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200 zatčených, soudy, protináboženská a antisemitská kampaň

latýkánim k jednotě
Úřední jásot nad víc než devětadevadesáti procenty hlasů, kterými česko mi v trestním řízení za
slovenský lid vyjádřil v listopadových volbách "jednotu a plnou podporu na hájeno vyšetřování.
šemu socialistickému zřízení", přežil silvestrovskou kocovinu i novoroční rádo
Čs. státní orgány přiby vážné předpovědi stranických veličin a pokračoval v každém větším pro soupily k tomuto opatření
jevu nebo propagačním článku v minulých týdnech. S tímto jásotem podivně proto, aby zamezily po
kontrastovaly soukromé zprávy, dle nichž docházi od listopadu k soustavnému rušování zákonů českoslo
zatýkání osob, jejichž "provinění" sahá většinou do roku 1968. První zpráva venské socialistické re
o hromadném zatýkání došla z Brna (viz minulé číslo HD "My dobře víme . . ."), publiky, zabezpečily klid
pozdější z Prahy, Liberce, z Plzně. Teprve 12. ledna vydala ČTK úřední zprá nou práci a další úspěš
vu (čs. listy ji uveřejnily bez komentáře), která soukromé zprávy a pověsti v ný rozvoj naší země i pří
zásadě potvrzuje.
padně ochránily další ob
Plné znění zprávy je toto:
čany před snahami něko
Československa tisko ků a dalších materiálů ný boj proti socialistické lika jedinců zavléci je na
vá kancelář je pověřena stejného charakteru. Do mu zřízení. Tito lidé or cestu, která je proti záj
oznámit:,
savadní průběh vyšetřo ganizovali činnost ve spo mům naší socialistické
Přes postupující politic vání a zabavená dokumen jení s emigrantskými a společnosti.”
kou i hospodářskou kon tace ukazují, že tito čs. zahraničními nepřátelský
Ze známých osob, kte
solidaci, která se proje občané usilovali v období mi centry. Védle čs. obča ré byly vzaty do vazby
vuje rostoucí pracovní let 1970 a 1971 o vytvoře nů se této trestné činno (mimo brněnské, o nichž
iniciativou kolektivů a ní ilegálních protistátních sti účastnili i cizí státní jsme psali minule), je
jednotlivců i spontánně skupinek, které měly za příslušníci. Činnost zadr nejpozoruhodnější prof.
projevenou důvěrou naší' cíl soustavně narušovat žených naplňuje skutko dř. Milan Huebl, bývalý
veřejnosti v politiku KSČ klid a pořádek v zemi, vou podstatu trestného rektor Vysoké školy ÚV
v listopadových volbách, působit proti konsolidač činu podle par. 98, 100, KSČ, který byl považo
vyskytli se ojediněle jed nímu procesu v ČSSR a 102 a 105 tr. zákona, a ván za přítele Gustáva
notlivci, kteří svým jed dokonce vést organizova- proto bylo orgány činný (Pokračování na *tr. 2)
náním porušovali čs. zá
K novému systému menovej, obchodnej a investičnej politiky
kony.
Na podzim roku 1971 a
na začátku letošního roku
Práve tak ako v oblasti diplomatickej, bol rok 1971 pre Ameriku aj v oblasti
bylo pracovníky minister
stva vnitra zadrženo ně ekonomickej obdobím mimoriadnych- príprav k formulovaniu nových hospodár
kolik rozšiřovatelů a vý skych cieľov a pravidiel pre ozdravenie medzinárodnej spolupráce. Ba, hádam,
robců protistátních letá že na tomto úseku sa americký dynamizmus prejavuje ešte rigoróznejšie.
Tesne pred koncom roAle tieto trojstranné ro
ku
viedla
americká
vláda
kovania
sú len časťou
Praha a čistky v Chorvatsku
obchodné rokovania s Ja- amerických príprav, maČeskoslovenské sdělovací prostředky věnují v po ponskom, Kanadou a s jú len odstrániť neprijaslední době mimořádnou pozornost událostem v Ju
hospodár- 'teľné dôsledky novej amegoslávií. Celý svět ovšem sleduje se zvýšeným záj Europským
m en vývoj ve státě, který šel "svou cestou k socia- skym spoločenstvom a po rickej hospodárskej poliBsmm" a po léta balancuje svou zahraniční politiku Novom roku sa v nich tiky, aby sa po ich -likviTmm-ri 2-ápadem a sovětským blokem. Přece však mu hneď zase pokračovalo, dování mohlo prikročiť k
že překvapit tak rozhodný souhlas Prahy a Bratisla
vy s Bedávným "renegátem", "zaprodancem kapi- Hlavný vládny jednatel’ v rokovaniam ďaleko zásadlaEsíw" afd. a s jeho politikou silné ruky v Chor obchodných záležitostiach, nejším a zameraným na
vatsku. čs. tisk v mnoha poznámkách a koméntá- veľvyslanec Eberle len vytvorenie nového systéwmši a Pražský rozhlas v dlouhém rozboru jugosláv Čo sa vrátil z Európy, už' mu menovej, obchodnej a
ská .situace přirovnávaly poměry v komunistické stra
n ě * Chorvatsku k československým poměrům v sa zase vydal na cestu do investičnej politiky. Tesne
Mce 19H a tamní, teď už odstraněné komunistické Bruselu, kde 14. januára pred skončením roka o
vittoe k "Babčefcově klice".
začalo nové kolo porád, týchto
cieloch hovorili
Ommoěem k československé spokojenosti s Titovým
Do
Paríža
a
Bruselu
dvaja
významní
predstaaáÉan*esB (v Záhřebu "byli rezignováni" straničtí
kmmmm. Tripaía, Dubčevičová-Kuča rová, Pirker, Bie- odišla aj skupina poslan- vitelia vlády: minister ob&£* dfaarvažský ministerský předseda Haramija afd.) cov rozpočtového výboru, chodu Stans' a asistent
£e-jedaak » á a dokázat na jugoslávském případu, aby americkí zákonodár- prezidenta Nixona pre
že
íefefk a od moskevského marx-leninismu
d a m nezdarem, jednak snaha a obnovení úzkých ci, ktorým prezident Ni- medzinárodné ekonomické
Peter
PepSžMdcýdk alf fcfe. s Trfovým režimem, které by xon predloží nový návrh záležitosti,
aemžeBy aessAovásn db jugoslávských vnitřních po- zákona pre úpravu hospo-' terson.
aněsnš, a* sterý Tite opusti scénu a v zemi převládne dárskej spolupráce s cudMinister obchodu Stans
■■wft.ii mílii jareradBwsž, zostřená stupňujícími se náN t M i H i speury a řevnivostí možných nástupců. zinou, získali bezprostred- hovoril o obchodných výTete saakor <Hkte§e m&em postoj věrného nohsleda ný dojem o závažnosti hliadkách Ameriky v roNtskvyr, kSerý má m ■á-vrat Jugoslávie do "tábora problémov, ktoré existu- ku 1972. Spomenul, že
jú najmä v oblasti poľno- americký dovoz dosiahol
Bwštm am sš Jugoslávie, v nynějších hranicích je
ovsea nejistá. Sari* i nedávná historie zanechaly hospodárskeho trhu medzi v r0^u 1971 celkovú hodv ir rssBÄii mezi wárad—stmi Jugoslávie než v ji- Amerikou a Europským n°tu ^ miliárd dolárov a
srýefe soustátích a drásám slaných ran muže být da hospodárskym spoločen- vývoz 42 miliárd dolárov,
leko saaišii, až padete synější pouto, kterým je oso
(Pokračovanie na str. 2)
ba Tífetfa.
. . .
..._Lb. sivom.

Americký hospodářsky program

Junius
V zácloně mlh a deště
— jako by zvolna odplouvaly —
mizí obrysy lodí.
Vlaječkám splihle zavěšeným
na stožárech z kovu a rezu
ani se nechce zamávat.
Každého dne trochu odjíždíme,
zatím co marně po kapsách
hledáme zpáteční lístek.
V zácloně mlh a deště
— jako by zvolna odplouvaly —
spí staré vraky.
Ani kotva už nezařinčí.
_______________ (1954)
Dne 26. ledna tomu bude rok, co zemřel Vašek
Michl — Junius, bez jehož nadšéní a umění, bez
jehož práce si lze těžko představit Hlas domova
po dobu dvou desetiletí.
R.I.P.

SOCIALISTICKÁ SPRAVEDLNOST
Jak nám bylo vždy zdůrazňováno a jak snad ještě
dnes někteří z nás poctivě věří, socialismus jest
nejvyšším stupněm spravedlnosti. Zatímco západní
systém zcela bezcitně šlape po vdovách a sirotcích,
žoldnéře ověnčuje metály a oslavuje sprosté zloj
čince, socialismus je láska sama._ V jeho nápravně
výchovných zařízeních (jaké to ušlecHtilé slovo pro
kriminál!) jsou jenom opravdoví vyvrhelové spo
lečnosti. Neboť socialistické soudnictví, po vzoru
svého velikého bratra z východu, dosáhlo již
takových met spravedlnosti, o nichž^ se žádnému ob
čanu v kapitalismu ani nezdá. Nemůže se zdát, pro
tože žádný z ‘‘bulvárních plátků” by nenapadlo
otisknout například dlouhý článek o ochraně sociali
stického vlastnictví psaný stylem, při němž se člo
věku mimovolně stahuje srdce a ohýbají záda.
Západ se naivně domnívá, že lidé jsou v jádře dob
ří a teprve ten, kdo selže, se o trestním sazebníku
presvedči na vlastní kůži, takže není třeba preven
tivně strašit celý národ. Socialistická spravedlnost
naopak vychází z mnohem realističtějšího názoru,
že lidé jsou prevíti a nedržíš-li nad nimi bič, změní
se ti hrdina socialistické práce obratem ruky v lum
pa a rebela. Proto také základem socialistické spra
vedlnosti je rozdílné hodnocení deliktů politických
a majetkových. Urážka Sovětského svazu nebo ma
tičky strany se trestá mnohem přisněji než vyloupe
ni banky.
Podívejme se však, jakou duševní potravu posky
tuje v oboru socialistické spravedlnosti svým čtená
řům československý tisk. Po začátku roku — 7. led
na — otiskla pražská Práce zásadní materiál, nazva
ný ‘‘Ochrana socialistického vlastnictví”, sepsaný
JUDr. Miroslavem Setunským. Poučuje nás, že so
cialistická spravedlnost rpzeznává dva druhy vlast
nictví a to osobní a socialistické. Na ochraně prvé
ho tolik nezáleží. Ukradnou-li ti zloději poslední ko
šili, to moc nevadí. Byla to přece tvoje košile. Zato
socialistické vlastnictví má plnou ochranu zákona,
protože j e .z něj třeba udržovat celou komunistickou
mašinérii. Práce o tom píše:
“Rozkrádání socialistického vlastnictví se liší zá
sadně od obyčejné krádeže, zpronevěry nebo pod
vodu, jehož předpokladem je. že o socialistický ma
jetek nešlo. Za rozkrádání je nejvyšší sazba 15 let
odnětí svobody, za obyčejnou krádež, zpronevěru či
podvod 8 let. Socialistické vlastnictví je tedy chrá
něno daleko víc než vlastnictví jiné.”
Práce také poučuje občana co a jak ukrást: “Kra
de se všechno: peníze, potraviny v samoobsluze, od
pádový papír v tiskárně, který se prodá ve sběrné,
karafiáty ze skleníku komunálního zahradnictví,
elektrický proud, dřevěný barák patřící státnímu
statku a dokonce i celá násada ryb z rybníka. Fak
turuje se nedodaný materiál, nebo mistr píše hodi
ny za práci zedníka, který je “odpracoval” při pi
vě v hospodě, fingují se doklady, cestovní účty, vy
kazuje se- vyčistění světlíku v domech, kde světlík
vůbec není a další způsoby více méně rafinované.”
(Pokračování na str. 2)
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Zatýkaním k jednotě
' (Pokračování se str. 1)
Husáka - ještě v dubnu
1969 se staral, aby Hu
sák dostaí vedoucí místo
ve straně. Jiní ze zná
mých osob už byli zatče
ni podruhé: bývalý roz
hlasový a televizní komen
tátor Karel Kyncl, histo
rik Jan Tesař, .pracovník
v oboru politické vědy a
bývalý poslanec Rudolf
Battek, šachový velmistr
Luděk Pachman aj., byli
ve vyšetřovací vazbě v
roce 1970, ale připravova
ný proces byl tehdy odlor
žen na neurčito a vyšet
rovanci byli propuštěni.
Podle některých infor
mací došlo k vlně zatýká
ní po prosincové schůzi
Předsenictva Ústředního
výboru KSČ, na níž se
projednávala zpráva mi
nisterstva vnitra o činno
sti skupin odporu, včetně
pravidelného vydávání a
rozšiřování protistranických a protistátních publi
kací, letákové předvoleb
ní kampaně, která měla
zřejmě větší vliv než ukazují upravené volební
výsledky atd. Zatýkání
má být. rozhodnou ranou
především proti odbojné
inteligenci, která je dle
zmíněné zprávy ministerHledáme zájemce o
vedoucí místa, kteří
mluví dobře anglicky,
kteří mají ambice,
elán a obchodní nadá
ní, kteří by mohli řídit
podnik v rámci skupiny
obchodních společností.
Interview s manželem
i jeho -ženou.
K sjednání interview
volejte
Nova Page P/L.
49,3856 (Melb.)
(2 - 4.30 odp. všední
dny)

Letadlem
jedna cesta
do FRANKFURTU
za $ 426,do VÍDNĚ
za $ 430.prostredhictvím

AL MA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.
Melbourne, 3000
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4001, 63-4002

štva zodpovědná za větši
nu protistranické činnosti.
Současně se zatýkáním
stupňoval režim protiná
boženskou kampaň, při
níž volá po rozšíření vý
kladů o atheismu na ško
lách. Učitelské noviny z
ledna tr. píší, že je třeba
skončiť s blahovolným ná
zorem na úlohu kostelů a
náboženství vůbec.
Rovněž kampaň čs. reži
mu proti židům začíná
hrozivě připomínat pade
sátá léta. Rada židů z Če
skoslovenska se sídlem v
Londýně si všímá v led
novémoběžníku (CJC
N
Newsletter) podrobně té
to kampaně. Zmiňuje se
mj. o zahraničním pořadu
Čs. rozhlasu nazvaném
“Meditace na stěně Pinkasovy synagogy” , vysí

laném po 3 dny v. češtině
a slovenštině, v němž se
tvrdí např., že světové
sionistické hnutí -bylo ve
skutečnosti základnou fa
šistických agentů, . kteří
pomáhali při deportacích
židovského obyvatelstva
náhradou za umožnění
emigrace zionistické - eli
ty. Vysílání předcházel
nepodepsaný článek v tý
deníku Tribuna, v němž
je zionismus obviňován
ze spoluviny na židovské
tragedii.
Soudy v ČSSR pokra
čují zpravidla bez zmínky
v čs. tisku. Tak v lednu
došla zpráva, že koncem
mr. byl vynesen rozsudek
v procesu s částí skupiny,
která pomáhala pašovat
“štvavý materiál” do Pol
ska. Počátkem r. 1970

byli vzati do vazby novi
n ář Jiří Lederer, spisova
tel Jiří Stách s manžel
kou a další. Kladlo se jim
za vinu nejen přenášení
materiálu, dodaného re
dakcí polské “Kultury” z
Paříže, ale i pořizování
polského překladu "Ma
nifestu 2.900 slov” aj. Vy
šetřovaní byli koncem r.
1970 propuštěni z vazby.
Nyní byl zatím odsouzen
student nukleární fyziky
Laco Moravec z Bratisla
vy na 18 měsíců žaláře,
překladatelka Helena Stachová (manželka J. Stacha) k podmíněnému tre
stu 10 měsíců a polská fil
mová pracovnice A. Hollandová na 8 měs. podmí
nečně. Soud s J. Ledererem a dalšími se očekává
v tomto měsíci.

