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Zasedání ústřední rady Revolučního odborového hnutí

Jan Piller předsedou odborů
V polovině února zasedala v Praze ústřední rada Čs. revolučního odbo
rového hnutí. H usákova yláda pokládala toto zasedání za důležité, neboť
na něm byl form álně nastolen diktát strany nad odborovým hnutím. V lá d 
ní delegace se skládala z Gustava Husáka, Evžena E rbana a — jakoby ná
hodou — člena předsednictva ústředního výboru K S Č Jana Pillera. Piller
však nebyl stranou delegován jen náhodou. Byl designován ústředním vý
borem K S Č jako nový předseda nejvyššího orgánu zotročeného odborové
ho hnutí. Jako takový by l přirozeně plenem zvolen jednomyslně.
Pillerův stranický ži
votopis je vzorem, živo
topisu s t r a n i c k é h o
šplhouna.
Z ačal
jako
soustružník v plzeňské
Škodovce,
tajemničil,
prošel "vysokou školou
staničkou”
a od roku
1952 pracoval na ústřed
ním výboru
K S Č jako
vedoucí oddělení.
Za
Novotného éry
byl místopředsedou vlá
dy, později se stal ná
městkem ministra těžké
ho průmyslu. Po pádu
Dubčékoivy vlády se stal
tajemníkem ústředního
výboru pro řízení stra
nické práce v českých
zemích.
A le jeho kariéra aparátčika neříká to nejdů
ležitější. Jakmile dubčekovci dali hlas odborá
řům, stal se Jan Piller
předmětem nej ostřejších
kritik a výrazů odporu a
hněvu z dělnických řad.
Kampaň pro

jeho o d -

stranění z veřejného ži
vota vůbec vedli přede
vším kováči.
Jeho zákulisní pleti
chy z něho udělaly ne
náviděného
člověka v
očích dělníků, komuni
stu třídy B il’aků, Indrů
a Štrougalů.

Jeho úkol jako celo
státního předsedy odrcrů je jasný. Piller se tím
netají:
" V prvé řhdě bude

li
zvláštním
teoriím
předsedy Pillera.
Schovávaje bič za zá
dy, nabízí dělnictvu po
myslné vymoženosti:

Slova nikoliv m rtvá

Sir Robert H . Bruce Lockhart má čestné místo v čs. historii

Odešel přítel Československa
D n e 27. února zemřel v H o w e v Sussexu ve věku 82 roků britský spiso
vatel, nolvinář a diplomat Sir Robert El. Bruče Lockhart, který se zapsal vý
znamným způsobem do dějin Československa. Těžko by se hledal druhý
cizinec, který projevoval po dobu půl století tolik
přátelského zájmu o události v naší (vlasti, tolik
snahy pomoci zemi, kterou si oblíbil.
"Česká otázka” vyvsta
kým. diplomatem R. H .
Bruče Lockhartem, když
v Moskvě ve funkci brit
ského

vicekonsula,

stupujícího
-

nejmenším zdržet zákrok
bolševiků a tím umožnit
konsolidaci čs. jednotek
a započetí postupu na
východ.
Jeho

přátelské styky

nemocného

s čs. legionáři v Rusku

konsula

přivedly

generálního
později

za

po

a

přerušeni

R.

H.

Bruče

Lockharta v roce 1920
do Prahy, kam byl po

diplomatických styků polooficielhího britského slán jako britský ob
representanta v Moskvě chodní atašé. Stejně jako
se snažil vymoci povole se v Moskvě naučil dob
ní fc odjezdu českoslo ře ruský, tak ovládl i
venských legií přes V lá - v krátké době češtinu,
divostok
na
západní prostudoval českosloven
frontu. V
chaotických ské dějiny a svým mi
zájmem
o
dnech bolševické revolu mořádným
ce se. mu podařilo při (Pokračování na str. 2)

vykonstruovaný obvinění, povídal soudruh
■■sile — tak se koukej sám přiznat, nebo .. .

V ám , kteří trpíte nejvíce dočasným potlače
n í ^ slušnosti a snášenlivosti v tomto rozvráce
ném světě, doporučuji naději, odvahu a jedno
tu, nejen proto, že v době, kdy pravda je ve
V aší vlasti potlačována, V y máte důležité p o 
slání chránit ji, ale také proto, že věřím bez
podmínečně v ideály Tom áše M asaryka, zosob
něné prjvní Československou republikou a vskut
ku tradicemi Vašeho kmene. Ž e budou trium fo
vat nad tyranu a znovu kvést ve svobodném
Československu je m oje hluboké a nezvratné
přesvědčení.
Robert H . Bruče Lockhart;
(v předmluvě k českému vy dní knihy "Ú stu p
z Prahy” — 1952 F C I )

"Zbavován ím se tako
vých funkcionářů, kteří
kladli na první místo své
Můj strýc je fanouškem na českou .historii. Tak
osobní cíle, kteří z pra jako jin í znají zpaměti žebříček nejslavnějších hvězd,
vicových a oportunistic- světové pop-music, on bezpečně ví, jaká byla po
sloupnost pánů z Růže nebo koho kdy milovala Eliš-,
kých pozic rozbíjeli hnu
ka Přemyslovna. Na takovou zálibu jsem se-dívala
tí, útočili proti jednotě, jako na neškodné stařecké bláznovství. Může . být
bude odborová organi sice., zajím avé. hrabat se, v e starých análech, ..připu

třeba napravovat chyby zace stoupat ve vážnostia deformace v samot nejen u poctivých a so-;
ných základních princi cialismu oddaných pra
pech. Bude nutno serióz cujících,
ale
současně
Piller byl jedním z ně přezkoumat, do jaké bude i zvyšovat svůj vliv
těch, kteří vrazili refor- míry- se podařilo nepřá na spolurozhodování ve
mistům nůž do zad. A n i telům socialismu za při všech úsecích společen
nebude zapomenuto, jak spění některých oportu- ského a hospodářského
se slzavě omlouval proti nistických
funkcionářů života.’’ '
nařčením ze zrady Če v Revolučním odboro
Jako
praktický pří
vém hnutí narušit jedno klad "přijala plenární
skoslovenska.
Jeho dnešní pozice je tu čs. odborového hnu schůze rezignaci soudru
kalkulována jako gesto tí.’’
hů L. Hudce, S. H rziny
K SČ , které dává dělnic
Českoslovenští dělníci a V . Svobody na funkci
tvu najevo, že diktát mají už dostatek zkuše členů pléna ústřední ra-.
strany zničí jakoukoli ností s odborovou politi dy pro politické chyby,
opozici.
kou .stalinistů, aby uvěři (Pokračování na str. 2'i

la poprvé před mladič

Fanatism skončil vždy nezdarem z mnoha d ů 
vodu, ale hlavně asi proto, že učí nenávisti a
krutosti místo přirozen é:laskavosti a vzájemné
snášenlivosti.
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stila jsem, ale frontu na maso za mne Eliška. Pře
myslovna neodstojí.
A ž nyní v exilu si začínám pomalu uvědomovat,
že strýcův koníček nebyl pouze, oddychovou.záleži
tostí a že nám 'historické osobnosti, tlející třeba, po .
staletí v hrobech, mohou i dnes dát odpověď na
leckterou otázku, s níž si nevíme rady. Chyba je v
tom, že tyto osobnosti neznáme a nemůžeme proto
z jejich hlasů čerpat poučení. Redaktorka Dita.Ská
lová napsala před několika lety pro rozhlas seriá l,.
v němž dala hovořit dávno mrtvým velikánům. — a
lidé užasli, jak živá jsou to slova. Dokonce tak živá,
že komunistická cenzura spěšně zakázala některé
části pořadu vysílat.
V současné době jsme svědky velké ■výměny ná
zorů bezi “marxistickými exulanty” , jak je ..případ
ně nazval Ferdinand Peroutka, a mezi .těmi, kteří z
republiky odešli, protože už měli socialismu áž po
krk. Přeme se o to, co je vlastně socialismus a co
znamená demokracie, byla-li takzvaná první repub- lika, o níž. jsme se.po.dvacet let učili, jako o snůšce
špatností, opravdu bez chyby, dohadujeme'se, „zda.
snášenlivost, největší, ctnost demokracie,-není záro
veň je jí slabostí. M ezi ohlasy na polemiku, kterou
jsme otiskli v 3. čísle Hlasu domova (a v níž dnes
na str. 4. pokračujeme, p. r.), je například takový
názor: Jestliže někteří lidé dnes pociťuji, že v exi
lu -musí mnohem poctivěji pracovat, než dřív doma,
není to snad známkou, .že socialistický stát byl k
občanům humánní? A neznamená to na druhé stra
n ě,, že západní demokracie v e skutečnosti humánní
■není?
Humanita je novější slovo pro staré slovo láska k
bližnímu. Komunisty nelze podezřívat z lásky ke
svým bližním, jejich kredem je boj, uchvácení mo
ci, diktatura, .tedy. pohnutky, čistě sobecké.

Člověk je jistě egroistou, ale je otázka,-je-li jen
egoistou, či má-li pr<^ bližního také cit sympatie ne
bo lásky a to cit bezprostřední, -přímý, nikoliv ze
zřetelů zase egoistických. Od přírody má člověk k
bližnímu lásku bezprostřední. Egoismus je snad sil
nější — z toho plyne požadavek vrozenou lásku k
lidem vědomě zesilovat a zušléehťovat. Nejhlubši
argument pro demokracii je víra v člověka, v jeho
hodnotu. Eticky je demokracie zdůvodněna jako po
litické uskutečňování lásky k bližnímu. Demokracie
spočívá v důvěře v lidi, v lidskost a v lidství..
Byl-o by. možné zeptat se, kolik opravdové, nevypočítavé lásky k člověku má v sobě marxistická fi
losofie, když se tak pečlivě ,snaží odstranit .zmínky ©
jakékoliv své lidské tvářil Komunistický stát vůbec
nestojí o to, aby lidé dělali méně, naopak neustále■
vykřikuje hesla o nutnosti zvyšovat pracovní výkon.
I demokracie má ovšem své Chyby, protože i ob
čané mají. své chyby. Materialismus je sice vědecky
překonán, ale trvá v přeceňování hmotných podmí
nek života. Komunismus nám byl vysvětlován jako
naprostá rovnost lidí, hospodářská i sociální. Nor
mální stav společnosti — politický a sociální — se
však nedá uskutečnit bez silného individualismu,
to je bez .svobodné iniciativy jednotlivců a to prak
ticky znamená takový režim, který umožňuje, roz. ,
voj rozmanitých individualit, fyzicky, i duchovně
.(Pokračování na straně 2)
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Nový předseda odborů
(Pokračování *e str. 1)

Slova nikoliv m rtvá
(Pokračování se strany 1)

úkoly, jak to říká Jan
Piller:
"Jediná možnost na
pravení všech chyb, ke

kterých se dopouštěli” .
"U vo ln ěn ”
byl
člen
předsednictva L. Mizera,
jémuž bylo
povoleno
zůstat členem pléna.
A by. si nikdo z odbo
rářů nevymyslil, že by
dělnictvo mohlo spolu
rozhodovat ve státě d ěl
níků, uvedl Piller krásný
příklad z čerstvé minu
losti:
"V e lm i závažnou úlo
hu sehrála demagogie s
tak zvanou samostatností
Revolučního odborového
hnutí., T o ' byl jeden zj
klíčových hodů jejich
strategického plánu.’ ’
I

aktivně pomáhat, a tak
" V diskusi vystoupil od přírody nestejně nadaných. Jednotlivec nejlépe'
co nej rychleji vyvést ná i vedoucí stranické dele dovede užít svých vlastních sil. Rozhoduje-li o člo
rodní
hospodářství
z gace, první tajemník U V věku člověk jiný, je nebezpečí, že se všech sil ve
deného náležitě a plně nevyužije. To je vidět ve
různých kolizí a nastou K S Č z ledna 1970.”
všech formách vlády, v nichž se vyvinul silnější
kterým v minulých le pit cestu jeho dalšího
"V ě n o v a l
pozornost centralismus — a komunismus je právě centralistic
tech došlo a které se ne rozvoje.”
hlavním okruhům spole ký. Zejména bolševický centralismus je velmi tuhý,
gativně promítly v cel
Různých kolizí je dnes čenských problémů, k je to absolutistická diktatura jednoho a jeho pomoc
níků, bolševismus je neomylný a inkviZitorský a prá
kovém ekonomickém vý v Československu nad jejichž úspěšnému řeše
vě proto nemá s vědou a vědeckou filosofií nic spo
voji,
spočívá v aktivní bytek. M luvili o nich .jak ní by mohly
odbory lečného: věda, tak jako demokracie, je J»ez svobo
účasti všech pracujících. Gustav H usák
tak ta platně přispět, příčinami dy nemožná.
Spočívá
v
poctivém jemník ústředního vý nebezpečných
negativ
Vraťm e se ještě k otázce, zda systém, v němž' se
plnění každodenních ú- boru
Čs.
revolučního ních jevů v práci odbo nyní nalézáme, je bez chyby.
Kapitalistický režim je nedokonalý svou jedno
kolů, především ze stra odborového
hnutí A . rů v posledních dvou le
ny pracovníků na všech Pokorný.
tech i možnostmi,
jak stranností: kapitalismus sice umožňuje mnohým —
ne všem! — individuální iniciativu, podnikavost a
stupních řídícího článku,
Vystoupení tvořivost, ale rozdělení vytvořených hodnot, jejich
Zatím co výňatky z re jim čelit.
i všech těch, kteří vy ferátu A . Pokorného za soudruha
Husáka
se osvobození se neřídí produkční zdatností, nýbrž pra
tvářejí
hodnoty prací braly v pražské Práci- z setkalo s velkým ohla vidly pro osvojování cizí práce a jejích výtěžků.
Mám dojem, že vše, co v tomto sloupku bylo až
12. února dvě plné stra sem.”
svých rukou.”
dosud zvýrazněným písmem řečeno, je natolik ob
"Státní plán na rok ny, přineslo Rudé právo
Ž e by se Rudé právo
jektivní, že s tím -musí souhlasit každý, kdo v sobě
1970 s takovým řešením téhož dne v referátu o snažilo izolovat odbory má špetku tolerance a dobré vůle. Ano, západní de
tajemníka mokracie, v níž žijeme, má své stíny. Nesnažíme sé
počítá. N y n í půjde o to, zasedání tuto lakonickou od prvního
tomuto řešení i ze stra zvěst o vystoupení G u  Komunistické strany Če to zastírat.
Vidím, že mnozí z čtenářů už dávno prokoukli
skoslovenska?
vm
ny odborové organizace stava Husáka:

I

"Izo lo v a t odbory, izo
lovat dělnickou třídu od
společenského centra so
cialistické
společnosti,
od komunistické strany,
(Poíkrač. se strany 1)
to. byl jeden z nejvážněj
zemi a její lid si získal
ších kroků protisocialimnoho osobních přátel.
stických sil.”

malou nastraženou past: žádná z myšlenek, které
jste teď četli, nepatří mně. Všechny vyslovil už před
půlstoletím Tomáš Garrigue Masaryk, člověk v po
sledních dvou desetiletích doma tolikrát kritizovaný,
Lockhartových publikaci zostouzený a uměle zapomínaný. A přece většina
připomeňme
si
aspoň těch, kteří jej kritizovali a mnozí mladí i starší,
kteří se dnes ohánějí socialismem, humanismem a
knihu vzpomínek na Ja
dalšími ismy, o něm nic nevědí.
na Masaryka, LockharMůj starý strýc, jenž mi tak často připomínal hi
tova dlouholetého osob storii a klasiky, nebyl zřejmě figurkou z panoptika.
ního přítele, která vyšla Nám se dnes stává, že z nedostatku vzdělání obje
vujeme Ameriku už dávno objevenou.
v
roce
195.1.
“M oji
Marcela Čechová

ODEŠEL PŘÍTEL ČESKOSLOVENSKA

Piller to dokonce ■ani
nezapírá,
že tom u' tak
skutečně bylo: pět milió
nů dělníků
se v roce
1968 s nadšením izolo
valo o d socialistického
centra apoštolů ústřed
ního výboru KSČ.

