 
fejme, fe se stane zázrak,
ja!k to\ napsali v bibli o
Gedeonových
třech
stech spravedlivých.
Doufejm e, že si tato
menšina pevně vštípí do
paměti, že sovětský "so
cialismus” nelze budovat
ani s lidskou ani s ne
lidskou tváří.
■Dubček spáchal smr
telný omyl. Sloganem o
"lidské tváří” nepřímo
řekl, že dosud panoval
"socialismus” s nelid
skou tváří. Proto, odveta
byla rychlá a krutá.
Spletl si socialismus ne
jenom s teoretickým ko
munismem, ale i se so
větským ■ imperialismem.
Car by byl dneska hrdý
na sovětské maršály a
admirály. .
vrn

573 ' ílampton St.
Hampton, Víc.
Telefonii?-5?56. ■

M . C H R PA
Optlcal Service
Nestojí o nic víc
použít všestrannou
* Šekové účty
* Osobní zápůjčky
* Vkladní knížky
*■ Cestovní šeky
* Služby cestujícím

Zařizování investic
■
■ 4.
Plán osobního spoření ''Kapesní banka”
Vklady s' výpovědní lhůtou na vyšší úrok
Pravidelné poukazy a inkasa
Úschova cenin.
Služba pro zahraniční obchod

National BankPoužívejte raději National Baník

ních školách nebudou,
mocí zůstat 1. "pravicové
elementy’’ .
-Upozornil
také, že pracovní poměr
s vysokoškolskými učite
li bude ukončován v 65
letech veku, ale že se p o 
čítá s výjimkami u těch
řádných profesorů, "kte
ří se jednoznačně anga
žovali ve prospěch socia
lismu’’ . Těch "angažova
ných” je totiž takový nedostatek, že si režim ne
může dovolit některého
ztratit dříve, než je na
prosto nutno.

!' Čistka mezi vysoko
školskými učiteli už za
dala a má jít do značné
Ihlouíbky. Náměstek rni; nistra školství inž. ' J'.
|Podroužek prohlásil na
|lednové schůzi kuítumí|ho a školského výboru
Politické prověřování
{ČÍS-R přímo;, že na vysoučitelů a vědeckých pra
|kých učilištích i na ostat
covníků se má provádět
na týchž podkladech,
které slouží ,k zahájené
mu prověřování všech
členů KSČ. Cesty na Z á 
pad nebudou povolová
ny ani velkým vědcům,
kteří nezodpovědí přija
telně otážky3 týkající se
jejich názoru na sovět
skou bratrskou pomoc v
■-srpnu 1968, kteří plně
neschvalují dnešní Hu?

bankovní službu v National

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

-- v.e .'skupinách "(Affinity. groups) již za
864.70
a v určité roční době též tzv. Charter-letem
za pouhých
# 679.40
Po d r o b n é

informace

ochotně sdělí

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Lt. ColHns St. (roh Elizabeth St.)
Melbourne, V ic., 3000
Telefon 63-4001, 63-4002

OKOLÍ MACEDON
■ '

■ (blíže Sunbury)

20 a 30 akrové parcely
BUŠE
se stálými prameny vody
V Š E C H N Y Z A S T E J N O U CENU $ 5.500
$ 600 deposit, splátky dle dohody s kupujícím
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(Pokračování se str. 1) m ají hrát významnou
nynější, úřední hantýrce roli patřičně rekons trn Oz
"konsolidace ' poměrů’V- vané V ědecké rady. Jed
Při. této "konsolidaci” ním z jejich
předních
(úkolů je dohled, aby se
|na čs-, vysokých Školách
Provádíme veškeré práce optické
věnovala zvláštní pozor
předně, rychle a za levné ceny
nost výuce marxismu-leninismu.

*
*
*
*
*
*

■0

Prohlédněte si tyto pozemky. Z Melbourne::
jeďte novou dálnicí do Tuliamarime,'-pak d°
Sunbury, odkud sledujte ukazatele do Riddella
Creek. Pak pokračujte 1 míli po Ronisey Rd.,
zahněte vlevo do Gap Rd. a jeďte 5, mil.
Pozemky jsou na levé straně.
Volejte" majiteli (M e lb .): 309-2428

sákovu politiku.
. Jak se dívá nynější
režim na úkoly vysokého
školství, vysvětlilo Rudé
právo (13. 1. 1970):
1 "Dnešní vysoké školy
nejsou diskusní kluby,
Hyde-parky a nezávazná
posezení u plzeňského,
jsou to výchovná zaříze
ní, která mají naučit bu
doucí inteligenci využí
vat poznané společenské
i jiné zákonitosti, ovlád
nout vědecký světový
názor, a tedy na nej vyš
ší možný stupeň pozved
nout úroveň vědeckého
uvažování ■každého ab
solventa.”
"Šarlatánstvx, , zatem
ňování
již poznaných
skutečností, ; nevědecký'
přistup k věcítn a dějům,

hlásání .myšlenek nepřá
telských marxismu-leni nis-mu vyučujícími nutně
musí v hlavách poslu
chačů vyvolávat zmatek
a syádět je z cest vedou
cích k pravdám . . .
1 iPřivádět všechny "sve
dené” učitele a studenty
■na cesty "k .pravdám” je
však-pro režiím úkol stej
ně nesnadný, jako p o
dobím snaha na ostat
ních
částech čs. kul
turní fronty.
Bude-li
prováděna diskriminace
nepohodlných učitelů a
jejich
žáků
skutečně
tak, jak si přeje ministr
Hrbek, bude dosaženo
jedině dalšího ■ sníženi
úrovně československého
školství a výzkummetví.
-sV-

ZA6IZUJETE-LI SI BYT NEBO DÚM, PORAĎTE ŠE S NÁMI !
' Jsme-též výhradními reprezentanty pro
Senzační’ dekorační
materiál

FIBREGLASS
K zařízení a dekoracím bytů dodáme vše potřebné
z místního i importovaného materiálu

CxquístttSJfurntóíitnBíí Co. $tá. HtĎ.
1 a Carters A v ě , Toorak Vilíage (M elbourne)
-Telefon: 24-2044
Porada a rozpočet zdarma a zcela nezávazně
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V koloniálnom postavení