Americký hospodársky program
(Pokrač.. zo str. 1)
To znamená, že americ
ká
obchodná bilancia
skoríčila so stratou 2 mi
liárd dolárov. Minister
Stans vyslovil nádej, že
tohoročná obchodná bilan
cia bude v rovnováhe, te
da že Amerika vyvezie,
aspoň toľko ako dovezie.
Vyrovnaná obchodná bi
lancia nie je však koneč
ným cieľom, lebo po vy
hlášeni novej hospodár
skej politiky Amerika oča
káva viac, aby mohla
splniť iné medzinárodné
záväzky- Ale minister do
dal, že zvýhodnenie Spo-jených štátov na sveto
vých trhoch, ktoré priná
ša nová dohoda o valu
tových kurzoch a deval-

PŘEKLADY
z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačne
RUDOLF HELLER
1 Norbert St„
Balwyn, Vie. 3103
Telefon: 80-4644

Pokládání keram.
DLAŽDI C
všeho druhu,
. obklady koupelen a
kuchyní provádí
odborně a levně
J. HANKA
Box 214, P. O.
Springvale, Vic.
tel. v prac. době 95-5807
jindy: 544-9203
Rozpočty zdarma

vácia dolára voči ostat
ným valutám v priemere
o 12 percent, neprinesie
svoj celkový priaznivý účinok už v tomto roku.
Bude to až v roku 1973.
Minister Stans se veľ
mi- priaznivo vyjadril o
obchodnom trende s Vý
chodnou Europou. Spo
menul najmä priaznivý
obrnit. v ■obchodných ‘sty
koch so Sovietskym zvä
zom a s Rumunskom,
ktoré vlani dostalo výho
du vládnych úverov pre
nákup amerického tova
ru.
Ale práve tak ako pre
zidentov asistent Peterson poukázal aj ministe:’
Stans na zásadné problé
my vo svetovom obchode,
ktorých riešenie je nalie
havé a má tvoriť cestu k
ďalšej liberalizácii. Ame
rika považuje ďalšiu li
beralizáciu za rovnako
naliehavú, ako považuje
za nevyhnutnú dohodu o
novej menovej spoluprá
ci a o medzinárodnej in
vestičnej politike.
Týmto trom otázkam je
venovaná celá 124-stránková správa asistenta Petersona, zverejnená v mi
nulých týždňoch. Je to
správa, ktorá bola pod
kladom pre formulovanie
a vyhlásenie novej hospo
dárskej politiky vlani v
Auguste. Správa kritizuje
ochranársku
politiku
Europského hospodárske
ho spoločenstva a Japon
ska, pretože v obchodnej

spolupráci s oboma Amerika musí čeliť dra
stickým obmedzeniam a
prekážkam, ba dokonca
musí čeliť náporu, ktorý
sa objavuje na svetovom
trhu v dôsledku toho, že
Európske
hospodárske
spoločenstvo
obmedzuje
prístup japonského tova
ru na svoje trhy. Pouka
zuje na . príčiny, ktoré
viedli k tomu, že americ
ká platová bilancia sa
stala pasívnou. Spomína
napríklad, že Spojené štá
ty vynaložia na obranu
takmer 8% svojho národ
ného produktu, zatiaľ čo
Japonsko len 1% a zápa
doeurópski spojenci tiež
podstatne menej ako Ame
rika.
Amerika
podporovala
europskú integráciu, vy
tvorenie Europského ho
spodárskeho spoločenstva,
ale asistent Peterson upozorňuje na to, ako toto
spoločenstvo zmluvami s
tzv. pridruženými členmi
- niektorými africkými
krajinami - prešlo k di:
skriminujúcej obchodnej
politike. Svetové hospo
dárstvo sa dostalo do si
tuácie, v ktorej ochranár
ska politika je ďalej ne
únosná. Asistent Peterson
priznáva, že každý štát
túto politiku pestuje naj
mä v oblasti poľnohospo
dárskeho trhu, ale každý
za zásadne iných ekono
mických a sociálnych pod
mienok. Niektoré krajiny
napr. pomáhajú níektoré-
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-Bolí Vás hlava?
Noste brýle od! O P Ť A

OP T O
Capitoi House, 113 Swanston St.
Melbourne, (vedie kina Capitoi)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
. Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

SOCIALISTICKÁ SPRAVEDLNOST
(Pokračování se strany 1)
Vzápětí se dovíme, jaké jsou. na rozkrádání sazbv.
“Ustálila se praxe, že za škodu přes 20.000 Kčs stih
ne pachatele trest odnětí svobody do osmi let a za
nižší škodu týž trest v délce nejvýše 5 let. Přesahuje-li škoda 100.000 Kčs, přijde již v úvahu maxi
mální výměra trestu do 15 let.”
Nu, tomu se říká služba čtenářům! — Příloha
Rudého práva doplňuje občanovy poznatky o sociali
stické spravedlnosti vhodnými příklady ze života.
Tak v článku nazvaném “Mimořádné poměry pacha
tele” se seznámíme se ženou, bývalou mzdovou
účetní a pokladní, která zpronevěřila 20.000 Kčs a
“dlouho byla přesvědčena, že k ní soud nebyl spra
vedlivý” . Domnívala se totiž, že podle socialistic
kých hesel v komunismu má být o každého občana
postaráno, aby nehladověl:
“Mám- tři děti, ještě nezletilé, vypovídala u vy
šetřovatele prokuratury, když bylo proti ní vzne
seno obvinění pro trestný čin rozkrádání majetku v
soeialistiekém vlastnictví. Nejmladší dcera ještě ja 
ko školačka otěhotněla a stala se ve svých patnácti
letech svobodnou matkou. Byla jsem zdrcena, ale
nemohla jsem ji nechat bez pomocí. Nedonošené dí
tě do jeslí nevezmou a dcera, sama dítě, nebyla
schopna se starat o novorozeně a ještě výdělečně
pracovat. A tak jsem se starala o všechny. Dostala
jsem se ale do těžké finanční situace.”
Socialistická spravedlnost však je, jak jsme již
zdůraznili, plna porozumění k člověku. “O vzetí do
vazby _je třeba ^bez průtahů vyrozumět některého
rodinného příslušníka obviněného, ustanovuje trest
ní řád; Do bytu se tedy dostavil pracovník soudu
a oznámil dětém, že matka byla dána. do vazbv.
Soud ji uznal vinnou a vyměřil jí trest “pod sazbou”
v trvání dvou let. Podmíněný odklad trestu jí ne
povolil.”
A socialistický happy-end? “Po svém propuštění
matka těžce pracuje ve stavebnictví, aby mohla od
vádět splátkyf na náhradu škody, kterou swm trest
ným jednáním způsobila. Ale zasedala již opět s
celou rodinou u vánočního stolu, kde o loňských vá
nocích bylo jeji místo prázdné.”
Lze si snad představit spravedlivější spravedlnost
nezlí je socialistické?
Marcela Čechová

LEKARNA
MARKOV' S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, Vic. 3053
Telefon: 347-2505
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V Ústí, Teplicích a v Karlových Varech o životě "utecencu'

Jak se vyrábí propaganda

— Ceny Svazu slovenských mů V' Bratislavě padala Frejka, jeden ze zaklada
Zatímco nynější československý režim dále zdokonaluje "ochran« hraníc'* —
telů moderní čs. světové
spisovatelů na r. 1971 byly přitom omítka.
ochranu,
aby se nikdo nepovolaný nemohl sám přesvědčit o životě na Západě
uděleny dr. P. Bunčáko- .— Státní banka čéskoslo-, ortopedie a v Praze za
vi (za poezii), dr. Ivanu venská vydá pětisetkoru- sloužilá umělkyně Kamila — stupňuje se doma propaganda záměřená proti Západu všeobecně a proti
Bukovčanovi (za drama nové bankovky,. Nová Ungrová ve věku 84 let, těm, kteří se domnívají, že člověk má mít svobodnou vůli při rozhodování, kde,
tickou tvorbu), dr. Stani bankovka se však bude dlouholetá členka opery za jakého režimu chce žít. Protože na zeměkouli neexistuje zem, v níž by se
slavu Šmatlákovi a dr. používat v omezeném poč Národního divadla, po nedalo vůbec nic kritizovat, mohla by být některá propaganda u neinformova
Jánu števčekovi (za lite- . tu, protože běžný občan zději profesorka Akade
ných lidí účinná. Propaganda, jakou dělá právě československý režim, před
rární vědu) a dr. Rudovi by prý mohl mít potíže s mie muzických umění.
Moricovi (za literaturu jejím rozměňováním.
— V českých zemích bylo pokládá však lidi nejen neinformované, ale i prostoduché — takové lidičky za
pro mládež).
— Správa Tatranského odcizeno v prvním polole Uralem nebo jen malý kousek před ním, těžko lidí z Československa.
— Na venkově má pokra národního parku oznámi tí . loňského roku přes
Referátů a komentárů ce”. Techniku, s mž byl mi za ni nabízeli osm ti
čovat centralizace země la, že o silvestrovské no 2.800 automobilů. Nejča o bídě lidí na Západě a obsáhlý “deník” (45 po síc marek.” Pak jmenu
dělské výroby. Jednotná ci se dva opilí hosté ze stěji dochází ke krádežím
vozidel v 0 zlém osudu Čechů a kračování !) sestavován, je ostatní psy a ceny. Ne
zemědělská družstva, stát žiarské chaty vydali na motorových
ní statky a některé prů- Baranec. Výlet pro ně do Praze, v severních Če Slováků, kteří “podlehli vysvětlí nejlépe konkrét vyznám se v těch oblu
rhyslové podniky se mají padl šťastně, jejich hulá chách a v severní Mora nepřátelské propagandě” , ní případ, který si náho dách, ale za ty peníze by
sdružovat tím, že vytvoří kání však vyplašilo stádo vě.
v čs. tisku přibývá. Ob dou můžeme prověřit. Z prý měli pro každého čle
společné
specializované kamzíků, kteří se dostali — Prokopské údolí u P ra
podniky. Ve Středoče do zleďovatélého žlabu a hy bude prohlášeno za čas se vyskytne i vyprá úvodní části deníku citu na rodiny malého fiata.
Ona je novinářka a její
ském kraji byl vybrán zřítili se z výšky 200 m do státní přírodní rezervaci vění navrátilce o útra jeme :
okres - Kutná Hora ke doliny. Z celkového počtu a proto tam nebudou po pách, které musel zažít
“Už dvě hodiny sedím manžel, jak jinak, inže
komplexnímu vyzkoušení 32 kusů zahynulo přitom volovány žádné stavby.
pod kapitalistickými vlá ve vlaku. Směr: První nýr. - Přicházejí celníci . .
nových forem. Zeměděl 14 kamzíků. Při optimál — Výměna nespolehlivých
ská půda bude sdružená, ních přírodních podmín učitelů na vysokých ško dami, doplněné zadušová město za železnou oponou “Musíte vystoupit. Bez
bude se provádět společ kách potrvá prý nejméně lách pokračuje. Dne 7. ním o vděčnosti za to, že - Vídeň. Vlak je nacpaný kolku vás nepustíme.”
ná sklizeň obilí a cukrov 15 let než se počet kam ledna jmenoval český mi byl u nás socialismus k prasknutí. Nálada na Paní Čechová, se okamži
ky a během pětiletky bu zíků v tamním prostoru nistr školství J. Havlín bratrskou pomocí zacho
bodu mrazu. Děda vyta tě zapojuje do debaty:
dou vytvořeny sdružené dostane do původního sta 29 nových docentů na vy
ván.
huje termosku a nabízí “Kvůli takové maličko
družstevní podniky, zamě vu.
sokých školách.
řené především na výro — V Praze zemřel popu
Podobná propaganda se čaj s kapkou rumu. Lok sti?” divá se. Ale i celník
bu drůbeže, vajec a pra lární člen Semaforu Jiří — Čs. automobilky mají pochopitelně nesoustředí nu si. “Dědku, vždyť je se diví - pán dostal totiž
sat. Mají být vytvořeny Grossman. Spolu se Šim letos vyrobit 142.000 vo
valuty bez úplných dokla
též společné podniky na kem a ostatními natočil zů, z nichž asi polovina jen v ústředních orgá to rum! Ve flašce po vče dů. A vlak za všeobecné
má
být
vyvezena.
nech,
ale
zaplňuje
i
strán
rejším čaji.” - Děda se
zpracování zemědělských ještě televizního Silvestra.
produktů.
— U bbce Stratená na Slo — Dne 10. ledna náhle ky krajských listů a někdy směje a nabízí ještě man ho divení odjíždí. Na n á
— Podle zprávy Ústřed vensku byl otevřen 358 zemřel vědecký pracov 1 závodních časopisu. želům Čechovým. Nechtě stupišti před trafikou zů
ní celní správy ČSR bylo m dlouhý silniční tunel, ník Výzkumného ústavu Tam bývá i rozsáhlejší. jí. Jedou do Vídně na vý stává pán čekající na ko
za poslední % roku zjiš kterým vede hlavní silnice živočišné výroby v Nitře
Všimněme si povídání stavu psů. Poctivě se lek. “Taková byrokracie,”
těno ha čs. hraničních , z Rožňavy přes Dobšin ..a.člen Slovenské zeměděl
ské
akademie
dr.
ing.
A
o
zkušenostech “utečen střídají v hlídání pěti vý ulevuje si paní Čechová.
přechodech 8.927 celních skou ledovou jeskyni do
Karakoz.
a devizových přestupků. Popradu.
ců” v Austrálii, jak je u- stavních čoklů na chod - Konečně hranice! Všich
V dovozu do republiky — ČTK hlásila 11. ledna: — Na Novém štrbském veřejnily dva krajské li bě. Ve vedlejším kupé ni radostně vybalují z
překročilo zákon nejvíce “Podle dosažené dohody Plese v prostorách zotakufrů, bot i odjinud čs
cestujících na přechodech se bude konat ve druhé vovny Baník bude zříze sty. Obsahují totiž vše, dřímají na hromadě kuf koruny a valuty. Děda je
co
se
u
nich
předpoklá
na
do
roku
1980
botanická
rů jejich dvě děti . . . Me
s Rakouskem a s NSR. Ve polovině ledna 19.72 v P ra
vývozu bylo nejvíce pře ze porada Politického po záhrada, v níž se budou dá: trochu pravdy, trochu zitím do kupé vnikla do z toho celý vyjevený. “Pr j
stupků na hranicích s Pol radního výboru členských pěstovat všechny druhy montáže a nejvíc zřej ga manželů Čechových. pána, lidi, snad tady ne
skem,
Maďarskem
a států Varšavské smlou flóry Vysokých Tater.
Žmoulá mi nohavicí. Sna chcete zůstat?” - To však
NDR. Taky zajímavý dů vy” . Předpokládá se, že — Ke stému výročí naro mých výmyslů.
List
“Průboj”
,
který
žím se ji nenápadně na neměl říkat. - “Je to rus
kaz o blahobytu v sociali na pořadu jednání je pří zení Maxe Švabinského
stických státech.
prava na evropskou bez natáčí režisér Drahoslav vychází v Ústí n. L. a v kopnout. - “Nech pána. ký špión a komunista,”
— Dne 5, ledna bylo za pečnostní konferenci, po Holub za spolupráce Kar Teplicích, uveřejňoval lo Bobino,” ozývá se paní vyjekne paní Čechová.
znamenáno na Slovensku litika vůči číněya pomě la Maršálka krátký barev ni na pokračování dlouhé Čechová a pokračuje: Mladík v rohu si už vy
zemětřesení. Otřesy měly ry na Středním východě. ný film nazvaný Milenec vyprávěni
anonymního “Tohle je naše nejmilej hrnuje rukávy. Naštěstí
sílu 4. stupně a trvaly asi — V Brně zemřel ve věku léta.
autora
“Z
deníku
utečen ší. Na poslední výstavě (Pokračování na str. 4)
č /S/HDn
6 minut. Z některých do 82 let prof. dr. Bedřich
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o
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Dva typy práni