Úkolem českosloven
ského dělníka je zkrátka
vyrábět a moc se neptat.
Poctivě plnit každodenní

Toto přátelství pak udržoval i po odjezdu z
Československa, kam se
často vracel na soukro
mé návštěvy.
Po vypuknutí druhé
světové války si Bruče
Lockhart získal mimo
řádnou oblibu v okupo
vaných českých zemích
svými pravidelnými re
lacemi v českém vysílání
britského rozhlasu.
"A

M U D r . (P ra h a ) V O J T Ě C H S T E I N E R

oznamuje, že provádí lékařskou praxi
nyní na adrese
Fiat 11, 11 Balaclava Kd„ East St. Kilda, Vic.
Telefon: 52-6123
Ordinační hodiny: pondělí až p&tek
od 4. hod. od-p. do 8. hod. večerní
v sobotu od 9. do 12. hod. polední
V jiné době nebo o víkendech a svátcích
dle předchozího ujednání.

Nábytek, TV, radia, ledničky,^pračky, topení
všeho druhu, přikrývky atd.
W A R T A H O M E S U P P L IE S

210-212 Barkly St., Footscray, Vle.
Tel. 68-3991 nebo 6.89-1436
Mluvíme česky

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozva'
aré příbuzné na návštěvu ’
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 KUxabeth St., Melbourne. 3009
Telefon 62-2908
Poradíme vám: opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně cestu
lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

nyní promluví sir Robert
Bruče Lockhart . .
- to
byla nej závažnější a nejoblíbenější část s nebez
pečím odposlouchávané
ho vysílání z Londýna.
Později
byl
Bruče
Lockhart pověřen vede
ním celého britského vá
lečného zpravodajství do
okupovaných zemí,

ale

jeho speciálním zájmem
zůstalo Československo.
Po dobu války zastával
též místo britského vy
slance u Benešovy
če
skoslovenské
vlády
v
exilu, při čemž svými
mimořádnými schopnost
mi a styky v britském i

Evropu”

z

roku

1952

(část této knihy pod ná
zvem "Ú stu p z Prahy '
vydalo česky F C I v Lon 
dýně).
Rovněž
další
Lockhartovy knihy mají
statě o Československu
("Přátelé, nepřátelé a
cizinci” - 1957, "V e lik á 
ni vrhají dlouhý stín’’ 1960 a t d .).

M E Z IN Á R O D N Í S Ň A T K O V Á
KANCELÁŘ

Přejete si navázat známost pro pozdější sňatek v
Kanadě, USA, Austrálii, Jižní Americe neb
Evropě?
Všichni naši zájemci obého_pohlaví jsou v dobrém,
a váženém postavení a přejí si šťastný sňatek.
Naše zprostředkování je rychlé, diskrétní aúspěšné. Obraťte se s důvěrou na:

Vzpomínky
na Sira
Roberta
nezmizí
dlouho
mezinárodním veřejném
životě pomáhal často ře z myslí Čechů a Slováků.
šit problémy,
které se T i budou vždy vděčně
bez jeho pomoci zdály kvitovat jeho osvědčené
-svčeskoslovenské vládě ne přátelství.
řešitelné.
Z e své lásky k Česko
slovensku se Sir Robert
H . Bruče Lockhart v y 
znal v mnoha knihách,
novinových článcích a
projevech. V e své první
větší (a mimořádně úspěšné)
knize " V z p o 
mínky britského agen
ta’’, která vyšla v roce
1934, popisuje sympa
ticky úlohu
čs. legií v
Rusku, v knize "U stu p
ze slávy” (1936) se za
bývá evropskými poli
tickými osobnostmi, ale
hlavně s velkým porozu
měním popisuje vývoj
mladého československé
ho státu.
Rovněž v knize " Z b r a 
ně nebo máslo” , vydané
krátce před druhou svě
tovou válkou, má věno
vánu delší část Českoslo
vensku. Z poválečných
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a vyžádejte- si -náš dotazník.

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
* Šekové účty
* Osobní zápůjčky
* V k ladn í knížky
'*
*

Cestovní šeky
Služby cestujícím

* Zařizování investic
* Plán osobního spoření "Kapesní banka”
* V k lad y s výpovědní- lhůtou na vyšší úrok
* Pravidelné poukazy a inkasa
* Úschova cenin
* Služba pro zahraniční obchod
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Zastrašování intelektuálů v sovětském bloku

Soud ve Varšavě

— V předvečer 22. výročí — Y Praze zemřel aka Čs. cenu míru 1969 a pa
U dálosti v Československu v roce 1968 zasahují stále ještě do celého
Února se konalo na Sta demický malíř Emanuel mětní odznak Světové ra
dy míru 1969 národnímu komunistického bloku. Id e je volnosti, které tehdy pronikly hlouběji mezi .
roměstském náměstí v Frinta.
Praze shromáždění lidu - — Na schůzi plena Seve umělci Laco Novomeské- Čechy a Slováky, se dostaly i do sousedních socialistických států, kde je
první takové povolené romoravského K V KSČ v mu.
veřejné shromáždění od Ostravě sdělilo předsed — Ministr školství ČSR přijala s nadšením aspoň část tamní inteligence. Sověty, polekané odbojem
srpna 1968, na které ode nictvo K V , jaká kádrová J. Hrbek pře<iai jmenova ěs. intelektuálů a jeho následky, jakož i možností vy volat podobnou situaci
šli v semknutých řadách opatření uskutečnilo a cí dekret novému rekto v dalších zemích, nařídili zákrok na kulturní frontě ve (všech satelitních
ru Vysoké školy zeměděl
zaměstanci hlavních pod současně byla přednesena
ské v Praze doc. inž. Cti státech i v Sovětském svazu samotném. T a m došlo k čistce především v
niků a silné oddíly Lido rezignace
dalších osmi boru Ledlovi.
řadách členů spisovatelského svazu, které padli za oběť zvláště ti spisovatelé,
vých milic. Hlavní projev soudruhů na členství v
měl' Gtistav Husák, který krajskénPvýboru. Jedním — Podle Státního úřadu kteří nezakrytě sympa tise rvali s muži Čs. jara (z nejznámějších koncem
žádal o podporu jeho re z opatřeních předsednic statistického bylo v ČSSR m r. Solženicyn, v minulých dnech šéfredaktor literárního měsíčníku N o v i
žimu a který znovu ujiš tva je převedení vedoucí k 1. červnu loňského ro M ir A lex. Tvardovský a j.).
.____
ťo va l že lidé nebúdou sti ho tajemníka K V KSC ku 699.690 osobních auto
mobilů,
104.564
náklad
T
en
ovšem
byl
"věrným
,
byli
vzati
do
vazby
spi
V přímém spojení s
háni pro uměle vykon dr. L. Kovalčíka, do ÚV
ních aut, 18.160 autobu
.polské..'
struovaná provinění.
čs. událostmi je pak ne sovatel • a novinář Jiří přisluhovačem
KSČ a jeho nahrazení
sů, 143.509 traktorů a
— Ministerstvo vnitra pověstným
Miroslavem
dávný zákrok proti pol Ledeťer a spisovatel Jiří. ■buržoazie” a nyní je fi
ČSSR oznámilo 24. února, Mamulou, bývalým ve 900.392 motocyklů.
"americkými,
ským
spisovatelům, kte Stach se svou manžel nancován
že odnímá čs. státní ob doucím
bezpečnostního — Ve věku 63 let zemřel
reakčními
podnikatelský
kou,
kterým
se
klade
za
čanství Otu Šikovi, Jiří odboru ÚV KSČ, přítelem v Praze spisovatel a no rý za tím vyvrcholil sou
mu Pelikánovi,
Ivanu uprchlého generála Šej- vinář František Markup, dem pěti z nich za "ro z vinu, že zásobovali pol mi kruhy a rozvědkou
Svitákovi a Otakaru Ram ny (s nimž připravoval bývalý archivář v Čs. vracení a pobuřování” , ské spisovatele' tak zá U S A ” a je obklopen
bouskovi'.
vojenský puč, aby za rozhlasu.
reakčními— V těchže dnech bylo bránil pádu Antonína No — Ministr zahraničí inz. kterých se dopustili od ludným materiálem, ja  "polskými
března 1968 do května kým byl. například pře emigrantskýrrii živly a v
z Prahy oznámeno, že votného v lednu 1968).
Marko přijal velvyslance
KSČ vyloučila ze svých — Předseda ústředí novi arabských států a ujistil loňského roku a to za klad "2000 slov” a jiný souladu -, s
oficiálním ■
řad tyto- kulturní pracov nářů ČSSR a místopřed je, že “ ČSSR bude i na pomoci spolupracovníku mi "podvratným i: pub
vládním
programem .
níky: Jana Procházku, seda dr. J. Valenta pods- dále podporovat arabské
U S A útočí proti Polsku
Ludvíka Pacovského, Ja psali v Moskvě dohodu se země v jejich úsilí o lik polského exilového mě likacemi’’.
roslava Řehořka, Ivo Je- Svazem sovětských novi vidaci následků izraelské síčníku Kultura z Paří
Kampani českosloven a ostatním socialistickým
lingera a Josefa Broma.
. - ..
L.
nářů.
agrese” . Na pozvání vlád že a po injekcích, které ské vlády k zastrašení zemím’’.
— Indonéfeký zaměstna — Na území Českosloven arabských států odjela k prý přicházely z Česko neposlušných intelektuá
Pašovaná, literatura se
nec čs. velvyslanectví v ska došlo loni v počtu de nim delegace' čs. noviná
slovenska.
lů přišel varšavský pro prý nejvíce zasloužila o .
Džakaxtě prohlásil novi liktů oproti r. 1968 k zvý řů.
V souvislosti š proce ces zřejmě vh od a čs., vyvolání
nářům, že pomáhal, v y  šení o 11%. Kriminální — Dr. Milan Veverka byl
protistátních'
balovat 'V budově čs. vel služba řešila 284.459 pří odvolán z funkce generál sem
před varšavským tisk mu proto věnoval demonstrací
. polských
vyslanectví 11 balíků, v padů, z toho
V studentů na jaře 1968.
soudem, který byl v pol velkou ' pozornost.
185.592 ního tajemníka vlády.
nichž bylo 88. pistolí a trestných činů, zbytek
velká
zásoba
nábojů. byla provinění. Celková — Ústřední výbor Slo ské veřejnosti přejm eno článcích "P roti vlastní
Z procesu se dovídá
Zbraně dopravil do Indo hmotná škoda, způsobená venského svazu žen přijal ván na "pohorský pro mu lidu”, " V e službách
me o pašování protistát
nésie čs. obchodní atašé kriminalitou, dosáhla vý  rezignaci J. Ďurišové na ces” , (hlavní provinění antikomunismu’’,
"Š éf
a
Václav Košek a to čs. le še 471 miliónů Kčs, tj. o funkci předsedkyně
obžalovaných spočívalo zůstal v Paříži” - aby ních publikací přes čs.
členky
předsednictva
ÚV
tadlem z Prahy. Indoné- 75 miliónů více než v i.
území, o tajných schrán
ské ministerstvo zahrani 1968. Celkem bylo spá a zvolil na její. místo E. V pašování závadných chom jm enovaly aspoň
publikací přes bory v ty z Rudého práva - se kách poblíž čs.' - pol
čí vyzvalo čs. velvyslan cháno 222 vražd, 810 lou Liitvajovou.
ce, aby předložil dovozní peží, 929 znásilnění, 1.552 — Předsedkyni- Českého čs. - polském pohrani píše o hlavním pachate ských hraníc, atd. U sou
licenci na zbraně a nebo pohlavních zneužití, 1-457 svazu žen M. Jarošové čí) , došlo také k zatýká li, kterým prý je redak du vys tup o válo též 13
aby V. Košek okamžitě případů násilí na veřej bylo propůjčeno
státní
ní
v
Československu. tor pařížské polské "K u l svědků z Československa
opustil zemi.'
ném činiteli (tj. o 500 víc vyznamenání “ Za zásluhy
Zatím je známo, že tam tury” Jerzy Giedroyc.
(Pokračování na sír. 9>
— Okresní soud v Příbra než v předcházejícím ro o výstavbu” .
mi odsoudil
účastníky ce) a 12.747 krádeží mo
vzpoury v nápravňě-vý- torových vozidel.
chbvném ústavu v Příbra
mi, které se dopustili — Vedoucí taj emník měst
druhý den - po okupaci ského. výboru KSČ v
Československa, 22. srpna Ostravě dr. J. Gaj “ byl
Každé vážné kritice hospodářského systému
1968. Tehdy se shluklo na (rezignován” a nahrazen
Pak je uveřejněn dlouhý poučný soupis, kte
vězeňském dvoře a u brá K. Mátlem z K V KSČ.
"socialistického státu’’ dávají domácí sdělovací
ré součástky byly u kterého podniku objednány ..
ny několik desítek věz — Počet odboček Svazu
prostředky
označení
"nepřátelská
kapitali
a jak žalostně Opravny pochodily.
ňů, kteří začali demolo čs. - sovětského přátelství
stická
propaganda”.
Ž
á
d
n
á
kapitalistická
propa
"Šestkrát až sedmkrát denně jezdí z automo- ;
vat okolní budovy a do v Praze stoupl na 350, tj.
ganda by ;však nedokázala pádněji odsoudit
máhali se propuštění na 230 je ustaveno v praž
bilky v M lad é Boleslavi do Jablonce aůťo pro
svobodu.
12 iniciátorů ských závodech a 120 v
nemožný systém, než se někdy nechtíc podaří
hotové díly na nové vozy. Když někdo' v A utovzpoury bylo odsouzeno místech bydlišť. Větší po
domácím propagačním umělcům. Všimněme si
brzdách Jablonec udělá zmatek nebo se cestou
k odnětí svobody od 14 zornost chce Svaz nyní
menšího případu, jak jej popisuje ústřední or
zavřou závory, zastaví se výrobní pás a na kon
měsíců do 3i roku. v
soustředit na čs. mládež.
Elektrárna v Počera- — Plenární zasedání Čs.
gán K S Č a osvětlí se nám neschopnost, nemož
tě automobilky je ten den o jeden i více auto
dech, dosud největší v mírového výboru udělilo
nost celé "socialistické” hospodářské organi
mobilů méně. N e n í divu, že na opravny nezbu
ČSSR, zahájila zkušební
zace:
de asi kus.”
provoz.
Z Jablonce zase posílají každý třetí děn auto'
—-~Do Bratislavy přijela
Generální ředitelství Čs. automobilových zá
do podniku F A B v Rychnově n. K . pro zámky.
oficiální delegace Svazu
vodů bylo mezi prlvními ředitelstvími, které uspisovatelů SSSR, vede
F A B stěží stačí krýt potřebu automobilky a na
zavřely s ministerstvem průmyslu koncem led
ná L. Noviéenkem, aby se
nikoho jiného se nedostane.. Podobně výpočet,
na tr. "protokol o zabezpečení státního plánu’’
zúčastnila'
slavnostního
pokračuje. Jezdí se pro karburátory do Českých
podpisu- dohody o spolu
na letošní rok. V prótokolu se praví, že bude
Budějcfvic, pro gumy. do H radce, pro převo
práci Svazu se Svazem
letos vyrobeno o 14% více automobilů a ná
slovenských' spisovatelů.
dovky db -Trnávy, pro stopspínače d o . G bel,
hradních dílů, což Rudé právo i ostatní listy s
— Odborový svaz kováků
pro světlomety 4 ° N o v éh o Jičína atd. A u to 
patřičnou chválou uvítaly (7. - 9. 2 .). Již však
byl ještě .před rokem baš
opravny A Z N P sí stěžují, že před lety stačil
tou “ revízionistů” . Na úza 10 dní — 18. 2. — čteme v Rudém právu
pro
ně shánět materiál jeden člověk z vedení
norcvé plenární schůzi
poplašný článek "K alvárie kolem oprav auto
závodu a jeden z každé z 9 provozoven, záfederálního výboru odbo
m obilů’’. D ovídám e se v něm, že představitelé
rových
svazů
kováků
tímco . . .
generálního ředitelstjví slibovali řešit výrobu ná
všafe “ bylo přijato usne
"dnes 10 lidí z vedení závodu jezdí pěti auty
seni” , v němž se vyslovu
hradních součástek i za cenu nižší výroby h o
po
celé republice a s prosíkem objíždí výrobce.
je plná podpora nynějšítových automobilů, a le . . . "P od obn é řeči sly
N av íc se na stejnou p o u ť vydávají 3 až 4 lidé
mm vedení strany, státu i