Martin Kvetko
— Od 20. ledna se kona s izraelským listem Haá- ho nedostatku zboží na
lo v Praze sezení -komuni ret.z. Píše, že zion ismus trhu byli občané . . . zne
D o politickej terminologie ša dostali pó drultej světověj vojně dva nové
stických’. filosofů a učite společně s Českým a slo výhodňováni proti jed pojm ové (výrazyf politický; sateliť a neokolomalizmus, Oba vyjadfujií oblů politických škol sedmi venským nacionalismem, notlivcům, kteří na zákla
sitáitů Varšavského paktu,- a ntisověitis-me-m, liberali de Osobních vztahů, ti dóbňy stav iíolttíckěj závislosti, vnuteněj malým nářódom a štáíom veťkým i
které mělo ?a motto- he smem a jinými směry plat, bezpracných zisků, mocnosťarrti; sú teda produktem velmocenského imperialismu, A le, predaa
slo-- “.Leninská koncepce hrály v roce 1968 nega šmeliny a machinací si je medzi nimi rozdiel.
neoprávněné
vedoucí role strany - zá tivní roli'. Po srpnu 1968 zfská-valí
Prvý pojem sa |vŘil ,pre poměry, ktoré vytvořila po druhej světověj vojně
kladní princip - budování ■prý opustila Českosloven- - výhody” .
vo.
strednej a ýchodnej Európe Moskva, Je to tedy produkt soyietského
sk-otřetina
osob
židovské
-fPředsednictvo
ÚV
NEsocialismu” . O' den dříve
se usneslo, aby Čs. výbor imperializmu, specifický len pre tuto oblasť. V Moskvě vymysleli aj druhý
b y la . zaháj ema v •Moskvě ho původu,
konference dalších komu — RP napsalo, že se šíří solidarity s- národy .Afri pojm ový /výraz. Přišlí s ním preto, že neboli spokojní $ tým, že mladé tiánistických teoretiků, kte ničím - nepodložené fámy ky a Asie byl reorganizo rody Ázie a Afriky, vymáňújuce sa zo starej koioniálnéj závislosti, nechceli
rá se měla zabývat “ vzrů o - skutečných příčinách ván jako- o-rgán předsed
stající . rolí leninismu- v úmrtí JUDr. Jiřího Šli-t- nictva 'ÚV NF ČSSR a alebo nedali sa primát’ k tomu, aby pretrhali všetky svoje žvazký s bývalou
přítomné .-epoše a kriti ra a. -podle informací1.ti jeho činnost aktivizována koloniálnou mocnosťou. Ich (vzťah k bývaiej materskej krajině —^ aj keď
kou- anitifeomunísmu’’. Obě skového taj e-mník-a min, “v souladu se zahranič bol típlne z oboch stráň korektný
nazvali neokolonializmom.
jednání, měla být přípra vnitr-a .sděluje: “Z průbě- ně politickými zájmy na
zisťuje, že miestňé koAie
~-akočes>kosloven-"
vplyvov a záujmov.
vou k dubnovým osla mu vyšetřování, vyplývá, šeho státu” .
Lenžé iniciativa pri- munístičké -sily Vb zhovám stého výročí naroze ..že -dne 26. 12. 1969 bylo - 7 7 Vláda SSR udělila čty šiký případ ukazuje - aj
oznámeno, že JUDr. J. řem slovenským divadel- ■neštastná -relalízácia tbli chádzala Vždy, ■až 'tvá ~ de s tužbami širokých
ní Leninct.
— Rudé právo obvinilo 61-itr nevychází ze _svého tóím umělcům titul za to pojm ového výrazu sa hádám na případ ru nek om unisti ck ých sku
britského velvyslance v ateliéru n-a Václavském sloužilý umělec: Členu či
Československu z r. 1963 náměstí č. 50 v Praze 1, nohry -Státního divadla- v zase uskutočníía len vo munský - z domáceho pin 'sa chcú žba-viť sáté- '
Sir- -W-illiam Berkera, .že Na místo- byli vysláni, Košicích Jánu' Bzdúcho- sféře sovietsfeeho vply ■prostrédiá, od micstnych litneh-o postavenia.
zasahoyai do čs. vnitřních příslušníci VB, .kteří zji ví, sólistům Opery SND v vu, soví-e-tsfeébo impería- piatych kolon, či1 už sa
T o je-doležitý 'pozna
záležitostí tím, že pod stili,- že dveře do- ateliéru Bratislavě ■Anně Martvo- íizmu. Tu tieto dva-typy nazývali KSČS, alebo tek ani níe natohko p r e '
j
s-o-u
zevnitř
uzamčeny.
ňóvé
a
Juraji
Mart
vodo
poroval . Dubček-ovy re
formy.- Usnadnila mu to V ateliéru byli nalezení ví $ sólistce zpěvohry politickej závislosti sú Lublinsky výbor, alebo vnú tropo litické pmery z
-prý okolnost, -že1 m luví' mrtví JUDr, Jiří Šlitrýsei Nové scény v Bratislavě len vývojovými stupňa- Či to; bolí staré vedenia krajiny, ktoiá ša dosta
dobře česky a..že udržo-. -svou přítelkyní. Na .zem Gizele Živ-ojnoviěové-Vec- mi vo výboji sovi-etiskej komunistických
stráň, la do postavenia -kůio>
val styky ,-s mnoha. Če řelých nebyly shledány lóvé.
nadvlády; prvý prěchád-' ktoré zá vojny působili v -niá-lného, ako pre medzi- známky.
zevního
násilí.
chy a Slováky již od dob
V lednu se začala od
p b -;
Moskvě. Všetko' sa po národne-politické
druhé světové války. Na Soudní pitvou bylo zjiš klizovat zemina na místě, za do druhého.
těno,
že
oba
zemřeli
na
Je tu však ešte jeden příchode na domácu pó- mery; íeho, ak sa našli
kde stávalo hornické mě
psalo též, že tiskový at.ašé - britského velvyslanec následky otravy kysliční sto Most. Uhlí z nového zásadný rozdiel. Pri vy du. dalo do služie-b poli - v minulosti n,a medžinátví. v Praze Cyril Jonsen kem uhelnatým, Dosavad Dolu Most se má začít tivá raní prvého typu zá
tiky,
ktorá
přiviedla rodnych fórach taki, čo
byl členem britské tajné ním . yyŠetř-o-yáním -nebylo-' těžit v dubnu příštího ro
středoa
výčh
odoe
urop - bolí zhovievaví voči sta
vislostí
malí
totiž
domáprokázáno,
že
by
na
'je
služby a že z ČSSR pro
ku a těžba potrvá nejmé
ce komunistické sily- v ské krajiny do postave tusu politického- sa-telita,
vážel .spisy, které “ útoči jich smrti-měla účast dal ně 1 0 let.
ší osoba.. • Podle před — V Praze zemřel ve vě podmaněných krajinách nia sateiitov.
ly ha, -socialismus” . •preto že ho považovali
— Čs. rozhlas nesmi na běžných údajů znalce do ku 82 let inž. arch. Alois značná úlohu, prvotná
Naproti tomu -iieoko- len za' výsledek iniciati
dálé vysílat žádné písně šlo k -otravě nešťastnou Kubíček, významný český
, prichádza vy obyvatel’štva mešťast- ;
zpěváků, kteří .s-e^ prosla náhodou pří vytápění . architekt a -odborný spi- iniciativu. Vnutenie sa- lonializ-mus
postavenia do strednej a. východhej ných ' krajin, iniciativy
vili 'svými- “ proíestson- ateliéru plynovým spotře ■sov.atef, -dlouholetý před- telítnéh-o
gy” . Jde především o Ha bičem.”
séda Klubu za starou s-tredo- a východoěurop- Európy pod. štitom tas; piatych . kolon; n eok olo-,
nu Hegerovou, Martu Ku — Po měsíčním přelíčeni Prahu.
ským krajinám napomá zvané Rrežnevovej dokt- níálne postavenie - a k é .
bišovou a Karla Černo vynesl <v lednu tr. okres —- Ko-márenské loděnice
aj medžinárodné riny.
Moskva vnucuje holo před rokom vnútecha. Těmto třem uměl ní soud v Liberci rozsu oznámily, že vyrobí v le hali
cům měly být také ode dek nad 32 obžalovaný - tošním roce 300. plavidlo- poměry, hlavně to, či. novů, totáínejšíu závi- né Československu, ne- ■
brány pasy, avšak u Ha. mi, kteří se dopustili v pro Sovětský svaz - mo už skutočné, alebo len s-losť bez ohhadu na móže nechať nikoho, na.
ny Hegerové' se to- po-dle červenci.m. r. vzpoury ve torovou nákladní loď o
príanie miestnych komu pochybách, že ' í d e ■ o
zprav ‘ zápa-doněmeckých věznici v Minkovicích. 9 ■výtlaku'2.700 tun. Kromě domnělé, ale v medzmá
doteráž- nistických sfcupíh, ba do- flagra-ntné porušenie nálistů nepodařilo, protože. osob bylo odsouzeno do toho- projektuji pro. -SSSR řo dnej praxi
žaláře od tří do pěti let,
zůstala v cizině.
osobní loď, která pojme respektované podeie-nie konca prptí ich prianiu, rodnej a. štátnej suvere— Po dvojím odkladu od. 18 na i až 2£ reku a 5 400 cestujících.
sfér
vel mocenských Vyťvára , ju Vite-dy, ked: (Pokrač. na straně 9)
jezdu přiletěl Alexandr• na- dobti krátší jednoho
,
roku,
všechny
_
trasty
Dub čele 25. ledna do- An,
kary,. aby nastoupil. mí. ovšem nepodmíněně.
sto čs. velvyslance v Tu. — V Praze zemřel nositel 1
recku. Na letiště v An-ku-■ Rádu práce .malíř a s o
ře se sjelo velké množství; chař ’ ' Emanuel Eamíra,
novinářů a davy lidí,, nejznámější stal-inista z
Kromě frází, kterými zásobuje čs. ■režim oby
hodiny večerní po celý týden — včetně; neděle
avšak Dubček odmítl zod; čs; kulturní fronty.'
vatelstvo opět nadměrné, nedostávají se tu Či
a krematoria zpopeíňují denně do pozdních
povědět jakékoli otázky., — Vzhledem k chřipkové
nočních hodím Dále citujeme Rudé právo;
S " Dúbčekem přiletělat ep-idé-mii a nedostatku |onde íéměr ýšechný béžnc životní potřeby.' N e
manželka, ale z jeho tříI uhlí trvaly Školní vánočznamená to vždy, že by věci, které právě chy~
Jedním z vážných příčin tohoto neutěšené
syhů studují dva- nadále! hí prázdniny v českých
bějt v Brně,' n ek lely bez užitku v'K ošicích či
ho
sta/vu
je nedostatek rakví. Ď o roku 1964 kryl
zémích.
všeobecně
do
19.
v Bratislavě.
Plzni, protože dezorganizace zásobovacího syjejich potřebu pro Prahu a okolí-pražský D ře
— Od 16. do 2.0'ř února se> ledna, v některých mímělo konat v Praze zase• stech ještě, o týden déle. |stému je asi stejně vinna na stávajících zásobo
vozpracující podnik. Pak převzal výrobu
i
dání 19členného předsed. — Dnem 1. ledna vstouvacích potížích jako vlivy 'ostatní. Soukromé
pres důrazné protesty —- Průmyslový kombinát
nictva Světové rady círk. pil v platnost doplňující
dopisy líčí často drasticky nynější situaci
v Kamenici nad Lipou pro svou provozovnu v
ví. Čs. vláda však upo- par. 57a trestního zákona,
fronty, šmelení, nedostatek — ,. ale jako ukáz
;
*
který
dává
soudům
m-ožPočátcích, kde se Soustředilo 70 procent vý
zornila stálou kancelář
ku převezmeme raději informaci zcela úřední,
Světové -rady -církví v Že-- nosť ukládat trest zákazu
roby. Zbytek pro české země kryje semilská T o neyě, že toto zasedání vr pobytu na jeden až pět
Rodě' právo je jistěspolehlivým " mluvčím re- ■ fa. V e výrobně v Počátcích mělo jít údajně o
čásE : je nyrií nežádou- let n ; to- buď samostatné
žhmi.
zlevnění o 5 korun, nakonec ýsak byly rakve
nebo spolu s troštem věcí."
[
Dne 12. ledna 1970 se pokouší autor delší
;
zení,
Nový
paragraf
má
^ -Čs. vláda, oznámila, že
dražší. Zatímco dříve měla pražská Pohřební
především
ho článku na 2. straně listu vysvětlit, proč se
mší přípravy na cestui prý sloužit
služba ve skladech vždy zásobu ná měsíc dopře
koncentraci
1.200 děvčat do- britskýchi boji proti
opožď uje doba pohřbů (v poslední době až o
du,
nerovnoměrnou a nedostatečnou dodávkou
studentských pracovníchi kriminality, ve velkých
9 dní, což .znepokojuje obyvatelstvo,, a používá
se sklady vyprázdnily á již po tři roky jé není
. kempů o letošních prázd- městech.
ninách, protože prý zku- — Předsednictvo- vlády [informací, které rrm sdělil ředitel Pohřební služ
možno doplnit ná někdejší úrbtveň. I přes ny
by v Praze J. Reiss- Ten tvrdí, že vetší zdržení
šenosti z minulých lett ČSSR zřídilo ze zástupců
nější zvýšenou dodávku ž Počátek á výpom oc
ministerstev,
v dokazují, že by děvčatai některých
zavinilo předčivším vánoční volno, v n ěm ž' se
ze Semil a ze Slovenska je rakví nedostatek.. 7’
hýla v nebezpečí “ne- centrálních úřadů, Svazu
neplívalo, takže se v pražských zdravotnických
Po takové informací asi lépe pochopíme ba
vhodného- morálního vli-' spotřebních družstev atd.:
zařízeních nakupilo mnoho zesnulých. Chřipko
vu” .a protože kempy ma-- zvláštní skupinu, - která
bičku, která dekovala |v těchto dnech synovi d o
i má .za úkol organizovat
vá epidemie prý na to neměla podstatný vliv,
, jí “ vážné nedostatky V;
Austrálie za zaslané peníze a připsala:
pracovních, sociálních aa boj pr-o-ti korupci a šmeprotože jí podlehlo iv Praze jen několik desí
i hygienických
podmín- líně, Obdobné skupiny se
T . . Předala jsem je X ., který zařídil, ahy
tek lidí. Z ato teď prý jsou Pohřební služby v
tvoří- v krajích á. na ok-rekách” .
pro
mne byla reservována přes T U Z E X rakev,
i
plném
provazu.
Obřady
v
pěti
pražských
obřad.— V článku “ Zionismuss šech. V odůvodnění se
až si jí už nebudu moci obstarat sama . . ď
> praví, že “nelze připustit, I nich síních se konají od 7. hodiny ranní do 7.
a česko sloven&k o-” disku
tuje bratislavská, Pravdaa aby v. období přechodné

Rakve a pohřby

HLAS

-4 -

DOMOVA

9. 2. 1970

N A T É T O STR Á N CE PŘ IN Á ŠÍM E D V A N Á Z O R Y , O N I C H Ž B Y SE M ĚLO H O V O Ř IT . V P O D O B N Ý C H D IS K U Z ÍC H BUDEM E
PO DLE PO TŘ E B Y P O K R A Č O V A T , P Ř IČ E M Ž N E B U D E R O Z H O D U J ÍC Í, Z D A REDAKCE S U V E Ř E JN Ě N Ý M I N Á Z O R Y S O U H L A S Í ČI
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HD

PO ČEM SE NÁM STÝSKÁ?

PŘÍLIŠ LACINÉ
Robert Kuklík, Sydney
Že vášně jsou koně lidského vozu, tvrdil Platon. Tento velký filosoú se
vsak, pokud je známo, nevyjádřil, co se stane jv případě* kdy opratě tohoto
vozu se přetrhnou a koně se splaší.
Na tento problém dává v jistém smyslu odpověď myšlenkový obsah člán
ku Marcely Čechojvé — "Párek v Koruně’’’, uveřejněný v předvánočním
Čísle "Hlasu domova’’.
zpětná vazba kladného
působení na realitu je
příznivá v globálním mě
řítku, i když konečná
identifikace s danou o b 
jektivní realitou je nedo
sažitelná. Proto neobjek
tivní a neorganické rou
bování vulgárně inter
pretované
marxistické
ideologie do sociálních
podm.ípek ležících v ča
sově
jiné
historicko-ethické rovině .způsobi
lo _porušení rovnováhy
vni-trospolečenského na
pětí a tím i zánik kolek
tivních sociálních me
chanismů,
které' jsou
schopny
udržovat
v
adekvátních mezích p o
tenciální nebezpečí imanentních sil
lidského
Dá .se považovat1za je d 
subjektu.
nostranné, že kauzální
sociální premisou popsa
Avšak tento symptom
ného d ěje je "zvrhlý není pouze jakýmsi okomunistický
systém” !;h raničeným
sociálním
pifodící takovéto zlo,
specifikem právě proto,
čtenář je bohužel opět že fenomén' zla se nero
zavíékám na cestu názo dí v lůně myšlenky, při
ru čpícího
politickým váděné na svět tvořivou
fanatismem opačné so schopností lidského du
ciální polarity než je ta, cha, ale v momentě její
kterou článek tak pla komunikace, zevní inter
menně kritizuje- Stagna pretace
a
objektivní
ce takovéhoto ideového aplikace,
arzenálu pak silně vy
Hovoříme-li tedy o
znívá v konfliktu autor potenciálu
sociálního
čina kvalifikovaného u- zla, musíme připustit
skutečnění emocionální existenci této kategorie
aplikace s nedostatkem jako nedělitelné a všu.objektivně
fundované dypřítommé^ s kumulují
analýzy kořenů kore cí se tendencí a projevu
spondujícího sociálního jící se v různé determi
fenoménu.
novaných
momentech

N ejde snad ani tak o
.to, že článek je střižený
pjjesně podle. Šablony
anticipovaných
morál
ních potřeb Českosloven
ského uprchlíka, kdy do
rámce
melancholické
atmosféry nadcházejících
vánoc, je zasazena sen
timentální kontemplace
v superposici bezpečí a
spirituální sébesatisřakce
nebytí
v infikovaném,
prostředí.
V podstatě
jde snad o dohrou inten' ci, fungující prostřednic
tvím., emocionálního efek
tu , na* čtenáře. D ějové
expozici
provázené
strmým klimaxem vsak
chybí prvky
hlubšího
analytického'
ro zbo ru.

Není celkem diskuse
o tom, že Marxův ideál
socialismu, aplikovaný v
společenské praxi v pod
statě selhal ve verifikují
cím procesu konfrontace
s touto objektivní reali
tou, b yť - jeho krédem
bylo ;sociální. a ethícké
osvobození. Člověka. Mu.seh totiž v takovémto
konfliktu selhati, tak ja
ko každá ideová kon
strukce snažící se ideální
abstrakcí o radikální po
sun v racionalitě přítom
ného ' světa.

dynamiky vývoje sociál
ních struktur;, vzhledem
k jejich historicko-e.thickému a kulturnímu spe
cifiku. A m ělo-li,' či
má-li zlo barvu hnědou,
černou či rudou, s loka
litou v té čí oné části
světa, jde v podstatě
pouze o různé modifika
ce stejného jevu,, jehož
bezrozměrný a madprostorný charakter nemůže
vymezit jakákoliv geo
grafická. neb politická
hranice, byť by byla
zvaná í Železnou opo
Na druhé straně je nou.
vsak. nutné připustit!, že ■ Viděti. zubožené staré

jako život vesnice ve vý
chodní Sibiři, či perife
rie Moskvy neb Sao Pau
la. Všude tam je možné
psátt články o lidech ž i
jících z odpadků jídel.

