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Tvoři se historie
Vlastní poznání lidí, jejich úsudek, jejich inteligence nebyly nikdy faktory,
s nimiž měl počítat praktický komunista, v zemi, kde je jeho strana u moci.
Na takové zásády mělo nepochybně velký vliv prostředí, v němž komuni
sté získávali poprvé praktické zkušenosti s vládou nad zemí, kde dostali
ponejprv možnost uplatňovat některé své teorie v praxi. Stále opěvovaný
Vladimír Iljič se [vůbec netajil svým pohrdáním nad názory většiny sovět
ských lidí, naopak ve svých knihách a projevech ujišťoval, že se neuvědo
mělé mužické masy nakonec vždy přiklonil k "pravdě”, jak jim jí předloží
stranicky uvědomělá, byť i sebenepatrnější menšina. Stará poučka o sto
krát opakované lži, která se stane pravdou, byla plně pojata do instrukcí
určených stranickým kádrům.
správným ho vzoru jsou další
Na podobné myšlenky být ideově
podkladem
k
dalšímu vlastnosti, které se u
přivede asi každého pře
čtení "závažného doku "badaní'’ stranických hi řádného komunisty před
pokládají.
mentu’’, který schválil v storiků.
Nepřekvapí ovšem, že
prosinci minulého roku
Při presentování Po
ústřední výbor Komuni KSČ přejímá v tomto učení si režim nevymy
stické strany Českoslo "dokumentu” Leninovy slel nové metody, a své
venska a který byl až po poučky, i když si je vě pravdy a závěry před
plném měsíci předložen doma, že nejsou určeny kládá se stejnou "histo
masám rickou přesností”, s ja
k studiu široké veřejno negramotným
mužíků a že se jím má kou poučoval o vlivu
sti.
přetvářet historie, která Říjnové revoluce na náš
Jde o dokument s
je pro československé 28. říjen, o smlouvě Sta
dlouhým názvem "Po
poddané ještě příliš čer lina s Hitlerem, o Úno
učení z krizového vývoje
stvá, příliš živá._ Posluš ru atd. Přesto je zají
ve straně a společnosti
nost a následování velké- mavé všimnout si taktíky,
po XIII. sjezdu Komuni
stické strany Českoslo
venska?’ a s ještě rozvláč
nějším obsahem. Jeho
úkoly jsou. . jasné: má
patřičně "vysvětlit” če
skoslovenské
události
posledních let, dát ránu
z milosti "zbytkům za
kuklených pravičáků ’ a

s níž pracuje.
Ústřední výbor schvá
lil dokument, o jehož
pravdivosti nebyl asi
přesvědčen ani jeden z
těch, kteří pro něj hla
sovali a ani jeden ze sovětčíků, kteří jej tak či
onak nařizovali. Ostatní
bylo svěřeno stranické
mašinérii: tisk, rozhlas,
televize, schůze, seminá
ře, návěstní tabule v to
várnách, studijní krouž
ky, školy, vše bylo nebo
ještě bude zapojeno do
"poučování”.
Noviny
uveřejňují
denně výňatky z Pouče
ní a doplňují je poučo
váním podrobnějším, v
němž se často opakují
slova "Jak správně se
praví v Poučení'. .
"Jak nám vysvětlilo Po
učení . .
"... umožnilo
poznat . .
". . .ulehčilo

(Pokračování na sir. 2í

Pozitivně výsledky vo Vietname?

Nixonova politika
Prezident Nixon je právě v polovici svojho ůradného termínu a pri tejto
příležitosti sa> v Amerike tradičné hodnotí, čo sa prezidentovi podařilo splnit1
z jeho plánov a! zámerov a čo nie.
Americká tlač sa pri tejto příležitosti zoširoka zaoberá nielen uplynulými
dvorná rokmi, ale tiež tym, nakďko z doterajších
¡výsledkov, alebo ich nedostatku, možno hádat’ na
budúcnosť. Jednak na pravděpodobný vývoj v
medzinárodných vzťahoch, jednak na riešenie dc
mácích problémov, — a v neposlednom radě, na
výhhady Nixona pre druhý prezidentský termín.
Prezident v uplynulých a teraz sa nanovo obno
dvoch rokoch zazname vilo.
nal v niektórých smeLenže postupné vzťaroch úspěchy, v iných hy medzi
Spojenými
prehry.
štátmi a Ruskom sa oNa
medzínárodnom chladzovali a ustrnuli na
kolbišti Nixonova téza jedinej doteraz ešte ná"vyjednávania namiesto dejne vyzerajúcej kauze:
konfrontácie’’ ukazovala v rozhovoroch o obmedslubný začiatok vo for zení strategického zbromě priamych vyjednáva- jenia v Helsinkách.
čiek so Sovietskym zváJedna výčitka, adreso
zom o obmedzení zbroj e. vaná Nixonovi, uvádza,
nia. Jeho vláda vyforsi- že věnoval celých 80%
rovala
prímerie
na svojho času medzinárodStrednom východe, kto- ným záiežitostiam, zaré bolo neskór porušené (Pokračovár.í na straně 2)
Published by F. Váňa,

A pamatuj si, soudruhu, největší poučení z Poučení:
historie se nepřihodí, ale tvoří!
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ŽALM ČASU
J unius

Žalm nesluší se zpívat v chvatu,
ve spěchu nelze konat tryznu
jak u strahovských premonstrátů.
Čas není luštit v tajném písmu,
co bezděkého heroismu
pohltí propast nenávratu.

Smrt bere hrdiny i Švejky.
Smrt všechno smiřuje. A sešle
účet, jenž platí do kopějky:
jen chlap měl sílu sbírat grešle
a po grešličkách vracet přešlé
při matném světle petrolejky.

!►

VACLAV MICHL

5, 8. 1924 - 26.1. 1971
V ranních hodinách dne 26. ledna zemřel v melbóúrňšké* nemocnici po -delším churavění Václav
Michl, úředník státní pojišťovny, kterého zná více
čtenářů pod pseudonymem "Junius". Dne 28. led
na jsme se s nim rozloučili při smutečním obřa
du v kapli pohřebního ústavu a v hale kremato
ria ve Fawkneru a to — jak si za života přál —
bez nekrologů. Dvě "Juniovy" básně nad rak
ví řekly však asi o jejich autoru přítomným přá
telům a čtenářům víc než by dokázal říci v takové
chvíli kdokoli z nás.
Václav Michl — Vašek pro všechny, kdo se s
ním znali, kdysi student Karlovy university, se
sám přihlásil k spolupráci na Hlasu domova v
září 1950, ihned po příjezdu do Austrálie. Skrom
ně, nezištně, bez velkých slibů a ujišťování se
tehdy ozval z přistěhovaleckého tábora s tím, že
by chtěl "něco dělat". Pak psal do prvního čísla
Hlasu domova, který se právě změnil z "rozmno
ženého dopisu" na normální noviny — a potom
téměř do všech čísel, která vyšla ve dvou desít
kách let. Komentáře, recenze, básničky, fejetony,
reportáže, epigramy — cokoli, jeho zájmy byly
všestranné a jeho schopnosti mimořádné. Ověřili
jsme si to znova v těchto dnech, když jsme se s
malým úspěchem pokoušeli vybrat z dřívějších
Vaškových prací pro toto číslo (viz str. 6 a 7)
několik ukázek, které by byly aspoň trochu repre
sentativní pro jeho uměni, postřeh, vtip, pro jeho
rozsáhlou, bohatou činnost, pro velikost podílu,
který měl po léta na obsahu Hlasu domova. Jeho
úvahy, básničky atd. se objevovaly i v jiných ča
sopisech (i v anglických), ale jen Hlas domova
zůstal vždy "jeho časopisem". Je nesnadné si
představit, že tomu tak nebude dále. Za jeho vý
raznou osobnost, za jeho zájem o veřejnou práci
a za jeho přátelství bude téměř nemožné najít
náhradu. RIP
Redakce
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Obraťte se s důvěrou na '/dborníka! Doko
nalá znalost řemesla Umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější eeny

Wardale Painting Service
MAJITEL J. MELIK

55 Wahroonga Ave., Noble Park, Vic., 3174
telefon:' 546-0503
uspokojí každého zákazníka

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

8. 2. 1971

Tvoří se historie

Potřebujete vymalovat
byt, dům, podnik — kdekoliv ? Melboume?

Domova

(Pokračování se str. 1)

v RP 23. 1.), "Spolehli
vé vodítko’’ (RP 22. 1.),
"Vyvodíme z Poučení
závěry’’ (RP 29. 1.),
"Dokument pro každý
den” (Mladá fronta 25.
l.); "Správná a jasná
slova” (MF 21. 1.), "Po
učení pro práci v naší
straně” (tj. straně socia
listické - Svob. slovo 20.
1.), "Cas reálných úvah”
(Práce 23. 1.), "O na
plnění závěru Poučení,
rozhodujeme
všichni”
(Pr. 25. 1. - následovala
zpráva o tom, jak na zá
kladě Poučení dělníci
přijímají pracovní závaz
kongrese. Třeba si totiž
ky) atd.
uvědomit’, že republikán
Poučení
se zabývá
sky prezident čelí v
oboch komorách kongre podrobně příčinami čs.
su demokratickej váčši- krize, které _ až na po
ne. Je to případ, ktorý ukaz, že Novotný neměl
má v amerických ději smysl pro koncepční plán
nách iba jednu obdobu, a hájil jen úporně svou
a to v roku 1848, ked’ pozici - vidí téměř všu
bol prezidentom Zacha- de jinde než skutečně
byly. Zmiňuje se o čin
ry Taylor.
Nixon však bude svoj nosti zahraničních rozprogram prosadzovať i védek, o práci stratégů
v roku 1971. Nado važok, I center světového antikoBiely dom naznačuje, že munismu. o katolickém
k tomu pribudne roz_ kléru, vydatně podporo
siahly program novej ú- vaném katolickou emig
pravy
celonárodného rací v zahraničí, udává,
zdravotného
poistenia. že značný vliv měly "sí
(A ak sa proti týmto ná- ly, které se angažovaly
vrhom postavia demok- z pozic sionismu, jedno
ratickí zákonodárci, od- ho z nástrojů mezinárod
nesú si to vo voPbách v ního imperialismu a antikomunismu” a rozebírá
novemibri 1972.)
Nixon má ešte dva ro "otevřený a koordinova
ky do: volieb, dva roky, ný nástup domácí reak
aby přesadil svoj pro ce” i hříchy Dubčekova

správně se orientovat.
atd. Snad některé biblic
ké společnosti tak zkou
mají Písmo a jistě studu
jí podobným způsobem
v Číně červenou knížeč
ku s Maocetunovými
moudrostmi. Kolik chyt
rosti a důležitosti už čs.
sdělovací prostředky v
něm objevily! Jen
pár namátkou vybraných
titulů: "Poučení z Pouče
ní” (Práce 20. 1. a totéž

Nixonova politika
(Pokračování se str. 1)
nedbávajúc vraj také nástojčivé domáce problé
my, ako sú vel koměsta,
městské gheta, problém
chudoby, rasové otázky.
Bez ohFadu na to, či
tato výtka obstojí, alebo
nie, fakt je, že Nixon sa
radšej zaoberá s problémami zahraničnej politi
ky- ako s domácími záležitosťami. Rád cestuje:
za uplynulé dva roky
podnikol šest’ túr do
cudziny, včítane cesty
okolo světa. Na týchto
exkurziách
zdorazňuje
americká politiku, ktorá
sleduje "rnier pomocou
sily’’ a "silu so zdržanlivosťou’’. 'Niekedy Nixon
považuje za osožné, ak
Amerika ukáže zuby,
ako ked’ navštívil Siestu
flotu v Středomoří.
V s-nahe zničit’ napátie medzi Západom a
Východom, Nixon ako
prvý americký prezident
navštívil
komunistické
Rumunsko a Juhosláviu.
V Rumunsku ho vítali
fantasticky
priatďské
davy. V Belehrade pre
zident zistil, že je mno
ho věcí, na ktorých sa
možno s Titom zhodnúť.
V júli roku 1969 na

Guame vyhlásil "Nixonovu doktrínu’’, hlav-nú
zásadu svojej zahraničnej politiky, zdórazňujúcu nenápadnější profil
Spojených
štátov
vo
vzťahu k ich policajnej
funkcíi vo svete. Spojencotn v Azii sl’úbil po
moc, ale s tým, že bře
meno obrany musia vziať
na svoje vlastně plecia.

A, pochopitelné, Ni
xon sa usiluje, aby splnil
svoj prísPub, že Ameri
ku vyvedie z Vietnamu.
Doteraz plní "normu’’:
na budúcu jar počet amerických jednotiek vo
Vietname bude iba polovičný v porovnaní so
stavom, ked’ sa Nixon
ujímal prezidentského úradu. Na domácej scéně
prezident prišiel s najTozsiahlejším
sociálnereformiiým programom
za posiedných dvadsať
rokov. Tento program
zahrnuje záruku minimálneho příjmu pro kaž
dá rodinu, federálne pří
davky- pre tých, čo zarábajú málo, alebo ta
kých, čo sú bez práce.
Z tohoto programu sa
Nixonovi doteraz málo
podařilo
uskutočniť.
Najma pre odpor v

Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné eeny

5’3 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon 98-5756.

Optical Service

gram. Lenže okrem toho
musí dať doporiadku
americké hospodárstvo:
zastavit’ infláciu, znižiť
percento
nezaměstna
ných. A musí sa vykázat’!
priaznivými výsledkami ■
vo Vietname.
|
Prezident je si tohoto i
plné vědomý. Vo Viet
name, ako sme spomenuli, sa móře vykázat’
pozitívnymi výsledkami.
Jeho úsilie přibrzdit’ ne
zdravý hospodářsky vý
voj, spolu s obmedzeniami na vojenských polož
kách, vyvolali zvýšenu
nezaměstnanost’
Podl á vyjadrenia istého vládneho činitďa,
inflačný trend sa teraz
už vraj spomal’uje a za
budúceidva roky podl’a
něho uvidíme novů pro
speritu Spojených štátov,
postavenu na nových
programoch.
P. Račkovský, N. Y.

vedení, aby dospělo k
závěru, že "vstup spoje
neckých vojsk” byl zcela
legální a nutný.
Z komentářů novin
pak vyplývá, že o této
nutnosti se už "velká
většina’’ lidi přesvědčila.
Práce si dala dokonce
práci s "průzkumem ve
řejného \nínění’’ a 22.
ledna uveřejňuje výsle
dek:
"Vykročili jsme dům
od domu pohovořit si s
"lidmi z ulice” o jejich
názorech (na stanovisko
Poučení k srpnu 1968
p. r.). S kladným ohla
sem jsme se setkali u vět
šiny mládeže, téměř u
všech lidí středního věku
a u lidí starých . . .’’ Prá
ce jaksi neuvádí, jak to
s "průzkumem 5 skutečně
bylo a kolika lidí se do
tazovala, ale pro mužič
kou veřejnost otištěné
konstatování jistě stačí.
Obrázky dívek mávají
cích v ústrety’ švarným
rudoarmějcům a slzy ra
dosti starců, kteří tehdy
prožívali
nejkrásnější
den svého života, jsou
asi na programu až pro i
pozdější dobu, až budou
"historické
podklady’’
zpracovány ještě důklad
něji.