Organizovaný chaoz

<3$bérů.
—1 V Sovětském svazu
«a»fa 16členná delegace
vedená náměstkem minisíra zahraničí
dr.
Z.
TtMikem, která podepsa1* sovětsko - čs. kulturní
ějtmada na rok 1970..

NAŠE K ALHO TY ZN.
“L E G Z ”
j
jsou
mistrovským
dílem
j
ve světové módě!
164 Acland St., St. Kilda,
j
Víc. Tel. 94-2260

šíme už kolik let a situace se stále zhoršuje.
Dnes již není prakticky žádný typ nebo m odi
fikace osobního automobilu Škoda, který by
chom m ohli plynule, kvalitně a rychle opravit” ,
píší komunisté z vedení O praven automobilů
A Z N P Kosmonosy u M l. Boleslavu

z každé provozojvny, včetně ředitelů.. Přiroze
ně, že' nejsou sami; stejně se tuzí i pracovníci
opraven jiných podniků. N ě k d y vyprosí u výrobců zmetky, které potom ve vlastní režii opra
cu jí, aby zákazníkům aspoň v
nejnutnějším
mohli vyjít vstříc . . .’’
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Ještě k “ Párku v Koruně”
V e 3. č ísle H lasu dom ova jsme uveřejnili polemiku Roberta Kuklíka s M arcelou Čechovou, autorkou vánočního příběhu, hcr/přícího o bídě sta
lid í v Československu. O b a příspěvky měly mezi čtenáři značný o hlas. Uveřejňujem e dnes nejzávažnější z dalších hlasů k diskusi.

rých

do pražského trolejbusu č. 52 a, prostudovat si exklu
NAŠE ROVY?
sivní jinonická sídliště, zvaná poeticky “ Arizona”
Po přečtení článku “Příliš laciné” se vtírá otáz- a “ Mexiko” . Hlavní rozdíl proti Bowery je ten, že
jka: ci» vlastně má autor na mysli, co chce dokázat? v jinonické “Arizoně” nestojí na dvorcích ledničky
Článek M. Čechové ve vánočním čísle HD mu zřejmě a ojeté Chevrolety.
byl jen záminkou, aby v řeči a 'Stylu úvodníků Ru
Zdeněk Slavik, Melbourne
dého práva, čtenářům dokazoval, že Západ má horší
DOKTRÍNA NENÁVISTI — MARXISMUS
slumy a větší , bídu než socialistické státy a že je
Pan Robert Kuklík obhajuje Marxe. Kdyby nebylo
proto neobjektivní natírat nějaké zlo na rudo. Mar
xistům' je Ovšem samozřejmostí, že v kapitalistic racionality přítomného; s vě ta ,' říká, potom by lid 
kých zemích jsou lidé nesmírně vykořisťováni. Jak
ale tedy přijde, že bída je i v zemích komunistic
kých? Nelze jako vysvětlení přijmout tvrzení, že
marxismus musel selhat, neboť byl ideální konstrukcí, snažící se ideální- abstrakcí o radikální posun. To :
jsou prázdné fráze, které m ají zakrýt naprostý krach
marxistické filosofie a etiky. Snad autor také jed
nou Objeví, že člověk je něco víc než pouhá jednot
ka ve fantastických konstrukcích. Veletočům han
týrky, která tak;prané krouží v závratném opojení
z vět druihu “rychlého střídání rovin a excentric
kého napětí, korigovaného intenzitou racionálních
mechanizmů, udržující potencionální nebezpečí od
tržení od reálné základny” chybí jen jedno k úplno
sti: černý rámeček a hlavička “Naše rovy” .
,,
.
F. Horáček, Melbourne

stvo, chovající se podle M arxovy doktríny mohlo do
sáhnout sociálního a etického osvobození. Pan Kuk
lík ale zapomíná, že lidstvo se nikdy nechovalo podle
doktríny, dokonce ani podle té, která požadovala
lásku k bližnímu. Jak může doktrína, naplněná ne
návisti a násilím proti těm, kteří odmítají se j í pod
robit, lidstvu sociálně a eticky prospět? „
J. K . Luker, N ew Norfolk, Tasmania
(Pokračování na straně 8)

Co c h c e t e

od

své banky?

V ČESKOSLOVENSKU SE TO NESTANE
Myslím, že, bída je všude bídou. Jistě jste, paní
Čechová, viděla v “!Age” obrázek mladé ženy se
čtyřmi dětmi, která byla vyhozena z bytu na chod
ník. T o se v . ČSR nemůže stát a Všichni víme, že tonětoteří lid é až sprostě využívali. Je tento zákon nehumánní? Je riesocialistický? Není. na světě místa
v kapitalistické společnosti, kde nemusíte platit čin
ži, jste-li v nájmu, že? Mně samotné se zdá už to
nemravné, že k tomu, abyste patřila mezi “ the righl
people” , musíte bydlet v exkluzivní části města, po
sílat d ítě :do privátní koleje a nezašpinit se žádnou
užitečnou prací. Věřím, že je spravedlivější,' aby va
še, m oje a vůbec každé dítě chodilo do jedné ško
ly — do školy jednotné. Zařídil to snad v republice I
humanistický president. T. G. Masaryk? Je soeiali-1
stický zákon méně dokonalý než kapitalistický?
■
Anonym z Melbourne, podepsaný Božka.
ŽE SE TO NESTANE? STANE SE TO!

Chci .-vám „napsat ©..případu, který jsem sama před
rokem před naším odjezdem z republiky zažila. Pra
coval u'nás na stavbě elektrikář, jmenoval se Švarc.
Měl bratra zámečníka a ten, když se oženil, chtěl
získat navíc peníze tím, že se dal najmout do služeb
STB. (Státní tajná bezpečnost, p. r.) Jednou ve sla
b é chvilce mi vyprávěl, jak chodí násilím otevírat
lidem- byty. Šlo bud’ o staré dědečky -a babičky, kteři po smrti svého druha zůstali sami a jejich byt se
stal “nadměrný” , nebo o byty lidí, kteří utekli do i
zahraničí.
I
Posledním případem tohoto estébáka byl starý
pán, jemuž před půlrokem zemřela žena a on osa
měl v bytě o pokoji a kuchyni s prostorným přišlu-1
šenstvím. I přišli ho přesvědčovat, aby se přestěho
val do menší místnosti, protože podle zákona je jeho
byt nadměrný. Starý pán prbšil o slitování, je mu
už sedmdesát, a ť jej nechají umřít v místech, které
má rád a kde dotlouildo srdice jeho řepy. Odpově
děli, žé nepůjde-li to pó dobrém, vystěhují jej ná
silím, mají na to paragraf. V zoufalství starý pán
prohlásil, že raději vyhodí do povětří sebe i byt.
Vysmáli se mu a přišli ho stěhovat. Estébák Švarc
otevřel násilím dveře — a v tom nastala obrovská
detonace, vyhodilo to do povětří dvě patra, onen.
Švarc byl přitom těžce zraněn a později zemřel. Sta
řík s výbušninou-v ruce byl roztrhán na kusy a jen
v Lidové demokracii byla krátká zprávička o tom,
že v Praze - Dejvicích nastal výbuch, jehož příčiny
se vyšetřují. A věřte, takových- případů je spousta,
se starými lidmi se nakládá -strašně. I ona příhoda
v Koruně je pravdivá, sama jsem .to několikrát za
žila; Někteří lidé tohle všechno nevědí nebo nechtě
j í vědět a často za to ani nemohou', protože v nich
po dvacet let byl zabíjen cit a byli ohlupováni frá-1
zemi, jaké použil i pan Kuklík. Prosím- buďte je vše-1
rai prostředky, snad není ještě pozdě.
|
M. Haunerová, Sydney
ROZDÍLY
: Paní 'Čechová napsala o něčem, o čem doma psát
nemtohla. Na rozdíl od poměrů v tisku socialistickém
se však o newyorských slums lze dočíst podrobně
v N ew Y ork Times. Mimo- to je lze, jak se zdá, pod
robně studovat na- -místě i příslušníku socialistické
ho tábora. Pro něj samého pak je táková exkurse
patrně mnohem atraktivnější' než si prostě sednout

Nejdůležitější služba, kterou může
poskytnout banka, je pro většinu lidí
půjčka, která jim umožní koupi domu
pro rodinu. Je Vám známo, že THE
STATE SAVTNGS B A N K půjčuje
daleko víc peněz na domy než kterákoli
jiná baníka v e Viktorii? Ve'skutečnosti
S T Á T N Í B A N K A půjčuje téměř tolik
jako všechny ostatní banky dohromady.
Nemáte-li V y sám
dosud konto u THE
S TA TE SAVING S
B A N K , bylo by ve
Vašem zájmu poho
vořit si s ředitelem
Vaší místní odbočky
STATE SAV IN G S
BAN K. Ten Vám
ochotně vysvětlí
podmínky stavební
půjčky STATE
SAVING S BAN K.

. Ten Vám může -také říci o osobních
půjčkách, které oanka poskytuje k
různým účelům za velm i výhodných
podmínek. Zjistíte asi také, že je pro
Vás levnější mít své šekové konto u
S TA TE SAV ING S BANK.

Máte-li přátele nebo
příbuzné, kteří přicházejí
ze zámoří a usazují se ve
Viktorii, uděláte jim
velkou službu, doporuěíte-li jim THE STATE
SAVING S B A N K hned
po jejich příjezdu. Může
se na ně vzít zvláštní
zřetel při poskytování
půjčky na dům.

Ačkoli je S T A T N Í B A N K A největším
půjčujícím ústavem na stavbu bytů,
nemůže poskytnout půjčku každému,
kdo o ní požádá. Ředitel odbočky Vám
vysvětlí, za jakých okolností budete
způsobilý jak k přijetí půjčky tak i daru
vlády ve výši $ 500 na stavbu domu.

Můžete-li dát stranou
peníze na krátkou dobu,
uložte je do STATE
SAVINGS B A N K DEPO
SIT STOCK, kde jsou k
dispozici, na jednoměsíční
výpověď a přinášejí\4J%
úrok. Zjistíte -také, že je
THE STATE SAVING S
B A N K velm i nápomocná,
chcete-li posílat peníze do
zámoří.