Marcela Čechová
Autor vedlejšího článku vyslovuje v doprovod
ném dopise přání “ vyvolat revalentní diskusi na
místo pouhé désikriptivní popisnosti některých člán
ků v Hlasu domova” . Velmi vítáni možnost hlubší
výměny náborů, neboť se domnívám, že ani jedna
E diskutujících stran nezůstane osamocena, a že tedy
nebudeme tlumočit pouze individuální pohled nás
dvou. Doufám přitom, že mi můj partner odpustí,
použiji.-lř .jazyk značně prostý a. srozumitelný.
Ráda bych začala zjištěním, že během poměrně
velmi krátkého údobí jediného roku .se s naší novou
emigrační vlnou udála dosti, značná změna. Kry
stalizujeme, 'diferencujeme se do zhruba dvou od
lišných směrů, názorově se značně lišících; i -když
některé naše styčná body zůstávají nedotčeny. Zjed
nodušeně řečeno; jedna Skupina emigrace se myš-.
lenkověČím dál víc přiklání k filosoficky idealistic
kému světovému-názoru, representovanému pro nás
takzvanou západní demokracií. Druhá skupina emig
race se naopak snaží hledat ideál demokracie a svo
body ve vhodnější aplikaci Marxova socialismu.
Uznává přitom, že — použiji slov pana Ku-klíka —
“ socialismus aplikovaný ve společensKé praxi v pod
statě selhal” , nepřestává však věřit, že kredem so
cialismu bylo sociální a etické osvobozeni člověka.
Z tohoto v základě se lišícího' pohledu pak vyplý
vá řada nedorozuměni v- našem vzájemném styku.
Zatímco iprvmí skupina- “ obhájců západní svobody a
kapitalismu” je obviňována z jednostrannosti, neobjektivnosti a povrchnosti, druhá skupina emigra
ce prohlašuje, že český a slovenský národ netoužil
po demokracii ' západního typu a že socialismus s
lidskou tváří by byl mohl lidu phnést spokojenosta štěstí. Pan Kuklík přitom: poukazuje na skutečnost/
že na Západě také existují sociální problémy a že
jde tudíž o otázíky zcela nadpolitioké.
Pan Robert Kuklík mne zařadil do první skupiny
emigrace, čemuž se nikterak nebráním. Jsem-li “ zašfcatuik.ována” , mohu alespoň o to volněji a bez zá
bran sledovat, jaký myšlenkový postup a krystati,
zaee názorů mne od srpna 1968 do této idealistické
škatulky přivedly.
Není diskuse, o tom, že Marxův ideál socialismů,
zklamal při své aplikaci, říká pan Kuklík ve svém
Článku; [Má pravdu. Není, doufám, ani diskuse o
tom, že dnešní socialismus, jak jej vidíme prakti
kován v Československu i v Sovětském svazu, se
vyvinul právě z Marxova, učení, prřkořeněného Le
ninem a řadou dalších ideologů. Pák by ovšem mela
být diskuse o tom, zda Marx měl na mysli'opravdu
sociální a etické osvobození 'člověka; jak říká autor
článku “Příliš laciné” .
Během svých povinných školních studií marxisrou-Ieninismu jsme všichni měli příležitost poučit
se, že základem učení Marxe a Lenina je zespolečehštění výrobních prostředků. Marx sám jak v Ka
pitálu tak i v dalších spisech dává najevo dosti
krvelaénými slovy, že usiluje- o- víc než o. pouhé
etické a hospodářské osvobození dělníka! Froletariát .má uchopit moc, nastolit diktaturu, zmocnit se
vlády nad světem, přičemž účel světí prostředky.
Pryč s ohledy, pryč s lidskostí, pro holubicí myšlen
ky idealismu nebo dokonce masarykovského huma
nismu není v marxistickém učení místo;
Vzato íbod po bodu, nezdá se mi, že by se- dnešní
praktický socialismus komunistických vůdců příliš
odchyloval od prvotních teorií. Naopak: spíš se od
nich odchyloval slabý a ovlivnitelný DubČek, což
jsme všichni cítili a s úlevou kvitovali. Dubček se
(Pokračování na straně 5)

Není snad již téměř
lidí číhající na zbytky
srovnání
mezi
v pražských jídelních žádné
průměrnou
životní
úrov
automatech je tragické,
jestliže si uvědomíme, ní rodiny žijící na Z á 
že tko lidé jsou jakýmsi padě a podobné rodiny
vlčím, nepsaným záko žijící v současném Č e 
nem ekonomicky ode skoslovensku.' Ale co .li
psáni jako sociální para dé, kteří, v obou těchto
zité. D ůchody pohybu případech neprojdou sí
jící se v současné době tem kritérií ekonomické
na. úrovni životního mi efektivností? A tam již
nima ve srovnání s prů asi jenom nepůjde o še
měrnou reálnou mzdou, divou stařenku či jenom
rozhodně .nesledují trend o sociálně diskvalifiko
inflačních tlaků tak ja vaného černocha na dru
ko mzdy a platy pracov hém konci světa. V tom
níků aktivních v pro- to bodě problém přestá
duktiviních i pomocných vá bytí pouze otázkou
sférách zoufale o přežití příslušné politické inter
zápasící Česko slovenské pretace, ale stává se
ekonomiky.
Bylo
by problémem živým, nadvsak naivní se domní pol itickým, p ro blérnem.
vrhajícím
vali, že takováto situace všelidským
je pouze zvláštností če rukavici samým princi
skoslovenskou. Problémy pům našeho lolcálně-řn*
inflace a hoje proti ni dividualistického huma
. zaměstnávají
ekonomy ! nitního názoru.
Skutečný humanismus
celého západního světa
v čele s nejbohatší zemí totiž neizet natírat pří
na -světě - Spojenými slušnými barvami poli
tických doktrín podle
státy.
toho, v které části naše
N ejde však pouze o ho světa momentálně ži
inflací, která rozhodne jeme, Naivita takových
není hlavní příčinou bí to hledisek může sloužídy a utrpení mnoha lidí ti jen k udržení principu
tohoto světa. Jde pře - statutu quo rozděleného
devším o celkový cha světa ve vědomí Udí.
rakter života lidské spo Svět je však jenom je 
lečnosti ve všech jeho den jediný, jakož 'i lid 
sociálních,
ekonomic stvo žijící na něm.
kých, SiOciálně-anthropoA proto silný lidský
logických.a psychologic
modv v článku Marcely
kých aspektech.
Čechové je v celkovém
Na závěr bych pouze kontextu pouze kastráchtěl říci, že jsem měl tem, vyznívajícím svoji
možnost na vlastní oči mělkou sentimentalitou
spatfiti životní tragedií laciné.
lidských trosek živoří
cích. na newyorské BoweČESKÉ O C H O T N IC K É DIVADLO V MELBOURNE
ry. Tragedií bílých i t
Vás srdečně zve na
černých, starých t mlá- j
M A TĚJSK O U
dych existujících v at- !
mos-fé"e drtící hluchoty
sociálního vakua a na
prosté apatie na okrají
společnosti
přebohaté
Ameriky.
A to není jen exklu
zivní Bowery. T o jsou
též "siutns” Baltimoru,'
Chicaga, San Francisca.
Podobný obraz vsak ský
tá předměstí Yokoham y
a Londýna zrovna tak

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 21. února 1970
V SÁLE D O M U Č. 3 D IC K E N S STREET, ST. K IL D A
Začátek v 7 hodin večer, konec o půlnoci
K tanci íiraj*e oblíbený orchestr Edy Zlatého
Vstupné $ 2.50
Přineste si vlastní nápoje
TOM BOLA
LIK É R O V Á LICENCE
RESERV O V Á N Í M ÍST: tel. 459-1992 (H aberová), 50-2953 (Kímlová)
SPO JE N Í: elektrikou č. 4 nebo 4 D ze Swánston St., City
nebo vlakem do stanice Balaclava

HLAS

9. 2. 1970

M
A
R
X
IS
T
Č
ÍE
U
L
A
N
I

F ER D IN A N D

DOMOVA

'Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky,: topení
všeho druhu, přikrývky atd.
W A R T A H O M E SUPPLIES
PEROU TKA

Když Budha zemřel, ještě sto let ukazovali je h o stín v jedné jeskyni. Stín ovsem vyrobili mniši.
Když sověty vpadlý d o Československa a usadily tam své agenty, nqvý příliv rozmnožil exil.
Sovětská invase se udala ve jménu marxismu a tu a tam v exilu vznikly rozpaky nebo i jakési roz
čilení nad tím, že někteří z nově přišlých exulan tů prohlašují^ že se nq vzdávájí marxismu* Někte
ří starší exulanti myslí, že marxista nepatří do demokratického exilu. Je v této půtce mnohé n edo
rozumění. Marxismus všelijak je vykládán a následkem toho neexistuje jediný marxismus, nýbrž
dosti různých marxismů.
Sociální demokraté jsou marxisté, aspoň vždy na jejich sjezdech stála sádrová busta Marxova a
sociálně demokratičtí theoretikopé o sobě nepři pouštěli nic jiného než iže dále rozvíjejí marxismus.
Přes to sociální demokracie několikrát vedla nej účinnější a nej statečnější boj proti komunismu.
Po -první světové válce byla to sociálně demo kra fcická vláda, která zachránila Německo před komu
nismem a poČínála si při tom s energií, kterou jí komunisté do dneška neodpustili. V Českoslo
vensku v téže době, hlavně za pokusu o komunistický puč y roce 1920, demokracie snad by neby*
la bývaláv zachráněna bez sociálních demokratů, to jest, kdyby velká Část dělníků se nebyla posta
vila na stranu demokracie. Sociální demokratismus, jak u? jeho jméno praví, je demokratický a
historie dvacátého století nedala příčinu o tom pochybovat. N ení4í tato historie někomu známa, je
to jeho chyba. Pokud by bylo třeba sovětského svědectví, je v tom, že sovětský komunismus p o 
kládá sociální demokracii za svého nej horšího nepřítele.
Vzhledem k této pře rovat každou svou ideo
de všemi otevřené histo logickou porážku. Snad
rii je ukvapeno předpo- jde marxistický exulant
: kládat, že ' marxista ne- jen za slabou nadějí, ale
. může přijít do exilu ji kdo z nás má dnes mno
nak než s temnými úmy hem více?
Sověty pronášejí slo
sly. Může věřit v někte, ré ' stránky
marxismu^ vo marxismus týmž tó
aniž by tím oslaboval nem jako slovo: mlčte!
nějakých důvodů se
svůj
demokratismus.
Může dokonce věřit, že .jiní. zdá, že marxismus
sleduje záslužný cíl: vzít jim dodává dobré svě
sovětskému komunismu domí, .ať dělají cokoli.
výhradní právo na mar Nepochybně užívání slo
xismus, které si osobuje. va marxismus jim dodá
Může myslit, že je s ch b - vá přesvědčení, že jed 
■pen dokázat, že marxi nají v souhlasu s vývo
smus mluví proti sovět jem historie, neboť, hi
skému komunismu, ne storická proroctví byla
pro něj.
jednou z hlavních M ar
Sověty mají své důvo xových čmilostí. Marxi
dy, proč se houževnatě stický exulant může pod
drží slova marxismus. sovětský marxismus p o
Spatřují v tom nějakou ložit leckterý podkop.
' výhodu pro sebe a mar
■Roku 1891 napsal En
xistický
exulant touží gels: "Chcete, ; pánové,
jim tuto výhodu od e vědět, jak vypadá dikta
jmout. Nevíme, jak vel tura prolétá ríátu? P o
ký praktický význam by ! hleďte na pařížskou ko
.•pělo, kdyby se tnu to munu.” ' Co uvidí, kdo
podařilo, neboť sověty na ni pohlédne? Paříž
dovedou dokonale ign.o ■ ská komuna, volila na
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základě
všeobecného
hlasovacího práva, p o 
slanci byli voleni na krát
kou dobu a mohli kdy
koli být voliči odvolám,
jestliže je zklamali.
Nikdo rozumný nebu
de se zdržovat u toho,
že také v sovětském re
žimu bylo zavedeno vše
obecné právo hlasovací,
protože toto právo b y 
lo změněno ve všeobec
nou povinnost hlasovat
pro vládní kandidáty,
když nikomu není d ovo
leno postavit kandidáty
jiné než -ty, na nichž se
vláda usnesla. A pokud
se týká práva voličů o d 
volávat poslance, jaká
to nesmírná, často zuři
vá nepodobnost s paříž
skou komunou!
Na jaře 1968 vyšel v
Československu
Mani
fest dvou tisíc slov, v
němž bylo žádáno, aby
voliči mohli odvolat ty
poslance a funkcionáře,
kteří je zklamali.. Sově
ty tím byly rozčíleny ví

ce než čímkoli jiným a
vychrlily, na to celé své
názvosloví - od pravě ú■chylky až po kontrarevolucx, Nakrátko vtrhly
do Československa, áby.
zamezily takové volič
ské privilegium/
Mohl by .tedy marxi
stický exulant vidět .své
poslání v tom, že bý mi
mo jiné, odhaloval rozdíl
mezi sovětským, zřízením
a pařížskou komunou,
kterou Marx a Engels^
milovali. A mohl by o d 
halit i zřídlo, z něhož
■tento .rozdíl vyplývá.
Marx a Engels v K o
munistickém manifestu a
vždy potom vyslovovali
víru,'ýe za komunismem
bude .stát "nesmírná většma’!, a proto se demok
racie nebáli, nýbrž při
volávali ji. Bylí přesvěd
čeni, že ne socialisté,!
nýbrž
buržoasie
má
všechny důvody obávat
se demokracie a strojit jí
úklady. Roku 1895 En(Pokračování na str. 6).