K Poučení se bude re
žim ještě dlouho vracet.
(HD se jím bude také
ještě zabývat).
Okamžité
závažnější
je však zákulisní boj ve
vedení KSČ, který doka
SKUPINOVÉ
i zuje, že postavení Gusta> va Husáka je víc vratké,
LETY
, 1 než se zdálo koncem mi
do Frankfurtu a Vídněi ' nulého roku. Málo za
pro
střené útoky skalních
spolkové příslušníky
marx-leninistů na prosin
za $ 690.00
covém zasedání pléna !

ústředního, výboru KSČ
pokračovaly i v novém
roce a vyvrcholily,, když
se Vasil Bil’ak neočeká
vaně na schůzi Předsed
nictva vytasil se sezna
mem 40 komunistických
předáků, kteří prý v ro
ce 1968 podepsali doku
ment, žádající sověty o
vojenskou
intervenci.
Husákův podpis v sezna
mu ovšem chybí.
Obraz "konsolidované
strany’’ pak zvlášť vy
nikl, když došlo v před
sednictvu k vzáj emným
útokům a osočování ta
kového rozsahu, že se
Moskva rozhodla k zá
kroku: "Na pozvání ÚV
KSSS” odletěli 25. led
na k jednodennímu raportu do Moskvy jak
Husák, tak Bil’ak (do
provázel je ještě Strougai
jako representant KS če
ských zemi). O předmě
tu skutečného jednání s
Brežněvem a Kosyginem
se v
Československu
ovšem nepíše. Soukromé
zprávy tvrdí, že ani tam
nebyl na delší dobu vy
řešen boj o moc v KSČ.

LETADLEM

do Anglie nebo Belgie'
za $ 450,-

v kteroukoli
roční dobu.
Reservujte u

ALMA
TRAVEL

SERVICE
330 Liftle Xollins St.

MELBOURÍ^S
Víc., 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

Podrobné informace
ochotně sdělí
V elký výbír vín, lihovin a piv«
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník n* požádání

ALMA
TRAVEL
SERVICE
330 Little Collins St,

MELBOURNE,
Vic., 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002
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J. KINDA & CO. PTY. LTD \
er. Jona« & Victoři* Sis,, Richmond, Vie.
( '
Telefon: 42-4782
<
•nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-8281) (

i

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborné provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421

958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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ČESEOSLOVENSKO VE ZERÁECE
Když se
vine ...

ruka

k

ruce Kolem kumštu . . .

— V Praze byla podepsáná 22. ledna smlouva o
prohloubení
vědecko technicko - výzkumno ekonomické
spolupráce
mezi ČSSR a Mongolském.
Československo dodá zaří
zení kožedělných a obuv
nických podniků, elektrá
ren a cementáren. Mon
golská lidová republika
za to dodala vlastnoruční
podpis předsedy plánovací
komise MoLR soudruha
B. Rinčinpeldže.
— 16. ledna přiletěla do
Prahy na jeden den pol
ská vládní delegace v če
le s E. Gierekem. Vzácní
hosté si bratrsky pobesedovali s vedoucími ÚV
KSč, potvrdili názorovou
jednomyslnost KSČ
a
PSDA a lidu vůbec, zjisti
li, že vše se úspěšně roz
víjí a opět odcestovali.
— Do Kuvajtu přijela na
zahájení čs. průmyslové
výstavy čs. oficiální dele
gace. Podle Rudého práva
z 20. 1. jí byla věnována
“mimořádná pozornost”.
— Polská agentura ZPR
podepsala smlouvu s Parkcentrem o exportu čs. Lu
naparků do Polska.
— V Sofii G. Husák a
spol. rozšiřovali a prohlu
bovali tradiční bratrské
styky s bulharskými pro
tějšky v čele s T. Živkovem. Účastníci mítinku
uvítali soudruha Husáka
bouřlivým voláním “KSČ,
KSČ” a “Věčná družba”.
Soudruh Husák byl oči
vidně dojat a pronesl del
ší řeč.—
— Tajemník ŮV KSČ
Indra přijal radu velvy
slanectví Maďarské lid.
rép. dr. ing. Bálu a “se
trval s ním v soudružském rozhovoru”.
— 21. ledna Burunská
vládní delegace byla při
jatá příslušnými vládními
činiteli.
Buduje se . . .

— Havíři sokolovského re
víru “vyrovnali manko”
zaviněné mrazy začátkem
ledna tím, že mimořádná
noční směna 15. ledna nakutala 30.000 tun paliva.
— Přes 47.000 pracovní
ků změnilo na Slovensku
zaměstnání v první polo
vině loňského roku. Podle
RP z 22. 1. “neopodstatněné přesuny pracovníků
způsobují velké ztráty.
Např. podnikům stavební
ho průmyslu . vzniká od
chodem jednoho pracovní
ka ztráta 25.000 Kčs”.
(Soudr. pokladníka?, p. r.)
— “Nemůžeme usnout na
vavřínech”, prohlásil na
tiskové konferenci ministr
zdravotnictví SSR ing.
Kompiš, když oznamoval
překročení plánu výstav
by bytů. (57.000 na Slo
vensku proti 43.000 v Če
chách a na Moravě).
“Kvalita bytů není tako
vá, jakou by si jejich uži
vatelé přáli”, postěžoval
si soudruh ministr, “oby
vatelé sídlišť nejsou stá
le spokojeni s občanskou
vybaveností (?)”.

— V lednu byla v Domě
dětské knihy v Praze otev
řena výstava nazvaná
“Karel Svolinský dětem”
k 75. umělcovým naroze
ninám.
— Ve věku 63 roků zemřel
v Praze známý klavírní
virtuos, profesor Akade
mie muzických umění
František Maxián.
— Filmový režisér Miloš
Forman (Lásky jedné pla
vovlásky, Hoří, má panen
ko) dokončuje v USA svůj
první film, který bude
mít premiéru v březnu v
New Yorku.
— 23. ledna se dožil osm
desátky známý divadelní
a filmový herec Franti
šek Smolík.
— Hudební skladatel, kon
certní pianista a od ne
dávná i úspěšný spisova
tel Ijla Hurník píše, spo
lečně se Štěpánem Skalským filmový- scénář na
zvaný “Touha Sherlocka
Holmese”.
— Kinoautomat, po úspě
chu na světové výstavě
EXPO v Montrealu, se
čtyřletým opožděním za
hájil konečně v pražském
biografu Světozor. Nápad
Kinoautomatu spočívá na
spoluúčasti diváků ,v klí
čových situacích na dal
ším rozvoji filmu. V prv
ním filmu “člověk a jeho
dům” vystupuje M. Hor
níček a Z. Neubauerová.
Kritiky. Kinoautomatu jsou
rozpačité vzhledem ke
“světovému ohlasu” (o
-kterém nadšeně noviny re
ferovaly v roce 1967).
A nakonec trochu . . .
— Vlna předpěťová

V ČKD v Praze dokončili
opravu statunového trans
formátoru rozvodového zá
vodu v Malešicích, kde jej
loňského roku v březnu
zničil “mezizávitový zkrat
vy důsledku neočekávané
předpěťové vlny”.
— Na dovolenou do "ci
ziny"?

Čedok oznamuje, že o je
ho zájezdy- db “ciziny”
(SSSR, Bulharsko, Ru
munsko), zvané “RandezVous”, je letos opět ne
obyčejný zájem, zvláště
mezi muži.
— U Bucků nesviti

V rámci úspor elektrické
energie vyzval celozávodní výbor SSM v králove
hradeckém n. p. ČKD k
vypínání světel při svači
nách a “podobně”. Výzva
se setkala s mimořádným
porozuměním, “zvláště u
mladších dělnic a dělní
ků”.
— Od Šumavy k Tatrám

U příležitosti podepsání
nové smlouvy mezi SSSR
a ČSSR o dodávce 1,300.
000 tun obilí v roce 1971
bylo konstatováno, že 26
miliónů tun, jež si sovět
ský svaz za uplynulých 23
let utrhl od úst ve pro
spěch bratrské ČSSR, by
naplnilo 22 řad vlaků dlou
hých od Chebu až po
Čiernou n. T.
— Vynalezli hrací kazetu

Jako výsledek práce Vý
zkumného ústavu Gramo
fonové techniky, uvedly
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Věrnost nepsoyská

Co má dělat ex-komunista?

na trh Gramofonové zá
vody v Loděnicích “mag
Jedině pes prý dokáže lízat ruku, která jej. bila!. Vzhledem, ke svým po
netofonové kazety”. Tyto
“ozvučené kazety” se tak měrně bohatým kynologickým zkušenostem mohu prohlásit, že psi jsou zví
stávají “konkurenty gra řata velmi věrná, dobrácká, laskavá a odpouštějící, že však zároveň mají
mofonových desek”.

— Loupežník zadržen ob svou hrdost a dovedou rozlišit dobro od zla. Jen zkuste uhodit svého psa,
čanem
jestliže si to nezasloužil! Změří si vás pohledem, pod nímž se zastydíte, jestli
“S obuškem v ruce pře že cjvšem je ve vás aspoň trochu smyslu pro spravedlnost. Pes si nespra-padl jistý mladík z Kos
monos prodavačku pro vedlnost pamatuje, urážku neodpouští. Je to zidře s pevným charakterem.
dejny Tabák v Mladé Bo
O charakteru poně stickým praktikám, kte- poškodily
stranu.” V
leslavi a dožadoval se kud jiném, i když s tvá ré zámečníka ' udělají květnu 1970 matička
denní tržby. Když dotyč
ná vedoucí začala volatí ří psí, se v dojemném přes noc hlavou státu a strana soudruha Militké
o pomoc, loupežník se článku "Jdu dál se stra kriminálníka ministrem,' ho odstavila jako nepev
snažil prchnouti, ale byl nou’’ rozepisuje Rudé jen když je poslušný.
ný a nedostatečně inter
zadržen kolemjdoucím ob právo. Líčí v něm osud
Ex-soudruh
Zdeněk nacionální živel. Pro
čanem.
— Nechtělo se mu obchá ex-soudruha Zdenka ML Militký poslouchal na poučení čtenářovo RP
litkého, který je . . "sil slovo, aniž by se zdržo vypisuje, jaké další ná
zet
Práce oznamuje, že “zby ný, svalnatý, má širokou val přemýšlením, což sledky mělo odebrání
tečný úraz si přivolal je upřímnou tvář a trochu strana potřebuje. Aby stranické legitimace. Mi
den dělník, který seskočil
z Janáčkova nábřeží na rozpačitý úsměv’’. Ten chom byli spravedliví, i litký musel opustit svou
Hořejší nábřeží, které je to prototyp, dobře zná na Militkého prý někdy funkci a od prosince
asi o osm metrů níže, pro mý z reklamních plaká přišly chvíle skepse. To. minulého roku napravu
tože se mu nechtělo ob tů, je nyní českosloven . . "když Novotného ve je -své pravičácké omyly
cházet po schodech. Uským občanům předklá dení promarňova- jako dělník v českobudě
trpěl zlomeninu.
— Trampský pofiach na dán jako vzor, kterak se 1 o všechno, co strana jovickém závodě Škoda.
kátí z pravičáckých hří dosáhla.’’
plesu mediků
Moudrá dělnická strana
Tradiční ples mediků v chů, případně do jaké
Naštěstí slova "vede ví, jaký trest je nejtěžší.
Parku kultury a oddechu míry je dovoleno zmítat ní” a "strana’’ jsou tak
Co- však rozhodnutí říká
Julia Fučíka měl jako
obvykle neobyčejný ú- se v pochybách a sociali tvárlivá, že profesionál Zdeněk Militký?
spěch. V sále se tísnilo sticky tápat.
nímu politickému pra
Cítí jej napřed jako
přes 6.000 mediček a me , Zdeněk Militký byl covníku Militkému mu
křivdu a nepochopení,
diků a na stovky se ne
dostalo. “škoda”, stěžuje odedávna kádr, i když selo ujít, že i on je sou což se stranickým vůd
si Svobodné slovo z 18. Rudé právo neříká, zda částí Novotného "vede cům, upadnuvším v ne
,' “že atmosféru praž to zdědil po tatínkovi, ní’ a tedy odpovědný
1.
milost, zhusta stává. Ne
ských plesů neustále na
za zmíněné promarňo vá
rušuje část návštěvníků, nebo byl přímo osvícen ní. Ostatně i kdyby to chtěl přece uškodit stra
kteří si pletou slavnostní velikým Leninem. V ro
ně, nikdy se necítil pra
příležitost s trampským ce 1947 jako šestnáctile bylo soudruhu Miíitké- vičákem. Proto se ' jako
potlachem, o čemž svědčí tý vstoupil do strany a mu došlo, nic by se ne
svému nejdůvěrnějšxmu
jejich ústroj".
. . . "potom šel vždycky změnilo, neboť naKonec příteli svěřuje -redakci
— Bytové vybavení s bez odmluvy tam, kam oč jde víc: o leninské
komplexem
ideje nebo o dobré po Rudého práva a ta mu
V nové pětiletce budou v ho strana poslala'".
samozřejmě velmi ne
Nedělal to pochopitel stavení soudruha MilítPraze postaveny 3 nové
zištně "pomáhá” nalézt
kého?
obchodní domy: Na sta ně jen pro ideály.
. Z
veništi Kotva: na náměstí učedníka se téměř přes
Přes všechnu opatrnost správnou cestu. Redakce
Republiky, na rohu Národ
RP nepostrádá soudružní třídy a Spálené ulice noc stal student vysoké se Zdeněk Militký utnul.
a na náměstí Hrdinů na školy, po studiích profe Stačilo maličko a dnes ský cit a proto cituje vý
Pankráci, kde bude posta sionální politický pra má v kádrovém mate ňatky Militkého stkaní:
ven Dům bytové kultury, covník . . .’’ Prostě doce riálu napsáno, že ". . je
. ."Stranický tisk jsem
“v němž si budou moci
četl pravidelné i dřív, ale
ho
chyby
a
omyly
silně
la
běžný
postup,
nijak
se
Pražané pořídit komplex
komum- nahrály pravičákům a (Pokračování na str. 8)
ní bytové vybavení”. MZ nevymykající