Uvědomte si, že všechny peníze ve S T Á T N Í BANCE
jsou naprosto bezpečné. Banka je zaručena vládou
státu Viktoria.
K e všemu,, co potřebujete od bankovnictví, použijte

The Statě Savings Bank
of Victoría
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HLAS D O M O VA

Vedoucí role a tragické omyly
F E R D I N A N D

-3provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

P E R O U T K A

Ú střední výbor československé komunistické strany zasedal a schválil text dopisu, jejž posílá
všem organisacím strany, aby podle něho zacházely s lidmi. D opis shrnuje základní filosofii ny
nějšího reižimu. N y n í je možno spolehlivě popsat je|v, jímž je tento režim, určit jeho hlavní znaky.
N e n í to měkkýš. Je to jev s drápy a rohy.
Režim dokončuje úkol, jejž m u sověty určily: přeměňuje komunistickou stranu z lidového hnu
tí na posádku v dobyté zemi. Počet posádky nesm í být přílišný, aby se d o ní nei/etřely nevycvičené
spontánní lido|vé elementy. Počet členů strany b u d e radikálně snížen. Členství ve straně bude znovu
potvrzetao nebo nebude potvrzeno. Bude se to p o d o b at odvodu. N e , bude to přísnější než odvod.
Musíte, nařizuje dopis organisacím, důkladně prozkoum at každé jednotlivé individuum; je nemož
no spoléhat na to, co individuum při výslechu říká. "Z n ačn ý počet osob by rád zůstal ve straně,
ačkoli k ní má soukromé výhrady” , praví dopis. Takové osoby musejí být odhaleny. Bude, jak
se zdá, třeba objevit paprsky, které by oslvětlily nitro člověka.
Jak si to text dopisu představuje, nebude žád ný jiný stát než komunistická strana. Politický ži
vot země bude omezen na události v komunistické straně. Ž á d n é ideje nebo citové záchvěvy o d 
někud odjinud nebudou určovat běh věcí, jen id e je a záchvěvy komunistické strany. T aké ovšem
ideje a záchjvěvy sovětského velvyslance. A utoři dopisu nepovažovali za potřebné o tomto se zvlášť'
zmínit asi proto, iže správně předpokládají, že je to každému známo. Ústava není v dopise ani je d 
nou zmíněna, stanovy komunistické strany m nohokrát.
Komunistická
strana
bude neomezeně vlád
nout v zemi, ale nebude
vládnout sama sobě. Je
jí suverenita bude upra
vena a uhlazena stálým
stykem
se sovětskými
poradci a cestami do
Moskvy,
ačkoli o tom
také není zvláštní zmín
ka Iv dopise.
Presidium je
pravý
hlas sovětů a presidium
bude stokrát mocnější
než ústřední výbor a ce
lek strany. Jak se už sta
lo, presidium na začát
ku schůze bude oznamo
vat ústřednímu výboru,
koho ze strany a z ústředního výboru vylou
čilo. V ládn ou t bude jed 
na sekta jedné strany.

munismus
je centrali
smus
a
byrokracie’’.
Když se od
leninismu
odmyslí některá okrasná
slova, leninismus před
stavuje víru, že smýšle
ní lidu není .třeba dbát,

časopisy,
nedovoluje
publikaci spousty knih a
zavírá na zámek spoustu
filmů, k d y v minister
stvu školství sedí pan
H rbek a v ministerstvu

kultury pan Brůžek a se
že by dokonce byla chy pisují dlouhé seznamy
ba ho dbát. Z textu do zákazů, a kdy vláda za
pisu dostatečně vyplývá, kazuje už i M olierova
že režim hodlá1věci trva "A m fitryon a’’.
le zařídit tak, aby obča
Dopis se také zmiňu
né nemohli mluvit s
je o tom, že ego ismus je
ním, nýbrž jen o něm.
ošklivý, a že nynější re
Což občané dělají.
žim nemá rád egoistv.
N a toto jádro je v N ásledu je výzva, aby se
dovedli
obětovat
dopise nedbale nalepeno lidé
několik slov, která jsou
zadarmo a po dvacet let
byla
vyslovována
do
vzduchu. Jsou to slova
o
"všeobecném pokro
ku’ , o "vzrůstu národ
ního blahobytu” , o "vze
stupu výchovy” a o " o bohacení kulturního ži
vota’’.

V ládn ou t se bude pří
sně podle zásad marxleninismu, oné nauky, v
níž Lenin
nabyl velké
Tato tři poslední slo
převahy nad Marxem.
M arx mluvil o demokra va obzvláště se odrážejí
cii "nesmírné většiny” , od faktů v době, kdy
Lenin stručně řekl: "K o - vláda zastavuje kulturní

rozhlase a v televisi neao obětavě
dávají své
rukopisy k. disposici na
kladatelstvím, která teď
jsou nakladatelství jedné
sekty jedné strany. Jiní
by přijali zakázky na
scenaria filmů nebo tex
ty operet.
Jak stojí v dopise,
strana mobilisuje nej
zdravější síly k aktivitě.
A jak v dopise také sro
zumitelně dáno je naje
vo, strana je ochotna od
pustit těm, kteří by od
volali své dřívější pře
svědčení. J estliže někdo
dodatečně přijde na to,
že jen v okamžitém vzru
šení nebo v opilství se

573 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon 98-5758.

M . C HRPA
Optical Service
Potřebujete vym alovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalost řemesla umožňuje pracoval
lépe a přitom za levnější ceny

W ardale Painting Service i
MAJITEL J. MELIH
55 W ah roon ga Ave., N o b le Park, Víc., 3174

telefon: 546-0503
uspokojí každého zákazníka,
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

Sacharovův manifest
Andrei D. Sakharov: Progress, Coexistenee and
[nteleetuai Freedom. Vydalo nakladatelství Peníttin Books v edici Pelican, 1969, str. 136, cena
>,85 DoL___________________________________________

Vývoj vnitřní a zahraniční politiky SSSR vypro
vokoval předního nukleárního fyzika a spolutvůrce
sovětských atomových zbraní Andreje Dmitrijevičě
Tato výzva pravděpo
Sacharovova, aby v červnu 1968 napsal manifest o
rozvoji, koexistenci a intelektuální svobodě. Tento
dobně má
největší úmanifest ovšem v SSSR nikdy zveřejněn nebyl, a
spěch ze všech výzev to
jako jiné protesty byl rozšiřován, v podobě cyklo
hoto režimu. H lavn í ko domníval, že je pro destylované ilegální tiskoviny. Text se dostal do za
mokratisaci
a
proti
inlaboranti už se obětova
hraničí, byl přeložen a pohotově publikován v New
li a zasedli na místa a vasi, nemá mu k vůli to York Times a Zeif a nedávno vyšel v druhém kniž
do úřadů,
odkud jiné mu být navždy zkažen ním vydání ve Velké Británii. Zkrácený výtah, v y 
nechávající pasáže týkající se vnitřních věcí SSSR,
vypudili a značný dav život. N ení, co by stra
uveřejnil v lednu 1969 čs. týdeník Mladý svět..
na
neudělala
pro
zdravá
těch, kteří až dosud b y 
I když nesouhlasím se Sacharovovými názory s
'
li pokládáni za netalen- síly.
jeho nereálným přístupem k ekonomické proble
tované, tlačí se před'
Dopis ohlašuje "in - ' matice. manifest představuje odvážný, na sovětské
dveřmi a nabízí oběto tensif ikaci vedoucí role . půdě napsaný protest proti diktatuře státního a stra
nického aparátu, byrokracii, kremelskému imperia
vat se v redakcích, v (Pokračování na str. 6)
lismu, censuře a antisemitismu. Manifest byl kon
cipován krátce před sovětskou invazí do Českoslo
venska, tuto událost tedy nekomentuje, ale dotýká
se nyní již zlomeného Československého jara s po
rozuměním, sympatiemi a přáním podobného v ý 
voje i v ostatních státech Východního bloku.

pro věc.

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ

KÍH CONTINENTAL líl líilEHS Pty. Ilil.
KOPECKÝ SMALIttODS Pty. Ltd.
3 2 6 H ig h S t r e e t , K e w , V íc .
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež.
N A Š E S P E C IA L IT A :
uzená šunka
domácí sekaná. * V še ve velkém výběru. * M ám e též na skladě jelení maso z N . Zélandu.
Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po V icto ria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38
T elefon : 86-7178

Sacharov se přímo vášnivě zamýšlí nad problémy,
o kterých se domnívá, že hrají dominantní úlohu
v rozvoji celého lidstva. Část -manifestu nazvaná
“ Nebezpečí” se dotýká nukleární války, Vietnamu
a Středního východu, mezinárodního napětí, popu
lační expanze a hrozby hladu, znečisťování prostře
dí, policejní diktatury a potřeby intelektuální svo
body. Tato témata jsou popsána v konkrétních sou
vislostech, Sacharov se např. nerozpakuje klást d o
jedné řady Hitlerův, Stalinův a Maoův tyranšký
despotismus, eliminační metody Eichmanna a, Berid, nacistický, stalinský a Chruščovův antisemiti
smus, hitlerovský a pekingský “ lebensraum” atd..
Druhá část manifestu nazvaná “ Základ naděje” na
vrhuje konstruktivní soutěžení Východu a Západu,
čtyřstupňový plán spolupráce a program zítřka.
Závěrem cituji jednuSacharovovu analogii: D va
lyžaři běží o závod. Ten v pruhovaném svetru pro
šlapává vysoký a těžký sníh a pomalu ztrácí svůj
velký náskok před druhým závodníkem v rudém
svetru, který běží v e stopě prvního. Disponují oba
lyžaři stejnými schopnostmi?
Knížka je doplněna úvodem, závěrem a poznám
kami H. F. Salisburyho, které jsou zajímavé a pod
ložené perfektní znalostí reálií.
IP
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HLAS
Velký výběr vin, lihovin » piva
dodáme kamkoli v Austrálií
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádáni

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmotid, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Z L O B Í

V Á S

O Č I ?

Boli V á * hlava?
Noste brýle od O P T A I

OPTO
Capitol H ouse, 113 SwanstonSt.
M E L B O U R N E , (ved le kina C apitol)

8 poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

DOMOVA

Vedoucí role a omyly
(Pokračování se str. 5)

Tyto následky dopis
vypočítává: nevýkonnost
podniků, úpadek výro
by, konec hospodářské
ho vzrůstu, kalamity v
extensivním zemědělství
a následkem toho kala
vá k argumentům proti. mity v zásobováni, úpa
V dopise se praví, že na dek ve stavebnictví, roz
konci let padesátých a vrat ve službách. Je to
na začátku let šedesá imposantní výpočet, ne
tých byla situace, která b o ť bylo by třeba h le 
vyžadovala,
aby
řada dat, co v- hospodářství
důležitých problémů b y  nebylo zasaženo "tragic
la
rozřešena.
Tehdy, kým omylem” . Je to
praví se v dopise, "bylo pádná obžaloba, ale pre
absolutně nezbytno zaji sidium a ústřední výbor
stit rozumný a hladký jakoby ani netušily, ko
přechod od extensivní k ho obžalovávají.
intensivní ekonomii.”
Snad se hodlají vy
Ačkoliv to bylo abso mlouvat na pana N o v o t
lutně nezbytno, nestalo ného, ačkoli je to po

strany”, ale ani nepodá
vá ani neohlašuje intensiíikaci výkladu,
proč
strana vedoucí roli za
sluhuje. Dokonce je v
něm obsaženo, co přispí

se tak. D opis praví, že
proto,
poněvadž
byl
spáchán
"tragický omyl” .
Tragický omyl
nikdy nestojí sám o so
bě, vždy existuje někdo,
kdo jej spáchal.

divné divadlo, když za
přísáhle kolektivní sy
stém se vymlouvá na je
dince. A ť jakkoli je dnes
pan N ovotný neoblíben,
není možno jeho dva
náctiletou periodu od
dělit od
komunistické
Strany, jejím ž jménem a

Uvažujem e, kdo by to
mohl být. Komunistická
strana byla vedoucí stra s nesčetněkrát vřele vy
souhlasem
nou v zemi, měla všech sloveným
nu moc a všechno roz vládl. Oýsem, v mysli
hodování, nikdo jiný ne následuje otázka: hospo
břídílství, ne
měl příležitost, aby spá dářské
nedbání
chal tragický omyl, tý znalost nebo
co je "absolutně
kající se celého hospo toho,
všestranný
dářství.
Z toho podle nezbytno” .
všech logických pravidel úpadek - jaký to před
vyplývá, že to byla ab stavuje nárok na vedou1* 0
solutně vedoucí strana, ci roli.
kdo neyěděl nebo z ně
Někteří členové dneš
presidia.
patrně
jakých důvodů nechtěl ního
vědět, co je "absolutně většina, hodlají nad tím
nezbytno” , a zavinil ná plout jako korek na vo
dě- P o léta byli ministry
sledky.

ROENTGENOVÁNÍ
PLIC
JE P O V I N N É

PRO V Š E C H N Y

D S O B Y S T A R Š Í 21 L E T .
V Y U Ž I J T E P Ř Í L E Ž I T O S T I , K D Y Ž JE
Ir

o e n t g e n o l o g ic k á

Iv

e

JEDNOTKA

V A ŠÍ OBLASTI !

I
Přesvědčte se, zda mají všichni členové
|'aší rodiny včas roentgenováhy plíce. ProIvád-í se zdarma. .Kdokoli může mít tuberkul l ó z ú . — můžete být jejím nosičem a přenáI se t ji na jiné.- Je zvlášť důležité, aby se
I starší členové rodiny podrobili tomuto rychlétnu a jednoduchému zjištění. T . B. se dá
I zpravidla léčit snadno a rychle. V případě
|-potřeby delšího léčení se vyplácí živitelům
I rodin státní pense. Dozvíte se, kdy bude
I roentgen prováděn ve vašem okolí. . N ebo
I můžete zajít kdykoli do Mass X-Rays, 25
Elinders Lané, M elbcurne-City.
Telefon:
I'
63-3191.