REW C0NT111ML BUTCHĚRS Pty. Itd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. M
3 2 6 Migfa Street, iCew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N AŠE S P E C IA L IT A :
uzená šunka a
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru, * ' Máme též na skladě jelení maso z N . Zélandu.
Elektrika z City: Číslo 47 /z Colíins St, po V icto ria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 / z Flinders St. po Brigde R d ./, zastávka č* 38
Telefon: 86-7178

210-212 Barkly St., Footscray, Vic.
Tel. 68-3991 nebo 689-1430 .
iMIuvítíiefaeMUř
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Po čem se nám stýská ?
;ČPofcráčováni ise
^4)'- \
zoufale snažil, vtěsnat tuto odchylku mezi řádky
marxistické teorie. Pochopitelně sě údu to nepodaři
lo, neboť je sice možné obléci vlka do beránčího
roucha, není však možné změnit jeho vlčí morálku.
Z tohoto zjištění pak lze vyvodit jediný závěr: že
totiž nikoliv chybně -aplikovaný socialismus, ale- již
iama jeho podstata je špatná a nehumánní. ■
iMnozí z nás ztotožňuji slova “ socialistický” a “so
ciální” nebo dokonce “socialistický” a “humánní” .
Ovšem chtít sloučit socialismus s humanismem je
jako pokoušet se sloučit oheň e vodu. Přitom zde
riáprosto nejde o pouhé slovíiokaření, neboť z nepo*;
chopení základní definice slova socialismus mohou
vzniknout dalekosáhlé, nikoliv pouze teoretické
omyly.
:
Ve světle tohoto zjištění bych chtěla navázat na
pana Roberta Kuklíka, který říká:' “Vidět zubožené
staré lidi, číhající na zbytky v pražských automatech,
je tragické, jestliže si uvědomíme, že tito lidé jsou
jakýmsi vlčím nepsaným zákonem ekonomicky ode
psáni jako. sociální parazité .1:. M y s l í m , že nejde o
“jakýsi” a “nepsaný” zákon, ale o zákon přísně lo
gicky vyplývající z teorie socialismu a komunismu.
■ Každý člověk je svou podstatou individualitou,
toužící po osobním vlastnictví. Socialismus tuto při
rozenou -lidskou potřebu potírá. Kdyby lid Česko
slovenska opravdu toužil budovat socialismus, pak b y ;
se nechytal jakékoliv možnosti soukromě podnikat.
Máme tisíce drastických příkladů, jak třeba český
rolník “ toužil” po zdruástevnění svého majetku
Máme i příklady z přítomnosti. Vláda doma má
plně ruce práce ■:s potíráním “kapitalistických élameníů” — taxikářů, prodavačů suvenýrů v poulič
ních Stáncích a drobných řemeslníků, kteří sě ne
ustále prodírají skulinkami v temném příkrovu pa
nujícího socialistického řádu.
A. vůbec, už nejde O' různé modifikace stejného je
vu, jestliže i na Západě existuje skupina lidí méně
bohatých nebo i vysloveně chudých. Neměla jsem
možnost spatřit lidské trosky na newyorské Bowery, nepochybuji však, že existují. Mezi nimi a živo
řícími důchodci socialistického Státu je však rozdíl.
Přinejmenším alespoň ten, že v socialismu přeci ne
působí zákon přirozeného' výběru, jenž jej komuni
stickou propagandou označován za nemravný a dra
vý.
O černošských I bělošských “slums” a ostatních
stínech Západu jsme se po-- dvacet let každodenně
dočítali v československém tisku. Nevím, proč bych
nyní nemohla upozornit na to, že ještě větší bída
existuje ve státě socialistickém .— i v tom, který o
sobě říkal, že rná lidskou tvář — a že je to opravdu '
existence zákonitá. Bída důchodců Československa
není dána inflací, ale tím, že celý život odevzdávali
svoji pracovní sílu výkořisťovatelSkému státu, jenž.
nemůže být žádným zákonem přinucen plnit své,
závazky vůči starým lidem prostě proto, že si záko
ny vytváří sám. Nejde tedy o problém nadpolitický,
ale o otázku vysoce politicky laděnou.
Nevidíme-li-se dlouho se známými lidmi, začneme
poznenáhlu zapomínat na záporné stránky jejich
charakteru a -připomínáme si pouze' pěkné zážitky.
.Stejné j,e, opustíme-li najednou režim, pod nímž
jsme 'strávili větší část svého-života. Tím se dá vy
světlit, že.si někteří z nás začínají poměry v socia
listickém -Československu lakovat na růžovo. Rok a
několik měsíců by však měla být příliš krátká dobá
na to, abychom zapomněli úplně.
Zdá se mi, že mnohým z nás se stýská nikoliv
po kolektivním způsobu života a socialistických vy
moženostech, jak tvrdí, ale po některých průvod
cích zjevech socialismu, na něž si pohodlně navykli.
V republice se kradlo
zde se to jaksi nepředpo
kládá. Mnozí z náš se doma při .práci zrovna nepře
trhli — tady musí dělat. Doma jsme mohli svalovat
odpovědnost jeden na. druhého
zde se musíme
starat sami o sebe, což není příliš pohodlné. Domní
vám se, že každý z nás by si měl uvědomit, po čem
se mu vlastně stýská — možná, že by se zastyděl.
Omlouvám, se ,' jestliže jsem snad dobře neporo
zuměla některým formulacím v článku “Příliš la
ciné” . Jazyk našitch matek může někdy 'být zapekli
tě složitý. Jestliže jsem však rozuměla dobře, pak
■musím znovu opakovat, že mezi humanismem a so
cialismem je nepřeklenutý rozdíl a že ideály huma
nitní nelze vydávat 'za ideály socialistické.

-
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Marxističtí exulanti

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

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Vietoria Sts., Ríchmond, Víc.
Telefon: 43-4782
nebo: 104 MiUers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281;
! Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

NEMOC
LÉKAŘI

ÚRAZY
D É T I ....

N EPŘIPU SŤTE
A B Y T O Z K A Z IL O
V Š E C H N Y -VAŠE
F IN A N Č N Í P L Á N Y

:

(pokračování se str. ój
gels učinil některé závě
rečné poznámky ke K o 
munistickému
manife
stu. Psal;
í "Zdařilým.
uplatně
ním všeobecného hlaso
vacího práva nastal zce
la nový způsob proletářského zápasu. -Buržoasie
a- vlády začaly sě mno
hém více bát legálních
než ilegálních
dělnic
kých akcí. Ironie světo
vě historiepostavila
všechno na hlavu, Nám,
revolucionářům a rebe
lům, daří se mnohem, lé
pe- s’ legálními me dioda
mi.- V legalitě. dostává
me pevné svaly a růžové
■tváře.'■'

nastalo nyní v Českoslo nu a právě reformují čevensku nejpečiivější vy skoslo v enskou komumhlazování těch, kdo kdy stícnou stranu tak, aby
něco očekávali od větši se co nejméně podobala
ny nebo nadhodili, že většině. Vědí, že mají
s nimiž
většině snad patří nějaká sobecké cíle,
většina nikdy nemůže
práva.
souhlasit.
Lenin pohrdal princi
Poněvadž Marx tak.
pem většiny od šatného trval na tom, že za ko
začátku svého politické munismem.
bude stát
ho života. Pravil svým "nesmírná většina” , mar
železným tónem; "K o  xistický exulant se může
munismus ’ jě centrali dále ptát, zda sociali
smus a byrokracie.” % smus, který sešel s cest
Marxovy a Engelsovy většiny, nesešel také s
koncepce sovětští komu cest marxismu.
nisté podrželi jen tolik,
Roku 1848, když v
že někdy také ráčí vyslo
Evropě zuřila svobodo
vit slovo ''demokracie” ,
myslná revoluce, Marx
alby jím přikryli nejne
ji nechtěl hned proměnit
demokratičtější zřízení.
v revóiuci proletářskou
Slova "nesmírná větši
Historie dala Engel
a chtěl Čekat/.až nejdří
na” pak už vůbec nikdy
se vi ’ za pravdu.- Dem ok
ve zvítězí buržoasní de
nevyhovují. N a otázku,
racie, všeobecné hlaso
mokratická revoluce pro
co znamená demokracie
vací právo hluboce proti feudalismu, až potom
bez většiny neodpovída
měnily západní společ
dozrají
hospodářské
nost a tam. kde jsou sil- jípodmínky a vědomí děl
:ně a cílevědomé dělnic
Kdyby demokraté p o  níků a socialistická vět
ké odborové organ isace, třebovali, aby Marx jim šina se Utvoří. Nevěřil,
-tám dělnicí - ve srovná- schválil jejich víru, mat- že socialismus může být
.ní s jinými - v kritických . xističtí exulanti mohli nastolen ‘ teroristickou.
chvílích patří spíše; m e-’ by jim toto schválení o- činností nějakého Jakozi privilegované vrstvy, patřít. Bez nej menšího b ruského komitétu.
T o z. toho prostého dů vlivu na sovětské chová
Marxistický
exulant
vodu, že -demokratická ní ovšem. Sovětští ko mohl by připomenout a
vláda potřebuje - za se- munisté- dobře vědí, že, dokázat ještě jiné věci:
bpu většinu, Z -téhož dů ačkoli se slova marxi že Marx diktaturu p o
vodu nyní také američtí smu drží, opustili M ar kládal za přechodné očernoši m ohou' spoléhat, xovu politickou koncep patření, které co nejdří
že dostanou, co'spraved ci a přijali za ni koncep ve bude nahrazeno de
livě chtějí,
ci Leninovu. Ani je ne mokracií. Nikde v M ar
•Marxovy a Engeh napadá toho litovat. V y  xovi není náznak, že by
sovy víry' v "nesmírnou vinuli v sobě dokonce očekával, že "přechodvětšinu” nic "nezbylo v jakousi štítivost k větši nost” diktatury se roz
sovětském
komunismu. ně. Chtějí malou, ne vel táhne po celém půlsto
Pod sovětským vedením kou komunistickou stra letí,

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

S i l SwauwUm St,

Meibourne,

3000-

Ph:

663 2176

' fiegtsiflred to pay GťrniniónwesUh Medieal- and 'Hospítaf Sersfifjís
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D O M O V A

OČI?

L,V.'i: Bolí Váa hlava?
Noste brýle od O P T A I

OPTO
Itapitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vaším příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Také by marxistický
exulant mohl ukázat na
.to, že Marx nikdy nepo
mýšlel na ustavení zvlášt
ní komunistické strany a .
na její krutou, nadvládu
nad jinými socialistický
mi stranami. T o vše by'
marxistický exulant mphl
dokázat v debatě se so
větským komunismem kdyby sovětský komuni
smus- připouštěl nějakou
debatu se seboit.
Pokud nás se týká,
věříme, že marxističtí
exulanti takto hpdlají
užít marxismu a že mar
xismus' sám je neodsuzu
je k tomu, aby byli zrád
ci demokracie.
V edle tob o
raarxi-1
smus je ovsem ideologic
ký sýstém, který vyhla
šuje o sobě, že sám jedi
ný je schopen vyložit
sivět a život a odhalit
všechny skutečné příčiny
toho, co bylo a co bude.
Kdybychom se zabývali
tímto nárokem, bylo by
to dosti negativním způ
sobem.

"IA7CYS FABRICS”
prvotřídní dámské
látky, konfekce,

■šijeme šaty na míru
Mluvíme

česky

150 Crown Street,
WOT/I.ONGONG, NSW

lokále okem dobyvatele m .nadýmá nozdry, až mu £

naběhl nos. “ Padavce,” žasnou vdovci,
.|té“tynámahy
znáš ž ív a t ...” Ale ženy, zdá se, nedbají o do

František Němec
1byvatele. Ženy vůbec nepodléhají dobyvatelům tak,
jak se za to obecně má.
MILIONÁŘKA OKEM PODMANĚNÁ
“Jděte,” velí Padavec vdovcům. “Jděte, jakoby
Pánové Vochoz a Švajc na léto ovdověli. Ale řek
nu vám rovnou: to. jsou taky slamění vdovci! Běhají, ■do chodbičky. . . Tam jsou dvě a čekají ma v á s . . .
po Praze a pípají jako. kuřata.'Pan Padavec se na ně Okem jsem. jim všechno pověděl —7, a daly mi zna
chvíli dívá' s něžným, opovržením a pak povídá: mení . . . Řekněte jen, že jste. mí- přátelé .,,.” Vdov
“Hernajs, nebrečte talk, kubo.vé! Vezmu vás na ci. nadšeně vybělili; Po dlouhé době se vrátili rozpa
flá m . , / 1 “Jujda!” zapištěli slamění vdovci. “Na čitě:1 “ žádné dvě tam nečekaly, v chodbičce, nikdo'
flá m .. , Dáme si do nosu!” “ Seženu společnost,” n e b y l,..” — “Kubové!” mumlá Padavec. “Packalo
ipavídá [pan Padavce, pomrkávaje. Vdovci se zateíe- v é . . . Jakpak v chodbičce . . . Před vinárnou js o u ..
hli, “Jujda, společnost! Cto ty, kluku stará, všecko Jedna továrnice a jedna milionáříka . , , Okem jsem
nevymyslíš . . . " '
i si je podmanil. . . Venku mě obě očekávají..
Vdovci dychtivě vyběhli před vinárnu. Široko
:Pan Padavce je mezí vdovci opravdu jakooréL|j daleko obhlížejí kraj. Ale .ulice je pustá. “Ho, ho,”
mezi kuřaty. Sedí ve vinárně a ti; dva mají hlavy mumlá nevrle Padavec, “ s várna je. kříž. Jakpak míponořeny do. talířů. Vidličky se jim kmitají v ru ■lionářka může čekat před vinárnou? Sou u tramva
kou rychlými pohyby, .až se omáčka rozstřikuje. j e . . . Zaplaťte řád, musím: za nimi, netrpělivě mě
Každičkou částí svého zjevu hlásají do. světa: “Jsme očekávají — vobě jsem je vočima rozvohnil. . . ”
slamění vdovci a: večeříme ve vinárně — j<uch, Vdovci eaprtají za Padavcem ke 'Stanici. Ale.tam ne
juch!" Padavce je pozoruje s hlubokým, soucitem. ní ani, továrnice, ani milionářka. Jenom babka s
; Upíjí ze sivé skleníky přísně a znalecky a jeho krha- preelíkama Čeká na. poslední tramvaj.
vé oko krouží po. lokále. Oko. praví: “Jsem dobyva
“Měly .svůj vůz,” mumlá Padavec. “Vbnromnej'
tel žen!”
bourák.. . Kynuly mi na pozdrav, když vodjíždě“Seženu,” mumlá, “nic se nebojte . ,. Seženu. . ' ly - . — Vdovci ponuře: hledí do dálek, jak Pada
vec naznačuje. ■
— “ Sežeň!” odpovídají nadšeně vdovci. “Já ..
Před okresním soudem žádají pánové Vochoz a
šeptá pan Vochoz, “já 'Chci takovou s poroěnbovejma
vočima ;.
“A já . ...” žadoní zase pan Švajc, “já Švajc pana Padavce uctivě o prominutí. Nutno po
něco ďábelskyho. . . Slyšíš, Padavce? Něco hodně žádat — jinak by je ještě zavřeli, že pana Padavce
zmalovali. “Vodpustím,” říká pan Padavec. “Ale:
■ďábeM ýho — nejvíc co může ;bejt■■..
Ve vinárně sedí .mužové ® manželkami i mladí mi řekněte, viděli, jste továrnici? A milionářku?” Pá
lenci. Manželky se naklánějí k mužům, šepotajíce: nové hledí do země: “Viděli,,” odpovídají ponuře. A
“ Tatínku, abysxne nezapomněli na navrátila. . . ” A dostali odpuštěno1, — “Tak •vidíte, fcuibové,” povídá
mladé dívky hledí zasněně na hladinu sklenky, v Padavec dobrácky, 'tokem sem váni: je podmanil, a
které se obráží oko milencovo. Padavce krouží po zkazilí ste si to.”
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Karel Pecka: Horečka. Mladá fronta, Praha