Čas od času se v novinách objeví anketa pohád
kového typu "co bys udělal, kdybys vyhrál milión
nebo se stal králem?". Je prostě v povaze člověka
snít, opájet se tou věčnou možností, kouzelným kdy
by. I "socialismus" pěstuje tento druh žánru, ovšem
v poněkud jiné podobě. Snění ustoupilo realismu,
často dosti drsnému. Veřejným dotazníkům režim
holduje nejen v době kádrových čistek, ale i v
čase přelomu starého a nového roku. Také letos nás
anketami potěšily skoro všechny hlavní českosloven
ské deníky. Protože na novinářskou otázku "Co by
ste přál(^) svým spoluobčanům" odpovídají prostí
lidé většinou výmluvným mávnutím rukou (to víš,
něco kécnu a ještě se dostanu do maléru), sahá re
žim ve svých dotazech buď k otázkám záludnějším,
nebo si pro odpovědi vybírá zkušené funkcionáře,
kteří dovedou nabiflované vychrlit, jako když bičem
mrská. Někdy se však dostane ke slovu i občan pro
stý, tedy nefunkcionářský. Pak je teprve pěkně vi
dět, jaké to dva světy jsou k sobě spoutány v jedné
republice.
Pražská Práce se ve své lednové anketě uchýlila
k osvědčeným funkcionářům a k otázkám nejbanál
nějším: Co vás v minulém roce nejvíc potěšilo?
Co očekáváte od roku 1972? Úroveň odpovědí vypa
dá podle úrovně dotazů, přesto i mezi nimi se vy
skytují perly. Tak například Josefa Reinische, úse
kového -důvěrníka ROH, nejvíce potěšila účast obča
nů ve volbách a jejich zájem naplňovat politiku
KSČ. Ve druhé části svého monologu se však sou
druh uřekl, neboť pochybuje o smyslu subbotniků

slovy: "Měli bychom víc myslet a jednat jako ho
spodáři, posvítit si třeba na to, jak drahé jsou so
botní směny atd. . . ."
Payel Kostrhún, předseda KVOS železnic, se nej
víc zaradoval z "obrození členských schůzí ROH
po krizových letech". Není divu, vždyť schůzování
je jeho chlebíček. Také Ladislava Kabáta, tajemní
ka podnikového výboru ROH ve Škodovce, nic ne
potěšilo tolik, jako to, že "většina pracujících se
přesvědčila o správnosti politiky nového vedení stra
ny". Soudruh Ladislav Jašík, tajemník ÚR ČSROH,
vyslovil svou víru, že "ta kytice cenných závazků
jubilující straně se letos ještě více rozkošatí". Kde
viděl soudruh tajemník košatit se kytici, je záha
dou, aie budiž, tajemníci vědí a vidí leccos, co
zůstává skryto očím běžných smrtelníků. Stačilo
však otázat se jediného netajemníka, jediného nor
málního člověka v galerii pomazaných hlav a účin
celé ankety byl značně oslaben. Mistr Evropy v
hodu diskem, bývalý světový rekordman Ludvík Da
něk totiž nespustil tirády o matičce straně a nerozborném přátelství se Sovětským svazem, ale pro
hlásil: "Co mne potěšilo? V Helsinkách jsem se
dočkal zlaté medaile. Ale snad ještě šťastnější jsem
byl, když jsem na podzim dostal klíče od bytu. Sko
ro jsem ani nemohl uvěřit, že už skončily starosti
s bydlením a budeme mít svůj domov." Po dlouhou
řadu měsíců totiž tento špičkový representant ne
měl střechu nad hlavou a přespával porůznu v šat
nách stadiónu. Něco takového se ovšem komunistic
kým prominentům nestává, pro ně je bytů dost. A

co očekává Daněk od roku 1972? "Chtěl bych pře
stát olympijský rok ve zdraví", řekl, čímž vyjádřil
to hlavní, co si může obyčejný občan republiky přát.
Také Mladá fronta pospíšila, aby dala místo no
voročním přáním. "Co pro vás znamená slovo do
mov?", ptala se. Pro plk. Karla Kalivodu, náčelní
ka pražské kriminálky, má slovo domov "ovšem i
společenský, politický ráz". Také prověřený soudruh
rektor ČVUT Bohumil Kvasil má pocit "hrdosti na
to, co všechno jsme v naší vlasti dokázali". S mí
něním lidu prostého to však už tak jednoznačně po
litické není. "Doma jsem všude, kde je mi dobře",
prohlásila Růžena Šiejmarová z Pozemních staveb
v Českých Budějovicích. "Pocit domova pro mne
dokáže vytvořit třeba i jediný člověk, k němuž mne
poutá citový vztah." Také Zdeněk Čepelka, seřizo
vač z Tepny v Náchodě má domov tam, kde jsou
jeho rodiče a jeho dvě sestry. Naštěstí jej Mladá
fronta nenechává rozebírat otázku, kde by asi měl
domov, kdyby jeho rodiče a sestry odešli do exitu
a on byl přinucen zůstat v Československu. .Kateři
na Frýbová, televizní hlasatelka, se také šikovně
vykroufiía: "Mám pocit, že o vánocích snad všichni
lidé na celém světě tvoří jeden veliký domov", a
vedoucí Pražských madrigaiistů prof. Venhoda ji
doplňuje: "Domovu dávám k disposici celý svůj
talent a čekám od něho, co domov každému dáli
má: uspokojení, odpočinek, novou inspiraci a kon
centraci sil ke všemu, co právě poznávám."
Tedy co si přát od nového roku a co je vlastně
domov? Mám pocit,- že odpovědi mnohých z nás by
byly podobné jako odpovědi těch obyčejných, nefunkcionářských smrtelníků v republice. Asi k nim
máme stále blíže nežli oni kovaní soudruzi, kteří
s nimi žijí v jedné zemi.
mč
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Velký výběr jakostního masa a uzenin
najdete v českém řeznictví a uzenářství