I

I

I.Th e Vietorian Tuberculosis Association
IT B 5 0 9 Lonsdale Street, Melboume, 3000.
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ve vládě pana Novotné k tomu, aby pořádala fa 
ho, jeho oporou a o- lešné procesy a vrátila
cbráncem před kritiky a se k teroru let padesá
jsou s ním spoutáni od tých. T o je vítané pro
povědnosti za to, co by hlášení pro tuto dobu,
lo a nebylo. Avšak od ale jistě ne argument pro
loňského dubna, kdy ve trvalou vedoucí roli stra
řejné vzpomínání bylo ny.
N e b o ť nikdo jiný
zakázáno, politický život než komunistická strana
se jim zdá snadný. N ě  nepořádal falešné proce
kteří z nich h odlají plout sy a nikdo jiný neterorijako korek také nad tím soval v letech padesá
faktem, že v srpnu 1968 tých.
podépsali resoluci proti
Jestliže
pan H usák
invasi. N e d a jí si tím pře má pravdu a teroriso.vat
kážet a nyr í nesmiřitelně a pořádat falešné proce
pronásledují jiné, kteří sy znamená
snížit se,
také byli proti invasi.
komunistická
strana se
To jsou osobní detai dlouho snižovala. Je ži
ly, a historie českoslo vá otázka v mnohých
venské
komunistické myslích, zda strana, v
strany je důležitější. T a  níž nejsou záruky proti
to historie se skládá ze záchvatům nízkosti,
je
tři období, která strana spolehlivým .vůdcem.
sama postupně zavrhla.
Po stalinismu přišla
Ohrom ující fakt je ten, perioda pana Novotné
že až dosud strana doda ho,
která v dopise útečně odsoudila každou středního výboru právě
svou vlastní fási.
Lidé byla odsouzena jako tra
čekali a ještě se neobje gický omyl.
vil ten pravý
komuni
Po ní následovala pe
smus, jejž nebude třeba
později kritisovat.
N ejdříve,
od
roku
1925, bylo stalinské, kte
ré po Stalinově smrti by

rioda Dubčekova, kte
rou dnešní presidium za
vrhuje jakožto období
slabosti, zrady a protirevoíuce.

lo prohlášeno za perio
du brutálních deformací.
Komunistická strana pe
riodicky mění své názo
ry a komunista si nikdy
nemůže být jist, zda
vhodně užije toho nebo
onoho slova.
Pan G u 
stav H usák prohlásil, že
československá komuni
stická strana se nesníží

N eb y la žádná jiná pe
rioda než tyto tři a po
dle po sobě následujících
úsudků samotné komu
nistické strany byl ‘ to
dlouhý řetěz deformací,
omylů a tragických omylů, slabosti, desorien
tace a zrady. Avšak,
přes to - ať žije vedoucí
role strany!

Nebudeme si ničeho v š ím a t...
Seznámili jsme se poslední pitek v březnu loň
ského roku. Přijeli do Melboume “na svou pěst” z
přistěhovaleckého tábora v Qneenslandu, kde se jim
nelíbilo. Neuměli slovo anglicky, bylí bez prostřed
ků a zajímali se o práci a levný byt. Za víkend se
v najatém bytě trochu osadili a v pondělí ráno za
čali oba pracovat: muž, vyučený strojník, n svého
řemesla a žena kdesi v továrně. Potom jsem o nich
půl roku neslyšeL
»
Objevili se znovu až v říjnu, kdy přinesli vrátit
nějaké drobnosti, které ani vracet nemuseli a kdy
oznámili, že odjíždějí zpět do Československa. Byl
právě na návštěvě přítel, který žil v Austrálii jen.
o pár týdnů děle než chystající se navrátilci a do
cela čerstvý “Čechoaustralan”, který den předtím
přiletěl opačným směrem. Po vzájemném předsta
vení začal pan Tnnemann bez vybízení vysvětlovat:
“Víte, už nám bude padesát a to si člověk těžko zvy
ká. Nelibí se nám tu, já myslím, že bysme se anglic
ky nikdy nenaučili. Dá se tu vydělat, to jo, ale my
si zvykli. . . Máme tam byt a nějaké peníze na kníž
ce .. . a ničeho si nevšímáme. N a konsulátě nám
řekli, že bude všechno jako dřív. Tady na mne v
práci mluví a já jim nerozumím ani slovo. . . ”
Paní Innemanová se přidala k hovoru — česky,
ale jasně s cizím přízvukem: “Víte, pro mne to v
Cechách nebylo lehké, zvlášť po válce. Jako sudetská Němka jsem si své ožila! Ale my se drželi stra
nou. Jezdila jsem v Litvínově s tramvajema a když
jsme měli oha volno, odjeli jsme někam tábořit a to
bylo fajn. A tak chceme zase ..
Vyprávěli dále, že se v Melboume sešli jen s ja

kousi německou rodinou, jinak s nikým. Byli jednou
v biografu, ale nerozumněli hovoru. Nebyli v di
vadle, nebyli se podívat v muzeu ani v státní gale
rii,zato však prochodili parky, které se jim prý líbí
a o víkendu jezdili na krátké výlety do přírody.
Za toho půl roku si našetřili přes 600 dolarů, které
zaplatili australským úřadům za letenku z Vídně
do Austrálie, protože nedodrželi závazek nejméně
dvouletého pobytu v zemi a nějaké dolary si vezou
domů, aby měli do začátků. Cestu zpět zaplatí čs.
konsulát a oni to vrátí čs. úřadům.
Přítomný nový přistěhovalec kroutil nad jejich
rozhodnutím hlavou, ale nikdo se nesnažil vymlou
vat manželům Innemannovým jejich rozhodnutí.
Když jsme si podávali ruce a přáli šťastnou cestu,
prohlásil jen kdosi polo žertem: “To bude propagan
dy, až přijedete! Možná, že budete mluvit i do roz
hlasu nebo na televizi.” Pan Innemann však mávl
s úsměvem rukou: “Ale, co my můžeme, co my ví
me! Budu dělat a ničeho si nebudu všímat. . . ”
Zapomněl jsem na ty dva prosťouěké lidi, pro
něž tolik znamenal jejich motocykl a stan někde v
lese kolem Ústí. Až nedávno přišel kdosi s výstřiž
kem z novin, ze závodního časopisu Závodů čs. - so
větského přátelství v Záluží. Na výstřižku není uve
deno datum časopisu a je to jen druhá část vyprá
věni navrátilce J. Innemanna z Austrálie, ale jeho
čtení poskytne dost zábavy. Vedle úsměvu však u
mne vyvolalo i lítost — lítost nad prostým člově
kem, zneužívaným k prostoduché propagandě. Zdá
se totiž, že hlavním pomocníkem štrojníka Innemanna při vyprávěný byl strach, snaha zavděčit se. Jak
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A . M alrau x: N a d ě je (T h e Days o f H o p e ). Hamilton, Londýn (nové vydání 1969)

Velká iluze
D lo u h o potóm, kdy A n d ré M airaux napsal svůj klíčový román
ze španělské občanské jválky, řekl na sjezdu spisovatelů: " A ť každý b o 
ju je tam, kde soudí, že to je spravedlivé. A le neříkejme *ve jménu Spartaka,
že Prométheus je výrazem nadstavby. V e světě ze tří čtvrtin atomizavaném
si možná lidé vzpomenou na hlas Antigony: "N ep řišla jsem, abych sdílela
nenávist, ale abych sdílela lásku.’’ A ž se na ruinách posledního Strašidel
ného města na Z á p a d ě nebo v Rusku objeví první umělec, obnoví starou
řeč, objeví oheň a namaluje magdalenské bisony, A na zemi, která nese
stopy aurignackého polozvířete a stopy povalených říší, se znovu bude mí
sit d o šumění větru tisíciletá ozvěna: "N e p řiše l jsem, abych z toho, co je

na mezinárodním zákla
dě - v době děje romá
nu velí smíšené peruti
"Pelikánů’’ v. Albacetě,
kde se začínají tvořit
první oddíly mezinárod
ních brigád.

M a g n in "■ je
nejblíž
obrázu M alrauxe Samé
ho za občanské války.
lve mně božské, udělal služku, ale abych opět vztýčil člověka a abych mu M éně prodchnut ideolo
gickými problémy, více
tichým hlasem připomněl jeho velikost.”
Bylo to poselství zoufalství smíšeného s nadějí. D n y naděje, jak je M a i snahou o zlepšení bojo
raux popsal ve svém románu, byly dávno pryč, z bojovného a zaníceného vé morálky, zásobování,
intelektuála se mezitím stal přesvědčený gaullista (v pozdějších letech M a i techniky a výzbroje, sle
raux sloužil d e G aulleovi p o deset let jako ministr kultury). Španělská ob duje téměř slepě politic
čanská válka byla — mezi jinými jmény — označena za poslední lidovou kou linii komunistické
strany.
válku. M airaux býl celou duší na straně utlačených.

Literatura ze španěl
ské války je dnes už roz
větvená. A přece kdyko
li se ji začneme probírat,
tři knihy stojí v popře
dí: ; Hem ingwayův
ro
mán "K om u zvoní hra
na’’,
Orw ellův
esej
"Pocta Katalánsku’’ - a
M alrauxova "N a d ě je ” .

Hemingwayův přístup
k tématu byl po výtce
romantický a individualistický, Orwellův klinic
k y realistický a' kritický.
Pro Malrauxe byla ob
čanská válka napínavá
intelektuální šaráda a
brus mysli.
Vskutku největší sla
bostí " D n ů naděje” je
jejich
nevyváženost v
tomto ohledů.

Postavy jeho románu
do nekonečna debatují o
kladech a záporech re
voluce,, o účelu a smyslu

Z hlavních postav dvě
Podobně jako mnozí
jsou
zřejmě
nositeli jiní dobrovolníci v m e
vnitřního dialogu, který zinárodních brigádách je
Hem ingwayovu instinktu vědí M airaux sám se ochoten poslouchat pří
pro
duši
španělského sebou.
kazy strany, n eboť "ne
M anuel
je
dělník, záleží na tom, co si stra
člověka, který je v pod
statě stále člověkem šest člen komunistické stra na myslí, ale j e důležité,
náctého století, jeho kó ny, který se dostane od co strana dělá” .
du cti, rytířství, řekně piky až k plukovnické
O d tu d plyne nechuť
me, jeho vášním a po hodnosti v lidových mi ke katalásskýsa anarchi
sedlosti pro krev a smrt. licích. Jemu je všechno stům, zjevná ja k u M a l
A n i se nevyrovná O r - jasné a příkaz strany je rauxe tak u říem in gwaye, odtud sila O rw elwellově analytice, ve kte zákonem.
ré O rw ell (konfrontuj e
Z taktických důvodů •lova eseje, v němž se je
španělský
anarchistícký se musí tvářit liberálně, ví španělský anarchosyndikalism s bezohled aby upevnil vládní re -syndíkalismus v p od
n ou a neosobní válečnou žim. Přirozeně že je to statně jiném světle.
mašinou Kominterny.
proto, aby- komunistická
Příznačné je, že M a l
strana mohla centralizo raux opětovně napadá
M alrauxova kniha se
časově omezuje jen na vaný režim snadněji o- předního filosofa 'umír
něnosti a zdravého ú jeden
úsek
občanské vládnout.
Francouzský
letec sudku M iguela de U n a války - zhruba od jejího
je
odborník muno jako intelektuální
vypuknutí až po úspěš M agnin
nou
republikánskou o- především a souputník ho snoba a žongléra s
fensivu v pohoří G uada- na druhém místě. Jemu myšlenkami.
vládních systémů, o ži
votě a smrti. A le nikdy
se M airaux nepřiblížil

lajara, která dočasně o d 
dálila pád M adridu.

jinak by asi mobl splést tolik nesmyslů dohromady?
Je ovšem možné, že redaktorka zmíněného závod
ního časopisu Innemannovo vyprávění popletla, a
snad by ani nestálo za to, zmiňovat se o něčem z
obsahu závodního časopisu v Záluží. ..
Jenže ten list zě Záluží se nedostal jen do Austrá
lie, ale taky do redakce pražského Rudého práva.
A tak i ústřední orgán samospasitelné strany se za
bývá případem manželů Innemannových a to v
dlouhé reportáži K. Lorence nazvané “Můžete si
klidně umřít aneb návrat z ráje” (Rudé právo 18.
února 1970). Tím jsou tedy uvolněny už všechny
cesty; aby i ten rozhlas a televize panu Innemannovi vyšly — pokud se tak už nestalo. Aby čtenáři ne
přišli o zážitek, který měli čtenáři a posluchači sdě
lovacích prostředků v Československu, přetiskneme
místo fejetonu ze závodního časopisu v Z á 
luží článek:

ZEMĚ NEZASLÍBENÁ
“ Čs. emigranti shánějí ’v Austrálii těžko práci.
Zaměstnavatelé je podezírají, že nechtějí zůstat v
emigraci nastálo. Své krajany nedokázal zaměstnat
■ani Čech, který se přistěhoval už před 20 lety a má
vlastní dopravní podnik. Krajané nás vůbec velmi
zklamali. Jejich děti se dokonale odnárodní v e ško
le, oni sami mateřštinu jen lámou, hovoří anglicky.
Krajané se většinoů scházejí už jen proto, aby spo
lečně pili pivo. Neštítí se ani udat u zaměstnavatele
přítele, který se jim svěří, že chce zpátky do vlasti.
Přizpůsobili se probtě životu rodilých Australanů.
T i žijí velmi primitivně. Z knížek znají jen tu spo
řitelní a potom, brožované detektivky, krimi, váleč
né příběhy. Nejvýš chodí do biografu, a tam zase:
detektivky, krimi, sex. Divadlo v našem smyslu vů

jde o zorganizování re
publikánského
letectva

Dva ženské
střevíčky
O ldřich V y h líd al
D v a ženské střevíčky
u dveří na chodbě domu,
-í
kam chodím spát,
jak prázdné škeble Šumí žiýotem:
snad vlnou blanketu, již psací stroj (pláž s kulatými šlépějem i)
r -.
'
mění v přílivy
a útes nehtů v odliv odrazí;
snad vlnou dveří stokrát otvíraných
a zavíraných za jediný děn;
/
a možná krví, když se vzedmula
pod pohledem jak m oře p o d lu n o u ,; "
I kalné světlo (které brzy zhasne,
jak někdy zhasíná dřiV, neižli vyjdeme
do nejvyššího "patra)
~
hebounkou srstí stínů lehá si
na chvíli do těch bílých loděk,
Ó kotvo, pevně zarytá .
tam, za dveřmi,
do bílých peřin,
ve (vodě snu, již jemně rozvlnil
dech dětí v koši u břehu spícího; muže!
M é oči, dvě zbloudilé kočky
(než zhasne světlo, které zhasíná
někdy dřív, nežli Ztěžka vyjděme
do nejvyššího patra)
pijí z těch misek zbylé, chladnoucí
zahnědlé teplo pat.
■

nespravedlivě usnadně ci politicky
nespolehli
nou. . Omeziv se na za vých
dobrovolníků ve „
čáteční
fázi
občanské velkém, sovětské k rad e-,;
války, nemusil se vyrov že republikánského zla
návat ■s pozdější trage tého pokladu, ; konečné ;
dií. V " N a d ě ji” jsou je  zrady lidové
fronty, a
nom nepatrné náznaky spěšného odchodu kopřístkii věcí - masakru 'minternistůc.ze .•.Španěl
kátalánsfcých anarchistů, ska, spojené s rozsáhlou
řáděni stranických, schi likvidací "španěláků” v
zofreniků typu A n d ré rámci, olbřímých čistek,
M artyho, jemuž funkce let 1937 - .1938 v Sovět
M alraux má v " N a d ě  komisaře mezinárodních ském sva-zu.
ji” usnadněnou
pozici, brigád umožnila likvida
(Pokračování na sír. 8)