JINÁ PÍSNIČKA
Se stupňovaným tlakem režimu na všechny
vrstvy obyvatelstva přibývá těch, kteří mu pod
lehnou. Existenční důvody bývají silnější než
všechny zábrany, které tvoří osobní přesvědčení,
čest, hrdost. Nejméně úspěchů slaví dosud re
žim při získávání významnějších českosloven
ských spisovatelů, filmařů, herců a jiných uměl
ců a proto s tím většina triumfem píše o těch,
kteří už podlehli svodům nebo hrozbám.
V minulých dnech uveřejnil Mladý svět (a
po něm další listy) ukázku, jakým způsobem je
též možno žádat o milost a další přízeň moc
ných, jak si populární zpěvák Karel Černoch
dobýval možnost dalšího působení na pódiích
a před mikrofony. Noviny píší, že se rozhodl
vrátit Zlatou lyru, kterou dostal v roce 1969 na
bratislavském festivalu populárních písní. V
průvodním dopisu k vrácené Lyře napsal ředi
telství bratislavského festivalu mj.:
"Podle podepsané smlouvy jsem odjel do Bra
tislavy. Prožil jsem tu hodně nervózní atmosfé
ru. Dnes už vím, že jsem svou interpretací Písně
o mé zemi v období vážné společenské krize

podpořil nacionalistické tendence. Kolem textil
naší soutěžní skladby.se také několikrát hovoři
lo, ale názory se rozcházely. Příkladně při zkouš.
ce jsem zpíval upravenou versi, ale večer — na
přání poroty — jsem musel interpretovat pů
vodní, do soutěže přihlášená slova. V nejasných
okamžicích festivalových dnů se také- několikrát
hovořilo, o přerušení soutěže. Byl jsem pro po
kračování. Domníúal jsem se, že mnozí zahra
niční' novináři by předčasné ukončení festivalu
mohli zneužít. . . Tak bylo poznamenáno jmé
no našeho nejvýznamnějšího písňového festiva
lu i jméno mé jako autora i jako interpreta.
Proto jsem dospěl k rozhodnutí Zlatou lyru
1969 jvrátit. Věřím, vážení soudruzi, že mé roz
hodnutí pochopíte tak, jak je míněno. Chci
tím dát najevo své smýšlení a svůj postoj a tím
smýt skvrnu roku 1969.’’
Není pochyb o tom, že vážení soudruzi po
chopí, zvláště když Karel Černoch prokáže svou
užitečnost zpěvy Písně o sovětské zemi, o štěstí
lidu při budování socialismu apod.

HLAS DOMOVA
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

Konec zvláštní kariéry

ODRA TRAVEL SERVICE
27 — 29 Elizabeth St., Melbourne, 3000

Telefon 62-2908
' Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
• kamkoli. Za hotové nebo na splátky. Skupinové
lety (chartered) $ 679.00.
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.

Přístavní robotníci
a polská loď
Peter Račkovský, New York
Po výše dvadsiatich rokoch do newyorkského pří
stavu vplávala polská loď “Štefan Bátory”. Počasie
bolo mizerné:^ zo, zamračenej oblohy padal drobný,
hustý mrazivý dážď. Dákych 400 do kabátov zababušených pasažierov čakalo na vylodenie. Ale to sa
preťahovalo: nebolo totiž nosičov, čo by sa postarali
o batožinu cestujúcich, — pol’skú dopravná loď. vítali
newyorkskí přístavní robotníci štrajkom.
Thomas Gleason, předseda Medzinárodného zvázu
odborových órganizácií přístavných zamestnancov dal
příkaz newyorkským přístavným nosičom, aby — ako
sa doslova vyjádřil — nevykládali “krvou skropený
náklad pol’skej lode”. Gleason ešte minulý týždeň
poslal prezidentovi Nixonovi telegram, v ktorom ozna
muje, že členstvo jeho odborovej organizácie nebude
vykladať tovar a batožinu z pol’skej lode Štefan Bá
tory na protest proti brutáínemu postupu pol’skej
vlády proti přístavným robotníkom, židom a ostatným obyvatel’om, ktorí v decembri začali demonstro
vat’ proti zvýšeniu cien potravin.
. Odborová organizácia amerických přístavných za. mestnancov má dlhú protikomunistická históriu, —
jej členovia v minulosti bojkotovali mnohé lodě ko
munistických krajin, čo dorazili do amerických prístavov.
. Bátory vyrazila z Gdynie 20, decembra, — pre bár
ky a rozbúrené more cesta do New Yorku miesto jedenástich dní jej vzala pátnásť dní. Terajšia pol’ská
dopravná loď sa predtým volala “Massadam” a patři
la holandsko-americkej spoločnosti. Pol’sko ju kúpilo,
přebudovalo a pomenovalo ju po bývalej pol’skej dopravnej lodi “Štefan Bátory”, ktorá od roku 1947
premávala medzi Pol’skom a Spojenými štátmi. Prvý
Štefan Bátory sa do amerických dějin zapísal v roku
1949,. keď na jeho palubu komunisti prepašovali Gerharda Eislera a dopravili ho do bezpečia. Eisler bol
obžalovaný zo špionáže v prospěch Sovietskeho zväzu a bol na slobodě na záruku.
Kapitánom terajšieho Bátoryho je 47ročný Julíusz
Chrapkiewicz, ktorý bol druhým dóstojníkom _ i na
póvodnej lodi, na ktorej ušiel Eisler. Chrapkiewicz
mal po pristatí v New Yorku novinársku konferen;-giu?Podl’a něho váčšina cestujúcich jeho lodě zostává v Spojených štátoch niekol’ko mesiacov, zřejmě
\ došli sem na pozvanie příbuzných v Amerike. 120
/pasažierov sa vracia za dva dni do Polska. Tito po
vodně mali na pol’skej lodi vykonat’ zábavná cestu
po Carribskom moři. Lenže cesta sa neuskutoční. Poi.liaci totiž očakávali, že sa v New Yorku na lod. nahrnúďalší americkí cestujúci, ktorí by umožnili, ze
•by sa výprava po Carribskom moři Bátorymu ren
tovala. Lenže nepřihlásil sa skoro nik. A tak sa Bá
tory. předčasné vracia i so sklamanými stodvadsiatimi turistami nazad do Polska.
Po /pravdě třeba konstatovat’, že v tomto případe
nešlo o bojkot amerických turisto v. Okružné zábav
né- cesty luxusných lodí sa prestávajú totiž vyplácat’
aj -nekomunistickým lodným spoločnostiam. Turisti
;chcú.’byť totiž na mieste určenia čím najskčr, aby
vžili najdlhšie pobyt v exotických krajoch. A tak před
loďou dávajú přednost’ prúdovým lietadlám.
1 Ňa spomenutej tlačovej konferencii na palubě Šte
fana’Bátoryho americkí žurnalisti sa kapitána Chrap'kiewicza pýtali na jeho reakciu, keď dostal na mo
ři telegram,. že ho v New Yorku čakajú štrajkujáci
přístavní nosiči? Kapitán odpovedal: “Na svete je
tol’kö štrajkov, že podTa möjho názoru je to normálna záležitost’.”
s Natíská sa otázka, či si pán kapitán uvědomil,
Že na svete je i Pol’sko, že je tam Rusko, Českoslo
vensko, — slovom, že na svete sá i komunistické kra
jiny, kde sa štrajk považuje priam za zradu na ná
rodě?

8. 2. 1971

FERDINAND

PEROUTKA

Četli jsme dopis, v němž byl vylíčen pohřeb spisovatele Jana Drdy. Přišli bývalí redaktoři Lido
vých novin, pokud jsou ještě naživu a doma, hrála havířská muzika, sešlo se tisfc lidí z okolí, mra
ky prý se uspořádaly zvláštním pathetickým způso bem, slunce vyšlo mezi nimi, a byla to prý vzrušu
jící smuteční slavnost. Nepřišel ani jeden zástupce vlády, noviny věnovaly tři řádky Drdově smrti.
Režim pořádá své pohřby a lid své. Lid doprovodil svého někdejšího lidového povídkáře.
Skončila zvláštní' kariéra, možná jen v této době. Lidé dosvědčují, že Drdovo lidové a žertovné
povídání bylo útěchou Iv černých chvílích poslední války a šlo k srdci. Karel Čapek porozuměl, že
spisovatel svým stylem se nemá uzavírat do věže z kosti slonové, a vykonstruoval si svůj vlastní,
měkký a hladivý lidový jazyk. Drda znamenal další postup k lidové řeči. Vysel z nefalšovaných li
dových vrstev a psal, jak se mluvilo kolem něho, nečesaně, nemytě, bodře.
Roku 1948 přišel komunismus, a lidový povídkář Drda se dostal mezi pány, nový druh pánů.
Nedostal Se tam řízením osudu, nýbrž vlastním nejhorlivějším přičiněnin. Byl všude, kde měl být
člověk, jenž chtěl postoupit. Když 25. února 1948 Gottwald na Staroměstském náměstí ohlašoval
vítězství', hned za ním, přes jeho rameno bylo vidět bradu Drdovu. Přišla doba velkých příležito
stí pro toho, kdo chtěl. Vztahy delší dobu uzrá vály pod povrchem, a jakási dohoda mezi Janem
Drdou a připravující se diktaturou byla perfektní. Ukázalo se, že už nějakou dobu sloužil jako špion
mezi spisovateli. Mohl se nyní stát šéfredaktorem, kde se mu líbilo, předsedou Svazu spisovatelů,
metlou na odbojníky a váhavce a členem kteréko li obsazovací a očistné komise, poslancem, členem
ústředního výboru komunistické strany. Měl ná ruč široce rozevřenu a stal se tím vším dohromady
a najednou.

Zůstane nevyzkoumáno, zda kdy Drda přečetl odstavec z Marxe. Jestliže ano, mělo to na něho
tak málo vlijvu, jakoby byl přečetl odstavec v čin štině.

Konkrétní talent ho
■učinil spisovatelem a zá
roveň ho oddělil od
ídeologisování a zavřel
mu dveře do síní, v
nichž se přemítají ab
strakce. Když na něja
kém zasedání povstal
hlavní ideolog Ladislav
Stolí, aby promluvil.
Drda předčil všechny v
tom, jak se předem nu
dil.
Poněvadž komunismus
přišel z Ruska, Drda
podle vší pravděpodob
nosti jej pokládal za od
růdu slovanství a velmi
se rozjařil. Neměl žád
nou solidní vědomost ani
o Rusku, ani o západu,
árii o historii- komuni
smu.
Už jako jeden z komu
nistických podnáčelníků

dovolával se ne theorie
hnutí, nýbrž Michelangela, Leonarda da Vin
ci. Boženy Němcové. Jo
sefa Kajetána Tyla, Ji
ráska a Nerudy. Tato
směsice jmen ho uvádě
la do dobré nálady. Ně
jak mu připadalo, že ti
to proslulí lidé snad za
ložili marxismus.
Lidé se tehdy přidáva
li ke komunismu z nej
různějších příčin. Někte
ré k tomu přivedla logi
ka vystydlého rozumu,
jenž jim pravil. že život
má být nemilosrdně plá
nován. Bylo napsáno:
"Jedině vzdělaný člověk
se snaží uzavřít celý ži
vot do jedné theorie.’’
Vzdělání nebylo hlavní
element v Drdovi, a ne
byl předurčen k tomu,

aby se díval na komuni
smus tímto vzdělaně násilnickým způsobem. I
když byl nejútočnější,
byl ne d'ábel, nýbrž jen.
jeden z ďáblíků komuni
smu.
Když poíemisovaí, polemisoval svrchovaně li
dově a zdálo se, že popi
suje zvěřinec. Odpůrce
nazýval hyenami, šakaly,
ropuchami a krokodýly.
Jak bylo v jeho povaze,
vzal si, nebo si vypůjčil,
co právě potřeboval.
Uzmul slovo* "Žaluji’’,
jehož Zola užil v tragic
ké chvíli Francie proti
rodícím se fašistům, a
pod tímto titulem útočil
na československé de-|
mokraty. kteří se bránili
na poslední čáře.
Když demokrat napsal.

ze určité postavy v ko
munismu jsou jako oni
dva vrahové, jimž Ri
chard-III. řekl: "Vás,
vás mám rád,” Drda
brzo napsal, že demokra
té jsou jako ti, jimž Ri
chard III. řekl: "Vás,
vás mám rád.’’
Ale, v opaku k této
hrubé činnosti. Drda tak
často užíval slov "koša
tý” a "košatost”, že se
musí zdát, že tím vyjad
řoval myšlenku, jaký ko
munismus by měl být:
jako strom s mnoha vět
vemi. Idea, že strom by
měl mít více větví než
jednu, má něco do sebe,
a snad to byla opatrná
¡polemika proti dogmati
smu. Ale komunismus se
bral svou cestou, v letech
(Pokračování na str. 5)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
CZENÁŘSTVÍ
KW CIBTIMMAI líllCHIRS Pty. Ití.
KOPECKÝ SMALI.GOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Víc.