Místy jsou v “deníku” jen, že je k přetištění pří
velmi obšírně. Co bídy,
(Pokračování se str.V3)
U FRANTIŠKA ŘÍHY
přichází rakouský celník co nezaměstnanosti náš menší úpravy nebo mon liš dlouhé - zaplnilo by
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshlne, Vic., tel. 311-2019
a všechno utichá. Jen pa utečenec za dva roky po táže skutečných událostí. menší knihu.
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
ní Čechová vrhá na dědu znal! A poznal hodně, Tak namátkou; jediný
V Karlových Varech
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
žil totiž v Melbourne, na celkem sympatický člověk vyšlo z pera jakéhosi J.
nenávistné pohledy.”
frankfurtské párky, turistický salám.
Později (ve 21. pokra King Islandu, na Tasmá z vyprávění, tlumočník Václava povídání s navráčování) se dočítáme, jak nii, v Perthu, v severní dr. Marek,, není poúnoro tilkyní Květou Větrovskou
pisatel deníku s údivem části Západní Austrálie, vý ’ uprchlík ale star nazvané “Země, odkud též s ohledem na synka, le, přišla vedoucí a sebra
zjistil v Hlasu domova, v Brišbane, na ostrově u ší krajan, který, už přicházím” . Je to smutné s nímž přijela. Dočítáme la mléko dítěti přímo od
odešel před Hitlerem. U- povídání. Ne pro obsah, se teď o zneužívání její úst. Odbyla mne, že mlé
že Marcela Čechová - Nové Guineje atd.
“dáma, s jejíž rodinou
Totiž sám měl zřejmě prchlík asi nesmí být ne pro výmysly o pomě práce, o tom, jak krajan ko se může dát jen po ně
jsem cestoval vlakem z ' pekla štěstí, protože sympatický. Plat mu byl rech, v nichž žila v ský podnikatel ji odmítl kolika lžičkách do čaje,
Praha - Vídeň” , psala o práci svářeče všude do • ve vyprávění “stanoven” Austrálii, ale proto, že přijmout zpět po návratu víc ani kapku . . . ”
bestíálním chování se k stal, i když se netajil (ba na $ 55 týdně. Při úpra tamní list zneužívá k pro z nemocnice (není psáno
Dovídáme se také o
cestujícím při odjezdu z naopak) tím, že je v vách některých skoro sku pagandě nešťastnou ženu, z ústavu pro choromysl- nezbytných
hadech
v
Československa.
Austrálii jen proto, aby tečných příběhů pak - bu jejíž nervy -' nejmírněji né), o “počáteční ochotě Queenslandu, kam odjela,
Ták tohle si můžeme 0- její špatný systém poznal. diž to autoru nebo redak řečeno - vypověděly služ a péči” paní, z níž se vy nespokojena městem, ne
věřit: Je pravda, že man Zato ti druzí, kamarádi, toru přiznáno - se ozvalo bu. Protože list řekl klubala “docela obyčej bo o tom, jak po návratu
želé Čechovi odešli po trpěli, takže např. ing. vlastenectví. Např. kama hlučné
“A” , ^.řekneme ná kuplířka, která nadhá- ve všech obchodech v
srpnu z Československa,' Šimkovi to “hodí 40 dola rád nachytaný při kráde aspoň mírné “B” .
něla pochybné mužské Melbourne dávali okatě
že mají dvě děti a že jsou rů za 7 dní-po 8 hodinách” žích “z bídy” v brisbanK. Větrovská přiletěla společnosti nové mladé najevo přednost místním
v Austrálii. Jejich od (pokr. 7) a Drahoš pra ské samoobsluze změnil do Austrálie bez manže emigrantky” aj. Čteme i zákazníkům. “Já měla ci
chod byl jen trochu jiný: coval 6 dní v týdnu po národnost z české na ju la, už tehdy nervově roz o poměrech v hotelu, v zí přízvuk, nechávali mne
ne v'půli září, ale Už kon 12 hodinách a dostával goslávskou. Zámožný ma třesená, špatně připrave němž byla po příjezdu se stranou, byli neochotní,
cem srpna, rie vlakem, zato 50 dolarů (pokr. 25). jitel obchodů v Melbour ná k vyrovnání se s no synem ubytována: “Když odbývali mne . . .”
ale
vlastním
malým
Totiž kamarádi: “Řada ne nesměl vzbudit dojem vými poměry. Nejen úřa jsem synovi jednou do ka
Dozvídáme se hlavně o
autem. Chovat v pražském utekla před tresty. Třeba čs. čtenářů, že' získal ma dy, ale mnoho krajanů se' líšku nalila mléko z kon tom, jak se dělá ošklivá
bytě jedinou dogu, třebas v lágru je třetina těčh. jetek v této zemi a proto; jí snažilo pomoci, zvláště vice, která stála na sto propaganda.
-svtu zmíněnou Bobinu, moh kteří už byli zavřeni a “Doma v Praze měl ně
Sledujeme vývoj v čile
lo pro ně být dost nepo nebo před tím utekli. kolik obchodů. Prozíravě
hodlné a mít jich dokon Osmdesát procent zdrhlo s i ' uložil peníze ve Švý
ce p ě t . . . Za tu užmou- kvůli alimentům. A ti co carsku a po roce 1948 ulanou nohavici a za ty ne zbývají? To jsou mladi tekl' do Německa.” Až
Vo vnútropolitickom vývoji v republike Čile možno na začiatku nového roku
návistné pohledy z polovi kluci, kteří utekli před dosud nikdo netušil, že
ny září na čs. železnici vojnou nebo proto, že jé v roce 1948 takový mla badať určité rozpaky. Lebo zatiaľ čo spor medzi kresťansko-demokratickou a
asi nemohou taky proto, že vylili ze školy. Vyučených dík, který žil na českém politicky nezávislou opozíciou s marxistickou vládnou koalíciou vybavili do
jsme je už někdy v půli a lidí s ukončeným vzdě venkově, měl obchody v časným kompromisom, v parlamente Kresťansko-demokratická strana, podpo
září vítali na letišti y Mel láním je žalostně málo. Praze a že tolik ulil do rovaná Národnou stranou presadila otázku nedôvery proti ministrovi Jozefovi
Toháovi, druhému najsilnejšiemu mužovi režimu. Pri hlasovaní o dôvere zazna
bouřné. A ovšem “beštiál Někteří sice mají školy, ŠvýCar!
ni chování k cestujícím” dělali ale něco jiného,
Autor s i ' ovšem uvědu menala opozícia značnú väčšinu: 80 hlasov proti 59. To znamená, že minister
byli l í n í . . . ’ mil, že jeno vyprávění Tohá ma byť podľa ústavy suspendovaný z úradu do definitívneho riešenia po
nebylo v HD uveřejněno. protože
může vzbudit pochyby u hlasovaní v senáte.
Případ s pěti psy ve (pokr. 21).'
Svoj spor s opozíciou v demokratická strana pred vým, dočasným 24členPráci tedy náš utečenec domácích čtenářů a pro
vlaku není však úplný
výmysl; lze jej spíš ,za vždy dostál, ale jaká to to přidává i tento rozho parlamente prezident Či ložila menovanie Tohu ným výborom a dr. Boenle. Savator Allende Gos- za ministra národnej obra ninger sa vzdal, aby mo
řadit mezi “montáže” , ja  bylá někdy práce - taky vor (pour. 32):
“Znám přece Čechy. sen vyrišil ale šalamún ny ústavnému súdu, aby hol kandidovať znova na
kých je v “deníku” spou “nad mořem hemžícím se
v
Západní Co mně budeš povídat. sky. Nečakal, až sa senát ten preskúmal, čí je podľa úrad rektora.
sta. Utečenec z Průboje žraloky”
ášf!ceťl ‘ V' Hlasu domova Austrálii Cp. 27)' nebo me Ti,"'co se vrátili na útraty 'vyjadrí ’ k predloženétau ústavy prípustné zastávať
Opozícia privítala kom
(č. 21 ze 14. 10. 1968) zi kanibaly. Jistě" bude vlády nebo jim konzul -na a v poslaneckej snemov vládnu funkciu ministro promis ako svoje víťaz
fejtón i uprchlíka, , který zajímat desítky krajanů z šel loď a oni si cestu od ní už schválenému návrhu vi, ktorému už raz par stvo. Očakáva sa totiž,
jel- S c,. pěti německými: . ostrova : Bougainville, ko pracovali, budou tvrdit, na vyslovenie nedôvery lament odhlasoval nedô že prof. Boenninger má
ovčáky z Prahy zdánlivě lik bílých lidí' už támní že se vrátili kvůli rodi ministrovi vnútra. Pozval veru.
najlepšie • vyhliadky stať
Na univerzite, kde 'mali sa. znova definitívnym
na výstavu ve Vídni'. Je kanibalové “prostě sežra čům či příbuzným, aby si jednoducho ministra
dokonce, pravda, že je to li” (p. 38),. nehledě k to to za ně nezchytali,” říká Tohá a ministra národnej byť v polovičke decembra rektorom po aprílovom
obrany Riesa a vymenil voľby celej akademickej plebiscite. Ailendov re
Čech - ovšem jmenuje se mu že .tam nikdo nevydr dědek.
“To máš asi pravdu, im funkcie. Pri tejto prí obce, čiže akýsi plebiscit žim prijal kompromis len
Hynek Stehlík, ovšem jel žel déle než 3 'měsíce.
Vedle těžké a nebezpeč potom se známí kolem ležitosti povedal na adre o udržaní nezávislosti uni preto, že si uvedomuje
už 8. 'a nikoliv v polovině
né
práce a nízkých platů nich rozdělí na dvě sku su opozície výstražná slo verzity na vláde, sa našlo svoje slabé postavenie v
záři, ovšem bez .dětí, pro
riešenie: akademickej obci.
tože je neměl a ovšem vynikají ve vyprávění vy piny. Jedni budou tvrdit.: va. Označil krok posla kompromisne
žáné citované řeči se při soké ceny všeho živobytí, to je kádr, takhle se obě neckej snemovne za ne odsunutie tohoto pre exi ■V politickej oblasti sa
cestě nevedly: To číslo o nichž je několikrát tovat, jaké on měl mož ústavný, lebo podľa .jeho stenciu slobodnej vedy vláda í opozícia môžu
zmínka.
nosti, kdyby venku zů názoru je v Čile prezi osudného hlasovania do občas dohodnúť na kom
pět však souhlasí...
dentský režim a to ho 27. . apríla. Kompromisná promise. Horšie to však
A všeobecné poměry y stal.”
O zážitcích na pátém
“A ostatní,” skáče do vraj oprávňuje urobiť dohoda vyzerá takto: rek je v oblasti ekonomickej,
kontinentu se dovídáme Austrálii? Všechno je pod
kontrolou, i dopisy chodí řeči dědek, “ti nad ním všetko, čo je v jeho si tor univerzity Eduardo kde niet nikoho, s kým
Plnou spokojenost
otevřené, tedy cenzurova mávnou rukou a řeknou lách, aby zamedzil vme- Boenninger, ktorého pod by marxistický režim uVám zaručí
né (p. 21) a kádrové po si: to je něj akej vůl. Tam šovanie sa zastaralého porujú nezávislé kruhy a robil kompromis a tak
DÁMSKÉ
sudky apod.- fungují po se neuchytil, a tak je mu vraj parlamentného systé křesťansko - demokratic . napravil dôsledky pochy
KADEŘNICTVÍ
mu do výkonu vládnej ká . opozícia a stočlenný benej aplikácie marxi
celé zemi přesně (p. '33)', komunismus dobrej.”
COIFFURE DE JOUR
univerzitný senát, v kto stických národohospodář
On např. sice jel svým
Jakým
způsobem se moci.
tňaj. A. Procházka
Tým sa z parlamentné rom má marxistická koa ských teórií. Prehlbuje sa
autem z Melbourne až do vrátil autor, se z “dení
813 Glenhuntly Rd.,
Perthu bez licence,' ale ku” ' nedovídáme. Celkově ho prípadu ministra Tohu lícia väčšinu, podajú re ekonomická kríza v dô
Cauífield South, Vic.
to jen proto, že si dál na mú můžeme být vděčni stáva problém konštituč zignáciu. Univerzitný se sledku neúspechov znáTel. 53-4308 .
auto, čs. vlaječku.
za zábavné čtení, škoda ný. Opozičná Kresťansko- nát bude nahradený no ÍPokračování na str. 8)

ŠA LA M Ú N SK E RIEŠENIE

H L A S

24. 1. 1972

-5-

D O M O V A

Agrárnici první republiky
FERDINAND PEROUTKA
Šlí-’fc .
Pokracujeme ve vzpomínce na první repuPliku.
1 přívrženci idealismu připouštějí, že čistá myšlenka často se blamuje, není-li spojena s hmotnou vý
hodou. Republikanismus těšil lidi, ale dlouho nezlepšoval jejich hospodářské postavení. Zima a nedosta
tek všech potřeb byly zatím stejně citelný jako za císaře. V rozvrácené a ochuzené poválečné střední
Evropě nebylo dost mouky, masa áni uhlí, a nebylo odkud je vzít. Na změnu politického zřízení stačil
jeden zákon. Mnozí postrádali podobný zákon o blahobytu. Vláda nemohla nic jiného než vykládat, že
hospodářské poměry mohou být jen pomalu napravovány a že jsou pro to ty a ty důvody, části lidu
odmítly spokojit se logickým vysvětlením. Ve výkladech krámů bylo jídlo, šaty, prádlo, boty. Davy se
srotily a plenily krámy. Nezbývalo než postavit proti tomu státní moc. Na to však někteří reagovali po
citem, že stát tedy není jejich, že patří někomu jinému.
Ale hospodářství mohlo střední Evropě velkou sti. “ Čím rovnoměrněji je byla v Rusku.”
rozdělen majetek půdy,
být zlepšeno jen obnovou službu.”
Lenin již v první své
výroby a obchodu, což je
Věrnost k republice tím nepříznivější jsou theoretické práci, již na
pomalý děj. Současně s rychleji byla rozhodnuta podmínky pro diktaturu” , psal roku 1893, uvedl jed
tím zkušenosti nového, de- mezi venkovským obyva- napsal. “Převaha malých' notu sedláků a dělníků ja
mokratického řádu byly telstvem než mezi prů- sedláků přináší demokra ko jednu z rozhodujících
budovány zákon po záko- my šlovým. A agrární cii, odstraňuje protiklady, revolučnícn
podmínek.
nepříznivou Pozemkovou reformou by
nu. Nejvýznamnější z strana, posílena pozemko- připravuje
nich byl zákon o pozem- vou reformou, stala se půdu pro revoluci.”
la tato jednota v Česko
kove reformě. Zákon o hlavním činitelem klidu,
To osvětluje komunistic slovensku znemožněna, ze
dělnickém pojištění, stej - když.ješie jiné vrstvy se kou taktiku, která i poz mědělci a komunisté šli
ně významný, přišel po- zmítaly v nepokoji. Kdy- ději znovu a znovu se každý svou cestou. Mar
zději. Bylo snadnější pů- by nebylo takové silné a Gpakovala před našima ně potom československá
du rozdělit. V době ob- uspokojené strany, byl by očima. Komunisté sice komunistická strana mno
zvláště nebezpečné po- v prvních nejistých le- často odsuzují určité zlo. hokrát sebe samu vyzýva
zemková reforma ukojila těch stát vydán ještě vět- ale přece si přejí, aby ra  la, aby věnovala větší po
rnnohou žádost, uklidnila ším otřesům,
ději bylo zachováno, než zornost zemědělské otáz
venkov a rozmnožila stáDemokracie přináší no- aby jeho opravou byl ce.
totvornou většinu.
vé možnosti i nemožnosti. oslaben revoluční duch.
V Československu idea
Státy ve východní Evro- Soukromé vlastnictví není Z té pro ně prosté pří jednoty sedláků a dělníků
pě, které zanedbaly vy- možno v demokracii u- činy českoslovenští komu byla jen abstraktně vyrovnat se s hladem po pů- . držet, zůstane-li soustře nisté, poučení Internacio theoretisována, neodpoví
dě. nevycházely z revo- děno v rukách málo lidí., nálou, vystupovali proti dala okolnostem. Zde de
lučního varu. Vítězství S demokratického hledi pozemkové reformě a pro mokracie učinila pravou
ruské říjnové revoluce ne- ská není co litovat síly, zachování velkostatků.
věc v pravý čas. Pozem
rozhodly -továrny, nýbrž již měla argrární strana
V pozdějších letech byli ková reforma oddálila ze
hlad po půdě na venkově, v prvních letech republí- českoslovenští komunisté mi východním poměrům
Hlavní politický účinek ky.
často káráni před Inter a zasadila tak komunismu
pozemkové reformy byl
Rostoucí a už se orga- nacionálou pro nedosta nejtěžší ránu. Jestliže zde
ten, že velmi - o půl mi- nisující komunistické hnu- tečné revoluční výsledky. komunismus kdy měl zví
lionu - rozmnožila počet tí ovšem hned začalo li- Vždy se odvolali na po tězit, mohlo se tak, po
vlastníků, a sociální klid tovat této síly. Eugen zemkovou reformu jako na celou budoucnost, stát
byl tím posílen. President Varga, bývalý maďarský hlavní příčinu svého ne jen vnějším nátlakem, ci
Masaryk řekl: “Pozemko komunistický komisař a zdaru. Odpovídali: “Ag zí intervencí.
vá reforma je opravdová potom hospodářský odbor- rární reforma odstranila
Toto všechno bylo rozreform a1konservativni, jí nik Internacionály, jasně nejkřiklavější
rozdíly, myslně dirigováno Antonaše republika prokázala vyjádřil důvody této líto- není u nás té bídy, jaká
(Pokračování na sir. 6)
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PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
(JZENAŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL lil IIH U S 11;. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Ply. Lid.
326 High Street, Kew, Vic

Prodávám e

uzená šunka t

pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A Š E b P E C IA L IT A :
dom ácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.