bec n ezn ají. .. Povídat si s nimi nemáte o čem. N e
stojí o přátelství a sami přátelství nedávají
Nestane se tam například, aby si sousedka k vám
přišla něoo vypůjčit. Návštěva dostane jen šálek
čaje. Každý sedí na centu a vydělat peníze j e .náplň,
jeho života ... Většina lidí pracuje v přesčasech,
ve vedlejším zaměstnání. Proto také nesif čas na
kulturu. Většinou jsou zaměstnány i ženy. Jejich
domácnosti jsou zařízeny jen tím nejnutnějším. U
nás je běžné bydlení v panelácích se sektorovým ná
bytkem — tomu říkají v Austrálii film ový byt. Tak
tam bydlí například velkoobchodníci. Jinak se do
bytu kupuje všechno co možná héjlevnější, z druhé
ruky. Viděl jsem za výkladem vystaven hrneček
bez uchia, který jeho poslední majitel ani neumy1.
Ětuže nevidíte oblečené jinak než v texaskách a v
bundě po celý rdk. Když se ochladí, ohřívají sí mla
díci ruce v zadní kapse kalhot.
: Důležitější než nábytek je mít peníze na émížce a
potom auto. To je životní nutností. Veřejná dopra
va je drahá -a zaměstnavateli je jedno, jak se do
stanete do práce.
. Velm i nákladná je výchova dětí. Jsou zde soukro
mé školy, kam chodí děti horních deseti tisíc, pak
školy církevní, kde se také platí školné, a zadarmo
jsou jen státní školy. V e státní škole se ovšem sedí
při vyučování na zemi. Právě v době, kdy jsme v
Austrálii byli, učitelé stávkovali za zvýšeni platů
ze 40 na 45 dolarů. V Austrálii se nikdo nestará, zda
a jak dlouho chodí vaše dítě do školy. Snad proto
mají Australané pejslky, m ají papoušky, ale nemají
děti. To je podle mého názoru důvodem proč Austrá
lie potřebuje stále tolik přistěhovalců.
; Jak jsme žili?- Známých jsme mnoho neměli. Četli
jsme noviny, které se pro vystěhovalce vydávají v
jejich řečech. České noviny přinášely zprávy z Evro

py, něco bylo, jak jsme poznali, opsáno z Rudého
práva. O socialistických zemích' se píše jen špatně.
Násí; krajané nás příliš nelákali. •Nejraději jsme cho- :
dili do botanické zahrady. . .
.
' ; V iděli jsme, že bychom si nezvykli. N ebyli jsme
sam i Po celé zemi je mnoho ústavů pro choromyslné. Dověděli jsm e se, že je v nich mnoho lidí, kteří
nechtěli v této zemi natrvalo žít, ale neměli možnost,
jak se odsud dostat. Kantmeht je obklopen oceánem
a cesta kamkoli je v elmi drahá. O rozum přišel také
jeden člověk, kterého jsme znali, Slovák jménem
Murgaš. Rozhodli jsme se vrátit za každou cenu.
Emigrant může Austrálii opustit po 2 letech nebo
zaplatit těch 310 dolarů na osobu (během těch 2
let je zaplatí v daních, které jsou velmi, velm i v y 
soké). Se značným úsilím jsme zaplatili a pak jsme
začali korespondovat s čs. velvyslanectvím. Posí
lali nám dopisy v obálce bez úřední hlavičky, jako
soukromé, aby nám nezpůsobili potíže. Náš pobyt
v. Austrálii byl legalizován, ministerstvo zahraničí
nám půjčilo 1.400 dolarů na cestu (našich asi 24.000
K čs) a pak už měly události rychlý spád.
V e středu 4. listopadu jsme v 11.30 odlétali ze
S y d n ey .;, a v Praze jsme přistáli v e čtvrtek. 6. li
stopadu. M ěli jsme co dělat,-abychom pochytili češ
tinu, kterou jsme slyšeli zase po ro c e . . .
Vrátit se do vlasti jsme se mohli jen, díky státu,
který nám půjčil peníze na zpáteční cestu. Žádný ji
ný stát by se takto nezachoval. . . U nás žije větši
na lidí lépe než v Austrálii a nemusí pro to tolik
pracovat. 'Procestovali jsme s manželkou už dřivé
řadu zemí a myslím, že právě v Československu se
žije nejlépe.”
Aby toto vyprávění plně odpovídalo obvyklým
vzorům, chybí v něm ještě dodat, že strojník Jnnemann dojetím zaslzeL
-s-
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PODKARPATSKÁ RUS 1939
I;
(Dokončení)
Historická studie Oty Holuba “ Bez jediného vý
střelu?” , z níž jsme větší část citovali, uzavírá:
POSLEDNÍ STŘETNU TÍ
Boj o Zakarpatsko ústupem východní skupiny do
Rumunska ještě nekončil. Západní a střední skupi
na ;v těchto hodinách zadržovaly posledními náboji
postup nepřítele na sever. Většina jednotek se již
stahovala od Perečína k Malému Bereznému. První
■prapor štábního kapitána Maříka sé zakopal 16. břez
na před polednem na okrajích Perečína. Celé odpo
ledne přicházeli ještě jednotlivci i Skupiny, zejména
Sosáků, kteří se probíjeli přes zasněžené horské
hřbety a unikali zajetí. Teprve v noci první prapor
ustoupil k Bereznému. M aďaři si troufali přitáhnout
do Perečína až ráno.
Kolem 13. hodiny 17. března ustoupil přes hraní
ce u Ubly zadní voj spojené střední a západní sku
piny na Slovensko. Přes poloniny a lesy probíjeli se
ještě jednotlivci a družstva obklíčená Maďary, kte
ří usilovným pochodem mířili k severu, k polské hra
nicí, kde si 18. března připil honvéd s polským pěšókem na dosažení vytoužených společných hranic.
Čtyři dny bojovala 12. divize nerovný boj proti
značné přesile; boj, který po vpádu nacistů do Čech
a na Moravu byl opravdu jen bojem o čest a záchra
nu před potupou zajetí.

ZÁVĚR
Zbývá jen dopoyědět jediné — málokdo z účast
níků bojů se dočkal za obranu Podkarpatské Rusi
odměny či vyznamenání. Po dlouhé a kryavé válce
byli noví stateční, noví hrdinové, důležitější a aktuál
nější než vojáci a Sosáci ze ztracené zakarpatské
varty. Jelikož se o jejich činnosti zachovalo velmi
málo písemných dokumentl, ušel jejich boj rovněž
pozornosti historiků a publicistů, a snad právě proto
je Opředen sítí legend a polopravd.
Fakta; která uveřejnili v Československu v r.
1968-69 Ota Holub a několik jiných historiků, byla
máto máma a ani ta ještě nepodávají plný obraz
tehdejších událostí na východním cípu Českosloven
ské" republiky. -Je třeba- dalších studií a dalšího ově
řování skutečností, které však v ČSSR nyní nebu
dou moci pokračovat. Platnou versí se stanou opět
lži sovětských historiků — Jevsejeva a dalších. .
I jiné události z let osmatřicátych a devětatřicá
tých- zasluhují osvětlení a podrobnějšího zpracová
ní;- N eví -se například -mnoho, o tom, jak. maď axské
teroristické skupiny fašistického ražení (např. Szabad csapatosok) terorizovaly ■Slovensko' za spolu
práce italského letectva, které v maďarských služ
bách napadlo v roce 1939 některá slovenská mě
sta,-Byly to první letecké nálety na československé
území. Není veřejnosti mnoho známo například o
náletu.bombardovacích letadel Gaproni na Spišskou
Novou Ves, při kterém, bylo' zabito několik desítek
lidí a zničena řada domů.
■
Poválečná propaganda šířila mnoho informací o
důležitosti role, kterou hrála československá východ
ní brigáda, ale o bojových zážitcích této brigády

informovala naprosto zkresleně. Stačí jen vzpome
nout na tak zidealizovanou bitvu u Dukly. Nepíše
se, že sovětské vrchní velitelství poslalo na tento
úsek Čechoslováky u vědomí, žé jich aspoň polovi
na bitvu nepřežije. Na námitky Čechoslováků o
vhodnosti právě tohoto úseku k přechodu horského
masivu odmítlo hrát zřetel. O důležitosti role, kte
rou měly čs. jednotky předtím v bitvě o K ijev, se
také nedočtete v historii, tvořené sovětskou propa
gandou.
Podobných případů .zkreslování skutečností j e
mnoho. Je proto na nás ve svobodném světě, kde
stále ještě ž ijí pamětníci jak událostí z let 1938-1939
v Československu, tak válečných událostí na východ
ní; i západní frontě, abychom se snažili shromáždit
faikta, která by jednou mohla být zdrojem spolehli
vých informací pro další seriozríí historiky Holubo
va ražení.
-1i
(Koneg) *v

STEVEN VASS

129-131 Oxford St., Bondi Junction
1. poschodí, dílny 6-7
Vchod z Newland Street
Telefon (Sydney): 38-4377
Používáme jen prvotřídní dovezený materiál
Ú P R A V Y * ČISTĚNÍ * O P R A V Y
Mluvíme česky i slovenský

S Y D N E Y
Z L A T N ÍK *
H O D IN AŘ *

PEKAŘE
přijme

STEVEN VA R D Y

SOOS B A K E R Y
445 Old South Head

590 George St.
Sydney
(proti Trocadeřu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.

Road
Rose Bay (Sydney)
TO V Á R N A
N A U ZEN IN Y
přijme
zkušené
za
městnance - muže i že
ny. Dobré mzdy. Přes
časy k dispozici. V ý
tečné prac. podmínky.
Stálá místa. Prac. oděv
dodán. Hlaste se v
pondělí až pátek od
■8.30 ráno do 5 odp.

Tel.: 61-8579

Přijmeme
PANSKÉ KREJČÍ
kteří mají zkušenost
se šitím semišových a
kožených oděvů. Dobré
podmínky a mzdy ja
kož i bonus. Přesčasy
k dispozici.

WOOLWORTHS
325 Chisholm Rd.

PA C IFIC LEATHERS

Velká iluze
nebyl Alcazar ani je d 
nou bom bardován vlád
ním letectvem. Alcazar
nemohl být tedy "zbom feardován. na
pokraj

vzdání” , jak nám chce
M altaux namluvit.
A n i se M alraux ne
může omlouvat, že teh
dy ještě
nebylo, jasné,
oč v celé Evropě a v ce
řit si historické skuteč lém světě šlo.
nosti, Jenom dvě do oka
Z h ru b a v té době,
bijící anomálie: bitva o kdy byla psána " N a d ě 
M ad rid byla výbojována je*’, psal A rth ur Koestnařece
Manzanares - ler svoji "Tem notu o poofensiva jy Guadalajaře lednách” , O rw ell "Poctu
byla jenom
důsledkem Katalánsku’’
a
jiný
stabilizace fronty na jih francouzský intelektuál od M adridu.
také letec v druhé svě
D ru h ý důkladný o- tové válce - napsal zou
mýl se týká Alcazaru. falou výstrahu:
Z a celou dobu obležení
"M á m pocit,
že jdu
děje’’1 thěla nějaký patr
ný ,v liv na lidové masy. ,,
Byla psána spěšně a
skřípavým perem. M a lraux neměl ani čas ově

PR O K A Ž D O U P Ř ÍL E Ž IT O S T

!

Reportáže ze svateb a jiných rodinných událostí.,
Vlastní slohově zařízený ateliér
,
Barevné smímky objektů pro realitní kanceláře"
Nejievhější ceny v NSW
'
Specialista na barevnou fotografii
1
7 dní v týdnu
<
J A N

D R V O T A

.Photographer

<

<

39 Collingwood St., Drummoyne

'

(Sydney), NSW, 2047
Telefon: 81-3268

J
'

K “ Párku v Koruně”
(Pokračování se strany 4)

Máme na skladě velký výběr
dámských a pánských kožených kabátů

AU BURN (Sydney)

(Pokračování se str. 7)
"N a d ě je ’’ byla zřejmě
psána jako bojový trak
tát na adresu evropských
intelektuálů - je těžké
si představit, že by " N a 

FOTOGRAFIE

78 Kippax St.,
Surry Hills
Tel. (Syd.): 212-1577

D A N O V A P Ř IZ N A N Í
a vedení knih obstará
registr, daňový porad
ce. I z neúplných do
kladů. Tel. (kdykoli):
67-2792 (Sjfdney

Fřijmerrie
ŠVADLENY
znalé šití semišových a
kožených oděvů. DobTé podmínky a mzdy
jakož i bonus. Přesča
sy k dispozici.

vstříc nej černějším dnům
lidství. Je mi zcela jed
no, jestli padnu. Člověk
ztratil vůbec schopnost
cítit. Jaký to bude mít
smysl
vyhrát
válku,
když pak vězíme sto let
v krizi revolučních ne
mocí . . .”
Tolik de Saint - Exupéry. Proti tomu chmur
nému proroctví je M a lrauxoya "N a d ě je ’ neje
nom velkou iluzí. Je to
hřbitov iluzí.
jun