Vladimír Holan

Mukl a jeho parta
V rámci třídního boje se komunistické straně podařilo vytvořit novou
třídu obyvatelstva — třídu muklů, trestanců bývalých, nynějších a budou
cích, "H orečka’’ Karla Pecky je nejenom zručně napsaná detektivka ( " H o 
rečka” iyyšla v edici "Kapka, knihovna pro každého” , která publikovala
tak odlišné autory jako Agathu Christie a Arnošta Lustiga), ale i ctižádo
stivý pokus zachytit kus sociologického dramatu, který se v Českosloven
sku odehrává. "H orečka’’ není detektivka v pravém smyslu. Je spíš Kriminalroman, oblíbená četba jv Německu: víte, co se stalo, ale s napětím sledu
jete, jak bude celý případ rozřešen.
Pokud jd e o třídní pohled: muklové tvoří zvláštní společenskou třídu,
ve které se uvnitř komunistických věznic přísně dodržují morální zásady,
dlouho opuštěné společností venku. Příkaz nezradit je hlavní příkaz. Mukl
nezradí mukla, jinak by se stal "bomžákem’’, jedním z opovrhovaných páriů
komunistických věznic. Muklové sí přísně střeží svoji integritu (právě tak,
jak to bylo jv nacistických koncentračních táborech: politický mukl může
Omluvit porušení trestanecké etikety, jestiijže toto porušení bylo spácháno
obyčejným zločincem z povolání, ale bez milostí ztrestá porušení trestaneckého kůdu politickým trestancem). Politický mukl patří k exklusivními;
klubu. Jeho život je nadosmrti poznamenán Pankráci, Jáchymovem, Leopoldovem. Abychom alespoň s nějakým užitkem zneužili páblbý sovětský
román, řekneme, že Pankrác, Jáchymov, Leopoldo v, M írov byla místa, kde
se kalila pravá ocel.
Jeden z odbojných sovětských spisovatelů (Tarsis) řekl, že slušný č lo 
věk, který myslí, může žít jenom v sovětském blázinci, ',Ždá se, že kurážný
slušný Čechoslovák může žít slušně a kurážně jenom (v komunistické trestni
ci. Ž e pro slušného a rozhodného Čechoslováka je trestnice a trestanecký
tábor, jediným místem, kde najde sobe rovné a své vzory.
Pecková
"H orečka ’5
začala náhodným a nepřípravo váným, útěkem
mukla Bohdana. V já 
chymovském dole nechál
za sebou mukla Ládra,
který o jeho pokusu o
útěk věděl, a nadporučíka Rabínu, kterému muk
lové
říkali
"Šachový
kůň” prostě proto, že to
byl jediný z vězníteiů,
kterému to mysilelo.

občanské legitimace. D o 
stane se dokonce i z p o 
hraničního pásma- za ce
nu vraždy železničářské
ho strážce, který se na
neštěstí nachomýtl, když
Bohdan kradl civilní ša
ty, ■ Nic nemohlo být víc
neosobnějšího. Železni
čář se -tam ' prostě vy
skytl - .a zaplatil to živo
tem. Uprchlík z Jáchy
Mukl Bohdan se d o  mova se přesto dostal do
stane z jáchymovských Prahy, kde ho ukryl bý
dolů pom ocí ukradené valý kamarád, úspěšný

lékař.
\\
Bohdan a dr. Mls spo
lečně utíkali před lety
do ciziny. Bohdan byl
postřelen
pohraniční
stráží, ale nikdy nepro
zradil, že š n ím 'byl ješ
tě někdo jiný. Dostal
doživotí, protože v pře
střelce zastřelil polici
stu.
Po: druhé vraždě je si
plně vědom, že ho ne-.
Čeká; nic jiného něž "m a 
řena55, šibenice. T o ví i
jeho komplic, gyneko-

(Ze sbírky “Asklepiovi kohouta” )
lo g Mls, to ví především
í jeho spolumuki Lukáš
Ládr.
Alespoň pro mne byly
nejsiinější
kapitoly, v
nichž se mukl Ládr, v
bunkru, v ledovaté ko
rekci, vypořádává s bý
valým životem. Je to pří
prava na -smrt. Mukl to
.ví a jeho vězníte! to je
nom tuší. Nakonec věz
níte! Rabína
prohrál
svůj souboj. Odsouzený
Lukáš Ládr p od leh l'zá 
palu plic a ■ hladovce,
kterou zahájil jako pro
test pro-ti "nezákonné
mu5’ věznění.
Uprchlý Bohdan i ve
svéin bezpečném úkrytu
mnoho přemýšlí o osu
du svých kamarádů. V í,
že Čím déle bude na svo
bodě, tím těžší -budou
represálie proti ním. U~
prchlík ío ví, ale sitojí
před dilematem: bude-lí
chycen, bude to morální
prohra pro všechny muk
ly v sovětském žaláří.
Musí jít k smrti, proto
že není jiné cesty.
A jde fc smrtí ve spo
lečností (citujeme' tu opatrně z Pecková origí-/
inálu, abychom nebyli
obviněni z hanobení ne
jenom republiky, ale i
československého lid u ),
která je nemocna sociál
ní rakovinou:
"Dnes 1potkáváte dvo
jí druh lidí. Bud’ pitom-

SMRT
Jsme si už dávno tváří v tvář,
ty jako ty a já jako strach.
N ic o tobě nevím. Vis ty, co je život?
A co tvoje oči? Možná,
že vidíš všechno a já jen tebe.
A le to, co je v ženě dole otevřeno,
děsím se políbit jako tvoje ústa
sevřená, umíněná, němá
í cekající i očekávaná . . . • ,
AČKOLI
Ačkoli bydlí na stejné chodbě,
nemohou se nalézt,
možná proto, že se stále
potkávají a že stále
opakují spolubytí
v životech bez osudu . . .
A le až se tam tak jednou mezí nimi
objeví nevěstka nikoho!
VEDRO
V edro přesejpalo hadí penízky
tak dlouho, až si vyhledělo oči —
a teď je to všechno slepé, zaprášené
jako hřbitov, který
rozťali rušnou silnící. . .
Člojvěku se stýská po nářku čejky,
i kdyby Šlo o pouhý močál,
o trochu vláhy . . . A le je to jen
vyprahlost, daná ve psí popelu
z nicoty . . .
A i ten popel je ostouzený prachem
možná jen proto,
že pro krůpěj vína, stékající po láhví,
neviděl jsem tvou slzu . . .
ce, nebo ru‘ské povahy-.
Zřídkakdy
ten
třetí
druh.5.’
"C o si představujete
pod tím pojmem Rus?’5
"Všechny ty do sebe
obrácené lidi, ty sebe-

zpytováče, hluboké du
še, , nabité nejistotami,
pochybnostmi a rozpo
ry, c-dlou -tu dostojevštin,u, jsme toho plni, .všich
ni; tím přetékají, kape
(Pokračování na str. 8)

PAN ŘACHTA KAZÍ PÁNA
“A koupe se,” raduje se pan Kukaň. “Von už má 1 věř vdově,” říká účetní. “ Začne mi kombinovat
Pan ftachta přišel na návštěvu-: v ruce má Hec žrádlo poú říkaný.”
“ A ráno ťuká do klece,” nato a taková vdova (kolikrát zkombinuje ■v ě c i . . . Radě
ji n e ..
a. povídá, že si dovolí jako malou pozornost přinést ■zase pan. Rach! a. “Uvidíš, pod'hadrem nechce b e jt .
milostivé paní kanárka. Pan Kukaň odstrčil man ~ “Von si snad. myslí, že isme taky kanáři,” šeptá
Účetní si prohlíží; vdovu podezíravě. Zdá se mu,
želku a nadšeně ise vrhl na klec: “Jejej, to je -to hez 'blaženě pan Kukaň a pan Rach fa odpovídá:' “ To víš, že pojala- nějaký pláni -Oči se jí lesknou podivným,
ký!” Pak popadl klec a s- výkřikem: .“Já mu dám že jó.” Paní opovržlivě hledí ma ty dva u klece. Vel zvláštním, úsměvem, a 'kdykoli- účetní -kradmo a ne
napít!” zmizel v kuchyni. “ Tak ho- vidíte,” usmívá se ké -mandlové oko zšedlo hněvem a paní burácí: “ Tak důvěřivě vzhlédne, j-ako by se vdovino oko prohlu
paní.. “Je jako- malý dítě.” Paní má) velké mandlové dosít u-ž — vidím, že'ste jeden jako druhéj. Pěknej bovalo v hlubokou, podivně sladkou, přitažlivou
oči upřeny -na pana Řachtu a měkce- a něžně- tiskne kamairádčoft —- to- věřím. Voba Stejní, pacholci — propast. Účetní se rozpačitě odvrací. T eď právě šei .
jeho- ruku: “ Ste ták.'pozorněji” Taiky pan kuchta se v mužskejch si nevybereš. Ale já ,si' muže ka-zit ne vdově na' .střelce, nic vdova kupodivu se jím ne-;
usmívá:' “Žere řepku,” povídá,- “ a jednou tejdně nechám!”
uhnula. Jenom to své hluboké, sladce zvlhlé oko ukousek jablka.
Pan Kukaň to nemohl žalovat — kdepak. Ale pan pírá na účetního. Tomu je najednou nějak dusno,
Z kuchyně se ozývá hvízdání. T-o pan Kukaň před Rachta: -zažaloval a- paní Kukaňová dostala pro. uráž těžce a podivně a -krev se mu žene do tváře.
stírá, že je 'taiky kanár, aby tu malou žlutou bačkor- ku na cti pokutu. Tak':— a kdo byste chtěl toho ka
“Pozor,” mumlá jakoby v mrákotách. “Pozor pře
ce, jdu vám na střelce-.55 Ale vdova neuhýbá. Blížeku v kleci pohnul ke zpěvu. Paní se z .kuchyně vrá nára-?
tila po špičkách, tiše zavírajíc; “ M!á tam prst v kle DÁMA A MAT
a blíže žhne -vlhké oko a přibližuje se vroucí tvář:
ci a nemůže ho vyndat. Ták vidíte, takový je můj
“Vem si střelce — vera si všechno, co chceš!” r Účetní.
Křídlo
a
vdova
Vacardová
hrají
šachy.
muž.” Pan Rachta se usmívá; a paní Kukaňová, vel
úěéíňímu--\ró"j^^
.kruhy- před očima, když tuÚčetní
se
pozorně
rozhlédne
po
Šachovnici
a
pak
najednou zahlédl' měkkou- vdovihu ruku, jak právě
ké mandlové oko rozšířeno něhou, přisedá blíže:
řekne: “ Tak, hrc do báby!” ,a dá'vdově .garde. Vdo vzala ze šachovnice jeho věž. Účetní se prudce- vy-'
“ Sme ták sami!” šeptá, “tak sami!”
Pan Rachta,-se zachvěl: “ Safra, aby mu tam hák va ponuře, zírá na šachovnici a .rozjímá zádumčivé: mrštil. VdovaJS' unylým úsměvem hledí na šachov*"
neublížit. .
Paní vzdychla a pan Rach ta odkvapíl “Takové jsem to měla- hezké — teď abych měnila . nich
do kuchyně za panem. Kukaném. Paní sedí a čeká, dámy, a jestli mi .zdvojí věže, ták to můžu rovnou
“Dejte sem tu věž,” teskní účetní. “ Tadyhle jsem
až se pan Rachta vrátí. Velké mandlové oko- bloudí zabalit,” — “ Tak šup, stará 'hajná,55 hlaholil účetní. vměT ztupl ováné věže — dejte ji sem. Neviděl jsem,
po prázdné světnici a paní rozjímá,, jakého má mu “Šup, šup., maž sr to!” To není správné při šachu " že mi’ na ni jdete.” Vdova: niěkkce-, ale- rozhodně- od
že. Má prst v kleci a nemůže ho vyndat — tak vidí takhle mluvit, účetní dává garde- a přitom říká: mítá: “Dotčeno, dotaženo. Jinak to s- várna nemohu
te, takovéj je můj muž. Velké mandlové oko se pro “Tak, hrc do báby” , anebo “ Šup, stará hajná” , a hrát. To'n ejde o Šahat všechny fig u r y ... Mně, jak
“ Hoj, ty . se na figurku šáhne, tak se s ní musí hr át . . A
hlubuje a hluboko- na- dně svítí v něm obraz pana když vydělá pěšáka, řve jako pavián:
Štědrý večere!”
Raohty.
.
vdova dala účetnímu- mat: “Tak,” pravila měkce.
'■ ■ '
Vdova s povzdechem vyměnila královny a účetní “Jeden zdravotní.”
Ale pan Šachta se nevrací, Z kuchyně to halasí
Uplynul čas á účetní Křídlo si zasmušile- vede
zvláštními zvuky a paní vstává, aby se podívala, eo vesele zahlaholil: “Taik vidíte to, teto!55 —- “ Hennajs,-”
:se tam. vlastně děje-. Vidí muže- -a pana Rach tu, kte sténá vdova:, “neéhte si ty řeči, člověče, vy jednoho vdovu- z kostela. Dotčeno — dotaženo-.'.. Figuru' už
měl v ruce, musí s iníhrát. Zavěsivši se do něho, ne
rak, obličeje přitisknuty na klec1, blaženě se usmí omluvíte — to je vono. To je vaše, čím vyhráváte.
vají, zatímco kanár, hlavičku natočenu, upírá -na ně Ale účetní nedbá .a vesele zdvojuje věže. V radost věsta zahlaholila: “ Tak vidíte to-, teto',” - — “Her
své'zvědavě -oči. “Von si ti vod5obal všecky špriclí- ném oku lze číst: “ T'o víš, že -tě, vdovo, roztrhnu*5' majs, ženská, mech si' ty řeči,” sténá účetní. “ Ty jed
•ky,” šeptá nadšeně pan Kukaň panu RachtcvL' Ten Vdova- by nej r aději- do všeho kopla. Účetní Křídlo noho umluvíš, to je ono-, . Ale mladá paní nedbá.
odpovídá: “Počkej večer ~ to teprvá uvidíš. To to žene do- koncovky -a vyměňuje, na co přijde. Bo Vesele oko volá do světa: “ Tak šup, šup — maž si
“Soudničky” , čs. spisovatel, Praha, 1988
je nejhezčí — ío ňák -n-abyde a je- jako bačkora.” — dejť by nevyměnil, když má o pěšáka-' více-. “ Čert to!55
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PODKARPATSKÁ RUS 1939