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzená šunka a
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ I VINNÉ KLOBÁSY

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastavka c. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.),
zastávka c. 38
Telefon: 86-7178
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Konec zvláštní kariéry
(Pokračování se str. 4) ; odhadovat jeho, vady,
. padesátých osekal mno byly vulgární. Ke konci
ho větví, a Drda raději války země hladověla,
přestal' užívat slov "koša lidé byli . popravováni
tý’ a "košatost”.
pro zatajenou porážku
Jak jsme už naznačili, jednoho vepře. Drda
¡když se Jan Drda stal měl užitečné známosti
komunistou, nepředchá mezi pražskými vinárnízela tomu v jeho nitru ky, a když slavil naroze
velká disputace, jakou niny, přišel velký koš s
měl Faust s Mefistem, a ' bažanty, moučníky a lah
v níž důvody z obou vemi vína. Napadlo ho,,
stran by byly přednese dát se fotografovat, jak
ny. Kolo Štěstěny seto- -stojí nad košem, ukazuje
' , . čilo, a Drda se přilepil. na dobroty v něm a řehtá
: , , Jiným ponechal nejistý se z plna hrdla. Rozesí
svět ideí.
lal fotografii, aby se přá
Komunistický převrat telé radovali z toho, že
mimo jiné byt také velký se mu dobře vede.
hmotný děj, jejž Drda
Snad právem tato fo
pozoroval se zájmem
tografie uvázla v paměti.
konkrétního talentu. Li
Nějak naznačovala, ně
dé, vstávali s 'křesel a jijak z bujného něhotu vy
.
, ní na ně sedali, mnohý
cházelo, že Drda se ne
. . , majetek přecházel z ruuvádí do poměru k ji
-J ky db ruky, příjemné věným a že socialistické
; ci světa se znovu rozděpřesvědčení a takt a so
, 1 ovály a noviny, rozhlas
ciální citlivost ne vždy
. film bylý pro realistický
jdou spolu.
pohled vyvlastněný ma
Když po puči Drda po.
jetek, který dostane no; vé správce. .Známá dáma prvé vystupoval po scho
v, intimním ..-rozhovoru dech do dobytých Lido
, -vysvětlila svůj přestup vých novin, ptal se, kde.
.
ke komunismu: "Nemo je šéfredaktorovo auto.
hu být bez francouzských Bylo mu řečeno, že. ne
klobouků, nedostanu se existuje. Toto nedopat
-teď k nim jinak než přes ření méně organisova■ných časů bylo naprave
.....komunismus.’’
’ .
Koho. Drda neučinil no. A Drda promluvil k
svým zpovědníkem, ten redaktorům, kteří mu-ny
mohl na jeho duševní ní byli podrobeni, o změ
děje usuzovat jen podle ně doby: "Neklamte se,
jeho chování. Potřeby máte to na tisíc let.’’
silného Drdova- těla by
Spisovatel Václav Ře
ly značné. Nechceme ří záč, Drdův pomocník v
ci, že to vysvětluje celé dobývání posic, ale více
ho Jana Drdu, povíme nakažený bledostí myš
ještě, že vycházel také lenky, obdivoval a závi
ze
slušných důvodů, děl jeho zemitou vol
když se přihlásil ke ko nost, s niž se Vyjadřoval
munismu. Jeho tragedie o potřebách své fysiolobyla,
že komunismus gíe. "Teď jsem se nažral
zklamal jeho slušné dů a teď půjdu domů a . .
vody, kdežto jiné důvo Řezáč komentoval: "Je
dy uspokojil.
jako Rabelais.”
. Jak patrně i Vítězslav
Na začátku roku 1948
. Nezval, Drda byl naklo komunistického satiris tic
něn hmotnému opojeni hého kreslíře napadlo
a jeho přirozená posice obrazně představit zápas
byla blízko hmotného komunistických a nekozřídla. Nebylo příjemno munistických spisovate-

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vá» hlava?
Noste brýle od OPTÁ!

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 -2231.
i DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ

. . Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

lů. Ani si neuvědomo
val, že z toho udělal boj
tlustých proti hubeným.
Nakreslil sevřenou fron
tu solidně otylých mužů
a ženy peviiě rozkroče
ných na zemi, před níž
poskakovalo několik vy
chrtlých hladoletů s pe
rem za uchem. Roku
1968 dlužil prý Drda
Svazu spisovatelů 700.
000 korun.
Po puči Drdovi a Ře
záčovi byla svěřena čist
ka ve Svazu spisovatelů.
Bylí dokonale připrave
ni. Za den za dva už
rozhlas oznamoval jmé
na spisovatelů a noviná
řů, kteří byli vyloučeni
ze svých svazů a ztrati
li tím právo uveřejnit je
dinou řádku. Dva mladí
lidé, kteří teprve nedáv
no vstoupili do české li
teratury, řídili první její
zničení. Když londýnské
ústředí
mezinárodního
Penklubu se dotazovalo,
proč někteří spisovatelé
tak neobvykle byli zba
veni svého povolání, od
pověď byla pohotově:
Svaz spisovatelů, ovlá
daný Drdou a Řezáčem,
vzkázal, že proto, že ni
čili lidi.
Časy se poněkud lep
šily. Tentokráte, po ro
ce 1968, se nenašli spi
sovatelé ochotní prová
dět čistku. Musí ji pro-

vádět pan ministr Brůžek, a dělá ito mírněji a
opatrněji* než to kdysi
dělali dva spisovatelé.
.
V tomto dosti ponu
rém obraze jednoho mu
že jsou jeden nebo dva
zmírňující rysy. Zároveň
s
českou
literaturou
Drda zničil také sebe ja
ko spisovatele a věděl to.
Jeho literární kořeny by
lý v životě jeho země.
Když bylo přikázáno do
mácí tradici zněnit ne
bo, kdyby to nešlo, ne
mít- žádnou tradici, v
Drdovi-zůstalo mimovolniě tolik upřímnosti, že
zahynul jako autor. Ně
co se v něm vzpříčilo, a,
jak si uvědomoval, mar
ně
popisoval
papír.
Vzdal se a dělal správce
spisovatelskému zámku
na Dobříši, ochomítaí se
mezi jídelnou a garáží.
Vyšel z lidu, patřil k
lidu a přidal se ke ko
munismu, poněvadž vě
řil, že je to lidové hnutí.
Postupně poznával, jak
se mýlil. V srpnu 1968
dlouho potlačované city
v něm vybuchly. Křičel
na ulici na sovětské vo
jáky, a doma vzal pero
do ruky a napsal: "Ne
podejte jim ani kapku
vody.’’ Bylo to to nejsil
nější, nejvzteklejší, co
bylo napsáno.
Tak Jan Drda zase se

Dopisy redakci:
NOVÁ EPOCHA LIDSTVA

Opravdu se zájmem jsem si přečetl článeček ‘‘Do
novej epochy l’udstva” (HD 25. 1.). I když bych
některé věci poněkud jinak formuloval než Dr. Salk
nebo autor článku “š (USA)”, souhlasím rozhodně
s tím, že přichází nová epocha lidstva, která přine
se nový sociální řád, který nebude ani individualistický ani kolektivistický, ale — já bych řekl — personalistický.
Domnívám se však, že základní etické hodnoty
zůstanou, poněvadž jsou postaveny na lidské při
rozenosti a s ní souvisí, ale nabudou nových, plněj
ších a bohatších forem, které se budou vyznačovat
intensivnějšími a hlubšími sociálními vztahy.

Vývoj si bude postupně uskutečnění tohoto nového
sociálního řádu vynucovat, poněvadž podle odhadu
odborníků bude počet lidstva za 30 až 35 let dvojná
sobný. Na tuto novou problematiku nebudou již sta
ré partajní programy stačit a bylo by tedy dobré,
aby se političtí uprchlíci již konečně vymanili z je
jich zajetí a začali se zabývat přípravou a postup
ným budováním onoho nového řádu.
Exilovým programem by tedy měla být politika
naprosté transformace na obou stranách železné opo
ny. Myslím, že tuto otázku začínají chápat menší
skupiny intelektuálů v Rusku a ostatních komuni
stických zemích lépe než většina exulantů, a že by
tedy exilové časopisy a spolky měly věnovat těmto
problémům více pozornosti. Mělo by se takto zahá
jit nové a efektivní ideové tažení proti zbankrotělé
komunistické ideologii. Jen idea nového řádu může
zmobilisovat tvůrčí energie mladších generací v nekomunistických i komunistických zemích.
S. Hofírek, Melbourne
k Lidu, vrátil, a' lid štrád
zapomněl na mnohé .a
přijal ho jako ztracené
ho syna. Tisíci lidem,
kteří přišli na jeho po
hřeb,
havířské kapele,
která mu vyhrávala, ne
vadilo orSo "ani kapku
vody!’’ Zase jednou, na
konec, lidé v Drdovi vi
děli sebe.

PŘEKLADY

z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RUDOLF HELLER
1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4944

FIGHT

TB
Roentgenováni
plic
je povinné
PRO VŠECHNY OSOBY STARŠÍ
21 LET. VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI,
KDYŽ JE ROENTGENOLOGICKÁ
JEDNOTKA VE VAŠÍ OBLASTI !

Přesvědčte se, zda mají všichni členové vaší rodiny včas
roentgenovány plíce. Provádí se ZDARMA. Kdokoli může mít

tuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenášet ji na jiné.
Je zvlášť důležité, aby se starší členové rodiny podrobili
tomuto rychlému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá zpra
vidla léčit snadno a rychle. V případě potřebí delšího léčení
vyplácí se živitelům rodin STÁTNÍ PENSE. Dozvíte se, kdy
bude roentgen prováděn ve vašem okolí, nebo můžete zajít
kdykoliv do Mass X-Rays, 25 Flinders Lane, Melboume-City.
Telefon 63-4191

The Victorian Tuberculosis Association, Lonsdale Street, Melbourne, 3000 TB515
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Kdysi mi napadlo, že jestliže není Bůh, jestliže
není nic za vteřinou, které říkáme smrt, příroda
si s námi kruté zahrála. Protože bez Boha člověk
nejen že není první na této planetě, je smutně a
opuštěně poslední. Je jediný živočich této země,
který ví o smrti, jediný ze všech živočichů zná
smrtelný strach.
Na tu dávno zapomenutou myšlenku jsem si
vzpomněl pět minut na to, co jsem se v práci z
telefonu dozvěděl, že umřel Vašek Michl.
"Muzak" hrál Dívku z Ipanimy, v parku stří
kaly hadice, na ulici jezdila auta a rachotily elekt
riky, zatím co my jsme přes pult splňovali lidské
poslání, dělajíce obrat. Měna, posvěcená měna
měnila ruce a někde v křoví nebo za záclonou za
chováván byl lidský druh.
A nic se nestalo, nic se nezměnilo, život běžel
dál. Jenom kocoura přejelo auto; na jatkách po
razili dobytče; pták vletěl do chladiče náklaďá
ku; ryba dodýchala na udici rybářově; vlk uhonil
vlka; zobák polknúl bachratého brouka, moucha
dobzučela v pavučině; hlava růže padla naposledy
v žáru slunce; pavouk stal se obětí své ošklivosti;
motýl neutáhl unavená křídla; šíje pampelišky
praskla váhou chodce . . .
Zmizel jeden z druhů, nic víc. Nic víc tak dlou
ho, pokud není Bůh, nic víc, pokud není vyšší účel,
nic víc, pokud motýl, moucha nebo pták nevymkly
se nějak běžným vzorkům druhu, který má být
zachován.
Běžný vzorek našeho druhu obsažen je v postře
hu filosofa nebo sociologa, který se tuším jmenuje
Whitehead. Tento muž řekl, že člověk má tři zá
kladní pudy: a) žít, b) žít dobře, c) žit lépe. A po
"cé" přijde "dé" — ještě lépe, a po něm "e" a
"ef" a "gé": ještě lépe, ještě lépe a ještě lépe.
Ejhle člověk!
Vašek Michl vymykl se rámci, nežil podle těchto
zásad "lidské důstojnosti". A už proto tedy ne
odešla jenom moucha.
Byl výjimka, jež potvrzuje pravidlo. Neříkám,
že věděl přesně kam jde, kdo z nás to ví, ale abe
ceda kvantity mu neimponovala. Když nic jiného
a nic přesnějšího, věděl alespoň, že by měl dělat
NĚCO. A protože měl talent psát, psal.
Lidé, devadesátdevět lidí ze sta, po sobě zane
chávají majetek. Od zaprášené fajfky a rozpajdaných bačkor po továrnu na syrečky a rozlehlé latifundie — majetek. Jenom jeden ze sta zanechá
po sobě stopu. Vašek byl jeden ze sta.
Ať si tedy hrají Dívku z Ipanimy, ať auta jez
dí, tramvaje rachotí a měna, posvěcená měna
mění ruce. Stalo se víc, než že odešel pták, pa
vouk, ryba, nebo prostě někdo z druhů. Odešei
člověk, kterých je málo, někdo, kdo místo za něco
dělal pro něco.
Karel Wendt

U jesliček 1970
(Z poslední úvahy v HD — 19. 12. 1970)
... Je strašně těžké být pozitivní v našem cynickém
světě, jak se o tom přesvědčili nejenom proroci, mu
čedníci a učedníci, ale i obyčejný člověk. Zatímco
tohle píšeme, máme před sebou .kartonované jesličky,
schválené příslušnými úřady. Provedení je jednotko
vé, barvy řvou o pomstu. Vkus a náboženství se
vždycky diametrálně liší. Ale je to úleva. Úleva od
čísel, zmatků, nedorozumění, neporozumění a úleva
od všeho, co nás živí po zbytek roku. Strašně by
chom si přáli, kdyby se i u takových jednotkových
jesliček mohli sejít lidé, kteří by si porozuměli před
tím, než přijde jejich království na onom údajném
astronautickém světě.
Bylo by to prima, kdybychom se všichni sešli na
chvilku, staří, mladí, přestárlí, ba i posrpnoví. Hod
ně. by pomohlo, kdybychom všichni mlčeli, jenom se
káli z hříchů a slibovali si polepšení. S tím polepše
ním je to vždycky dost problematické, ale takové
soukromé pokání má něco do sebe. Osud, který od
soudil signora Danteho do exilu za humny, má třeba
pro nás jiná překvapení.

u“'vi‘“¡en jeden ze sta
otištěných v Hlasu domova

KDYBY TU BYL
My, kdo si v cizině každoročně připomínáme výročí narození prvního presidenta Československé
republiky, činíme tak rozpačitě. Zdá se nám, že nikdo přesně neví, je-li 7. březen příležitostí, kdy
se máme nad Masarykovým dílem zamyslit, nebo odbýt povinnou výroční tryznu. Způsob, jakým
tó děláme, svědčí spíše o druhém. Z Masaryka se neučíme. Světíme jeho památku, jak zni’nejroz
šířenější fráze. Masaryka nectíme, ale oslavujeme. Slavíme slovem, ale nikoliv skutky. Jdouc na
vzpomínkovou slavnost, jsme připraveni výslech nout projevy, nikoli rozjímání. Každoročně pohřbí,
váme živého Masaryka hlouběji a hlouběji.