PA C IFIC LEATHERS
78 Kippax St.,
Surry Hills
Tel. (Syd.): 212-1577

)
;

i

DISKUSE SERVILNĚ ZAM ĚŘENA
Ve vánočním čísle HD je Marcelou Čechovou vy
právěn příběh z automatu. Koruna v P ra z e . . . Ve
3. čísle HD potom vychází článek Příliš laciné od
Roberta Kuiklíka, který, lapidárně řečeno, kritizuje
příliš vulgární ideologičnost zmíněného vyprávěni.
Vedle toho ukazuje •— myslím, že dosti .přesvědči
vě — na to, že ono zase tak úplně cokoliv s čímko
liv nesouvisí a že tudíž existence žalostně chudých
lidí v tzv. socialistickém ' státě, jakkoliv může být
pro někoho, kdo ji z toho či onoho důvodu nepřed
pokládal, otřesná, nijak podstatně neotřásá zákla
dy tohoto státu-. A to z toho důvodu, že řešení so
ciálních problémů prohlašuje za cíl většina -států
bez zřetele na jejich politická -zřízení. Přesto se
uspokojivé řešení- nezdá být dohledné.
Marcela Čechová ve své odpovědi Robertu Kuklíkovi začíná zjištěním, že' “během poměrně krátkého
údobí jediného roku se s naší nbv-ou- emigrační vlnou
udála, dosti značná změna” . Myšlenka je -dál zhru
ba rozvíjena do tvrzení o diferenciaci posrpnové
emigrační vlny podle dvou názorů. Vedle toho, že
tzv. idealistický světový názor souvisí s tzv. západ
ní demokracií vlastně jen tak, že v ní smí být bez
trestně hlásán, jeví se již tento začátek dosti prázd
ným, nelze-li dokázat, že podobná diferenciace v na
ší posrpnové emigrační -vlně neexistovala již před
rokem. Demagogie je vlastně článek. “Po čem se nám
stýská” plný. Například slova: “Jsem-li zaškatulkována, mohu alespoň o to volněji a bez zábran ..
Není-li toto pouze rádoby efektní odreagování v y 
sněného “ zaškatulkování” , pak by toto zaškatulkování bylo přímo žádoucí, umožňuj e-li člověku lépe
cosi -sledovat. Nebo: je skutečně rozdíl mezi- ubožáíkem na Východě a na Západě.proto, že “ v sociali
smu přeci nepůsobí zákon přirozeného výběru, jenž
je komunistickou propagandou
označován za ne
mravný a dravý” ? Za zvláštní zamyšlení stojí před
poslední myšlenka článku,. která nám vysvětluje,
proč si “někteří z nás .začínají poměry v socialistic
kém Československu lakovat na růžovo . . . ”
Na článku Marcely Čechové bych Chtěl ukázat,
jak by neměla diskuse vypadat. Neměla by přeska
kovat z věci na věc a neměla by být servilně zamě
řena na určitý okruh čtenářů. Co jiného lze říci —
vzhledem k souvislostem v uvedené polemice — o,
hodnotě konstatování, že v marxismu nemají místo
holubicí myšlenky idealismu, nebo dokonce Masa
rykovského humanismu? . .. Věci též příliš nesvědčí,
vyskytuj í-li se v diskusi psychologické rozbory ně
jaké nedokázané chyby oponenta, aby tento byl na
konec přizván ke společnému pokání za tuto chybu,které já jsem se jaksi' vyvaroval — jak koneckonců
může každý pochopit z mého zásadního postoje —,
ale kterou na sebe j ako také beru, abych tomu zblou
dilému chlapci zpřístupnil potřebnou lítost. Zejmé
na o tom posledním platí, že b y se nemělo vysky
tovat ani v sebechytřeji zamaskované, form ě..
Petr Neumann, Melboume
Uspadněte nám laskavě práci tím, že vyrovnáte
předplatné na rok 1970 bez upomínání.
Děkujeme
HD

Navštívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit
ČESKOU RESTAURACI S D O BRÝM

Č E S K Ý M J ÍD L E M

LITTLE EUROPE INN

l

274 Victoria St. (proti požární stanici), Kings Cross, NSW.

’

Telefon 31-7977

9. 3. 1970

Zasedání Evropské rady
Trvalý zájem o situaci v satelitních státech
V letošním prvním zasedání Poradního shromáž
dění Evropské rady (16 členských států) byly také
diskutovány dva referáty týkající se situace ve stá
tech středjcLvýehodní Evripý. Referát o hospodářské
situaici přednesl belgický liberální senátor J. - E.
DE GRAUW. UÍDOzomil v něm na skutečnost, že do
savadní- hospodářské styky prospívaly více Východu
néž Západu. Také poukázal na hospodářské vyko
řisťování satelitních zemí Sovětským svazem.
Referát o požadavcích mládeže, zejména student
ské, ve východní Evropě přednesl švýcarský liberál
ní poslanec a univ. profesor W. Hofer, který je v
Evropské radě předsedou Komise pro evropské nečlenské státy a v Bernu předsedou parlamentní zahraničně-politické komise. P ři srovnáváni student
ských požadavků na Západě a na Východě zmínil se
také o tom, že -když západoněmecký Rudí Dutschke
přišel do Prahy na filosofickou fakultu, aby tam
udal svůj “ anarcho-maoismus” , pražští studenti od
mítli jeho “ ideje” jako absurdní.
•Profesor Hofer také uvedl “argument znalce po
měrů ve východní Evropě” , že zásadní rozdíl růz
ných studentských manifestací spočívá v tom, že na
Východě se domáhají více svobody, zatímco na Zá
padě extrémní živly zneužívají svobodu,
kterou
mají.

HLAS

DOMOVA

přátelé

h l e d a j í

-9-

:
Skupina přátel Hlasu domova
vás zve na

Helenu šleisovou ze Sušice, která odešla před -20
lety — zpráva, Miroslava Ježila z Brna.(který rov
něž je asi 20 let v cizině), Karla Knotká, který má
být asi- 20 let v Austrálii, Otu Brože (snad Q.ueensland) a Ladislava Koníčka (který přijel asi-před ro
kem do Austrálie).
Zjistíme-ii adresy hledaných, oznámíme jvm, kde.
s: na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
■
Hn

O P A K O V Á N Í

večera poezie, prózy a písní
P Ř E J D I

'

y. o

JO R D Á N

v

Program je sestaven z předsrpnové i posrpnové;
■tvorby básníků, spisovatelů a textařů.
,
Pořad bude opakován v sobotu 21. března 1970'
ve 20 hodin v sále dómu Royal Society o f Victoria,!
9 Victoria St., Melboume
|

BÝ V A LÝ M POLITICKÝM VĚZŇŮM!
Na výročn í"schůzi bývalých čs. politických věz
ňů, konané v Torontu dne 4. 1. 1970, byl ’v tajných
Vstupné 60č, prodej vstupenek od 19.30 hod. !
volbách zvolen nový prozatímní výbor Sociálního
sdružní býv. čs. politických vězňů - W elfare Assóciation of Former Czechoslowák Political Prisoners (G anada) a to: tajemník M ilo Komínek, soc. ref. Jindřich.
Strahovský, pokladník Jan Kučera, společ. a tisk,
ČESKOSLOVENSKA OBEC LEGIONÁŘSKÁ
ref. Jiří Ijřláha, členové -výboru: Frant. Elinger a
V ZAHRANIČÍ,
Josef Horký. Výbor -vyzývá všechny bývalé čs. po
litické vězně žijící mimo území Československa, aby
jednota ve Viktorii,..pořádá pro zvané...a jimi
se ve vlastním zájmu neprodleně ohlásili .-na adrí:
uvedené hosty dne 14.-března 1970, v Dorchesíeru,
P. O. Box 1219, Terminál “ A ” , Toronto 1, Ont.,.
Alexandra Gardens, M elboum e,.
Canada.
|

j

SPOLEČENSKÝ VEČER S TA N C E M ,

'

VOLKSW AGEN CLUB OF VICTORIA
k němuž hraje br. Eda Zlatý se svým-orchestrem.
ohlásil výsledek své první letošní mistrovské, sou
Vstupné, včetně bohaté več eře. a nápojů.: všeho,
těže aut, kterou pořádal v nocí na..21. února v kop
druhu $ 9.00. Reklamace, pozvánek a .. zajištění
covitém terénu v prostoru H illsville na trati dlouhé
stolů do 7. března, u bří: Krupka - tel. 29-3451,
Evropská bezpečnostní konference
160 mil. Soutěž vyhrál Jan Zéjbrlík z Melboume,
Piek 94-6635 a Silvan 58-7488.,. večer 58-7361
Referát na toto téma přednesl italský socialistický který jako jediný dojel bez ztráty bodu a s násko
kem
5
minut
před
dalším
závodňíkem.
poslanec A. Bemporad. Odhlasovaná resoluce (znač
ný počet delegátů se zdržel hlasování) se v zásadě
vyslovuje pro takovou konferenci. V referátu i v
resoluci se všav •'Aůrazňuje kategorické odmítnutí
tzv. Brežněvovy doktríny o omezené suverenitě. Dá (Pokračování se str. 3)
LETOVISKO
“ŠUMAVA”
ski dostal 44 roku věze
le . se zdůrazňuje -nutnost, aby taková konference
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
a zdá se, že čs. bezpeč ní, J. Karpinský 4 roky,
byla předem velm i pečlivě připravena a aby se jí
srdečně zve vípd-iřv t-rgjany na
také. zúčastnily Spojené státy a Kanada. (Na tuto nostní orgány se přede M aria
Tworkovská
a
VELIKONOČNÍ
podmínku Krem l určitě přistoupí, neboť je zřejmé, vším zasloužily o odha Krištof Szymbotski p©
že. jinak by ke konferenci vůbec nedošlo. Ostatně lení "polských podvrat
34 letech a M . Szpakowfakt, že oba americké státy nebyly hned na počátku
ných živlů” zadržením ská 3 roky vězení.. .
uvedeny mezi účastníky, není než sovětský taktický
obžalova
tah, aby dodatečně mohli poukázat na “ velký ústu dvou z pěti
která se koná v neděli 29. března 1970
28. února vyšlo 2. číslo
pek” ,. který učinili evropským státům a který v ú- ných, kteří prý měli v
Začátek v e . 3 hodiny odpoledne.
...
stupcích vyžaduje protislužbu. V e skutečnosti má autě na čs. území spou “ Zpravodaje demokratic
■ Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem ;
kých Čechů a Slováků ve
Krem l velký zájem na tom, aby taková konference
Jídlo
— pití
: -.
stu protipolských a pro
Viktorii” , vydávaného Čs.
byla za účasti U SA a Kanady.)
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
tikomunistických publi národním sdružením ve
V debatě o této konferenci se vystřídalo dvacet
Na farmě již můžete obědvat'o 12: hodině' .-Viktorii. Příští číslo vyjde
kací.
řečníků. Mno-zí z nich velmi ostře kritizovali zámě
H rají se tam též kuželky, odbíjená a stolní téňiš
30. dubna. Zájemci nechť
ry, které Krem l sleduje touto konferencí a pouka . Českoslovenští čtenáři
píší na: Box 6, P. O. St.
zovali na řadu dohod a smluv, -které SSSR soustav se
ovšem
nedověděli
Kilda, 3182.
ně porušoval.,Jak je potom za takových okolností podstatu obhajoby všech
ještě možné důvěřovat SSSR? Není zarážející, do
souzených
Poláků.
Ti
tazovali se někteří, že po inyasi a okupaci Českoslo
Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou
tvrdili
před
soudem,
že
venska še Krfem-1 odvažuje navrhovat nějakou doho
du o nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných jednali v souladu s pol
států? jin ak i delegáti, kteří se vyslovili pro tako skou ústavou, která na
vou konferenci s poukazem, ž e . ji nelze apriori od
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
papíře zaručuje svobodu
mítnout, se netajili pochybnostmi a obavami a v e 
958 N epean H íghw ay, M O O R A B B I N , Vic., 3189
slova.
směs zdůrazňovali nutnost velké ostražitosti.
D n e 24. února vynesl
Vedoucí pařížské kanceláře ACEN, Edmund Ře
hák, který se na pozvání generálního, sekretariátu vojvodský soud ve V a r
Evropské rady účastnil zasedání jako pozorovatel, šavě rozsudek: v ČSSR
starší 21 let přijme.
odevzdal při této příležitosti předsedovi Poradního zatčený M aciel K ozlowGMH
shromáždění, generálnímu sekretáři, šéfovi- politic
kého oddělení a všem národním delegacím jakož i
DANDENONG
Malý oznamovatel
novinářům memorandum vyjádřující stanovisko
D o b rá místa jsou k okamžitému nastoupení na
Shromáždění evropských podmaněných národů k ” DVĚ AUSTRALSKÉ
této projektované konferenci. V memorandu se hlav
D E N N Í i O D P O L E D N Í směny
UČITELKY (25)
ně zdůrazňuje nutnost uplatnění zásad Universální nyní žijící na N. Zélandu,
* V Ý R O B N Í SVÁŘEČI
* M ONTÉŘI
charty lidských práv ve středo-východni Evropě a rády by
se seznámily,
(oxygen, i bod.)
.
.
.
1
práva jejích národů na sebeurčení, svobodu a státní dopisovaly s intel, svo
* OPRAVÁŘI K O V U
* O B S L U H O V A Č I PRESŮ
bodnými1 Čechoslováky.
nezávislost.
Jsou připraveny se učit
“Socialistická revoluční strana Československa”
česky. .Adr.:
Miss
J.
N O V Ý M ZD O V Ý PLÁN GM H
Z pramene, který je mu znám, bylo zástupci Johnson, c/- G. P. O. CaACEN doručeno do Štrasburku tzv.
“ Prohlášení thedraí Square, Christ* vyšší' platy -nad stanovené sazby jsou nyní v platnosti ihned
ideologické komise socialistické revoluční strany Če churdh, N. Z.
od prvního pracovního dne
' .1
skoslovenska” . Prohlášení obsahuje .směrnice jak or
PRACOVITÁ ŽENA,
* další příplatky se platí podle druhu práce a výkonů
ganizovat ilegální revoluční socialistické hnutí proti
Husákově režimu a proti mezinárodní byrokracii tč. v Záp.- Německu, ale
* tyto zvláštní příplatky se propočítávají ke všem druhům platů, .
Kremlu. “ Jsme vyléčeni z iluzí mythu -o legalitě brzy emigruj ící do Aust
např. k přesčasům1
, placeným dnům nemoci, k mzdě při dovo
strany! Jsme připraveni porušovat proti-lidové zá rálie, přijme tam jakéko
lené ze zvláštních, důvodů, při výroční dovolené nebo dovokony vedení KSČ a bude-li to nutné i opustit legál li zaměstnání s ubytová
-lené za-dlouholeté zaměstnání.
ní form y boje” říká se v prohlášení. Dále je yybí- ním jako pomoc, v do
zéno :k rozšiřování hnutí v sousedních státech a k na mácnosti či v hotelu. Na
vazování kontaktů ke společné akci proti sovětsiké bídky do HD.
Zaměstnanecká.kácelář G M H v D andenongu je,
dominaci. “Nevěřím e v pomoc Organisace Spoje
PŘEKLADY
ných národů a v tzv. mírovou koexistenci” a provo
otevřena v sobotu o d 1 8 do 11.30 hod., dóp., á
lání zdůrazňuje, že jsou ochotni spolupracovat s j i  českých dokumentů do
každý pracovní den v týdnu.
angl.
za
rozumnou
cenu
nými pro-tirežknními směry a vybízí k organisování
(Z
nádraží D andenóng použijte autobus na
rychle pořídí
všech v “Lidové revoluční frontě” .
L.
ULD
RICH
H allam nebo B eacon sfield).
-■Toto prohlášení bylo doručeno už ve francouzském
N e n í nutné, aby naši zaměstnanci'uměli anglicky.
překladu. Zástupce ACEN je dal k dispozici noviná 39. Liverpool St., Geelong
ilSaaflHEÍHii
řům a delegátům s podotknutím, že tak činí z dů Nth., Víc., registr, člen
Telefon: 792-0111, ext. 262:
v
Austr.
sdružení
překlada
vodů čistě informativních jako příznačný doklad
situace v Československu.
ACEN, Paříž telů.