D O M Á C Í JA T E R N IC E , JE L ÍT K A A S M E T A N O V É I V IN N É KLO BÁ SY
Elektrika z G>ty: číslo 47 (z Cbllins St. po V ictoria P d e .), zastávka č. 38
číslo 48 (z Fíinders St. po Bridge R d.), zastávka
'

T elefon: 86-7178

<
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OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
ve velkém výběru na skladě
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁN1 rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
112 Marlbyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu
Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

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

Vzpominka na dva Jany
Zdeněk Slavík
Pankrácká věznice v letech padesátých bolševické
ho režimu byla přeplněna českými a slovenskými
lidmi, kteří se nesmířili s násilím, páchaným na je
jich zemi.
Každého rána od devíti do půl desáté — jako první —
chodili na tom šedivém, zaprášeném vězeňském dvo
ře provazáři — lidé, odsouzení komunistickou justi
cí k absolutním trestům. Minuty jejich pobytu na
sporém čerstvém vzduchu byly závislé na náladě
a zlovůli velícího dozorce oddělení a byly přísně
odpočítány.
Přistavíte-li v kobce vězeňský stolek k oknu, na
něj postavíte stoličku a s poslední dávkou zručnosti
se vyšplháte na tuto vratkou výšku a Ještě se hodně
natáhnete — uvidíte. Uvidíte kus šedě dvora s dvě
ma vyšlapanými kruhy. V šikmém úhlu dohlédnete
část protější vysoké zdi s ostnatým drátem naby
tým elektrickým proudem, a komu se podaří ještě
víc se natáhnout, spatří možná na horizontu kus svo
body: nejvyšší poschodí a střechy civilních činžáků
v těsné blízkosti pankrácké věznice.
Vidíte a slyšíte pevné kroky na písku dvora —
kolo smrti. Chodí a čekají zde na smrt. Počítáte. J a 
ko včera, před týdnem, pokaždé. Jen počet se měni
— ubývá jich a zase přibývá, odcházejí na smrt.
aby přišli na vycházku zase noví, ti čerstvě odsou
zení.
Denně obdivuji vyrovnanost, hrdé držení těla vět
šiny z nich. Využívají každé to ráno odpočítaných
třiceti nebo méně minut k předání svých posledních
vzkazů: Tichým, ale pevným hlasem zaznívají Jo
cel slova, která nejsou jen pozdravem nejdražším.
ale často závažným poselstvím* které může _zachránít život a svobodu mnohých, kteří zůstali ještě ven
ku. Také varování, jména zrádců a udavačů, jména
bestiálních vyšetřovatelů, soudců a prokurátorů lze.
někdy zachytit.
Odsouzenci k smrti byli různého stáří. Vidíte mez:
nimi muže v nejlepších letech i starce nebo hochy
sotva odrostlé dětským létům. Komunistický režim si
nevybírá. Tam v tom malém kole chodí o holi sehnu
tý muž asketické postavy, s ušlechtilou bílou hla
vou, jehož utrpení vyšetřovací vazby jasně pozna
menalo. Je to bývalý ředitel uranových dolů, který
prý prozradil nějaké státní tajemství. — Naproti v
uniformě pochoduje voják rovného těla s hrdě vzty
čenou hlavou: major Nechanský, hrdina Pražského
povstání, kterého tolik milovali jeho vojáci, s_ nímž
chtěli bojovat za svobodu své vlasti. — Ten štíhlý,
plavý chlapec se svetrem ke krku je jistě také vo
ják! Teprve když padl na popravišti, dozvěděli jsme
se, že to byl filosof z Olomouce, který se nechtěl do
poslední chvíle zříci ničeho z mravních principů hu
manitní demokracie.
Vedle něho chodil Jan, vysokoškolák v pátém se
mestru medicíny na Vysokém učení pražském. Ten
chtěl být dětským lékařem. Už od malička miloval
děti. Rodiče o něm říkali, že měl být děvčetem —
byl vždy mírný, nikdy se nepral. Únorový puč v
(Pokračování na straně 6)

HLAS D O M O V A

Agrárnici první republiky
íBsfaaeování se str. ,5) sedláků ve stranu malon á m Švehlou, vůdcem zemědělského lidu. Za
agrární strany, jenž,.dříve. tím šel se vší energií, a
m ň mnozí - jiní si mohl rozvázal pro to i mnohá
' čttát nárok na titul stát-. .přátelství.; ,Uvědomo val
\mk&. Kdyby bylo pravda, si, že éra demokratická
že stát je dílem jedinců, znamená vstup do doby.
bylo by možno říci, že davů a že bude hlavně
první republika byla dí platit velký počet proti
lem Masarýka, hlavně v velkému počtu. Pod jeho
politice zahraniční,
a vedením ag rá rn í. strana
švehly,' hlavně . v politice poskytla duchovní přístře
■vnitřní. Avšak, někteří te ší také chudým venkov
prve mnohem později při ským lidem, kteří pak ; v
šli na to, jak velký byl . přečetných organisacíčh
.švehlův vliv. To souvise strany tvořili většinu a
lo s jeho charakterem. Je- dovedli se zastávat svého
, ho vadou a jeho předno- zájmu. Bylo v první řadě
, stí bylo, že opovrhoval Švehlovou zásluhou, že
veřejným míněním, někdy místo aby agrární strana
' do' té "míry, žě se ani ne byla všeobecným volebním
snažil - veřejně vysvětlit právem rozdrcena, byla
své počiny, jakoby š i. byl jím naopak posílena, a
předem jist, že nemůže objevila se jako nejschop
být pochopen. Nezklamal nější 'konkurent socialistů
se o tom, že veřejné mí v boji o masy. Vyhlašo
nění bývá ■vratké, ani o vala nyní podle pravdy,
tom; že bývá rozděleno, že v ní má naprostou pře
a že politik neujde tomu, vahu drobný pracující
aby jedni ho hanili za to. venkovský lid, a Švehla
nepřestával jí připomínat,
zač ho druzi chválí.
V jistém smyslu to byl že musí provádět politiku
jeden z pozoruhodných lidovou.
opovrhovatelů, jeden z
O velikosti a živelnosti
mužů, kterým se nejmé sociálního bloku se nekla
ně rozumí, protože se mal. V republice začal
předpokládá, že jsou jed svou kariéru jako ministr
noduší tam, kde jsou slo vnitra, záleželo mu více
žití. Nejméně ho chápali na této posici než na kaž
ti, kdo se ho snažili vy dé jiné. Avšak často ne
světlit z osobních pohnu potěšil kritiky občanských
tek. Věřil více sobě než stran, kteří shledávali, že
jiným - to byl hlavní dů proti pouličním výtržno vod, proč lpěl na moci. stem nezakročuje dosti
Patřil k těm, o nichž bylo rázně. Nazývali ho Cuncřečeno, že “prostí všech tatorem, a někdy ho pro
ilusí o populárnosti a slá hlašovali za hlavního ví
vě jsou nejlepší sluhové nika rozvratu administra
Své země; k nim se obrací tivy.
Veřejné mínění v té do
Pravda je, že pod jeho
bě, kdy honci úspěchů vedením vláda ne vždy
couvají před nepopulární  zakročovala s celou pří
mi .rozhodnutími."
sností, jíž theoreticky by
Jeho dílem bylo přetvo la povinna. Okresní hejt
ření agrární strany ze mani někdy musili uprch
strany státkářů a, velkých nout před vzbouřeným da
Nejlépe se vždy najíte, pobavíte a zatančíte si

U EDY ZLATÉHO
v restauraci s licencí Rheinland
9 — 13 Drewery Lane, Mělbourne-City
(z Lonsdale St., proti Myer Emporium)
Telefon: 603-1266, 663-1267
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vem,‘ úřady, někdy. necíti
ly, že za nimi stojí auto
rita vlády, několikráte
byla obětována jejich prestyž. švehla někdy ustu
poval, i když bylo zřejmo,
že právo bylo porušeno.
Nejvyčítavější kritikou
byl zahrnut, když v květ
nu 1919 dlouho váhal po
slat do ulic vojsko. Když
konečně tak učinil, dal
vojákům doprovod dělnic
kých důvěrníků s rudými
páskami, aby vyjednávali
s demonstranty. Nemůže
být nejmenší pochyby o
tom, že pořádek a vláda
zákona byla jeho cílem.
Můžeme-li odhadnout je
ho tehdejší myšlenky, ne
byl si jist v prvních do
bách, co by vzešlo ze
srážky ještě neukázněné
ho vojska s neukázněným
lidem. Měl na mysli tra
gičtější možnosti než jeho
kritikové z občanského
tábora.
Máme leckterá oprávně
ní k úsudku, že v prvním
roce republiky nespoléhal
příliš na pevnost státní
moci a váhal vystavit ji
nejtěžší zkoušce. Z této
nedůvěry raději krise od
daloval než řešil. Chtěl
nejdříve vyzkoumat te
rén. než na něm rázně
vykročí. Povoloval tlaku
mas. když se mu zdálo,
že uzavřené ventily by
snad praskly. Ale stranou
se vyjadřoval, že český
sedlák bolševika napálí.
Především toužebně oče
kával, až sociální nápra
va začne působit. Leckte
ří. jeho tehdejší kritikové
přidali se po letech k je
ho mínění, chválili potom
jeho taktiku jako mistrov
skou a připisováli jí tu
zásluhu, že zabránila ob
čanské válce.
V létě 1919 Švehla vedl
svou stranu do koalice se
socialisty, spolu vytvořili
vládu, z níž ostatní ob
čanské strany byly vylou
čeny. Řekl si, že v ma
sách převládá levá nála
da, a že je třeba tomu
zaplatit daň. Věřil, že so
cialisté zatím mají pře
vahu a že je jim třeba
ji ponechat, aby dělnické

Veškeré POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-242?
958 Nepean Highwaý, MOORABBIN, Vic., 3184

hnutí bylo uspokojeno po
hledem na svou moc ve
státě. Nová vláda byla
nazvána rudo-zelenou koa
licí, a socialisté měli osm
ministrů, agrárníci jen
čtyři. Socialisté mohli si
diktovat, neboť neudržet
je ve vládě bylo by zna
menalo vytvořit nejsilněj
ší a nejnebezpečnější oposici. A tehdy agrární stra
na byla obzvlášť schopna
takového spojení. Malozemědělci ji ovládali a vti.
skli jí příznaky lidovosti.
Po letech vznikla deba
ta,
byla-li rudo-zelená
koalice vládou levice či
vládou středu. Byla obo
jím. Síly levice ji posta
vily na místo první vlá
dy, jíž v čele stál proslu
lý občanský politik. Psy
chologicky bylo to možno
pokládat za výbuch levé
tendence. Ve všech ostat
nich ohledech to byla vlá
da středu. Byla vedena
těmi socialistickými vůd
ci, kteří cítili nutnost
kompromisu i s těmi
složkami, jež byly z vlá
dy vyloučeny. (Třetí - poslední - díl
vzpomínky na 1. republi
ku příště)
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MllUM
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

1^ 537 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756

Optical Service
Vzpomínka na dva Jany
(Pokračování se strany 5)
roce 1948 ukončil jeho naděje. Když odmítl vstou
pit do stranického Svazu mládeže, fakultní akční vý
bor jej vyřadil z dalšího studia. Potom prožíval všech
no, co prožívali tak mnozí z naší mládeže, mnozí v
celém národě: atmosféru násilí, bezpráví a třídní
nenávisti. Bouřilo se v něm svědomí, cítil nutnost
aktivního odporu . . . . Ted’ tu chodí po dvoře s ostat
ními statečnými a čeká. Také on čekal na smrt. Jeho
vzkazy do oken cel byly jednoznačné. Nikdy nelito
val svého postoje, z jeho slov zaznívala pouze obava,
aby oběti nezůstaly marné.
Dne 16. ledna 1950.padl vysokoškolák Jan na popravišti komunistického režimu, protože usiloval o
život lepší, svobodný, bez násilí a nenávisti. Chtěl
být světlem, chtěl ukázat cestu. Na tu jeho poslední
svítily světlomety, které ozařovaly šibenici v tom
časném mrazivém lednovém ránu.
-i-
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Jan Palach byl studentem filosofické fakulty na
Vysetém učení pražském. Po sovětské srpnové oku
paci v roce 1968 se mladý Jan nedovedl smířit s osu
dem své země. Prožíval všechno to, co ostatní naše
mládež, co celý národ: život v navracející se atmosfé
ře násilí, bezpráví a třídní nenávisti. Bouřilo se v
něm svědomí, cítil nutnost odporu — tak jako jeho
mladý jmenovec Jan před devatenácti lety. Filosofa
Jana Palacha poučila nedávná historie národa. Ta
ké on chtěl být světlem, také on cítil potřebu ukázat
BYTY
< cestu ostatním, kteří již opět — jako před dvaceti
PRO SVOBODNÉ
j lety — propadali únavě a -beznaději.
One 16. ledna 1969 na schodech pomníku sv. Vác
nebo bezdětné manžele
lava y Praze vzplálo světlo — hořící lidská pocho
$ 7 týdně
deň. Přesně po devatenácti letech obětuje svůj ži
(3 1 za den)
vot mladý filosof Jan Palach, aby se pokusil za
5 minut z City
jistit lepší život jiným — život svobodný, bez násilí
70 Gipps St.,
a nenávisti. Umírá na protest proti únavě a bezna
East Melbourne
ději národa.
Tel. (po 6. hod. več.};
Oba mladí Janové chtěli být světlem. Stali se svě
41-4088
domím národa!

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
Šekové účty

* V kladní knížky

O sobní zápůjčky

* Cestovní šeky.

Bankovní šeky

* Zařizování investic

Poukazy všeho d ru h u do zámoří
V klady s výpovědní lhůtou na vyšší úrok
Pravidelné poukazy a inkasa
Ú schova cenin
Služba pro zahraniční obchod

National Bar.
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Španělský exulant Casals
Mezi hudebními interprety stojí Pablo Casals v prední rade, mezi světovými
cellisty je bezpochyby králem. Žije v jižní Francii, v Prades, před několika
lety se oženil s mnohem mladší svou žačkou, pořádá každý rok ve svém sídle
festivaly. Je mu pětadevadesát. Jeho autobiografie je vyznáním nejen veli
kého umělce, ale především svědectvím nekompromisního demokrata, který ze
svého přesvědčení vyvodil podobné důsledky jako většina z nás. Proto je nám
tak blízký, nejen proto, že uctíval české skladatele, zvláště Dvořáka. Pablo
Picaso, pronosovaný komunista, navštívil nedávno Španělsko, aniž pocítil vý
čitky svědomí. Pablo Casals, umělec neméně významný, odmítl se vrátit do
vlasti, dokud ji budou vládnout fašisté. Tento jeho postoj by měl být profllékem proti naší nostalgii, proti dotěrnosti vzpomínek, proti náklonnosti k těm,
které jsme nechali doma. Je to kniha silná, tak silná, že by mohla dodat odva
hy i nám. Neboť jako Pablo Casals, i my jsme opustili zem, kterou jsme milo
vali, protože se v ní nedalo volně dýchat.
Je to poctivý záznam Pyrenejích mám nedaleko ně rád, ale já jsem repub
od nejútlejšího mládí, hotelu domek, v němž likán.”
Dlouhou pasáž vzpomí
skládání účtů z úspěchů, jsem bydlil po dobu fe
zklamání,
neúspěchů, stivalu v Prades. Majitel nek věnuje Casals líčení
svérázu,
pravdivé a namnoze vel hotelu dal zřídit podle katalánského
mi dojemné. Jedna pa mého návrhu zvonkovou který se téměř ve všem
sáž, hned na začátku hru patnácti zvonů, jejíž liší od zvyků a povahy
Kastilců.
vzpomínek, na mne zapů melodií je právě Píseň vládnoucích
ptáků; nyní je slyšet tu Zvláště s úctou vzpomíná
sobila zvláště silně:
“Víc než sedmdesát let to podmanivou melodii mnichů kláštera Montserpoté, co jsem s otcem každou hodinu a každou rat, kde se dodnes přes
složil první skladbu,, - a hodinu vracejí hory její zákaz caudilla oddává v
už žiju po španělské ob-: ozvěnu. Na největším jazyku katalánském a
čanské válce v exilu, sta zvonu je nápis: “Opěvuji zpívají Casalsovy sklad
lo se mým . zvykem, že touto písní starost a stesk by.
Před čtenářem . defilují
každý koncert ta všechny Katalánců.” A dále: “Kéž
festivaly končím starou by se pro ně zítra stala umělecká zastavení velké
ho, bohem nadaného cel
katalánskou písní, která písní míru a naděje.”
Neboť Pablo Casals je listy, jeho turné do zahra
je ve- skutečnosti vánoční
koledou. Jmenuje se Pí Španěl, ale především Ka ničí, jeho úspěchy v kon
seň ptáků. Odedávna se talánec. Katalánec a re  certních síních po celém
tato melodie stala písaí publikán. Své přesvědče světě. Pro nás Čechy je
španělských
uprchlíků, ní netajil ani před králem zajímavá episoda z jed
kterým se stýská po do Alfonsem Xlll. a při jed noho koncertu v Paříži.
mově. Ve vsi Mil-itg-les- né recepci mu řekl: “Vy S dirigentem orchestru
Bains ve- francouzských jste král á mám vás osob Lamoureux Pierném bylo

dohodnuto, že se bude
hrát Dvořákův cellový
koncert. Ale těsně před
koncertem . . .
“Tu náhle odhodil Pierné partituru, protáhl obli
čej a zvolal: “Jaký to
ohyzdný kus!” Myslil
jsem zprvu, že žertuje:
že by to mohl myslit váž
ně, nedovedl jsem si před
stavit. Avšak on pokračo
val: “Ten koncert nestojí
za to, aby se provedl. To
není vůbec hudba!”
“Zbláznil jste se? Jak
můžete tak nádherné dí
lo takhle hanět?” ptal
jsem se s úžasem. Co
pak neví, ptal jsem . se
dál, že Brahms pokládal
koncert za klasické dílo
a že by on sám byl slo
žil koncert pro cello, kdy
by byl věděl, že se dá
dosáhnout takových efek
tů.
Pierné pokrčil rameny:
“Co to už znamená? Byl
Brahms neomylný? Vy
jste sám dost hudebník,
abyste poznal, jak je tahle
hudba ubohá.”
Hněvem jsem
mohl
sotva mluvit. “Tak se te
dy stavíte k dílu,” řekl
jserh. “Potom jste zřej
mě neschopen dirigovat.
Protože já však tuhle
hudbu miluju, nemohu se