FOTOGRAFIE

pr o k a ž d o u p ř íl e ž it o s t
*í/? ' , .
J
i”
- ", . ...
V boji u Gnofeovců dne 15. března dopoledne od- ; Reportáže ze svateb a jiných rodinných události]
(Pokračování z minulého'' čísla)
V Článku “ Bez jediného výstřelu?” popisuje Ota pažily čs. jednotky několik nepřátelských útoků.
■V-laatní slohově zařízený ateliér
Holub další průběh obrany. Podkarpatské Rusi. Pře Ztráty však neutrpěli jen Maďaři. Dělostřelecká pal
ba ohrožovala -zejména III.' prapor 36, pěšího pluku, '■Barevné ssmímky objektů pro realitní kanceláře]
tiskujeme zkráceně.
který zde ztratil 9 mrtvých, a. řadu raněných. V 10
DOMANINSK Ý MOST
Nejlevnější ceny v NSW
Velitelství divize marně žádalo VI. sbor ve Spiš hodin začal ústup ke Kamenici. V úzkém údolí nara
-■Specialista na barevnou -fotografii
ské Nové Vsi o posilu. Bomtoardovací letectvo, které zil nepřítel na další dobře vybudovaný obranný
7 dní v týdnu
nidhlo účinně zasáhnout proti Mukačevu, Užhorodu rajón.
NA CHUSTSKÉM SMĚRU
JAN DRVOTA
a i: přisunovacím maďarským zálohám, již -neodstarPrvní prapor bojoval celé dopoledne 15’ března
tovalo. štáb 12, divize si musel poradit vlastními sla
Photographer
1939 u ČMaděva a teprve odpoledne .ustupoval ke
bými silami.
39
CoUingwood
St., Drummoyue
Sval
ave,
kterou
opustil
v
noci.
Maďaři,
kteří
mě
;'V šest hodn večer zaútočili .Maďaři také v u-žho(Sydney), NSW, 2047
roefekém směru-. První nápor' směřoval proti druž- stečko' vzápětí Obsadili, tím odřízli východní sku
stvům SOS roty DomaoJnce. Ačkoliv na mnohakilo- pině — oběma praporům 45. pěšího -pluku, III. od
Teleíon: 8D326S
teetrovém úseku měla rota pouhých 233 mužů
34 dílu 12. dělostřeleckého pluku i a rotě obrněných
lehkých kulometů, bila, se ve večerních hodinách automobilů — poslední ústupovou cestu na Sloven
statečně s několikanásobnou přesilou a teprve v no sko'. Východní skupina zůstala v okolí Chustu.
ci před nebezpečím obklíčení ustoupila družstva k ; Situaci a bojové akce celé výcho/dní skupiny komp
likovala Činnost vlády Karpatské Ukrajiny a zejmé
Gnokbvcům.
Sosáci u mostu v DomanIncích, kde vedl hlavní na -Sice. Na středním a západním směru byla armahraniční přechod na užhorodské předměstí, již od da suverénním pimem situace a Sičovici neměli na
poledne spatřili roty hon védu odcházející
polní vývoj událostí téměř žádný vliv. Na východě však
Přijmeme
Přijmeme
výzbrojí a s Těžkými kulomety z užhorodských ka se museli vojáci i Sosáci 'bránit jak proti Maďarům,
PANSKÉ KREJČÍ
POMOCNICI
tak i proti Sičí.
sáren.
kteří mají zkušenost
Vološinova vláda v těch dnech bombardovala
V DOMÁCNOSTI
;:Ve čtvrt na sedm zasypali Maďaři most u Domase šitím semišových a
ninců silnou palbou: patnáct obránců však našlo Berlín neustálými žádostmi-o pomoc, o převzetí pro
střed
Met, znalou prací
kožených, oděvů. Dobré
za třemi řadami protitan-kových překážek dobrý tektorátu nad Z r.karpatském. Když německá odpo
v -moderně zařízeně:
podmínky
a
mzdy
ja
věď
ani
Wehrmacht
nepřicházely,
úchýlil
se
Voloúkryt.
domácností .. v . Rosekož i bonus. Přesčasy
jKulomet na užhorodských kasárnech i jeden^ ze šin k nátlaku: sdělil do: Berlína, že nepřevezme-li
Bay (Sydney).
k dispozici.
dvou tančíků útočících na- most vyřádil- skvělými protektorát Německo, požádá kaxpatoiikrajluská vlá
K dispozici j e oddělený
zásahy průbojným střelivem policejní strážmistr Ma da -Rumunsko o okupaci. Teprve potom sdělil. Ber
PACIFIC LEATHERS
pokoj se vším komfor ■
lín prostřednictvím d r.,Kamilka ra. Hořmanna, že ně
tějka.
78 Kippax St,,
tem, TV atd. Vysoká
mecká
ochrana
nepřichází
v
úvahu
a
doporučil
VoV sedm večer se přidalo k pěchotě maďarské dě
mzda. Je třeba znát
Surry Hills
lostřelectvo a minomety. Některá družstva SOS v iošinovr, aby se podrobil Maďarům, V tom okamži
trošku anglicky.
Okolí se již nedokázala/ dále bránit, ale' družstvo u ku'došlo v Chustu k rozkolu. Část Vološinovy vlá
Tel. (Syd.): 212-1577
Tel. (-Sydney) 37-0089
mostu v Doman Incích a dvě další neustoupila ani dy chtěla. kapitulovat, jiní kapitulaci odmítali.
Moc v Chustu pak do rukou převzala zcela Kar
o |krok.
Přijmeme
'
patská Sic v : čele s ukrajinskými extremisty. Ani v
Kolem třetí ' hodiny , ráno zaslechlo- doman inské
této kritické situaci však- nepolevha v protičeské
ŠVADLENY
ttA L lč - SKLADNÍK
družstvo zprava: i zleva .silnou palbu. Ghlas přestřei- zášti.
1
znalé šití semišových a
•ký se stále více vzdaloval do týlu. Posily nedošly. . .
Výrobce obleků přijme
Na počátku náporu Maďarů na mukačevském
kožených oděvů. Dob
PÓ další půlhodině se proto Sosáci od mostu opatrně směru se jednotky 45. pěšího pluku potýkaly a
spolehlivého- muže k
ré podmínky a .mzdy
sflhU směrem k Onókovcům.
balení a vedení skladu.
povstalci, ale současně se připravovaly první opat
jakož i bonus. Přesča
Řidičský průkaz je nut
SLOŽTE ZBRANĚ!
ření proti očekávanému vpádu na východním, chustsy k dispozici.
ný, Výtečný plat d le Ráno 15.' března 1939 se situace podstatně změ ském směru. II. prapor 45. pěšího pluku obsadil
PACIFIC LEATHERS
dohody.
nila, Velitelství divize -rozeslalo jednotkám rozkaz ostrahová postavení u Sevljuše,'' III. dělostřelecký
78 Kippax St,,
k ; ústupu a evakuaci, předaný generálem Prehalou. oddíl v noci na 15. března odejel se 6 děly k Chustu
FINER
FASHIONS ' .
Surry Hills
Vojáci se dozvěděli, že Němci obsazují okleštěný a v izském muničním skladišti naložil.střelivo. Ro
ta
obrněných
automobilů
se
dvěma
tanky,
převza
63 4A Willoughby Rd.,
zbytek Československa. Sičovci. že zálohy přepadali
Tel. (Syd.): 212-1577
ustupující družstva SOS'. V Chustu, musel velitel tými od mechaniků plzeňské Škodovky, kteří je při
WILLOUGHBY
45. pěšího pluku na příkaz Vološinovy vlády propu váželi z Rumunska, se- připravovala na možný pro
(Sydney)
tiútok.
ZLATNÍK *
stit všechny zajaté povstalce.
Tel.:
95-6200
Události
na
hranici
v
noci
na
15,
března
dokázaly,
Přesto,.že další odpor neměl zdánlivě žádný vy
HODINÁŘ *
nebo- 95-3176,
znáte, bojovaly čs. jednotky s Maďary úspěšně1 že tato opatření nebudou zbytečná. První úder vedli
STEVEN VARDY
dále. Velitel divize odmítl [kapitulaci a odjezd od- Maďaři na četu SOS ve Fančikově.
po obch, době 90-8674
(Pokračování příště)
zbrojer.ých jednotek přes Maďarsko. Nařídil probít
590 George St,
se na .Slovensko, do- Polska, a východní skupině do
Sydney
Rumunska. Vojákům a příslušníkům SOS v prvním
Přijmeme
(proti Trocaderu),
sledu: připadl ; těžký úkol umožnil ústup, zadržet
zejména v údolí u Kamenice postup nepřítele do té (Pokračování se siír. 7) rálního rozkladu, který
Velký sklad zlatých aj,
' ŠVADLENY
doby, -než ustoupí celá střední 'skupina od.. Čiňaděva to z každého jak z mok
šperků, hodinek atd.
přinesla sovětizace. če
znalé
šití dámskýcn
a Svalavy k Pcrcčínu a Bereznému.
Opravy se zárukou.
šatů ■střední jakosti.
Když se čs. jednotky shromáždily v Onokovcích, ré myši, každý krófc, kte skoslovenského života,
Mluvíme česky .
Dobré mzdy nebo- prá
zahájily .Maďaři hustou dělostřeleckou palbu a pro rý uděláme, si musíme
a slovenský.
Bohdan je nepochyb
ce od kusu. Velmi dob
to lehké; tanky, oba pěchotní kanóny i obsluhy těž- dodatečně stokrát ověřit,
ré prac. podmínky.
Tel.: 61-8579
kýcb kulometů ustoupily dále, aby zaujaly další li prozkoumat, zrekapitu ně vrah, dokonce troj
Frac, týden 4| d-ne.
nii u. Ncvického Podhradí, odkud do setmění odrá
násobný,
ale
je
vehnán
lovat, rozebrat ze všech
žely honvédy. ,
?
V
e
svobodné
společ
1
NEATER FASHIONS
hledisek
jako falešný do situace, kde nemůže
Z ranního náporu se dalo usoudit, že právě na uždělat ,nic jiného. Pecko nos ti vrah je vrah. Ve ■
pětník,
ale
to
nezname
119 Kippax St.
horodském směru prováděla maďarská vojska hlav
světě Lubíanek a Leopol- ■
ni úder, protože rychlým proniknutím na sever moh ná, že neděláme - podru -, vá ''H orečka” je malý
Surry Hills
li odříznout v zakarpatské, pasti většinu čs. jedno zy, že už dál nepostupu příklad, z něhož by si dovů je někdy nevinný I
(Sydney)
tek. Jejich cíl -ý polskou'hranici — však. stále ještě jeme špinavě, když jsme měli vzít poučení upřím člověk přinucen vraždit J
oddělovala úporná obrana u Kamenice nad Uhom.
ní i pokrytečtí pacifisté. okolnostmi a nezby tno- J
Máďaíf;'se. snažili -tento nečekaný' odpor na západ - poznali, že to špinavě je,
stí.
ním směru utajit, ale německé vyslanectví přesto vůbec ne, to poznání je
DANOVA PŘIZNANÍ
Sovětská
společnost
Tohle 1 všechno není i
sdělovalo;. 16. března .1945'ye 14. 35 hodin z Buda jediným výsledkem, ji (a kterákoli jiná diktá
a
vedení 'knih obstará,
žádná novinka pro otrlé i
pešti/, *žě velitel čs; j ednotek' na Karpatské Ukrajině nak se nezmění nic ani
torská společnost) vy sovětské občany, kteří s e ! registr, daňový porad
odmítl. maďarskou výzvu ,fké. složení zbraní a poo vlas a pokračujeme tváří přirozené podmín
kráčúje v ústupovém boji,
. .*7
alespoň trochu probrali! ce. I z neúplných do
při dalším kroku stejně ky pro činy násilí, které
ruskou historií. Je to kladů. Těl. (kdykoli)
■w
» w « v
v -v
v V ' w ^ v t r v ^ v v ^ v ^ V VrV\rVN rV V n ' V v v p
■nízce jako .při předcho nejsou známy svobodné
67-2792 (Sydney
jenom tragický přínos
zím, dělá se z toho společnostinaší
historii,
jun
.1
7 h 1 123 ď 31 Oxford St,, Bondi jvmctioii
mdlo . . . ”
7 _ý..' ' r •• 1. poschodí, dílny 6-7
Třeba to není zvlášť
’ r'vl; '7
Vchod z New lan d Street
Navštívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit
. .>
Telefon (Sydney): 38-4377 ■
věrohodná próza,
ale
■
'
^ •Máme na skladě, veliký výběr ■
nemůže být sporu, oč
ČESKOU RESTAURACI S DOBRÝM ČESKÝM JÍDLEM
; '^'ý íilN skýeh a pánských kožených kabátů
autorovi jde,
,PQÚŽíváteé■jen prvotřídní1dby ez enýt m á ter iál
Cílem Peckový "detek? ČISTĚNÍ *- OPRAVY. '
Z7& Vlctorfa. St. (proti požární stanici), Kingg Cross, NSW.
ý ) h ,; ,'
Mluvíme česky i slovenský
'tiv’kyM je vyslovit dosah
Telefon 31-7977
morálního marasmu, m o
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PÁTER MÍKA MRTEV
Ve středu v ranních hodinách ■se roznesla nic i/
Čechy a Síováfcy v-Sydney správa, která vzbudi
la'-rozruch; .v deset hodin 'večer předeMzejidh'':
drie, 3. -.února, se -zabil při autonehodě u St. Ive:;
velmi oblíbený katolický- duchovní správce čs. fcoioniě" v-Sydney'55I.efý páter Stanislav Mília, CSsE..
Kdekdo znal ochotu a obětavost pátera 'Miky joc
z výkonů kněžského povolání, tak i z dvacetileté
všestranné sociální- práce mezi čs.- krajany. § jáho
nezištnou-prácí seznámili se plně i nejmnŤJsí čs.
přistěhovalci, lháři přilétali do Sydney. Fater Mi
ka, jehož fara byla nedaleko letiště, by! kdykoli
připraven pomoci každému, kdo pomoc potřebovah--'O.-jeho .oblibě'svědčilo i poslední rozloučení
Y sobotu v 7,30 hodin ráno se konala za řÉěasb
zástupců, -všech tamních' Čs, demokratických organízach a spousty krajanů česká mše svátá v ka
tedrále. Sv.--'Marie a v li);3Q -tamtéž smuteční -requíem, po němž byla1rakev s pozůstatky zesnufřho převezena v dlouhém průvodu Ic poslednímu
odpočinku na hřbitov v Kookvroodu,