Soud ve Varšavě

TANEČNÍ ZÁBAVU

R. C. Kugler & Associates
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V ÍTE, ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z

Kar e l

Janovský

L. Rýgl senzací světového šampionátu. Raška "je n ” druhý.

Lyžařské mistrovství v Tatrách
T a k už to u čs. sportovců bývá: zatímco Velký favorit nesplní očekávání, získá úplný outsider svě
tové prvenství. N a svétovém šampionátu lyžařů klasických disciplin na Štrbském Plesá ve. Vysokých
Tatrách jsme si hodné slibovali od olympijského vítěze ve skocích Jiřího Rašky a dalších čs. sko
kanů, kteří "šli” v letošní1sezóně na mezinárodní scéně o d (vítězství k vítězství, v bojích o medaile
však zůstali hodné dlužni své dobré pověsti. V e sdruženém závodě pak Tom áš Kučera byl aspirantetn ňa jednu ze tří medailí, měl však už při svém prvním skoku pro nordičkou kombinaci pád
a tím ztrátil šanci na přední Umístění. V še však v této klasické disciplině vynahradil Ladislav Rýgl,
Člen Slavia Praha V Š , student, který se tu stal nečekaně mistrem světa.

-Skvěle organizované mMroVství světa skončilo
.triumfem reprezentantů SSSR, kteří získali 7 z 10
zlatých medailí (navíc 3 stříbrné a 4- bronzové).
Další pořadí podle medailí: 2. Finsko, 1-1-1;
3. Československo 1-1-0; 4. Švédsko 1-0-1; 5. V. N ě
m ecko''0ě3T;-6. Norsko 0-1-2; 7. Japonsko 0-1-0; 8.
Polsko 0-0-1. Poprvé v historii těchto světových
šampionátů nedostali Norové ani jednu zlatou me
daili.
Skoky — triumf Rusa Napalkova
Už zahajovací den šampionátu na Štrbském Plese
(sobota 14. 2;) přinesl pořádající zemi velké zklama
ní. Olympijský vítěz Jiří Raška působil v soutěži
dkoků na Středním, můstku (s .kritickým bodem 70
on) nervózním dojmem. SkoČiT dvakrát-78,5 m a to
mu stačilo ,jen na 8. místo. Nejúspěšnějším Čecho
slovákem byl-RudolfiHoehňl.(Skočil 81,5 m a 79 m ),
a b yl 4. Další pořadí čs. skokanů: Karel Kodejška
21. a Josef Mato-uš 48.
Mistrem světa se stal Rus
Gazij Napalkov (81,5 m a 84 m ), před Japoncem
Kasajou (84,5 m a 79 m ) a Norem Barsem Grinem
(81 m a 81,5 m ).
Lépe si sice čs. skokani vedli na velkém můstku
^'kritický bod 90 m ), ale ani z toho nebyla v ČSR
velká spokojenost. Jiří Raška skočil 91 m a 99 m
ZV ÍT ĚZILI
A PŘECE NEJSOU SPOKOJENI
Absolutními vítězi 28. mistrovství světa lyžařů
;álpslkých disciplin v severoitalském Val Gardena
se stali podle očekávání reprezentanti Francie, kteří
získali celkem TO medaili (3 zlaté, 5 stříbrných a 2
bronzové), a přesto nejsou se startem . spokojeni.
•Francouzi očekávali více, a to jak v soutěži mužů
tak i žen. Zdá se však, že jim vyrostla velká konku
rence. Zatímco o Rakušanech lze říci, že stagnují,
dostává se dopředu znovu švýcarsko a je pravděpo
dobné, že i sjezdaři a slalomáři U SA slaví zdařilý
come-back.
O 8 titulů mistrů světa se rozdělili:
Muži:
Speciální slalom: 1. Jean Noel Augert (Francie),
■2. Fatrick Russel (F r.), 3. B ili K idd (U S A ).
Obří slalom: 1. K arl Schranz (Rakousko) 2. W.
Bleiher (Rak.), 3 .-D, :Giovanolli (švýcarsko).
Sjezd: 1. Bernard Russi (Švýc.), 2. K. Cordin
( Rak,), 3. M. Milné (Austrálte).
Alpšká trojkombinace: 1, Bili K idd (U SA, přestou
p il hned na to do tábora profesionálů), 2. Russel
(F r.), 3. A. Bachleda (Polsko).
Ženy:
Obří slalom: 1. B. Clifřordová (Kanada), 2. Lafforgueová (F r.), 3. Macchiová (F r.).
-. Sjezd: 1. Zrydová (Švýc.), 2. Mírová (F r.), 3.
Froellová (Rak.).
Speciální slalom: 1. Ingrid Lafforgucová (F r.), 2.
Čochranová (U S A ), 3. Jacotová (F r.).

HLAS

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně.

Řídí redakční kruh.

Adresa: Hlas domova,
8. MoorhOuse St., RiChmond, Vic., 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
výtisk 20 c.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné, tj. austr. nebo N Z $ 5.-, £stg. 2/10/-,
ÚS $ 6.- Hěbo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.

A U S T R Á L IE

DO

V ÍD N Ě

A

ZPĚT

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

informace

ochotně sdělí

A LM A
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (ro h Elizabeth St.)
M elbourne, Vic., 3000
Telefon 63-4001, 63-4002

a získal stříbrnou medaili, když při tomto druhém
skoku byl stylově nej lepší, ale nevyšla mu dálka.
Světové prvenství i tu získal Napálkov (91 m a 109,5
m —- můstkový rekord), bronz si domu odvezl Po
lák Daniel - Stanislav Gasienica. Karel Kodejška
33. ročník 1. čs. hokejové ligy skončil. Stejně jako
byl 8., Josef Matouš'13. a- Rudolf Hoehnl 20.
v předešlých 3 sezónách, největší “výdrž v hokejo
vém maratónu 36 kol mělo mužstvo jihlavských vo
,
R ýgl nečekaným mistrem světa
V soutěži sdruženého závodu očekávali lyžařští jáků, které bylo na mistrovskou soutěž i letos nej
odborníci velký souboj mezi Tomášem Kučerou (a lépe připraveno. Mělo velké :opory ve zkušených
i jeho -bratr Antnín nebyl bez šance na medaili), internacionálech — v bratrech Holíkových, v Hrba
s olympijským přeborníkem Franzem Kellerem z NSR tém, v obráncích Suchém, Šmídovi a dalších; a mno
,a sovětskými sdruženáři. Když však Tomáš Kučera ho pro mužstvo znamenal ,i příchod Sparťana Horep ř i svém prvém nejdelším skoku ze všech závodní šovského, který musel na podzim na vojnu.a tedy
ků vůbec (84,5 m ) ztratil v “ mlhavém mléce” orien oblékl dres jihlavské Dukly.-Jihlava vyhrála přebor
taci, upadl, hlavou .mezi lyže, byl otřesen (skokan republiky naprosto zaslouženě, neboť produkovala
skou soutěž dokončil, ale k běhu na 15 km už ne moderní útočný hokej, byla vždy všem týmům ligy
nastoupil), nikdo z expertů už nepočítal s tím, že nebezpečným rivalem. Trenér národního mužstva
b y zlatá medaile mohla zůstat v Československu. Jaroslav Pitner slaví tedy se svými svěřenci už čtvr
V běhu na 15 km však se zrodila senzace. “ Muž z tý mistrovský titul za sebou.'
O druhém místu- rozhodl mezi -hokejisty Slo-vanu
pozadí” Ladislav Rýgl (skočil 72,5 m a 68,5 m — a
byl po této prvé části sdruženého závodu až devá Bratislava a ZKL. Brna jen lepší brankový poměr,
tý ) doslova v běhu na 15 km deklasoval veškerou což jistě svědčí o velké . vyrovnanosti mužstev na
sdruženářskou elitu. 221etý Rýgl zaběhl trať na sdru- špici tabulky. Velkým překvapením je čtvrté místo
ženáře ve skvělém čase za 50:29,75 min. a z 9. místa mladého kladenského -mužstva vedeného “starým”
přešel na první. Stojí jistě za zmínku, že na nedáv internacionálem Pr-ošfcem, pěkně se uvedl i nová
ném mistrovství republiky se umístil až třetí (za ček ligy Plzeň (trénuje Gustav Bubník), na druhé
bratry Kučery). —- -Konečné pořadí sdruženého zá straně jsou zklamáni příznivci pražské Sparty i Par
vodu: 1. R ýgl 410,50 b., 2. Nógovicyn 407,36 b., 3. dubic a hlavně pak fandové ve Zlíně (Gottwaldově;,
Drjagin 407,002 b. (oba S S S R ),. . . 9. Foltman (ČSR). který sestupuje, do druhé ligy. ,
Bratři Kučerové nezakončili závod. Naprostou do
Konečná tabulka 1. čs. hokejové ligy:' 1. Jihlava
ménu sovětských reprezentantů na mistrovství svě 52 bodů, score 175 : 80; 2. Slovan Bratislava 49 b.,
ta ve Vysokých Tatrách narušili pouze 3 borci: Rýgl, score 133 : 81; 3. Z K L Brno 49 b., score 149 :105;
Švéd Lars-Goeran Aslund (vyhrál závod na 15 km) 4. Kladno 40 b., 5. Plzeň 33 b., 6. Sparta Praha 32 o.,
a Fin K alevi Oikarainen (triumfoval v lyžařském 7. Pardubice 31 b., 8. Košice 27 b., 9. Litvínov 26 b.,
10. Zlín 21 b., score 106 : 177.
maratónu na 50 km).
Velkou šanci na -postup d-o nej-vyšší čs. hokejové
Protisovětské demonstrace
Čs. lid, který nemůže v “normálním životě” vyjád soutěže -má mužstvo Motoru České Budějovice, kte
řit svůj názor na okupanty, si to na Štrbském Plese ré -vyhrálo II. ligu skupinu- A ■suverénně, účast však
vynahradil. Boje o medaile se staly úplnou protiso- si musí vydobýt v kvalifikačním turnaji vedoucích
týmů II. lig.*v
větskou demonstrací. Už při slavnostním zahajovacím
ceremoniálu bylo na stadiónu po té, kdy hlasatel
oznámil, že přišel soudruh Husák a další členové
vlády, hrobové ticho. Při startech sovětských spor
tovců — a ť -už skokanů či běžců — hlediště — všich — 231etý člen rumunského daviscupového týmu Ilie
ni jako jeden muž — pískalo, byly slyšet projevy7 Nastase se stal v Salisbury v americkém státě'Maodporu, nenávisti. Několikrát se tak stalo^ dokonce ryland nečekaně-' vítězem “ otevřených” terdsovýcn
při hraní sovětské hymny, která byla úplně přehlu přeborů Spojených států na krytých dvorcích. Ve
šena desetitisícovým, davem. Sovětští závodníci Vy finále porazil Američana Cliffa Richeyho 6 :8, 3 : 6,
jádřili na tiskových konferencích, svůj protest. D vo j 6: 4, 9 : 7 a 6 : 0 a inkasoval částku 7.200 dolarů.
násobný mistr světa ve skocích Garij Napalkov pro — Čs. stolní tenisté zvítězili nad reprezentanty
hlásil mj.: “ Musím říci, že jsem se v Československu; Anglie 4 :3. Střetnutí bylo pro ně dobrou přípra
cítil jako v nepřátelské zemi. Je to pro mne — a. vou na mistrovství Evropy, které se uskuteční za
i pro všechny sovětské sportovce
nepochopitelné. měsíc v Moskvě.
Zatímco vaši. diváci tleskali kdekomu při skoku 68 ■— Týden po .získání titulu mistra světa v alpské
m, můj můstkový rekord 109,5^ m byl doprovázen trojkombinaci (amatérů) -stal se Američan B ili. K id d '
úplným koncertem nevole, nepřátelství. A co mna ve švýcarském Verbier i mistrem světa profesionálů
snad nejvíce mrzí: diváci nedali ve svém nepřátel v obřím -slalomu. V paralelních finálových, jízdách
ském, postoji pokoj ani při hraní naší hymny.”
porazil Rakušana Egona Zimmermanna II. (ten měl
pád) a získal 30.000 dolarů.
PŘÍPRAVNÉ ZÁ PA SY ČS. FOTBALISTŮ
— Ve Washingtonu vyjde kniha “ Maleček vypráví” .
Čs. fotbalové ňárddní ■Františka Veselého a Jo- M íly Tůmy, kterou tento sportovní novinář napsal
mužstvo, které se v sou -zefa Adamce v rozpětí 4 podle vyprávění našeho slavného hokejisty třicátých
časné době na světové minut mezi 28. - 32. mi let Pepy Malečka-. Čtenář se v ní doví desítky histo
mistrovství v Mexiku při nutou 1. poločasu. Sou rek ze zákulisí čs. ledního hokeje. Kniha je pěkně
pravuje v Pyrenejích, ve peř snížil pak v 62. mi ilustrovaná.
Font -Romeu, v podmín nutě Caconem na 1 : 2).
— Vítězem C 'skupiny mistrovství světa v ' ledním
V druhém tréninkovém hokeji se stalo mužstvo Rakouska (trénuje bývalý
kách odpovídajících nad
mořské výšce Mexika, se zápase ve francouzském čs. internacionál František Tikal), které vyhrálo tur
hrálo dvě cvičná střetnu Nantes prohrálo s týmem naj v rumunském Galati a v příštím roce bude za
( 1 : 2 ) řazeno do Skupiny B.
tí. V Seville zvítězilo nad FC Nantes 2 :3
Migas a . — Při autonehodě nedaleko Zlatých Moravců přišel
španělským ligovým cel (branky ČSR:
kem CF Sevilla 2 : 1 (obě Adamec).
|o život přední čs. basketbalista Karol Matula, člen
branky vstřelilo zásluhou
— O —
j družstva Jiskra Svit, který jel ze Svitu do Bratislavy..

JIHLAVA MISTREM