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

Případ devadesáti deviti tisíc a něco
Jaroslav Kujeba
.Krátce před vánočními svátky jsem slyšel z praž tím pláčou. Neboť se zbavili kapitalistického jba
ské stariice Hvězda komentář, který mne zaujal a mohou se zase plně uplatnit “jako lidé s nějakou
tak, že vám ho nemohu zatajit. Poučte se z něho duševní hodnotou” , jak pravil pan Barták, který se
a jděte do sebe. Jeho autorem je slavný redaktor právě na Štědrý den vrátil z Ameriky. Otroctví v
západních státech je opravdu nesnesitelné, to tvrdí
Slavoj Ondroušek: ,
Dalo se to očekávat a ÚV KSČ to předpovídal. naše strana od samého vzniku. A to také vyprávějí
Přesvědčivé “ano” československých občanů k sou shodně všichni navrátilci. Nejenže mnohý vydělá
době politice' strany,' vyjádřené víc než 99% hlasů val tak málo, že si mohl koupit pouze jedno auto,
odevzdaných . při volbách pro kandidáty Národní a že se některým nepodařilo našetřit za tři leta na
fronty, musilo svou jednoznačností přesvědčit i ne rodinný domek, takže musili bydlit v činžácích, jejichž
zdi je připravily o potěšení, u nás běžné, na
přátele socialismu na západě. Tamější listy, které, mohutné
slouchat; co dělají po večerech u sousedů; zaměstna
jěště před nedávném dštily oheň a síru proti na vatelé,
tržnímu hospodářství, je donutili
šemu lidovému zřízení a' rozmáhající ,se normalizaci, dokonce zaprodání
pracovat a. pranic nebrali ohled, že se u nás
obrátily na obrtlíku a chválí nyní moudrost a pro pracuje daleko
pomaleji, pokud se pracuje vůbec.
zíravost strany á pochopení nejen českého a slo
Ani
pro
heslo
nekrade, okrádá rodinu” ne
venského lidu, ale . i německé, . maďarské, polské, projevili ..západní,“Kdo
vykořisťovatelé pochopení. Přísně
čínské, portugalské, ‘ peruánské, eskymácké a křo- dbali, aby s i . naši lidé neodnášeli z práce domů
váčké menšiny.
součástky pro svůj televizor, cihly na vlastní cha
■Nezbytně se tento hrdý výsledek obrazil i mezi tu, kus látky na šaty pro manželku, a přece toho
československými utečenci. Dodnes se — podle stati všeho tam leželo kupy. I úředníci musili .přesně do
stiky StB — vrátilo devadesát devět tisíc devět set držovat pracovní dobu a na ty pracovníky, kteří
devadesát devět občanů, kteří se dali příchodem še do fabrik dostavovali občas s nějakým tím probratrské pomoci z východů zastrašit nebo se dříve centíčkem v krvi, se dívali skrze prsty.
dali zlákat pozlátkem ciziny. Stotisíci navrátilec,
Našim lidem rovněž nevyhovovaly kompjůtry, kte
student, který se podle zprávy bonnského dopisova rými se to na západě jen hemží, a všichni svorně
tele Květoslava Faixe vrátí ze západního Německu prohlašovali, že je jim daleko milejší počítadlo,
pěšky, je očekáván každým dnem a jaksepatří ho jak je naše účtárny převzaly od našeho nejvěrněj
uvítáme. Zvláštní eskorta VB ho doveze na Pankrác,' šího spojence, ochránce před kontrarevolucí. Na
kde ho příjme sám ředitel' věznice a nechá ho proti tomu je mechanisace v továrnách proti naší
vybrat celu, kterou později do tří let musí na ně technice nejmíň sto let za opicemi. Naše továrny
jaký čas zabydlit,, aby se splnilo usnesení XIV. stavějí na rukou dělníků, na západě je technika
sjezdu^ “Každý občan aspoň jednou v kriminále” .
odlidštěna a dělník tam většinou mačká jen různé
^Nepřekvapilo, že vších* ti, kdož uposlechli vo knoflíky, což je pracujícího nedůstojné. A pak ten
lání konsolidace, hovoří úplně stejně. Všichni doje vztah člověka k člověku! Západ, a hlavně Amerika.
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Vino exilu
Junius
Co je tu ticha v oblém sklonu luku
všech hodin zetlelých jak struna
nesouzvuku
jež šálí čas a tvar a místa
hned ponuré a tiché jako alchymista
zas hledající příměr bouřícími skřeky
a já v něm nacházím své opiové léky
Ach barvy tóny verše milované
do ticha mlčky tkám svůj šerý
svatostánek
tkám zlaté rouno z mlh a ze tmy vraní
co noci prolíná a mlčí vámi
barvami tóny slovy v chladné mešitě
vracím se chlapec na štítě
vždycky se vracím Zas se budu vracet
a padat klopýtat a hrát a karty ztrácet
van horké čelo chladí horký van
van přísný neodbytný šerý
daleko je moje Tipperary
ale nezapomínám
(1952)
propůjčit k tomu, abych
ji zneuctil. To neudělám.
Odmítám hrát.”
A Pablo Casals se n e
dal obměkčit, co řekl
platilo. Dokázal to i poz
ději několikrát. O Velke
říjnové revoluci píše v
pamětech:
“Když 1917 bouře ko
nečně propukla, měl jsem,
pocit, že se událo něco
nevyhnutelného. Zároveň
mne, přiznávám otevřeně,
odpuzovalo bezpráví a
útlak, které vzápětí za
revolucí následovalo. Je

mi jasné, že při každé re
voluci dochází k výstřel
kům; toho se, zdá se.
nelze vyvarovat. Že se-li
dé mohou stát nejvýš ná
silnými, když se bouří, m
jsem sám ' zažil. Proto
však ještě ani dnes zdale
ka nemohu omluvit jed
nání oněch, kteří ve jmé
nu sociálního pokroku
pronásledují nevinné lidi.
z nichž se mnozí sami- za
sloužili o zlepšení sociál
ních poměrů, žádný účel
nesvětí takové -prostřed
(Pokr. str. 3)
ky!”

nepovažuje rodinu za základ státu a snaží se ji roz
rušit tím, že žena smí zůstat doma a starat se jen
o domácnost a děti, čímž ji nemravně a proti pří
rodě diskriminuje.
Jakmile stanuli navrátilci na chebském nádraží,
jakmile se jejich chodidla dotkla přistávací plochy
v Ruzyni, jakmile ti, kteří přijeli svými auty, po
cítili tu veselou a rozmanitou hrbolatost našich sil
nic, jakmile uzřeli povzbudivou- zeleň uniforem orgá
nů, spadla z nich všechna tíha ciziny, Byli doma a
věděli, že udělali správnou věc.
A naše společnost se o ně jaksepatří postará. Je
ochotna zapomenout tak nějak lidsky na to, že se
dali strhnout propagándou pravicových oportunistu,
kteří jsou u nás vymýceni beze zbytku. Jakmile se
trochu zotaví ze strázní pobytu mimo vlast, zapojí
je naše lidové úřady do budování socialismu. Ne
boť u nás má každý nejen právo na práci, ale také
povinnost makat. Nejlepším důkazem toho, že je
mezi sebe pfijmeme jako plnoprávné občany, je to,
že pro ně Státní správa dolů přichystala dostatečný
počet volných míst na Jáchymovsku,. na Ostravsku,
ale i v jiných uhelných oblastech. Jen málokdo z
těch, co zůstali . v krizových letech straně věrni,
se bude moci s nimi pyšnit: “Já jsem .horník a
kdo je víc?” Než se ovšem pro ně postám dosta
tečný počet bytů, budou musit bydlit u příbuzných
nebo ve volných kobkách našich nápravných za
řízení.. Ale odpovědni činitelé oznámili, že bytová
nouze potrvá nanejvýš deset až patnáct let, takže
není důvodu k panice.
Také svobodu projevu a smýšlení navráceným
synům a dcerám zaručíme. I u nás budou moci svo
bodně a ostře kritizovat Nixona, Brandta, Meirovou, McMáhona, Lon Nola, Goldstueckera i Tigrida,
ba někdy dokonce i Tita, když bude vhodná poli-,
tická konstelace. U nás je totiž — a na to se často
zapomíná — opravdu socialistická volnost. I přes
halekání slepých mládenců za Šumavou a Smrčinami.
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SLUŽBA KRAJANŮM V SYDNEY:
Chcete stavět či adoptovat dům dle svého
vkusu a ušetřit spoustu peněz a času?
Individ. plány, potřebnou dokumentaci
schválenou příslušným úřadem a odborný
dozor při stavbě provede

Španělský exulant Casals
(Poikračováiif se str. 7) hnízdě, kde lišky dávají
Casals popisuje velice dobrou noc, kde nikdo ne
podrobně i své osudy za může slyšet vaši hudbu.”
občanské války. Žil po ce
“Jsem tú dobrovolně.”
lé umírání španělské re
Brzo přišli k jádru vě
publiky v Barceloně a ci a řekli: “Jak víte, jste
teprve když Francovy v Německu velmi oblíben.
oddíly stály před jejími Každý zná vás a vaši
branami, opustil zemi a hru. A my jsme přišli,
uprchl do jižní Francie. abychom vám tlumočili
Ale i tu obsadily Hitlero pozvání naší vlády. Jste
vy jednotky, když se schy pozván
do
Německa,
lovalo k invasi Spojenců. abyste hrál pro němec
Jednoho dne zabouchali ký národ.”
tří nacističtí důstojníci na
Řekl jsem: “Obávám
dveře Casalsova domu v se, že nemohu.”
Prades. Řekli mu, že jsou
“A proč ne?”
ctitelé jeho umění a ptali
“Protože se k cestě do
se ho, zda má dost potra
Německa stavím stejně
vin a uhlí. Casals odpově jako k cestě do Španěl
děl, že, on i jeho přátelé ska.”
mají všechno, co potřebu
Pablo Casals zůstal v
jí. Nejvyšší důstojník mu
Prades
a zůstane v exi
potom položil otázku:
“Proč zůstáváte v tak lu, dokud v Katalánsku
těsném a ubohém bytě. nebude zase moci říci, co
J. S.
Proč nejdete zpět do Špa si myslí.
nělska?”
Odpověděl jsem: “Jsem ,
ZLATNÍK *
proti Francovi a všemu, i
HODINÁŘ *
co representuje. Kdyby
ŠTEVEN VARDY
byla ve Španělsku svobo
590 George St.
da, vrátil bych se. Ale !
. Sydney
kdybych tam šel teď, mu- j
(proti Trocaderu)
sel bych říci, co si my
slím. A lidi, kteří řeknou, Velký sklad zlatých aj.
co si myslí, očekává ve šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Španělsku vězení nebo
Mluvíme česky
něco ještě horšího.”
a slovensky.
“Jistě však nechcete
Telefon: 61-8579
strávit svůj život v tomhle