Ve škole nám říkávali, že byl filosofem na presidentském stolci. Myslím, že mu křivdili, protože mu
nerozuměli. Pro mnohé z nás, které vychovala če
skoslovenská škola, je opak pravdou. Masaryk byl
praktický člověk s pevnými zásadami. Jeho filoso
fické spisy byly jen prostředkem, jak se vypořádat
s praktickými problémy. Koncem devatenáctého sto
letí podléhal svět únavě a rozmrzelosti, skepsi a
cynismu. Tehdy to byla psychosa tak aktuelní jako
je dnes aktuelní psychosa strachu z jaderného^ zniče
ni. Masarykův spis o sebevraždě byl odpovědí na
tuto psychosu. Politický kvas druhé poloviny deva
tenáctého století přiměl Masaryka k napsání “české
otázky” jako nástroje, jímž se pokoušel dát praktic
kou odpověď. Mnozí z nás si představují Masaryka
jako vševěda a všeumělce. Je to proto, že dělal. to.
co uznal za dobré a nutné, psal o tom, čemu věřil a
čemu se naučil, a nepletl se do toho, čemu nero
zuměl. . g.
Vsadím se, že každému z nás napadne co chvíli:

Písnička o kolku
Junius
Řekl jsem si už tisíckrát:
nějak se protlučeš vždycky.
Mám všechny země stejně rád.
Tu jednu necynicky.
A všude se dá nějak žít.
A všude se dá začít znova.
Přece však nejde odejít
z domova do domova.
A pokaždé se zanítí
ta nezhojená rána.
Na pasport kolek vrazí ti.
Ach, věrnost kolkovaná!
Každý se jinak umí kát,
každý chce jinak smazat vinu.
Jento mi nelze upírat:
mít právo na cizinu.
Je zem, kde budu moci snít
a smířit nesmířené stíny,
i kdybych se měl navrátit
z ciziny do ciziny.

Měli bychom všichni společně poslat pozdravný
telegram; tam nahoru asi v tom smyslu, že u těch
jesliček |jsme se rozhodli, že; si zbytečně nebudeme
kazit exilní vánoce. Nejlepší by to bylo bez podpisu,
neboť dnes už máme mezi sebou: ekonomickou emig
raci, uprchlíky před. Hitlerem, uprchlíky po Hitlerovi,
poúnorovou emigraci, posrpnovou emigraci, stoupen
ce Jana Amose Komenského i stoupence Alexandra
Slovenského, a potom i emigranty, kteří přišli buďto
po nebo předtím. Tak nějak lépe, tak nějak radostněji,
tak nějak mezi. Mezi sebou, sami a o své újmě by
chom však měli provést diskrétní čistku. Měli bychom
se stranit všech, kdo si nedají říci. To se týká jak
oněch přestárlých, to se týká i oněch mladistvě pře
stárlých. Máme jesličky, ale nikdo nemůže žádat,
abychom budovali jesle pro ty, kteří ani v dospělém
věku nejsou “zimmerrein”, pro ty, kteří se chovají,
jako kdyby byli docenty na australské pokrokové uni
versitě.” Co sě týče starých přestárlých, klobouk dolů
před skutečností, že přežili to, co zapomněli prožít.
Ani šedý vlas nechrání před myslitelskou zběsilostí.
Blahoslavení chudí, blahoslavení duchem, blahosla
vení! Slibme si, že alespoň v duchu si zašeptáme
malou modlitbičku, která by nám mohla hodně po
moci: Panebože, jesličky nám stačí. Nemůžeme si
dovolit jesle pro ty, které jinak ztrestá císařův zá
kon. Ale kdybys to mohl nějak zařídit, pomoz nám v
tom, abychom si z toho všeho neudělali betlém.
Dáno, stvrzeno a podáno o vánocích roku 1970. jun

co by bylo, kdyby tu byl s námi? Je to ta nejpoše
tilejší otázka, jakou můžeme položit. Masaryk byl
realista. Založil dokonce politickou stranu toho jmé
na, nikoli proto, aby se stal “vůdcem národa”, ale
aby měl praktickou základnu, odkud může co nej
platněji ovlivňovat své okolí. Viděl svět, jaký je,
věděl, jaký by si jej přál mít. Znal historii, znal tak
říkajíc svět a nadevšecko znal lidi. Znal skutečnost
a počítal s ní a nebál se jí podívat do očí.
Kdyby tu byl, především by se neptal, co by bylo,
.kdyby. Ptal by se, co je. Ukázal by třeba na vlastní
zkušenosti, které by nás měly poučit, že základy
k získání československé samostatnosti nebyly polo
ženy za první světové války, ale v předcházejícím
století. Cepoval by asi do nás, že byly položeny mno
ha lidmi, kteří se třeba ani navzájem neznali, lidmi,
kteří se někdy dokonce nenáviděli. Z Masarykova
kantorování a mentorování dávno před první světo
vou válkou, z jeho polemik s odpůrci, z jeho stranic
kých kampaní vyrůstaly základy osvobození. Ale pře
devším vyrostly z nevábné a šedivě denní práce
všech, kdo na svém místě a svým osobním příkladem
připravovali národ k samostatnosti a zralosti.
Masaryk byl šťastný člověk. Osud mu dopřál, aby
mohl včas dokončit to, co si umínil provést. Okolno
sti mu ¿pomohly ke všemu, nač léta a léta dřel. Ale
jsem přesvědčen, že kdyby tu byl, že by nám velmi
nepříjemným způsobem připomínal, že práce profe
sora Masaryka byla přednější a nutnější než práce
revolucionáře a presidenta. Masaryk, jeho přátelé
a spolupracovníci vykonali všechny přípravné práce
bez ohledu na to, budou-li to oni, kdo se dočkají.
Kdyby tu byl s námi, jsem si jist, že by “nedělal
politiku”. Asi by kantořil na nějaké universitě, psal
knihy, novinařil. Jistě by se pokoušel seznámit se
svými spoluexulanty, poznat jejich mínění a jejich
starosti a měřit je se svými vlastními. Znovu by se
začal učit, poznávat nové zkušenosti, nové lidi, a
porozumět jim. Znovu by se učil smyslu pro poměr
věci na první místo, poctivosti k sobě a k druhým,
píli a praktičnosti. A trpělivosti.
Kdyby tu byl s námi, a kdyby tu znova umíral,
dal by nám jistě toto poslední ponaučení: že lidé
mohou vykonat jen to, co je v lidských silách, a
ostatek svěřit osudu. Dodal by však nepochybně, že
i pouhé lidské síly znamenají všechno v okamžiku,
kdy váhy jsou na vahách.
jun
(Ročník 8, č. 5. — 3. března 1958)

Koňský fejeton
Když v redakci “Hlasu domova” došla řeč na fe
jeton, snažil jsem se nenápadně odejít do ústraní.
Kolegové byli rychlejší, východy byly včas obsazeny.
Zůstal jsem sedět, protože jsem tušil, co přijde, a
toto tušení bylo lépe přijmout! v sedě.
“Teď je na to sezóna”, povídají, “uděláš fejeton o
koních. Melbourne Cup jsme ve sportu neměli, tak
aby aspoň někde byla zmínka. Hodí se to na dva
sloupce osmnáctkou, sázet se to bude osmičkou. Na
tahovat to nemusíš, musíme tam vrazit ještě jednu
důležitou resignaci ze všech funkcí'” Pak dodali vý
hružně: “Ale udělej to zajímavě!”
O koních vím toto: běhá to, skáče to a je to uži
tečné domácí zvíře. Ačkoliv žiji pět let v Austrálii,
připomíná mi Peter Pan Disneyův film, Carbine po
sledního Mohykána a Rising Pasta si pletu s Howardem. Jediný kůň, k němuž jsem jako dítě v předškol
ním věku přilnul, byl Rin-tin-tin, jehož jsem zbožňo
val pro to dlouhé jméno až do chvíle, kdy jsem přišel
na to, že to je obyčejný pes policejní, trpící filmo
vou megalomanií.
Eduard Bass by vám s nadšením psal o produkcích
lippizánů, o umění, jemuž se za starých časů říkalo
španělská škola, o těžké šambriéře, která práská,
jako když se střílí, o krásných krasojezdkyních a
ještě krásnějších hřebcích rodu koňského i šlechtic
kého. Nemohu sloužit. Nejsem nadšen. Uznávám, že
kůň je užitečný u oje, před pluhem, u Karabce. Sne-
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Až se jednou

budeme vracet

Junius
Až se jednou budeme vracet,
DO ŠEDESÁTÝCH LET
mnoho dávných a opuštěných koutů nás přivítá.
Bude jaro, a svahy podé! řek budou zelené a bílé
(HD ročník XI., číslo 1. — 9. ledna 1961)
plně neuvědomila odpo
poseté kvěfy. Budou podzimy, kdy dozraje víno
s chutí přitrpklou přílišným žárem léta.
Dávno přešla řvavá léta dvaícátá, nezaměstnanecká léta třicátá, osudové vědnost za osud západ
Zastavíme se trochu udiveni a trochu nechápající
ního
světa,
která
na
ní,
desetiletí čtyřicáté. Pátá desítka tohoto století se vyznačovala dvojím selhá
a hodně zklamáni. Ale mnoho z toho,
po
selhání
všech
spojen

ním: nevyléčila ani jednu z válečných ran let čtyřicátých, ale přidala k nim
co jsme nechali za sebou, se nevrátí
nové, a definitivně pohřbila naděje na mír nia řadu let. Věc svobody a po ců, nepochybně leží. Co
ani v neděli odpoledne, ani ve všední den večer.
kroku. namísto aby získala nová území, našla jen nová bojiště. V listopadu se Afričanů a Asiatů tý
Kdo chbdí kolem malých a samozřejmých věcí
samozřejmě a lhostejně, nebude mnoho překvapen.
roku 1959 bylo o tomto běhu světového děni rozhodnuto na kongresu ko če, pro ně je Amerika
Není tomu ještě tak dávno, kdy jsme chodili
právě takovým nepříte
munistických stran celého světa.
příliš jisti vším, co nás obklopovalo,
lem
a
takovou
hrozbou
Šedesátá léta dvacátého století vypadají velmi chmurně pro demokracii,
příliš jisti a příliš slepí.
jak ji známe a vyznáváme. Parlamentní' (vlády budou patrně ještě víc ome jako Sovětský svaz a Ru
Dnes a zítra a pozítří a ještě mnoho dnů popozítří
objevíme s úžasem, že samozřejmé věci,
zeny na tzv. západní a těsně okrajové země západního bloku. Nezávislost, dá Čína.
Mladé státy Afriky a I které žily s námi a které jsme prostě neviděli,
která se rodila v posledních letech v Africe a v Asii, najde si pravděpodob
zmizely náhle s večerem a nevrátily se ráno.
Asie
ještě nejsou hotovy
ně jinié formy vlády, jiný způsob života, jiný důvod k bytí než ty, které se
Až
se jednou budeme vracet,
smířit se s cynickou teo
je snažily naučit bývalé koloniální mocnosti.
snad se budeme potkávat na rozcestí domů.
rií o volbě mezi menším
Přivítají nás lhostejně, ale nám už nebudou
Bude to- pro ně svět kat sovětská vábnička,
Šedesátá léta budou
a větším zlem. Co je víc,
lhostejné
slibující
hospodářské
především ve znamení plný pokušení. Na jedné
jako dřív. Jistě se změní muoho, ale nejvíc
nejsou ve většině přípa
nové světové velmoci: straně budou stát jejich smlouvy a přelud pozem
se změníme my.
dů ani -schopny nějaké
mocného, roztříštěného, bývalí správcové a páni, ského ráje. Na mladé a
A
až
se
vrátíme,
přejdeme
nevšímavě
po
volby. Byly hozeny do
zmateného a nejistého kteří se pochopitelné bu schopné lidi těchto náro
náměstích,
moře
mezinárodního
kde bude možná slyšet zvony a fanfáry slávy,
bloku afrických a asij dou cítit trochu vinni a dů bude čekat sovětský
střetnutí jen s minimál
o nichž mnozí snili na dalekých cestách.
ských národů, které se trochu vděčni za to, že náhončí š' lákavými pla
ní znalostí plavecké dis
Zvony budou znít příjemně našim uším,
poprvé budou samostat už ten nejnebezpečnější káty: školení techniků
ciplíny. V mnohých pří
ale nepřekvapí nás. Spíše se zastavíme na nárožích
ně rozhlížet po našem bod mají za sebou. Na zdarma,- moskevská Uni
a budeme se dívat, jak lidé chodí okolo nás
padech celá jejich tra
druhé
straně
bude
tyto
versita
přátelství
zdar

komplikovianém a nebez
pospíchajíce domů z práce nebo z domova do
dice, celý způsob života
mladé samostatnosti lá ma, pekingská Universi
pečném světě.
kavárny.
a myšlení je na míle
Bude ¡to asi příjemný pocit: být ztracen a osamělý
ta Asiatů zdarma.
vzdálen teorií západní
v přátelském davu lidí, kteří si nás nebudou
Co proti tomu bude demokracie. Naproti to
všímat.
A to nás překvapí nejvíc, třebaže žijeme také
moci nabídnout svobod mu má komunismus při
osamělí a ztracení v davech lhostejných lidí,
Pár řádek, které nepodpíši.
ný svět? Podstatně mé rozenou výhodu: byv
kteří se nic neptají a jsou zaměstnáni sami sebou.
Je zas váš sjvátek, mami, vím.
stvořen
jako
systém
vě