DOMOVA

V KOLONIÁLNOM POSTAVENÍ
■(Pokračování se str. 3)
nity,
sebaurčovacieho
práva a vŠetkých iných
iiiedzinárodne - politic
kých ustanovení a usne
sení; že ide 6 nieČo, čo
je najma v totálnoni
rozpore s príainím a ašpiráciami všetkého, obyva
telstva postihmrtej . kra
jk y .
Malý oznamovatel
PŘEKLADY
; českých dokumentů' do:
i I angl. za rozumnou cenu.
u
' - rychle pořídí
:!■
L. ULDRICH
; .39, Liverpool St., Geelong
. Nth., Víc., registr, člen
'Austr. sdružení překladatelů.
d ě k u je m e :
Ant. Slabikoví z GeeinngTi, že nám -umožnil
první pěknou- australskou
dovolenou, .v překrásném,
prostředí své .farmy. ■
B. Pelotiěek
P. Pivec
K. Pospíšil
■Sth. Geelong
P.

Č S .. CHLAPCI

Z MELBOURNE. .
Chete se stravovat v ro
dině v S t Klidě, jako'
jste se stravovali doma a
za výhodnou ce.nu? Vy
září ej te si adresu v .Hí) na
zn. ‘‘Výtečná mladá ku
chařka” .

ŘOENTGENOVÁNÍ
[JE P O V IN N É ’

pro

všech ny

.

O S O B Y STA R ŠÍ 21 LET.
(V Y U Ž IJ T E P Ř ÍL E Ž IT O S T Í, K D Y Ž JE
R O E N T G E N O L O G IC K Á JED N O TK A .
■VE ■V A Š Í O B L A ST Í !
: Přesvědčte se, zda mají všichni Členové
[vaší rodiny včas roentgenoivány plíce. Pro
vádí se zdarma. Kdokoli může- mít tuberku
lózu — můžete být jejím nosičem a přená
šet ji na jiné. Je zvlášť důležité, aby sestarší členové rodiny podrobili tomuto rych
lému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá
zpravidla léčit snadno a rychle, V případě
potřeby delšího léčení se vyplácí živitelům
rodin státní pence, Dozvíte se, kdy bude
rom tgen prováděn ve vašem ckplí. Nebe.
můžete zajít kdykoli do Mass X-Rays, 25
Flinders Lané, Melbournc-Cíty- Telefon:
63-3191................
[The Victorian Tuberculosis Asscciatinn
TB509 Lonšdale Street, Melbourne, 3000.

Usnadněte nám 4aslinvě prácí tím, že.-yyróvpáfě
.- .předplatné na rok 1970 bez opomínáni
Děkujeme
■
MB

Československo se sta
lo sovietskou kolóníou
fakticky 21.
augusta
1968 okupácíou; politic
ky a formálně za návště
vy strankrkej a víadnej.
delegácíe v Moskvě na
čele s Hu.snkom, Svobodom a .Černíkom v októbri 1969.
Československo málo
za. - posledných dvadsať
rokov málo vplyvů na
svoju medzinárodnú a
brannú politiku, odteraz
už nemá vóbec nijaký
■vplyv. Nemá vplyv ani
na svoju vruitornú poli
tiku ani na kadrovú p o
litiku strany, lebo vo
vŠetko-m musí "h l’adať
radu Moskvy” a tam
vždy■najde ochotu; dokonca prv afco o-nejakú
radu požiada.
: Naše šňáhy
•. ŠVADLENY.
na běžné šití, na zigzaig šití nebo na obší
vání, jakož i mladé
^dívky k zaučení
-přijme moderní- to
várna na prádlo s re
gulovanou : teplotou
vzduchu. 3 minuty od
stanice S’th. Yarra.
Přesčasy k dispozici.
Výhodný bonusový
systém; .
TEXWEAR Fty. Ltd.
14 Yarra St.
Sth. Yarra, Víc.
; Tel. 24-6471
HOSPODYNI
.ás-amost. nebo vdanou
' přijme
ultramoderní
domácnost v Tooraku.
K dispozici má vlastni
luxusní byt se' stá A
regulovanou- teplotou
: atd.
Povinnosti: lehké pra
ní a -žehlení, čistění a
trochu vařeni.
Na těžší' práče je v
byte posluhovačka.
Výtečná mzda a pod" minky,
Sjednejte si představe
ní na tel, (Melbourne)
20-6446. '
#

NAŠE KALHOTY ZN.
- “LEGZ” jsou mistrovským dílem
ve světové módě!
Odebírají všichni vaši
! 54 Acland St., St. Kllda,
Vic. Tel. 94-2260
čs. přátelé Hlas domova?

-9Oznamujeme všem přátelům a známým, že1dne
10. ledna '1970 zemřela v Československu ve
. věku 77 let naše maminka a sestra, pani
- A N N A SU D K O V Á — JAN EČK O VÁ
vdova po profesoru reál. gymnasia v Martině
Pohřeb žehem se konal dne 17. ledna v ob
řadní síni. brněnského krematoria a- urna byla
uložena v ktolumfoariu města Prostějova.
Zesnulá působila jako odborná učitelka na
školách různého typu v Prostějově,,,v-e Frýd
ku* v Březně, v Bratislavě, v'Martině, v Kužombenku a v Brně.
JUDr. Charles R. Sudek Maric Kožučničková
oolícitor, Sydney, NSW
Botanická 42, Brno
syn
sestra

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Karla Poláška, který odejel do Austr. po srpnu
1968, hledá kolega, absolv. průmyslové školy železn.
v Šumperku, Vladislavu Boudovou,, zaměstnanou
ař. ve Filmovém studiu na Barrandově, nyní v Autr.,
hledá kolega z Kanady, Hanu Grošovou, která je v
Austr. asi 3 roky, hledá spolužačka z ekon. školy a
přátelé ze Švýcar hledají Pepču Červenkovou, pů
vodně z Bulharska, později z Prahy,, po volánku klo
boučnici, (Syn Luděk studoval ve Francii, manžel
JUra začínal snad v Sydney jako taxikář.)
Plánujete cestu do zámoří
n«b© máte v úmyslu pozvat
své příbuzné ha návštěvu''
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St.. Melbourne, 30SĎ
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme, bezplatně
cestu lodí nebo
letadlem' - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zasíláme dárkové baličky do celého světa

GEN ERAL M O T O R S -H O L D E N ’S Pty. Ltd.
má rozsáhlé . strojírny a tovární zařízení
ve FISH ERM EN ’S BEND,

V IC T O Ř I A

Tyto objekty jsou vzdáleny jen 3 míle od
hlavní pošty v Melbourne a mají pravidelné
spojení veřejnými dopravními prostředky s
City i s jižními předměstími'.
Pro dále uvedené řemeslníky jsou obyčejně
volná místa na stálé denní směny a Časté též
na stálé odpolední nebo noční směny:
Nástrojaři
■Strojní zámečnicí.
Instrument, -montéři
. Sestavovací -motorů
Klempíři (1. třídy)'
Vzoťkaří
Montéři
Elektromechanici
Ostatní řemeslníci z aníoprůmysiu

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

Wardafě Páinting Service
MAJITEL-J. MELIH
,
55 W ahraooga Ave., N oble Park, V ic., 3174
' telefon (po 6.-, hod, večer) : 546-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se 0 mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpočet sdělím- ochotně a zdarma

■

Výtečné podmínky a' sociální zařízení
Pracuje se přesčas, o čemž bude hovor při
Vašem interview. Platy jsou nad stanovené,
sazby .a tedy výhodné. Vyšší sazby se propočí
távají též k -mzdám za přesčas a k prémiím
. za směny.
H LA STE SE O SO B N S
v -pondělí až pátek mezi 9. hod. dop. "a 5. hod.
odp'., v .sobotu mezi 8. a 12. hodinou
U ■
T he Bmployment Offíeer,
G EN ERAL M O T Q R S -H O L D E N ’S Pty. Ltd.
241 Salmon Street
Pért Melbourne, V íc. 3207

9. 2. 1970
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ŽÍDEK KRASOBRUSLAŘSKÝM MISTREM ČSR