BEZ DILEMA . . . ?
Chápu rozhořčení, které zachvátilo paní Slavíčkovou
z Johannesburku (25-26/71, p. r.) nad mým článkem
Naše dilema v č. 21 HD. šlechtí ji, že s takovým zá
palem hájí zemi, v níž našla druhý domov. Jistě
G. B. H A U N E R stav. inž.
však ví, že tam třebas existují biografy, do kterých
2
Pecos Plače, Seven Hills, NSW. 2147
smějí jen běloši a jiné, kam smějí černoši a jim
na roveň postavem. Až donedávna majitelům kin
Volejte kdykoliv 621-1814
pro bělochy zákon zakazoval přijímat černé uvaděčky. Co kdyby se na plátně odehrávala třebas
bílá milostná tragedie nebo dokonce vražda? Ne, to
=:•: a
není n ic ,pro černé dušičky. Nedávno byl tento zákaz
Seznamovací kancelář
zrušen, ale s významným omezenírn: Uvaděčky tma
1
HAPPY HEARTS SERVICE
vé pleti s baterkou v ruce musí. stůj co stůj uvádět
Jí
je
zdarma
pro
se sklopenýma očima a za žádnou cenu se nesmějí
OSAMĚLÉ ŽENY
1
podívat na plátno, kde se pohybují bílí herci. Proto
Pište o důvěrné informace
ií
mají při přijímání přednost děvčata krátkozraká a
ta, která dovedou chodit pozpátku.- Ve^ váženém jiho
BOX 1395 GPO SYDNEY 2001
africkém listě Cape Times jsem zahlédl karikaturu:
černoška se zavázanýma očima vede uličkou mezi
sedadly udiveného bělocha a říká: Jestliže budete
ŠALAMÚNSKE RIEŠENIE
tak laskav a ukážete mi směr, pane, zavedu vás (Pokračovanie zo str. 4) vplyv marxistickej koalík vašemu místu. Nesmím se na film pro bělochy
dívat.” Tento aprílový žert, který je bohužel trpkou rodneného banského prie- cie nad odborným,
Tak či onak, ale je to
skutečností, právě tak jako zmíněná karikatura, myšiu. Krátko pred Nopaní Slavíčkové asi unikly.
vým rokom prezident skutočnosť, že vlani sa
O metodách brazilské vládní policie se svět dozvě
děl z výpovědí nejen propuštěných vězňů, žijících Allende oznámil, že čile vyťažilo z tých baní, čo
nyní v Alžírsku, ale — a hlavně — ze zprávy mla nemôže splniť patričné boli v prevázke aj v rodého Švýcara, který — ať už právem nebo neprá splátky zahraničným ve- kú 1970, o 250.000 ton mevem — upadl do rukou brazilské policie. Mučení riteľom a odmietol platiť di menej ako predvlani,
zůstává mučením, i když se ho používá proti komu už ustálenú náhradu za A dôsledky toho sa pocinistům.
Samozřejmě: maccarthysmus je v Americe, passé. niektoré americké inve- ťujú na celok čílskej ekoAlě zbytky tu i tam přece jen dodnes přežívají. Ter stície v čílskom priemysle nomie a najmä na jej
mín “security risk” dosud nevymizel. Je pochopi na produkciu medi. K hbspodárskych vzťahoch
telný, ale nepříliš demokratický.
Jaroslav Kujeba prvému januáru sa čílske s cudzinou.
O OSTROVU ROBINSONA CRUSOE
zahraničné dlžoby odha
Dušan Lehotský
Jak asi víte, byl tu na návštěvě Fidel Castro — dujú na i miliardy dolá
původně na 10 dní, ale pak návštěvu asi, o týden rov.
prodloužil. Ale ryba ä host třetí- den atd. Původní
Přenosný televizor
nadšení lidi z ulice přešlo. Chilanům, i příznivcům
Na tlačovej konferencii
vlády, se přestalo líbit, když se tu začal plést do generálny riaditeľ čílske
THORN
vnitřních věcí. Protože jsme však neměli chuť dívat
od
$159,a. t. i.
ho
znárodneného
priemy
se na “milého Fidelitu” a na čurbes kolem jeho
a
všechno
slu
na
produkciu
medi
návštěvy, odletěli jsme na výlet ná Robinsonův
elektrotech. zboží
ostrov. Cesta trvala ze Santiaga malým letadlem Jorge Arrate neúspech
pro 6 osob tři hodiny. Přistáli jsme za krásného zvaľoval čiastočne na bý
počasí na uzoučké přistávací ploše na širém poli.
Pak pochod 1% hodiny dosti neschůdnou cestou k valé americké vedenie
ZVĚROLÉKAŘ
moři a plavení malou bárkou kolem ohromných- skal . banských podnikov, ale
MVDr. Ivo V. Slezáček
priemyselné
na druhou stranu ostrová, kde je osada — čistá, ma neoficiálne
lebná, pod 900 m vysokým zalesněným kopcem. Je kruhy priznávajú, že chy
býv. odb. asistent VŠZ v Brně
to úplný ráj. Moře průhledné jak akvárium, ryby ba je v prvom rade v
specialisován na nemoci malých
všech možných druhů a barev, na pevnině lesy s
DISCOUNT HOUSE
mnoha odrůdami rozmanitých stromů a květin . . . ncvom vedení priemyslu,
domácích zvířat
241A Oxford Street
Lidé tam jsou velice příjemní, ochotní — jsou docela kde prevažuje politický
Penrith
Veterinary
Hospital,
BONDI JUNCTION
jiného vzhledu a charakteru než Chileani na konti
Penrith,
NSW.
2750
nentě. (Jsou to většinou potomci Angličanů, Fran (proti kinu Metro)
2 Telefon 25-494, večer 24-796
Přijmeme
couzů, Němců nebo Holanďanů.) — Co- se však toho
Tel. 389-1222
ŠVADLENY
pana Robinsona týče, musím vám sdělit, že knížka
POZOR: Náš obchod
Zapracované v šití
o něm, která nás kluky kdysi přenášela do úplně
je POUZE na uvedené
drobného
koženého
(Pokračování na straně 9)
adrese!
zboží
Vaša lekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ
(portmonek aj.) mají
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
přednost. Výtečné mzdy
Chcete se v- příjemném prostředí
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
a prac. podmínky.
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
SWISS TRAINED
VERMONT MFG. P/L.
potreby. — Zasielame lieky do cudziny.
WATCHMAKERS
46 Edward St.
Poslechnout si českou hudbu?
FORD'S PHARMACY
K.
E
b
n
e
r
Summer Hill (Sydney)
, Vše je pro Vás připraveno v nové české restauraci
133 Marrickville Rd., Marrickviíle
19 York St.,
Tel. 798-4647
Telefon (Sydney): 56- 6956
SYDNEY
ZLATÁ PRAH A
vchod
do
Wynyard
Stn.
235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi
Přijmeme
Navštivte nově otevřenou
HOSPODYNI
českou restauraci
střed, věku, samostat
Potřebujete VÍC PENĚZ
Přijmeme
Přijmeme
CONTINENTAL
"GOURMET"
nou, která hledá sku nebo lepší práci? Navště
ŠVADLENU
PRODEJNÍHO
tečný domov. Moderní vujte večer, kursy ŠKOLY
RESTAURANT "LABUŽNÍK"
(začišťovačku)
ZÁSTUPCE,
domácnost se vším POHOSTINSTVÍ, na^ níž
129 Bayswater Rd., Rushcutfers Bay - Sydney
komfortem. Oddělený vyučují odborníci číšnicpro kožešnictví.
který by navštěvoval
Telefon 31-7393
pokoj
s
TV.
Stálé místo,
hodináře a zlatníky tví, mícháni koktailů, ku
dobrá mzda.
prodej švýcarských
chyň.
práce.
CATERMAN
15 Kulgoa Rd.,
Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
BIRO FURS
hodinek.
- Suite 5. lst. Fl., 246
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Bellevue Hill
Bondi Junction
Dobrá provise.
William St., Kings Cross.
Tel. (Sydney) 36-7266
(Sydney)
Podrobnosti sdělí:
Telefon: 31-8766, 31-4187
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných
Sydney
Tel. 38-2120
tel. 789-8976 (Sydney)
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HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MELBOURNE
|
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, téžg
i po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobá. vjjj
Spříjemném prostředí, s výtečným jídlem a - ■jg
t stálého dozoru. Informujte se.
IRENA KOPÁČKOVA
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Víc. 3127
Telefon: 88-1368

Dopisy redakci*
(Pokračování se strany 8)
jiného světa, je úplná lež, všechno yybájené. Je
sice pravda, že “Robinson” na ostrově 4 roky žil
a to úplně sám, tedy bez Pátka, a že na ostrově
našel jen několik koz, které tam dosud žijí divoce,
že bydlel v jeskyni, která se tam dosud ukazuje, ale
na nikoho velký dojem neudělá. Jinak ten pan Ro
binson vůbec neztroskotal. Vysadili ho tam za tresk
protože se mu líbili víc námořníci než slečny, což
kapitána lodi jednou rozzlobilo. — Ale raději jinou
zajímavost z ostrova: Za války se tam schovala ně
mecká bitevní lod’ Dresden, která předtím proplula
na jihu Chile kanály (za pomoci tam usazených Něm
ců). Když ji Angličané na Robinsonově ostrově obje
vili, strhla se bitva, při niž byla tato -německá bitev
ní loď v zátoce potopena. Tamnější obyvatelé obhléd
li situaci, rozbili své chajdy a Angličanům oznámili,
že byly zničené při bitvě. Angličané "válečné ško
dy” zaplatili, takže tam teď každý dobře bydlí.^ Pro
tamních 600 obyvatel je na ostrově vedle školy
krásná knihovna, do které poslaly knihy snad státy
z celého světa. Kromě toho tam nechal zřídit bývalý
president Frey před skončením svého období krásnou
tělocvičnu pro 400 lidí. Není tam zaveden telefon
ani rozhlas nebo televize, auta tam najezdi a elekt
rické světlo se vypíná ve 12 hodin večer. Otrhance
nebo opilce jsme tam nespatřili . . .
V. Kavon. Santiago
DVAKRÁT PODĚKOVÁNÍ
Velmi rád bych poděkoval prostřednictvím Vašeho
listu kolektivu studia Bumerang v Sydney za krásný
večer vántíční poesie a koled, který pro nás krajany
připravil. Z krásného. prostředí starého kostela s
prostou výzdobou a vůní kadidla se nám nikomu
nechtělo odejít. Nejpříjemněji jsem byl překvapen
vysokou, téměř profesionální úrovní programu, kte
rý nepostrádal švih, pestrost ani krásné finále, jež
nenechalo nikoho chladným. A ukázka- vánočního
rozhlasového pořadu pro BBC byla perfektní. Důvod
vysoké ^úrovně jsem našel brzy: mladí lidé. pravdě
podobně všichni “posrpnoví”, nadšenci rozvíjející a
uplatňující čs. kulturu v exilu ke svému uspokojení
a radosti. To,^ co dělají, nemůže zůstat bez ohlasu
u nás, krajanů. Doufám, že Bumerang bode ve sve
činnosti pokračovat.
Honza Fisfaer. Randwick
Přátelé mne stále žádají, abych Vám poděkovala
za uveřejnění článku o úmrtí dra. Černého. Spolupra
covala jsem během Protektorátu s paní Helenkou
Černou, vzácnou ženou, a vím, jak velké oběti při
nášela ona i její manžej, aby zmírnili utrpení rodin,
jejichž živitelé byli v nacistických táborech.
Miroslava Soelchová. St. Kilda

-9 ■

D O M O V A

V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás po delší nemoci dne 18. ledna
1971 navždy opustil náš drahý manžel, otec a
dědeček pan
JOSEF VLACH
soukromník z Tawonga, Vic. ve věku 67 roků.
Pohřeb se konal dne 20. ledna 1971 v krematoriu
v Aibury.
Marie Vlachová, manželka
Jiří Vlach, bratr
Tawonga, Vic.
Plzeň, Československo
Jan Vlach, syn,
Vlasta Maryniaková, dcera,
s rod., Sydney
s rod., Melbourne
Dne 14. ledna 1971 odešel náhle na věčnost náš
nejlepší přítel pan
JAROSLAV ČERNÝ
majitel malířského závodu v Melbourne, ve
věku 44 roků. Pohřeb se konal dne 18. ledna na
hřbitov ve Springvale. Jistě i mnoho dalších
přátel si zachová ty nejkrásnější vzpomínky na
drahého zesnulého.
Manželé Kolrbsovi, Doncaster

ČeCHOSLGWÍCI V ZAHRANIČÍ I

— Čs. výtvarník Jan Kristofori, který žije od roku 1968 v norském Oslo,
uspořádal v prosinci výstavu svých děl ve Volketswillu u Curychu. O
uspořádání výstavy se zasloužil majitel galerie
Aktuel Josef Kaplan z
Goeteborgu ve Švédsku.
Kristoforiho výstavy ma
jí být uspořádány v příš
tích měsících- též ve Winterthuru, Curychu a v
Ženevě.
— Sdružení Čechů a Slo
váků v Holandsku (Nederlandse Stichting Comenius) udělilo podle rozhod
nutí zvláštní komise tyto
“Ceny 21. srpna” : za kul
turní činnost dr. Jiřím i
Škvorovi (Pavlu Jayorovi) z Montrealu, za vědecko-odbornou
činnost
Rudolfu
Kremplovi
z
Hartfordu v USA a za
politickou činnost Jožkovi
Pejskařovi z Mnichova.
— V New Yorku zemřel
ve věku 83 roků čs. dip
lomat dr. V. Trčka, který
žil po odchodu z Česko
slovenska v r. 1949 v Ko
lumbii (kde býval dříve
vyslancem) a později v
USA. V r. 1965-1967 byl
zástupcem
Amerického
fondu pro čs. uprchlíky
ve Vídni. - Dodatečně do
šla zpráva, že loni tragic-

Všechny zápasy v Melbourne se hrají na stadiónu
v Olympie Parku od 8. hod. večer.
Vstupenky: Olympie Park a předprodej Mel
bourne Sport Depot.

Malý oznamovatel
Zručný
ČALOUNÍK
má výhodnou příležitost
k uplatnění v Melbourne.
Bližší v HD.
Hledáme
OPRAVÁŘE
ŠICÍCH STROJŮ
znalého různých značek
event. k opravám na
vlast, účet jako vedlejší
zaměstnání. Dotazy v HD,
tel. 42-5980.
23/166, int., hezkého
vzhledu, úplně sama, hle
dá seznámení s charak
terním inteligentním mu
žem české národností:
Značka: “Foto vyměním
nebo vrátím - 5. kontinent”

ČECH 31
nižší postavy, nekuřák,
hledá dívku k vážné
mu seznámení. Přimě
řená inteligence pod
mínkou. Pište z které
koli části světa na.
Jaroslav Novák, Gene
ral Delivery, Smith
River, California,
USA.

HLEDAJÍ

Zdislavu Hladkou z Hranic na Mor., která půso
bila asi do června 1949 v red. nebo naklad. Českého
slova v Praze a bydlela na Ořechovce. Odešla snad
v r. 1949 do Austrálie, kde se asi provdala — hledá
přítelkyně ze Švýcar. Dále Stanislava Svobodu, kte
rý odjel por . 1968 do Austr., hledá kamarád z vojny.
Jan Janota, dř. Mayfield, NSW. má dopis v redakci.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
»e na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
lesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

ŕ

MANŽELÉ CELNAROVl
dovolují si oznámiti, že sňatku jejich dcery
MARTY
Dr. RICHARDEM ADAMSEM
bylo požehnáno dne 8. ledna 1972 ve farním
chrámu Páně v Balwynu.
Balwyn, leden 1972

ŘEŠENÍ GAMA V KANADSKÉM ROZHLASU
Kniha Jaroslava Brodského Řešení gama byla zpra
cována režiséry kanadského rozhlasu Tomem Gre
gorem a Davidem Rapsey jako rozhlasová hra.
trvající 90 minut, pod názvem
CYCLE OF REVENGE
Hra bude poprvé uvedena, na všech stanicích
Canadian Broadcasting Corporation od pobřeží k
pobřeží v úterý dne 25. ledna 1972. Podruhé bude
vysílána v sobotu dne 29. ledna 1972 rovněž, všemi
stanicemi CBC v pásmu FM ve 14 hod. 10 minut.
Hru řídí přednosta dramaturgického oddělení CBC
spisovatel John Reeves. Doprovází ji hudba Beetho
venova a Stravinského. Pro některé části hry složil
hudbu kanadský dirigent Russ Little.