ně. Sovětský blok má
Jedno ale bude jiné. Kamkoli půjdeme
Vy víte, jaká cizota dnes čiší,
je
ostatně velký náskok ve decké demagogie,
budeme vědět, že jsme tam, kam patříme,
a proč se nepodpíši: váš syn.
verbování mladé genera zvláště přitažlivý pro
mezi lidmi, kteří patří k nám, ačkoli nás třeba
Ať mluvím cizí řečí, mami,
ce bývalých koloniálních stým duším, duším utla
nenávidí.
ať chutnám příchuť cizích vín,
národů. Sága o "oškli čeným, duším zmrzače
Na všech branách měst a sloupech paláců
bude jistě vyryto zlatým písmem slovo,
chtěl bych se modlit díkůvzdání,
vém Američanu”, tak ra ným.
které způsobilo tento zázrak.
nedobrovolný anonym.
dostně rozšiřovaná brit
V j edné' věci je však
Ale já vím, a doufám, že mnoho z nás to bude
skými sáhiby, našla ú- naše síla ä naše naděje.
Chtěl bych dnes vlíbat do polštáře
vědět,
rodnou (půdu po celé Všechny tyto bývalé ko
že slova rytá zlatém nemají větší cenu,
droboučké vrásky vaší tváře
než stopy po hvězdách, když padají za
Asii a Africe. Nezáleží loniální státy, teritoria a
a setřít zlo (všech dětských vin.
srpnových nocí.
na tom) že .Amerika domény nebyly stvořeny
Nesmím říct neřečené, ani
Ze
samozřejmých
a
lhostejných
věcí,
které jsme
nikdy nebyla koloniální k samostatnosti jenom j
do stříbrem potřísněných skrání
opustili,
velmocí v pravém slova vůlí jejich občanů. Kolo
byla z nejsamozřejmějších a nejlhosfejnějších.
zašeptat prosté slůvko:
smyslu. Nezáleží na tom, nialismus a jeho ošklivé
Když zmizela, rozešli jsme se za ní po celém světě
syn.
tak samozřejmě, jak samozřejmě jsme se s ní
že si dosud Amerika (Pokračování na str. 8)
loučili.
Byla prostá a krásná a neviditelná
se i u dragounů, neboť tím se dají omluvit červené 'titla, ohnivý hřebec z nejušlechtilejší španělské krve,
a byla všude. Mohli jsme ji cítit
rajtky a šporny. Koníčci u pana Kludského dělali v smíšené š chloubou chovu mescalerských Apachů.
manéži takové směšné malé poloobraty a obraty.
Jistě netušil, že jeho nevlastní bratr Rih, plnokrev v chladném vzduchu na pražských nábřežích,
když se Vltava leskla jako nikdy.
Závodní kůň je cvičen k tomu, aby udělal velký obrat. ný Arab, (pýcha Haddedihnů, uhání právě v té chvíli
To je nejlepší, co dokáži o koních napsat.
s Kara ben Nemsim po stopě zlého činu divokým- Bylo jí cítit v letním horku lesů
Ale v hloubi duše budu nosit celý život hrst koň Kurdistanem. Tam pak, vysoko v horách Šar Daghu,
na krkonošských svazích, jestliže jste se na
ských jmen, s nimiž jsem prožil mnoho nevýslovně když lstivý šut je na dosah, skloní se Kara ben Neru
chvilku zastavili.
krásných chvilek. Tak přece, řeknete. Jenže počkej si k uchurvraníka a pošeptá mu posvátnou súru Ko A dozrávala na stráních plných vína a výletníků
te. Ani jedno z těchto jmen není nikde vyryto na ránu, po níž Rih vyrazí jako šipka a daleko za se těšících se na cestu parníkem a bezstarostný
stříbrné trofeji, ani jeden z nich nevyhrál derby, bou nechá vysokou šedou klisnu Hadži Halefa Omara
doušek.
ani jeden nezlomil traťový rekord a nevyhrál šedesát ben Hadži: Abbul Abbase ibn Davuda al Gossarába.
Nevrátí
se
proto,
že
její
jméno
tisíc. Ani jeden z nich neudělal v životě jedinou kobliž
A pak je to Dereš. Divoký uherský kůň moslemské
bude se honosně třpytit na křižovatkách měst.
ku, protože ani jeden z nich nikdy nežil.
krve, uloupený v poctivé bitvě Jánuši Huňadovi,
V druhé obecné to u mne vyhrál o dvanáct délek gubernátořu Dolní země neblahé paměti. Vysoký, ši Nevrátí se proto, že si lidé řeknou, že je tady
a že je taková, jaká byla. Bude to lež,
Šemík, jenž se rovnýma nohama vrhal s vyšehrad rokých prsou, nezkrotný, černý jako uhel a jako
ačkoli to třeba řeknou lidé, kteří tomu budou věřit.
ských náspů do Vltavy. Snad si vzpomenete na ten jeho pán.: Janko Kozic, řečený Vlk. Co jsem se na
My už víme, že se nic nevrací tak jak bývalo.
obraz . Věnceslava černého ve starých pověstech: Ho- něm najezdil do jagerského kláštera na býčí krev,
Bude s námi a povede nás, ale nebude už táž,
rymír v národopisném kroji, na olympijském bicep od Lučence k Bardejovu a od Košic na Zvolen až
protože se stalo mnohé, co nelze změnit.
su náramný náramek (dvacetkrát tak veliký jako ty, k oné nešťastné bitvě u šaryšského Potoka, kde na
které dneska nosí jisti pánové v jistých kavárnách), věky v poli ostal ležet Janko Kozic, postrach KumáAž se jednou vrátíme,
na hlavě poděbradku. Ale co Horymír! Šemík, pa nů, a s níin všichni bratříci.
povstane mnoho vážných a důstojných mužů,
nečku, takový těžký pivovarský valach s hřívou, vla
Nejmilovanější kůň je však, s odpuštěním, zchát kteří budou velebit její jméno,
jící větrem a s ocasem spleteným v mohutný vrkoč, ralá herka, která chrastí žebry7 r v nejpomalejším
mnohé slavné přísahy budou zdviženy jejím
který sluší dámám, jež se zajímají o psychoanalysu cvalu. Naštěstí necválá často, neboť je tři sta pa
jménem,
desát let stará. Bylo to v roce 1605, když na ni vsedl
a volné mravy. Šemík, kruci, to byl kůň!
a mnohé řeči budou proneseny.
don Quijote, rytíř smutné postavy, a vypravil se na
0 třídu výše jsem dal přednost cizokrajnému cho
Ale všední dny, které přijdou, neboť musí přijít,
vu. Tehdy zaplály táborové ohně na válečné stezce, křížovou výpravu proti lidské hlouposti, sobectví,
budou tím pravým a jediným svátkem všech,
na níž . mstil Winetou, rudý gentleman, smrt Nšo-či, krutosti, falši a nadutosti. Ještě se z té výpravy ne
kteří dlouho putovali, aby se mohli vrátit.
růže Apachů, a Klekipetry, dobrého bílého medicin- vrátil a tak hned se nevrátí, protože prý je lidská
To bude pravé, jediné, všední, šedé a zázračné
mana. Na protější straně táboráku odpočíval bílý hloupost nesmrtelná. Případ utahané Rosinantv je
shledání,
taky
jediný,
v
němž
jsem
ochoten
připustit,
že
se
i
bratr Old Shatterhand, pohrávaje si nedbale henna které čekáme, za něž umíráme a v něž zoufale
ryovkou. zatím co medvědobijka ležela na. dosah kobyla může právem stát kandidátem nesmrtelnosti.
věříme.
jun (14. 11. 1955) J
ruky. A za ním, ano, tam na palouku, se pásl Hatá-
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Evropská
rada o Československu
Sovětská "normalizace" vynucuje
totální zotročení Československa

Do šedesátých let
'Pokračování se sír. 7)

krycí odrůdy byly zruše
ny především veřejným
míněním občanů býva
lých koloniálních moc
ností, 'parlamenty býva
lých imperií, člověkem z
londýnské, pařížské a
bůhvíkteré jiné ulice.
Měli bychom si to zapa
matovat. Komunisté rádi
dokazují, že prostý ob
čan je v demokracii zce
la bezmocný proti vládě
kartelů a trastů a milio
nářů.

Na. letošním prvním zasedání Poradního shromáždění Evropské rady ve Štrasburku od 20. do 28. led
na, jehož se účastnili parlamentní delegáti 16 člen ských států svobodné Evropy a parlamentní pozoro
vatelé z Austrálie, Japonska a lsraele, byl také před nesen obsáhlý referát o současné situaci v Česko
slovensku. Jménem "Komise pro evropské nečlenské státy" přednesl zprávu německý sociálně-demokratický poslanec Hermann Schmidt. Od září 1968 je to pořadím už pátý referát, který se zabývá situací
vzniklou v Československu po sovětské vojenské in vaši a okupaci.
Letošní zpráva je znovu výborně dokumentována. V úvodu zpravodaj konstatuje, že "postupné zotročování sovětskou dominací stále pokračuje" a dodává: "Kdokoli zná způsob, jak se v takovém systé
mů postupuje, tomu není zatěžko předvídat, co se v této zemi ještě stane." Svůj nový referát odůvod
ňuje poslanec Schmidt také tím, že pokládá za svou povinnost poukázat na skutečnost, že vzdor politová
níhodné lhostejnosti, jak se projevuje v některých kruzích na Západě, československá záležitost ještě
není, á nemůže být považována za skončenou.

V části, ve které je líčeno stanovisko s hlediska
SSSR, je zdůrazněn trvalý nátlak, který provádí
Kreml v Československu, poněvadž tzv. “normaliza
ce” še mu zdá být stále nedostačující. Proto také
likvidace nedávné minulosti — rozuměj “Českoslo
venského jara” — je prováděna s neúprosnou automatičností. Konečný cíl sovětů směřuje k plné resatelizaci. Československa, k totálnímu podmanění země
a lidu.' Z arsénálu tradičních sovětských prostředků
jsou znovu všechny uplatňovány k zajištění kontroly
a indoktrinaci veškerého obyvatelstva, které těmito
methodami má být udrženo ve stavu trvalé “ideolo
gické karantény”. Současný stav ve školství a v
kulturním životě jeví všechny znaky nové "ždánovštiný”. Vedle jiných dokladů je také citována “Tri
buna” z 24. června loňského roku, že “o tom, co
má býti rozuměno pod slovem veda, rozhoduje po
litické vedení strany”. Dále jsou také uvedeny růz
né statistické údaje o prováděných čistkách ve stra
ně, v odborech, v kulturních institucích, v soud
nictví, atp.
Kapitola o totálním podmanění Československa je
ukončena poukazem na obsah tzv. “smlouvy o přá
telství, spolupráci a vzájemné pomoci” uzavřené v
kyětnu m. r. mezi SSSR a ČSSR. Smlouva prakticky
přiznává Kremlu právo zasahovat do vnitřních zá
ležitostí Československa, a také může býti vykládá
na v tom smyslu, že Československu ukládá povin
nost poskytnout pomoc v případě útoku Číny na So
větský svaz. Tato nová, bilaterální smlouva má da

CO MÁ DĚLAT EX-KOMUNISTA?
(Pokračování se str. 3)
v této době - po vylou
čení ze strany _ jsem se
ná. něj upřel ještě více
a stranický tisk se mi
stal jedinou oporou. A
věřte, že při čtení jsem
i zapomínal, že již ne
jsem členem strany. O
to těžší byly chvíle po
tom ... A to se opako
valo den co den. To by
la zkouška, která snad
už sama o sobě vyluču
je, abych ještě někdy
zakolísal . . .’

Kdo by neproléval
slzy. nad. odkopnutým
funkcionářem! Jak hroz
ně -■ mu asi musí být,
čte-li projevy soudruhů
Indry a dalších podob
ných, s nimiž je duchov
ně spřízněn,
projevy
plné nadšení nad tím, že
teď konečně straničtí
funkcionáři, opět mohou
bezstarostně komukoliv
zakroutit krkem. - a na
jednou si uvědomí, že
nyní je nic neznamenají
cím řadovým dělníkem!
Tak rád by. se účastmi
'kroucení krků jiným,
místo toho však dostává
radu, která se nápadně
podobá schématu, úplat-

ňovanému stranou na
ffiavřátilých emigrantech
a podobných nespolehli
vých živlech: pracovat a
držet jazyk za zuby.
Militký by se chtěl po
liticky angažovat za ví
tězství stranické ideolo
gie, jenomže strana už o.
něj ' nemá zájem. Navíc
prý mu -někteří "skrytí
pravičáci” nadávají bez
charakterních
vlezistů
anebo doporučují psy
chiatrické vyšetření. S
čímž zřejmě souhlasí i
Rudé právo, neboť zne
chuceně končí svůj refe
rát slovy: "Z-deněk Mi
litký správnou cestu na
jde. Je dost lidí, kteří
ho znají a pomohou
mu.”
A tak ". . . pokojík v
nevelkémdomě , kde
když se umístí gauč, stůl
a několik židlí, zůstane
pro člověka jen pár kro
ků prostoru” v němž Mi
litký nyní žije, bude ješ
tě asi dlouho jediným
svědkem bezvýchodných
otázek: "Co mám, co
mohu dělat dál?” Otá
zek, jaké si dnes klade
mnohý bývalý komuni
sta.
M. Čechová

princip. Zdaleka však
ještě
nepochopil,
že
všechny formy koloniali
smu jsou jen odstíny ba
žení po svétovládě, po
jednotném a automatizo
vaném světě, kde každý
člověk, každé kolečko v
soukolí musí slepě fun
govat. Fungovat, ne žít.
Kolonialismus
nebyl
poražen
marx-leninismem. Demokracie také
musí nyní snést důsled
ky osvobození koloniál
ních národů. Není třeba,
aby Asiatům nebo Afri
čanům se nějak zvlášť
dvořila. Její povinností
je jim ukázat, jak svo
bodně žít.
jun

leko větší dosah než tzv. “Varšavská dohoda”. A v
pojetí Moskvy má tato smlouva sloužit jako precedent
pro všechny ostatní členy tzv. “Varšavské dohodyj.
V kapitole o nynějším režimu je konstatováno, že
Tento prostý -občan
“Husák nakonec přece jen ve všem ustupuje”. Je
to důsledek toho, že “každý vedoucí politický činitel, západního světa si udě
který se dal do cizích služeb —- ať už jsou, jeho lal obrázek o koloniali
intimní myšlenky jakékoli — musí nakonec zaujmout
stanovisko totální poslušnosti vůči svým pánům”. smu a zcela zavrhl jeho
Proto také se Husákův režim nesnažil zachránit něco
z reforem “Čs. jara”, a prostě provádí “jen.nega
$ Y&N
tivní a destruktivní politiku, bez jakékoli nové kon
cepce politické, hospodářské a sociální”.
V posledních dvou kapitolách o vyhlídkách do
budoucnosti” a o “postavení Československa v Evro
Přijmeme
pě”, zpravodaj poukazuje na to, že současné podmín
ŠVADLENY
ky v Československu jsou srovnávány s těmi, ktere
k šití dámských svrchv zemi existovaly po porážce Čechů_ na Bílé hoře.
níků a kabátů z napo
Zároveň však zdůrazňuje, že tzv. “mlčící většina ’ v
národě: se energicky brání proti kulturní a politické dobenin kožešin. Mohou
isolaci. Ke konci svého referátu poslanec Schmidt *1 vydělávat velké pení
znovu :vytvká nepochopitelnou pasivitu svobodných^ ze. Plat od kusu nebo
■' denní plat.
evropských národů vůči tomu, co se děje, v Českoslo
vensku. A znovu zdůrazňuje, že svobodny Zapad ne
OLYMPIC
smí u obyvatelstva v Československu vzbuzovat pocit
FASHIONS
opuštěnosti a zapomenutí. Vybízí národní parlamenty
členských států Evropské rady, aby diskutovaly po 11 Randle St., Sydney
měry v Československu a ve smyslu “cs. jara, poTel.: 211-4568
skvtovaly Čechům a Slovákům veškerou morální pod
poru. neboť: “Musíme býti pevně presvedcem,. ze
Československo jednoho dne bude miti svoje ^misto
mezi svobodnými národy ve sjednocené. Evropě ..
Přijmeme
K závěru debaty v plénu shromážděni uciml, jako
ŠVADLENY
obvčeině, skvělý projev předseda “Komise.pro evrop
ské nečlenské státy”, švýcarský liberální poslanec,
ZAČ1SŤOVAČKY
universitní profesor Walter Hofer. který, zouraznu,
plně zkušené, k šití
že je : v samotném zajmu svobodné Evropy,
pánského prádla z ple
aby pozorně sledovala vývoj poměru
teného nylonu.
sku.
_______
Prac. tvden 4% dne.
———---- A
Ay*
WV* Cr
GALA* KNITWEAR
3. posch., 40 Smith St.,
ŠVADLENY
Surry Hills.
Telefon (Sydney):
ZAČ1SŤOVAČKY — OBRUBOVAČKY
212-1422, po prac. době:
přijme továrna na dámské sáty. Stálé místo.
85-3448.
: Vysoké mzdy a dobré podmínky.
ERLICH & GROSZ PTY. LTD.