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Ka r e l

Janovský

TVRDÝ KURS V ČS. SPORTU
í K nej statečnějším odpůrcům Husákova režimu v ČSR patří bezpochyby mladí lidé, sportovci, na
které už byl tolikrát činěn nátlak, aby odvolali podpisy na manifestu ” 2.000 slov” Í různá pro
hlášení z doby tzv. demokratizačního procesu či; z prvních dnů okupace. Zatímco sportovní orga
nizace byly přinuceny prohlásit za neplatná různá rozhodnutí protisovetského obsahu, ani jeden
ze známých čs. sportovců se dosud nesnížil ke ko laboraci. Představitelé tvrdého komunistického re
žimu se však začínají těmto sportovcům mstít, jak; jen mohou. Zatímco zatknout Emila Zátopka si
ještě nedovolili, jeho přítel a jeden z hlaSvních odpůrců SSSR, který se s okupací ČSR nechce smířit,
šachový velmistr Luděk Pachman, byl už v praž ském vězení na Pankráci několikrát týrán. Správa
věznice oznámila sice Pachmanotvě manželce a příbuzným, že prý se dr. Pachman pokoušel v krimi
nále o sebevraždu, alé pravda se přece jen z vě žení na světlo Boží dostala.
V posledních dnech. — zřejmě i z podnětů výcho- vrátil, -Podle sdělení funkcionářů klubu nedostal uz
donemeokých funkcionářů, — se komunisté snaží ; Vrba v ČSR nové výjezdní povolení. Vrba však není
zlikvidovat i přespříliš velký počet čs. hokejových ojedinělým případem. Stejný osud postihl i bývalé
trenérů i “přestárlých hráčů” , kteří působí v Ně ho'hokejistu Chomutova a Plzně dr. Vladimíra Če
mecké spojkové republice. Z ČSlt se ozvaly hlasy, chům, který-má trenérskou smlouvu s -klubem nejže s. NSR nemá Československá socialistická repub vyšší západoněmeoké hokejové soutěže Bad Nauheilika diplomatické styky a proto jakékoli kulturní : merh. Dp. Čechura pracoval' sice v NSR na němec
a sportovní styky budou omezeny. A ť už vývoj v kou trenérskou licenci, měl však legální povolení k
tomto směru půjde kterýmkoli směrem, Skutečností -své práci. Koncem roku se vrátil ke své manželce
do ČSR -a od té doby se svému klubu neozval, V
je zatím taková:
■ Pro dnešní vládce v Československu je i smlouva německém tisku se objevily zmínky o tom ,. ž e . ny
skutečně jen kusem papíru, sníc víc. To dokázali už n ější Husákův režim považuje start čs, sportovců
v několika případech sportovců, kteří byli .v-zahra nebo trenérů' v NSR za dílo Duíbčehovy éry, a 5 tím
ničí legálně, se svolením čs.. úřadů, dokonce prostřed se prý musí skoncovat.
Této “ politice ve sportu” by nasvědčovala' i skunictvím Praxosportu (který tak získávaTrežimu cen
né devizy), nakonec smlouvy nedodrželi. Tak např. :tečnost, že Věra čáslavská.-Odložilová se měla zú
basketbalové družstvo Oldenburgu v NSR postrádá častnit ■v Ostseehalle v Kielu 14. sportovní slavno
svého nejlepšího hráče brněnského košíkáře Vrbu, sti, pořadatelé však dostali od mí z Prahy telegrafic
který se svolením. Čs. úřadů hrál od října minulého' ké sdělení, že nedostala výjezdní povolení, a to přes
roku za tento tým německé Bundes,ligy. Vrba, kte celou řadu intervencí ze strany známých osobností
rý má smlouvu s klubem Oldenburger TB ria celou západoněmeckého sportu.
sezónu, odejel fn,a vánoce' domů, doposud se však ne*
ČSR ZAHAJUJE S POLSKEM
Za přítomnosti “hokejového diplomata” plujícího
tak trochu v sovětských vodách, Angličana Jáhna
F. “Sunny” Ahearna, bylo ve Stockholmu rozlosoyáno mistrovství světa v ledním hokeji; které -— jak
jsme se už zmínili v minulém čísle HD — bude pro
bíhat bez účasti Kanady, Čs. hokejisté, Měří máji
podle názoru 'kanadských, exper tů velko u šanci i ten
tokrát ve Stockholmu (ve dnech 14. - 30. března)
čestně obstát, zahajují světový šampionát 14. března
střetnutím, s Poláky, den na. to se střetnou se .Švé
dy, 17. 3. 5 východoněmeckými hokejisty, 18. 3. se
SSSR a 20. 3, s Finy. Odvetná střetnutí začínají ve
Stockholmu 22. března a jejich sled je stejný jako
v prvé části soutěže.

V Davisově poháru s Itálií
; Při vylosování letošního ročníku evropských pá
sem Davisova poháru v Londýně bylo čs. družstvo
nasazeno' a zařazeno do B skupiny. Ve své premiéře
se střetne s Itálií a to na.italské půdě, přesto by
— nedej de-li k nepředvídaným událostem — mělo,
postoupit. “ Squadru azzuru” asi nezachrání ani
Australan Martin Mulllgan (který se usadil v Bologni a je oprávněn reprezentovat Itálii), neboť dal
ší členové italského daviscupového týmu .nedosahují
úrovně Čechoslováků. Italský tenis, prodělává gene
rační problém. '
,
■ Kdyby ČSR postoupilo do 2. kola, pak by muselo
nastoupit proti vítězi, zápasu Rhodésie —- Izrael,!
z čehož by mohla být i letos politická zápletka.
Kdyby čs. tenisté proti., Rhodésii nenastoupili, zna
menalo by to diskvalifikaci‘ Z Davisova poháru na
jednu nebo dokonce více sezón, Už v minulém roce
odmítla ČSR 'hrát s "Jižní Afrikou a měla být už'
tenkrát. potrestána. Fimkcionáři ■pořádajícího výbo
ru Davisova poháru si však uvědomili, v jaké situa
ci ČSR je a nevyvodili''z odmítnutí startu s Jižní
Afrikou žádné •důsledky. Čs, tenisté totiž chtěli pro-ri
jihoafrickému •družstvu hrát/' zákaz však přišel z
“ vyšších .míst” . .
:

H okejová liga

Pro toho, kdo soustavně sleduje průběh nej vyšší
čs. hokejové soutěže, je dnes :po 2.6, ze 36. kol 1.
ligy jasné, že z tria, které aspirovalo na přebornieký
titul, se stala už dvojíce. Mužstvo ZKL Brno, které
by to ve vánočním období na zájezdu ve Švédsku,
působí v současné době přehraným dojmem (pro
hrálo na Kladně 2: 3, s Jihlavou 2 : 5 a doma s
Plzní “ usmolilo” dosti šťastné vítězství 2 :1), trochu
se zlepšila Bratislava, přesto největším kandidátem
na mistrovský titul je jihlavská Dukla, Ta se sice v
posledním kole musela na kluzišti v Litvínově spot
■kojit jen s remizou 1: 1, vyhrává však důležité střet
nutí se svými rivaly, a to je nej důležitější.
Tabulka po 26. kole: 1. Jihlava 3'8 b., score 131:: 51;
-2. Slovan Bratislava. 37 b., 3. ZKL Brno..34 b., 4.
Kladno 29 fo., 5. Pardubice 27 b., 6. Sparta Praha,
7, Plzeň ( p o . 24 b.), 8. Košice 18 b., 9. Zlín 14
b., 10. Litvínov 13 bodů.
Kdo půjde do ligy? Tipuji, že se tam vrátí mužstvo
- Motoru České Budějovice (viděl jsem ho hrát na rakousko-italském turné). Hokejisté Č. Budějovic ve
dou II. ligu skupinu A naprosto suverénně. V 18 zá
pasech ztratili pouze bod. Mají tedy 35 bodů, už devítibodový ' náskok před Duklou Písek. Vítězové
všech II. lig budou hrát o postup do 1. ligy kvalifi
kační turnaj.*

KURS ČSR 16 : 1
Do IX. mistrovství svě v. Mexiku samci’ na svě
ta v -kopané v Mexiku tové -prvenství” , prompt
zbývají více než tři & ně odpověděl: “ ČSR, An
půl měsíce, přesto fotba glie a Itálie, a pochopi
loví odborníci se pokou telně i my Brazilei” , Ji
šejí už v těchto dnech ného názoru jsou však
bookmakeři londýnských
tipovat vítěze.
Z osob, které ve fotba sázkových kanceláří. Zde
lovém světě něco zname má největší kurs Brazí
nají; zalichotit čs. fotbali lie - 3 : 1 , dále pak Anglie
stům slavný brazilský ú~ a Uruguay 7: 1, Itálie,
toč nik Pele, který na o- Mexiko a NSR 8 :1, Pe
tázfcu novinářů, “kdo má ru a SSSR 101:1. česko
slovenští fotbalisté jsou
na londýnské fotbalové
burze na 9. místě s kur
Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou
sem 16 : í. A jak jsou
zde ceněni další účastníci
mistrovství světa? Belgie
a Bulharsko 25 :1; Švéd
: H,ks &11' Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
sko
33 : 1,
Rumunsko
, 958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vtc., 3189
50 1, El 'Salvador, Maroko a Israel 100 : 1.

jR. C. Kugler & Associates

Pražští .krasobruslaři, kteří na přeborech ČSR hrá
li vždy významnou roli, utrpěli na letošním mistrov
ství republiky v ikrasobrusleni a tanci na ledě,v Pre
šově nevídaný debakl, když na ně zbyly pouze dvě:
bronzové medaile. Zdá se, že nejodboměji jsou .ve-.x
děny naděje krasobruslářského sportu V Brně a hlav
ně v Bratislavě, kde je jim věnována mimořádná po
zornost a vedou je skuteční odborníci: mistr Evropy
Káral Divín a Hlídá Mudrá (třebas momentálně tré
nuje; v italském Bolzanu, kde je s ní i obhájce titulu
mistra Evropy Ondřej Nepela).
Chřipka poznamenala, šampionát v Prešově:' o b - .
hájee titulu mistra Evropy Ondřej Nepela byl silně:
nachlazen a tak nemohl k bojům o přebornický titul ;
republiky nastoupit. Za této situace neměla soutěž'
mužů tak vynikající úroveň jako před rokem, pře
sto volná jízda novopečeného' mistra ČSR Jozefa
Zídka z Bratislavy nebyla špatná. Ovšem Žídek pry
dokáže více;' pří mistrovství republiky mu vytýkali,
že nedotočil trojitého rittbergera, jeho dvojité sko
ky byly však. jisté, perfektní, nechybělo jim a n i.
potřebné tempo, a fyzický fond. — Ondřej Nepela je
prý i. letos ve výborné formě a může v Leningradě
obhájit prvenství Evropy.
Nejlepší volnou jízdu soutěže žen měla bratislay-'
ská Dráhová (v minulých letech startovala v soutěží
sportovních dvojic), byla však slabší v povinných
figurách, a tak na.. stolec krasobruslařské princezny
Československa, uprázdněný po Haně Maškové, za
sedla Ludmila Bezáková (rovněž'z Bratislavy). Na
přeborech v Prešově byla však handicapována bo
lestivým zraněním (ne však vážným) a musela vy
nechat ve své volné jízdě mnoho prvků, čistě však'
skočila dvojitého .axela, a to —- zdá se —■rozhodlo o
jejím -prvenství v ČSR.
V tanci na ledě se zřejmě nedovedli pracovníci
čs. krasobruslářského sportu postarat o nástupce ně
kolikanásobných mistrů světa sourozenců ■Romano
vých. Na scéně se sice objevuje nová sourozenecká .
dvojice Skotničtíčh' z Bratislavy, která také získala
poprvé za své krátké sportovní 'dráhy přebornický:
titul/ ale není to ještě .ono, co by chtěli diváci.’.'
■Nadvládu Bratislavy v čs. krasohruslení narušili'
v Prešově pouze Fialová s Tůmou z Brna, kteří —
i když k evropské špičce mají daleko — nenašli váž
nější soupeře.
TRIUMF SKOKANŮ V “CENĚ NÁRODŮ”
■Generální ■zkouškou lyžařských skokanů ČSR, Itá
lie, Jugoslávie! a Francie na. mistrovství světa ve-Vy
sokých Tatrách byla tak zvaná Velká cena. národů,
která probíhala na třech můstcích: ve francouzském
Ohamonix, ve Švýcarském Svatém Mořici a v italské
■Cortmě ďAm.pezzo. A není jistě bez zajímavosti,
že ani na jednom se nikomu z cizích skokanů nepo
dařilo porazit Čechoslováky v Čele s Jiřím Raškou,
kteří jsou .skutečně ve vynikají;:! formě. Jiří Raška
vyhrál nejen, soutěž v Chám on ix, ve Svatém; Mořici,''
ale i v Cortmě ďAmpezzo, kde Čs. reprezentanti ob
sadili dokonce čtyři prvá místa.. 1. Raška (82 a 81
m), 2. Hoehnl (82 a 80 mi ); 3. Matouš (81,5 a 8l m)
a" 4. Rydval (82 a 81 m). Českoslovenští skokani
jsou tedy skvěle připraveni na boje ve štrbském
Plese.
’.
Stejné se dá říci i o čs. reprezentantech .pro: zá
vod sdružený. Nej lepší z nich je (čtvrtý nej úspěš
nější sdruženář olympijských her v Grenoblů) To
máš Kučera, který před týdnem vyhrál
teprve'
jako druhý Čechoslovák: v historii
populární sou
těž ve Švýcarském Le Brassus. Jeho největší silou
jsou skoky, i když je i. dobrý běžec. Tomáš Kučera
sice ve své generálce na světový šampionát ve Vy
sokých Tatrách v západoněmeckém Reit im Winklu
neuspěl (skončil až osmý), ale hlavně proto, že při
prvém skoku (nejdelším vůbec)' 77 ni, měl pád, a
tím. byl předstižen, svými rivaly. Kdyby bývalo ne
došlo k tonuto pádu, neměl zřejmě Tomáš Kučera
ani v NSR vážnější konkurenci. Kromě něhu má
ČSR ještě dva vynikající sdruženáře. Je to. Tomášův
bratr Antonín a Ladislav Rýgt. Ti v německém Reit
ím Wink) obsadili v závodě sdruženém druhé, respek
tive třetí místo za Polákem Josefem Oasienicou.
HLAS DOMOVA
■Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
■ li. Moorhouse St./ Richmomd, Víc., '3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ:’ (Austr.) $■ 5.-, jednotlivý
/ výtisk 20 c.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £ stg. 2/10/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádáni
obratem.