Přijmeme

60 Wentworth Ave.. Sydney
Telefon (Sydney) 212-1400

i

POMOCNICI
V KUCHYNI

na noční směny..
Dobrá mzda.
ŠVADLENY

TREE-0
RESTAURANT,

přijme: továrna ha dámské šaty. Dobře mzay a
:
podmínky. Stálé místo.

30 Darlinghurst Éa.,
Kings Gross. Telefon:
35-6176 (Sydney)

i

60 Wentworth Ave.. Sydney
Telefon (Sydney) 212-1400

Přijmeme zkušené
PEKAŘE

Výtečné výdělky!
SOOS BAKERY

445 Old i South Head Rd
Rose Bay
- Telefon (Sydney):
137-7341

ŠVADLENY,
ŠIČKY LÍMCŮ.

Mzda od kusu.
Začátek ihned.
Týden o 4% dnech.
CAPRI SHIRTS,

61 Renwick St.,
Redfern. Tel. (Sydney)
69-4401.

ZLATNÍK *
HODINÁŘ *
STEVEN YARDY
590 George St.

Sydney
(proti Troeaderu)
Velký sklad zlatých a;,
špesků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mrtvíme česky
a slovenský.
Tel.: 61-8579

Přijmeme zkušené
ŽENY a DÍVKY

pro tato zaměstnání:
SlČKY,
OBRUBOVAČKY
POČÍTÁNÍ, TŘÍDĚNÍ
a UKLÁDÁNÍ
VÝROBKŮ.

Přijmeme též:
Mladé dívky a ženy k
zapracování na uvede
ná povolání,
částečné zaměstnání
od 9. hod. raimí do 3.30
hod. odp. je též .v
některých odděleních
k dispozici.
Dobré mzdy a bonus.
Výtečné pracovní pod
mínky v klimatizova
ných dílnách. K'dispo
zici je kantýna: Prodej
výrobků zaměstnancům
se slevou. Transport až
ke dveřím.
Hlaste se v
osobním oddělení
SPEEDO
KNITTING
MILLS P/L.,

ERLICH & GROSZ PTY. LTD.

:
:

E Y

Přijmeme
HOSPODYNI —
KUCHAŘKU

do moderního domu v
Rose Bay. Žádné praní
ani žehlení. Nabízíme
oddělený byt a velmi
dobrý' plat.
Volejte: tel. (Sydney)
337-4089

269 Pacifie H’way.
Artarmon.
Telefon (Sydney);
43-5211, Ext. 37

Přijmeme
PANÍ k dělání sandwi-

chů na noční směny.
Dobrá mzda.
TREE-0
RESTAURANT,

30 Darlinghurst Rd.,
Kings Gross. Telefon:
35-6176 (Sydney)

8. 2, 1971

HLAS DOMOVA

Hluboce želíme úmrtí
VAŠKA MICHLA,
který tak předčasně odešel z našeho života, kde
hlavně svým literárním působením a svými články
nám přinášel tolik humoru ve své drsné pravdě
a tak osvěžoval náš život v emigraci.
Iška a Běda Čapkovi
yM————smmwii

au um

Děkujeme všem přátelům za posiední poctu,
kterou projevili kol.

Václavu Michlovi
svou účastí na pohřbu, květinovými dary a projevy
soustrasti. Z došlých dopisů uveřejňujeme za
všechny aspoň jeden:

—MMMMMIM1WIIII—i

■■■■nHenanMracKSMKnEHa
V hlubokém smutku oznamujeme všem přátelům,
že nás dne 25. ledna 1971 navždy opustila naše
drahá manželka, maminka, tchyně, babička a
sestra
paní Berta NECHVÁTALOVÁ
ve věku 69 roků
Pohřeb drahé zesnulé se konal dne 28. ledna 1971
na hřbitov v Doncasteru.
Jménem veškerého příbuzenstva
Josef Nechvátal, manžel
Otto Nechvátal, syn
Melbourne, leden 1971

ťkATILÍ

HLÍDAJÍ:

Stavitele Huberta (asi 35 r.), který bydlel po pří
letu do Melb. v hostelu Brooklyn (hledá Jozef), Fran
tiška Jakoubě, nar. 1926 u Jablonce n. N., který
odešel z Č. v r. 1952 a Jiřího Hendryka, který přile
těl z Vídně do Austr. v říjnu 1969.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
s: na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresy tazateli.
HD

?

ZAŘIZOVÁNÍ INTERIÉRŮ

|

?

veškeré práce truhlářské a malířské

S

|

RENOVACE

>

A

kdekoliv v Melbourne provádějí

?

c

1 Sutton St., Kooyong, Vic. 3144

\

S

Tel. 20-2327 nebo 80-4292

|

B. LINHA 8č J. POSPÍŠIL

Nejlépe se najíte a pobavíte
U

EDY

ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V SYDNEY

pořádá čtvrtou valnou hromadu v neděli dne 21. úno
ra 1971 v North Sydney ANZAC Memorial Club, Bel
levue St., Cammeray. Začátek ve 2 hod. odp. účast
všech členů je velmi žádoucí. Uslyšíte velmi potě
šující zprávy za minulý rok.
J. N.

?

S

PALETA

dovolují si oznámit, že jejich sňatku bylo požehnáno
dne 25. ledna 1971 v kostele sv. Lukáše vé Vermont, Vic.
Melbourne, leden 1971

BYTY PRO SVOBODNÉ
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně ($ 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St., East Melbourne
Tel. (po 6. hod. več.): 41-4088

Futbalisti východoslovenskej metropoly navštívili
Austráliu, Nový Zéland a už sú kdesi za Indiou (hráli
v Madrase a Bombay) v Kuwaite. Asi v polovici februára vrátia sa domov. Putovali, že im odpadnul
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V MELBOURNE
‘ piz 'Ásocrez g JBuq hbui apif ‘Suoy-Suoy ÁABunCnBZ
nedostali vstupné vízum od úradov. — Hoci ostáli v
a restaurace
jeseň na 7. mieste celošt. ligy, dokázali svoju vyso
134 Carlisle SL, St. Kilda (proti radnici)
ká úroveň vo futbale nad súpermi, kadě len přešli.
Hodno spomenúť aspoň stručné výsledky futbaloMůžete tam večeřet nebo v neděli obědvat, avšak
vých střetnutí v zemi pod Južným križom. Všade
můžete tam přijít jen posedět mezi svými, zahrát
vyhráli. V Perthe (ešte nerozohraní) 2 : 0, v Adelai si šachy atd., aniž byste cokoli utratili.
de 1 : 0, v Melbourne 5 : 1, v Aucklande (Nový Zé
Otevřeno: v patek, sobotu a neděli od 6.30 hod.
land) 3 : 0, v Sydney proti Prague 2:0a proti miestvečer, v neděli též od 12 do 2 odp., v pondělí,
nemu gréc. klubu 3 : 1. Chýr hovoří, že Gréci bolí
úterý, středu a čtvrtek od 7.30 hod. večer.
slabší súperi, ale o to tvrdší, načo niektorí kosic,
hráči doplatili zraneniami. Najviac doplatil výborný
Jiřina Polášková
reprezentant Pivarník, ktorý má dost’ vážné zraněné
koleno. Vraj najmenej mesiac nezahrá si.
Z Austrálie odchádzali s krásnými dojmami, lebo
dobré srdcia rodákov všade ich srdečne přivítali, po
JAZYKOVÁ
OPONA
hostili a tiež niečim obdarovali. Ani na Novom Zélan
Všichni víme, co je a jak vypadá železná opona,
de nebolo to ináč. — Na krásnu techniku košických
hráčov všetko obecenstvo, kadě len přešli, bude dlho V Číně máji oponu bambusovou. V Austrálii se setká
spomínať.
-S- váme s oponou jazykovou.
_Na,jediné oznámení v Hlasu domova před 8 měsíci
přihlásilo se přes 50 českých a slovenských žadatelů
o volná učitelská místa na střední škole. Uchazeči
HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MELBOURNE
byli nejen z Austrálie, nýbrž i ze zámoří a ještě
před týdnem došel další dopis od krajana z Frank
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
furtu n. M.
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
Přes 20 osob se podařilo umístit — ostatní pro ne
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
dostatečnou
znalost vyučovacího jazyka zatím ne
stálého dozoru. Informujte se.
obstáli, přesto, že někteří z nich zde prodělali různé
IRENA KOPÁČKOVA
kurzy pro nově příchozí. I v jiných oborech stovky
našich krajanů nemohou dosáhnout plného uplatnění
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Vic. 3127
ve svém oboru navzdor své jinak skvělé kvalifikaci
Telefon: 88-1368
a to jedině vinou chabé znalosti angličtiny.
Hlavně z tohoto důvodu připravili jsme speciální
intensivní kurzy pro dospělé, kde získáte bezvadnou
V MĚSTEČKU TENNANT
výslovnost, přízvuk a intonaci, čímž automaticky po
MÁTE
Creek v australském Se
mine obtíž rozumět mluvené řeči. Naučíte se pronést
VYROVNÁNO
verním Teritoriu zemřel
souvisle a správně to, co chcete říct, získáte na se
PŘEDPLATNÉ ?
poúnorový čs. uprchlík
bevědomí a zbavíte se ostychu či tísnivého pocitu
Miroslav Škapa.
méněcennosti. Naučíte se napsat anglicky dopis nebo
žádost o lepší místo.
Malý oznamovatel
Přijmeme
Od 15. tm. pořádáme denně od 7 do 9 ho.d. večer
ZKUŠENÉ ŠIČKY
čtyřtýdenní kurzy v St. Mary’s School, Roseberry St.,
POMOCNICI V DOMÁC
Ascot Vale, kde na rozdíl od všeho, co zde až dosud
dámských plášťů
NOSTI přijmeme za dob
bylo, učíme angličtinu jako cizí jazyk a to výhradně
Úkolová práce, dobré
rou mzdu a podmínky.
pro české a slovenské zájemce. Používáme učební
výdělky.
Včetně bytu. Volejte:
osnovu schválenou pro naše vyšší školy v Českoslo
Mluvíme česky.
20-3066, po 6. hod. več.:
vensku a zdokonalenou tím, že současně vyučují dva
95-8202.
AL-MORR
odborní instruktoři — Čech a Australan — podávající
Prodám nebo vyměním za
of MELBOURNE
jasný český výklad a dokonalou anglickou výslovnost
jiné české či cizí tyto gra
a drill. Jedinečná příležitost za mírný poplatek vám
10 Warburton Lane
mofonové LP a nehrané
podává ruku. Neváhejte — bude to vaše nejúspěš
desky: Praga Bohemiae
(off Lt. Bourke St.)
nější investice.
Melbourne-City
Metropolis (pásmo, hudby
Volejte po 5. hod. večer LANGUAGE LABORATORY
a poesie se Z. Štěpán
Tel.: 67-2016
3712468. Veškeré další informace ochotně sdělí Ja
kem), Vlasta Burian, L.
roslav Berka.
Janáček - Taras Bulba a
Symfonietta v podání Če
ské Filharmonie s K.
KRUH — VOLNÉ SDRUŽENÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ V MELBOURNE
Ančerlem, a knihy: V. Pá
ral - Milenci a vrazi, J.
Vás srdečně zve na
Komárek - Milování v pří
MEZINÁRODNÍ
rodě (vyprávění o zvířa
tech) . Nabídky do red. HD

KARNEVAL

ZLATÉHO

v prvotřídní restaurací s licencí
Rheinland, 9 — 13 Drewery Lané, Melbourne
Telefon: 663-1266, 663-1267
Orchestr Edy Zlatého hraje k poslechu i tanci
na hořejším parketu i v dolejším “Sklípku”.

IVO JIŘÍ KINDA

s chotí LYDlí roz. HAVLÍČKOVOU

Žurnalistická sekce SVU doporučuje nový časopis
pro československou mládež, který začal loni vychá
zet ve Švýcarsku pod názvem “PALETA”. Je to
velmi odborně dělaný měsíčník pro školní mládež,
s příkladnou úpravou a s uměleckou ilustraci. Tento š
časopis by neměl chybět v žádné naší rodině, která
má děti. Předplatné za 10 čísel je $ 4.80.
Časopis “PALETA” rediguje Miroslav Fišera,
Postfach 236, 8033 Zurich/CH, Switzerland.
VSS KOŠICE VÍŤAZ1LÍ .

"Čítal som zhrožený přesmutná zvesť o strate,
Iktorá postihla nielen Hlas domova, ale aj celu
Československu pospolitost', o strate tak zdatného,
tak sebaobetavého, všestrane rozhl'adeného, umě
lecky orientovaného a plodného básnického prispievatel'a i literárně uměleckého komentátora, ako
bol Vašek — Junius. Osobné nás bolí strata jem
ného a úprimného priatefa, ktorý učinil smyslom
svojho života službu československej exulanfskej
pospolitosti ... Čo sa stalo, odstát' sa nedá — no
všetci vieme, že Vašek žije naďalej v našich mysliach a v bohatom diele, ktoré po sebe zanechal.
Dr. P. Reptis s manž."
HLAS DOMOVA
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Krajan hledá spoluce
stujícího lodí do Anglie.
Loď vypluje 14. 3. z&
Sydney a pluje přes
Panamu. Bližší inf. v
HD.

pořádaný v Lotyšském domě, 3 Dickens St., Elwood
v páfek dne 26. února 1971

Likérová licence
. Občerstvení
Kontin. hudba
Kroje a masky vítány
Vstupné S 2.50
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hod. ráno
Reservování míst: 96-2276 (Janeček) a 81-8360 (Šmíd)
Výtěžek umožní subvencování dalších připravovaných publikací

HLAS
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domova

8. 2. 1971

- - Ve zkratce - K arei J anovs k ý
Mají čs. fotbalisté

ještě šanci?
Do rozhodujících
bojů evropského mistrovství
V mezinárodní kopané je rok 1971 obdobím serie utkání evropského šampionátu. Vždyť do
31. prosince musí*1 být ještě sehráno 72 zápasů, ve kterých se rozhodne o všech osmi čtvrtfinalistech.
Jakou šanci mají čs. fotbalisté? V I- skupině evropského šampionátu jsou Čechoslováci spolu s
Rumuny, s fotbalisty Walesu a Finska. Třetí čs. garnitura ztratila sice doma s Finy velmi cenný
bod, když dokázala uhrát jen hubenou remizu 1 : 1, nyní však, když Československy fotbalový svaz
omilostnil nejlepší čs. hráče, naděje na postup po chopitelně stouply. Rumuni sice doma porazili Fin
sko 3 : 0, ztratili však bod v Cardiffu s Walesem (hráli 0:0).
VI. — Italové?
Jak vypadají další skupiny?
V šesté skupině se všeobecně očekává vítězství ob
II. skupina — favorit Maďarsko

Kdo by mohl Maďary, kteří se chtějí rehabilitovat
zá neúčast na mistrovství světa v Mexiku, ve skůr, ině ohrozit? Bulhaři ztratili doma bod s Nory (1:1),
zatímco norští fotbalisté prohráli jak s Maďary tak
i-s Francií 1 : 3. Ve výhodě je Maďarsko,, které zí
skalo oba body nad Nory v Oslo.
III. — Angličané ještě nehráli

Skupinu vedou po dvou vítězstvích na Maltě (2 : 1)
a v Aténách nad Řeckem (1 : 0) Švýcaři, těžko však
věřit, že by se dokázali prosadit i proti mistrům svě
ta z r. 1966 Angličanům, kteří ještě nezasáhli do
boje. Outsidery jsou Malta a Řecko, kteří spolu hrá
ly 1:1.

hájců evropského prvenství a finalistů posledního
světového šampionátů Italů, zvláště po té, kdy “squadra azzurra” vyhrála ve Vídni nad Rakouskem 2 : 1
a ve Florencii si snadno poradila s fotbalisty Irské
republiky (3:0). Škrt přes rozpočet by chtěli Italům
udělat Švédové (ze zápolení s Irčany uhráli tři body:
doma vyhráli nad Tře Kronor 1:0 a v Dublinu re
mizovali 1:1).
VII. —• souboj Jugoslávie — NDR

Těžko tipovat vítěze skupiny. Východoněmečtí fot
balisté porazili doma Holanďany 1:0a zvítězili v
Lucemburku 5 : 0, dělají si tedy score, ale rozhodu
jící asi bude, jak obstojí v Amsterodamu v zápolení
s Holanďany. Jugoslávci tám hráli 1 : 1, což může
IV. — SSSR nebo Španělsko,?
bvt velmi důležité. Jugoslávci vyhráli v Lucembur
Zatímco SSSR s velkou námahou vyhrál na Kypru ku 2 : 0.
3 : 1, předvedli svěřenci našeho trenéra Laco Kubaly VIII. — senzací je Turecko
španělé v utkání se Severním Irskem doma vyniÚplným hlavolamem je VIII. skupina. Držitelé
. kající kopanou a zvítězili 3 : 0. Bývalý hráč ŠK Bra bronzů z posledního mistrovství světa, fotbalisté NSR.
tislavy a čs. národního mužstva Kubala má k dispo ztratili doma nečekaně bod s Tureckem (1 : 1), Tur
sici celou řadů vynikajících fotbalistů, kteří jsou ci porazili doma Albánii 2 : 1. a vedou skupinu. Mír
schopni vyřadit SSSR. Je však pravděpodobné, že ným favoritem je zatím Polsko, které vyhrálo doma
jazýčkem na váze bude mužstvo Severního Irska. nad Albánií 3 : 0.
. Kdyby totiž fotbalisté SSSR porazili doma Španěly
_a Španělé vyhráli odvetu, pak by bylo rozhodující,
který z těchto týmů obstojí lépe v Belfastu se Se
NEPELA MISTREM ČSR
verním Irskem.
Dvojnásobný mistr republiky v krasobruslení
V. — tři.možní favorité
Ondřej Nepela z Bratislavy- je na domácích kluziš
Portugalci (venku) i Skotsko (doma) vyhráli nad tích úplným smolařem: před rokem se pro nemoc
Dány shodně 1 : 0, oba týmy jsou tedy favority, ale nemohl vůbec- zúčastnit mistrovství republiky v Pre
pozor na fotbalisty Belgie. Ti zvítězili v Bruselu nad šově, letos v den, kdy se na přeborech ČSR v Plzni
Dány .2 : 0 a nezaleknou prý se slavných jmen^v dre jely “volné jízdy”, dostal velkou horečku. Se sebe
su svých skotských nebo portugalských soupeřů.
zapřením se však tentokrát přece jen na poslední
chvíli rozhodl startovat a titul mistra své vlasti zí
skal. Ukázal, že je i letos ve skutečně dobré fysické
Hokejová liga
kondici. Ani při handicapu způsobenému nemocí, nePo více než pětitýdenní přestávce, způsobené seriá vypustil ze své jízdy hlavní skoky a celkovou nároč
lem mezistátních utkání a delším “vánočním odpo nost snížil skutečně jen minimálně. Velkého konkučinkem”, rozjela se 9. ledna 1. čs. hokejová liga zno renta “alespoň ve volné jízdě, při povinných figurách
vu naplno. Do uzávěrky tohoto čísla HD absolvovala byl naprosto suverénní) však tentokrát našel v brněn
mužstva dalších 6 kol, takže mají, za sebou 28 z cel ském ^Zdeňku Pazdírkovi, který jako jediný ze všech
kového počtu 36 mistrovských zápasů. Oč nyní vlast závodníků skočil perfektně trojitého salchova, jeho
ně jde? Po 36 kolech se prvé 4 týmy probojují do dynanjická, výbušná jízda, plná čistých a vysokých
závěrečných bojů o titul mistra republiky, pro ostat skoků, se setkala v hledišti s velkým nadšením. A
tak lze říci, že úroveň soutěže mužů byla na dobré
ních šest mužstev liga ročníku 1970-71 skončí.
“Do mistrovské formy se po krátkém “zaváhání” evropské výši. ,
Plzéňští diváci byli spokojeni i s tanečními páry
dostala znovu jihlavská Dukla, bodově jí však už do
(titul
mistra ČSR obhájili sourozenci Skotničtí z Bra
hání brněnská “Kometa”, a myslím, že oba týmy
kráčí k finálovým utkáním. O dvě další místa ve tislavy), zato volné jízdy žen a sportovních dvojic
finálové skupině tvrdě bojují hokejisté Kladna, Slo byly podprůměrné. V těchto soutěžích nemá Česko
vanu Bratislava a Pardubic; pražská Sparta se po slovensko na mezinárodních závodech co říci. Zlatá
starala o několik překvapení (zvítězila i v Brně nad a stříbrná medaile žen putovala do Bratislavy:' zví
ZKL 2:0), má však velké výkyvy ve výkonnosti a tězila^ Ludmila Bezáková před Liánou Dráhovou, ve
tak lze těžko věřit, že by se kvalifikovala ještě mezi sportovních dvojicích získal titul mistra republik’/
brněnský pár Fialová — Tůma.*
i
4 nejúspěšnější mužstva republiky..
Tabulka: 1. Jihlava 36 bodů, score 112 : 67; 2. ZKL
HLAS DOMOVA
Brno 35 b., score 116 : 83; 3. Kladno 33 b.; 4. Slovan
Bratislava, 5. Pardubice (po 29 b.). 6. Sparta Praha
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
27 b.. 7. Litvínov 26 b.; 8. Košice 25 b.; 9. Plzeň 21 b.;
Adresa: Hlas domova,
10. České Budějovice 19 bodů.
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121.
i
Telefon: 42-5980
ANKETA O NEJLEPŠÍCH ČS. SPORTOVCÍCH
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) S 6.-, jednotlivý
Tradiční anketa Mladé na F. Pospíšil, nejlepším
výtisk 25 c.
fronty o “nejlepších spor- fotbalistou
Dobiáš ze
tovcích” dopadla takto: Spartaku Trnava, nejlepší PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
nejlepším hokejistou byl plavkyní Slavíčkové a nej- předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7,vyhlášen obránce čs. ná- lepším atletem půlkař Jo nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
rodního mužstva a Klad- tef Plachý.
platku do různých zemí sdělíme na požádání obratem.

— V USA probíhá halová lehkoatletická sezóna. O
překvapení se postaral nový americký vrhačský talent
Feurerbach, který skvělým výkonem 21,00 m (nej
lepší světový výkon v hale) porazil na mítinku v San
Franciscu světového rekordmana Rady a olympijské
ho vítěze ve vrhu koulí R. Matsona (vrhl 20, 93 m).
— československé basketbalistky zvítězily po zna
menitém výkonu nad reprezentantkami Jugoslávie
vysoko 95 : 48, a revanžovaly se tak soupeři za
zbytečnou loňskou porážku na mistrovství Evropy v
Holandsku. Odvetu v Roudnicích vyhrály čs. košíkářky 93 : 58 b.
— V pražské nemocnici v Motole zemřel po delší
zhoubné nemoci ve věku 59 let nejznámější brankář
pražské Sparty B. Klenovec, nazývaný ve sportovních
kruzích “Bonzo”.
— Severoholandský Heerenveen byl dějištěm 67. mi
strovství Evropy mužů na “dlouhých nožích”, které
ho se zúčastnilo 37 rychlobruslařů z 15 států. Evrop
ským přeborníkem se stal 221etý norský student Dag
Fornaes (174,840 b.) před obhájcem titulu Holanďa
nem Ardem Schenkem (177,008 b.).

Sešívaní jubilují
Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze se 20.
ledna sešla “slávistická prominence”, aby na slav
nostní schůzi vzpomněla 75. výročí založení klubu.
Přišla celá řada slavných čs. fotbalistů v čele s Fran
tou Pláničkou, kteří po dlouhá léta oblékali červeno
bílý dres, který fascinoval statisíce příznivců pražské
Slavie. Historie letí, jména Jan Košek, Vaník, čapek,
Vlasta Kopecký, Tonda Puč, Pepa Bican . . . však zů
stanou pro čs. kopanou nesmrtelná.. Není už pomalu
pamětníka té prvé schůzky Pražanů v r. 1895, kdy
nadšenci rozmáhající se cyklistiky propadli kouzlu
fotbalového míče a podle zachovaného dokladu jako
mužstvo Slavie sehráli 25. března 1895 na Královské
louce prvé fotbalové střetnutí, ve kterém zvítězili nad
AC Prahou 5 : 0. O rok později došlo k prvému der
by Sparta — Slavia s výsledkem 1 : 0 pro Spartu.
Utkání patřilo do soutěže, která nesla jméno “Národ
ní zápasy mužstev, kopaný míč cvičících”. Rozhodčí
zápasu Rosler-Ořovský dodatečně po skončení střet
nutí branku neuznal, načež Sparta vystoupila ze sou
těže. Tak vlastně začal “bratrovražedný boj” přízniv
ců obou táborů, který trvá dodnes. “Sešívaní”, pod
vedením svého prvého trenéra, otce “české uličky”
Johnv Maddena, začínali na Císařské louce, přestě
hovali se na Letnou, aby nakonec “zakotvili” v praž
ském Edenu. Historie Slavie je slavná; její příznivci
prožívali ovšem také krušné chvíle, Slavia sestoupila
i z nejvyšší-čs. soutěže, ale ty radostné chvíle přece
jen převažují. Ani letos není na tom Slavia nejlépe a
bude muset na jaře bojovat o záchranu; věřím však,
že v roce jubilejních oslav vše šťastně dopadne. K
tomu jí přeji mnoho úspěchů (i když jsem Spart’an).
MISTR SVĚTA AUGERT VÍTĚZEM
"HAHNENKAMMU" '

Stejně jako před rokem, nemohl se ani letos kvůli
nedostatku sněhu uskutečnit v rakouském Kitzbuehlu
na tradičním “Hahnenkammu” hlavní závod “sjezd”,
zato však byly uspořádány oba dny soutěže ve spe
ciálním slalomu. Jejich suverénním vítězem se stal
mistr světa Francouz Jean Noel Augert před svými
krajany Patrickem Russelem a Alainem Penzem,
respektive (druhý den) před Alainem Penzem a Ra
kušanem Haraldém Rofnerem. Technicky vybrouše
nými jízdami se Augert dostal do čela soutěže o Svě
tovou frofej. Má nyní 102 body; 2. Duvillard (Fran
cie) 95 bodů: 3. Gustavo Thoni (Itálie) 90 b.; 4.
Russel (Francie) 85 b.; 5. Bruggmann (švýcarsko)
51 b.; 6. - 7. Rakušané Rofner a Karl Schranz (ob
hájce trofeje) po 49 b.; 8. Russi -(Švýcarsko) 42 b.;
9. - 10. Orcel (Francie) a Zwilling (Rakousko) po
40 bodech.
Soutěž o "Světovou trofej” žen vedou Francouzky
Jacotová (116 bodů) a Macchiová (87 b.), před Rakušankou Prollovou (83 b.). Novým objevem sezóny
je však Metá Kanaďanka Betsy Cliffordová, která
byla senzací nejen na závodech v západoněmeckém
Cberstaufenu, ale porazila celou světovou lyžařskou
elitu i ve speciálním slalomu .v rakouském Schnmsu.
V celkové klasifikaci soutěže o Světovou trofej je s
56 body až osmá, ale to jen proto, že se nezúčastnila
všech mezinárodních závodů jako její konkurentkv,
neboť musela letět na 2 týdny zpět do Kanady.
Z čs. lyžařů si v bojích světové elity vede ještě
nejlépe Miloslav Pažout, který například ve speciál
ním slalomu Hahnenkammu v Kitzbuehlu obsadil
27. místo.