LETOVISKO
í F' M A V A "
Locke’s Way, poblíž Beigrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 30. ledna 1971
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pi t í
(K. disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — S 697.90
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme os.
požádám obratem.

MAT KO,
máte dceru, která ukončila školu?
G L O W E A V E Pty. Lfd.
přijmou
MLADÉ DÍVKY
do učení na švadleny
v moderní továrně na kasie
3
234 Brunswick Street. Fitzraju Yic_
1
Telefon: 419-16«*
g'ičVVVVVVA?

wwww

Využijte příležitosti vidět v akci
SVĚTOZNÁMÉ HVĚZDY KOPANÉ
V PRVNÍM
MEZINÁRODNÍM TURNAJI V KOPANÉ
L
CRUZE!RO (mistři Brazílie),
I
kteří vyhráli už 16 brazilských mistrovských
A
soutěží, se 6 internacionály, vedenými hvěz**
dou brazilského národního týmu — “bílým
Pele” TOSTAO.
SLOVAN BRATISLAVA (vítěz ^ Evropského
poháru držitelů trofejí), který je po pod
zimním kole opět v čele československé
ligy. V jeho řadách hraje 8 internacionálů.
Ve středu 26. 1. 1972: CRUZEIRO — VICTORIA
M sobotu 29. 1. 1972: SLOVAN
CRUZEIRO
SLOVAN
Ve středu 2. 2. 1972: HELLAS a JUST
TÝM HVĚZD
neděli 6. 2. 1972: CRUZEIRO

ky záhynul při havárii
auta v Jugoslávii akad.
sochař prof. F. V. Foit,
který žil posledních 24 let
v Africe, především v
Kenji. Jeho sochy a reliefy zdobí mnohá prostranství a budovy zvláště v Nairobi.
— Miloš Forman předná
šel v minulém měsíci v
newyorské YM-YWHA o
své filmové kariéře v Če
skoslovensku a v Ameri
ce a předváděl úryvek
svého amerického filmu
“Taking Off” .
— Dr. Alexej Bořkovec.
vedoucí výzkumného od
dělení US ministerstva
zemědělství v Beltsville,
Maryland, byl loni měsíc
v Ecuadoru, kde působil
jako poradce při sestavo
vání nového ecuadorského zákona o užívání a
prodeji pesticidních pro
středků.
ČS/SVTJ

PŘÁTELÉ

■ 1(1 - ■

H L A S

D O M O V A

24. 1. 1972

- - Ve zkratce - -

— Olympijský rok 1972 začal velkou lehkoatletickou
senzací. Vítězem 47. ročníku slavného Silvestrovské
ho běhu překrásně vyzdobenými ulicemi brazilského
města Sao Paula (který vždy - skončí na Silvestra o
půlnoci) se nestal nikdo z favoritů (těmi byli Fin
Väätäinen a Belgičan Emil Putemans), ale naprosto
nečekaně Mexičan Rafael Tadeo Palomares před
kolumbijským vytrvalcem Viktorem Morem a Por
tugalcem Carlosem Lopezem. Palomares proběhl
trať dlouhou 8.900 m za 23:47,8 min.
— Podle redakce rumunského sportovního časopisu
“Sportul” by měl vypadat žebříček světových teni
stů pro r. 1971 takto: 1. Newcombe (Austrálie), 2.
Smith (USA), 3. Nastase (Rumunsko), 4. Rosewall
Japonští pořadatelé XI. olympijských zimních her Se už delší dobu netají názorem, že sportovci ze (Austrálie), 5. Laver (Austrálie), 6. Kodeš (ČSR).
mě "vycházejícího slunce" budou chtít v domácím prostředí v Sapporo dobře obstát. Na otázku americ .7, Okker (Holandsko), 8. Ashe (USA), 9. Franulovič
kých novinářů, která olympijská disciplina bude jejich nejsilnější zbraní?, odpovědělo před nedávném (Jugoslávie), 10. Richey (USA).
— Oficiální pořadí čs. tenistů: 1. Kodeš, 2. Pála,
několik členů pořádajícího výboru shodně: "Věříme především našim lyžařským skokanům!" Na tato ' 3.
Kukal, 4. - 5. Hřebec a Zedník, 6. Huťka, 7.
slova jsem si musel vzpomenout v průběhu jubilejního 20. ročníku německoJrakouského skokanského Krásný, 8. Tajcnár, 9. Písecký, 10. Ševčík. — Ženy:
turné čtyř můstků, když první tři závody v Innsbrucku, v Garmisch-Partenkirchenu a v západoněmeckém 1. Neumannová, 2. Holubová, 3. - 4. Kuželová a ToOberstdorfu vyhrál sympatický 28letý japonský zástupce "Whisky" Yukio Kasaya a i jeho krajané ,manová.
obsadili ,v dalším pořadí velmi čestná místa. Yukio Kasaya předvedl na těchto třech můstcích technic
SVĚTOVÁ TROFEJ DO JIŽNÍ AMERIKY
ky perfektní skoky s lehkým a přesným dopadem, které měly téměř vždy i nejlepší délku.
Po remize fotbalistů Nacionál Montevideo v Até
Co se-Však- nestalo? K velkému zklamání rakouských neúspěchu? Odpovedi se různi: jedni nkaju ze es. nách v prvém finále Světové trofeje s Panathinaipořadatelů posledních závodů “turné 4 můstků” v skokani přijeli na turnaj už přetrénováni, druzí zase kos Atény 1 : 1 byli Jihoameričané v odvetě doma
BischofShořenu odcestoval Yukio Kasaya a všichni tvrdí, že mají “načasovanou formu” až na olympij vysokými favority. Skutečně také vyhráli 2 : 1 , ale
jeho krajané do Sappora, kde se' museli zúčastnit ské boje v Sapporo. Která skupina těchto expertů stalo se tak až po velkém boji. Mužstvo Panathiprávě v den bojů v Bischofshofenu, 6. ledna, japon má pravdu?
naíkos Atény překvapilo v Montevideu 60.000 diváků
ské olympijské kvalifikace. A ta ukázala další velmi
velmi dobrým výkonem, a až do 75. minuty zápasu
SPENGLERŮV POHÁR DO SSSR
zajímavou věc: japonský skokanský tým je tak vy
(kdy autor prvního gólu, uruguayský reprezentant
rovnaný','že Yukio Kasaya skončil v prvé části kva
Davos ve Švýcarsku byl i tentokrát dějištěm bojů Artíme. vsítil druhou branku) bylo střetnutí “otev
lifikace-1až čtvrtý a že až do naší uzávěrky neměl mezinárodního hokejového turnaje klubových celků o řenou záležitostí”. Uruguayci byli sice techničtější,
tento fenomenální borec ještě zajištěnou účast v olym tzv. Spenglerův pohár. Tuto cennou trofej obhájili fotbalově vyzrálejší, ale Rekové dali do hry celé
pijském družstvu Své země!
hokejisté CSA Leningrad, kteří ve finále zdolali muž srdce, nadšení, vůli po tom nejčestnějším výsledku.
Za. nepřítomnosti, japonských skokanů vyhrál zá stvo Slovanu Bratislava 5 : 3 . po třetinách 3 : 5, A podle jihoamerických komentátorů zcela určitě
vody, v rakouském Bischofshofenu • veterán skokan 0 : 3 a 2 :0. Slovenští hokejisté po hrubých chybách ostudu evropské kopané neudělali. Původně měli pro
ských můstků Nor Bjořn Wirkola, absolutním vítě v obraně prohrávali hned v nástupu 0 :3. Patřila jim ti mužstvu Nacionál Montevideo nastoupit fotbalisté
zem rakousko-německé soutěže se pak stal jeho mlad však zcela druhá třetina, ve které -vyrovnali na 3 : Z. vítěze “Poháru mistrů evropských zemí” Ajaxu
ší krajan, nadějný Ingolf Mork, ale skutečně jen pro a zdálo se, že mají už soupeře “na lopatkách”. Na. Amsterodam, ti však odmítli se s vítězem Jihoame
počátku závěrečné třetiny se však stalo něco, co : rického poháru utkat, neboť klub měl strach z toho,
to,'že vJaponci, dobrovolně', ze soutěže odstoupili!
Čs. lyžařští -skokani na prvních třech závodech by se přednímu týmu čs. ligy stát neměl®- V to b ě.' že fotbalisté Nacionál Montevideo nebo fanatičtí di
(kdy startovali Japonci) neuspěli, značně se však kdy trestnou lavici zahříval jeden ze sovětských váci v uruguayské odvetě zraní nejlepší holandské
zlepšili v Bíšhofshofenu, kde olympijský vítěz Jiří hráčů a Bratislava hrála přesflovkoo 5 na 4 Rusy, hráče.
Haška obsadil ža Norem Wiřkolóu druhé místo. V ujel nejlepší sovětský hráč Gregorjev nepozorným
Innsbrucku,. v Garmisch-Partenkirchenu a v Oberst- čs. zadákům a bezmocnému DznríBcm vstrelíl 4.'
dorfu se však. ani <jeden neumístil mezi prvními de gól. A to byl pro mužstvo bratislavského Savanu
Evropskou bilou stopou
seti. Pro sportovní experty to byla úplná senzace: úplný šok, ze kterého se už do konce zápasu ne
Po
téměř třítýdenní přestávce oživly zase v dru
vždyť ještě před rokem bylo čs. družstvo jako celek vzpamatovalo. Leningradští hokejisté tak zaslouženě
nejlepší, v Innsbrucku .obsazovalo např. prvá tři mí obhájili Spenglerův pohár, soutěž, kterou vyhrávalo hém lednovém týdnu evropské sjezdovky a slalomářsta, a Jiří Raška se stal tehdy absolutním vítězem pravidelně mužstvo LTC Praha a pak í jiná čs. muž ské tratě dalšími boji v soutěži o Světovou trofej.
celého německo-rakoúského turné. Kde vidět příčiny stva. — Slovan Bratislava- který pŤeÄžm porazil A po počátečním skvělém nástupu Rakušanů a Švý
švédský celek Modo Alfredsbem 6 : 3, japonské ná carů začínají se na mezinárodní scéně drát dopře
rodní mužstvo 6 : 4 a mistra Švýcarska La Chaux- du Francouzi. Potvrdila to soutěž v západoněmec
de-Fonds 5 : 4. obsadil v Davosa drahé místo. Dal kém Berchtesgadenu, kde speciální slalom vyhrál
Francouz Henri Duvillard před Riegrem z NSR a
Už ..pošestnácté uspořádala redakce francouzského ší pořadí: 3. Japonsko. 4. Motto Alfredsbem, 5. Polákem (!) Bachledou, a v obřím slalomu zase byl
časopisu “France Football” anketu "nejlepšího La Chaux-de-Fonds.
první Francouz Roger Rossat-Mignod před držite
evropského-fotbalisty roku” ,, na které se podíleli no
lem Světové trofeje italským reprezentantem Gusta
NOMINACE
PRO
SAPPORO
vináři a rozhlasoví i televizní komentátoři 26 zemí.
vem Thônim. V dosavadní celkové klasifikaci sou
A ti zvolili za fotbalistu r. 1971 241etého hráče muž
Funkcionáři Čs. hokejového svazu určili mužstvo těže o Světovou trofej jsou dokonce dva Francouzi
stva vítěze Poháru mistrů evropských zemí Ajaxu ČSR pro olympijský turnaj v ledním hokeji v Sappo na prvních dvou místech. Vede Duvillard s 49 body,
Amsterodam, útočníka Johana Cruyffa, který v anke ro. Po roce odmičen se v něm objevuje zase bra náskokem pěti bodů před Augertem. Další pořadí:
tě dostal rekordní počet hlasů v celé historii sou tislavský brankář Vlado DznríHa a útočník jihlav 3. Messner (Rakousko) 40 bodů, 4. Tresch (švýcar
těže. 241etý. Johan Cruyff.. je považován za jednoho ské Dukly Jaroslav Holík, kteří byli zřejmě vzati sko) 38 b., 5. Bachleda (Polsko) 37 b„ 6. Schranz
z nejtechničtějších fotbalistů na světě vůbec, je ú- na milost- DznríBa v dosavadním průběhu ligy po (Rakousko) 33 b., 7. Russi (Švýcarsko) 29 b., S.
žasným driblerem, útočníkem se zvláštním citem tvrdil. že je v dobré formě a i Jaroslav Holík patří G. Thoni (Itálie) 28 b., 9. - 10. Daetwyler (švýcar
brankové šance a pohotovým střelcem. _ Vadí mu stále k oejlepší čs, hráčům.
sko")
Rossat-Mignod (Francie), oba po 25 bodech.
Nominace pro Sapporo vypadá takto: brankáři Ji
však výbušná povaha a tak se stávalo, že rozhod
Z lyžařek alpských disciplin je ve výborné formě
čí museli krotit jeho přílišný temperament. Před le ří Holeček Košice) a Vládo Dzurilla (Slovan Bra dvacetiletá Francouzka Francoise Macchi, která po
ty byl dokonce vyloučen v mezistátním střetnutí tislava). Obránci: Oldřich Macháč (ZKL- Brno), F. slední týden byla suverénní na závodech v jugosláv
ČSR — Holandsko a od holandské fotbalové fede Pospíšil (Kladno). Jiří Bublá (Litvínov), Josef Ho ském Mariboru, a zlepšila si své vedoucí postavení
race měl na rok zákaz reprezentace. — Letos se lešovský (Sparta Praha), Vlad. Bednář (Plzeň — v soutěži o Světovou trofej. Francouzka Macchiová
o Johana, Cruyffa zajímalo několik zahraničních 2. liga). Rud. Tájcnar (Slovan Bratislava) a Karel má nyní 150 bodů, už o 37 bodů více než obhájkyně
klubů (CF Barcelona nabídla za přestup 200.000 ^li Vohralík (Dukla Praha). Útočníci: Jiří Kochta (Spar trofeje Rakúšanka Anne-Marie Prollová. 3. Jacqueber), ale Ajax Amsterodam nechtěl o jeho uvolnění ta Praha), Václav Nedomanský (Slovan Bratislava), line Rouvierová (Francie) 60 bodů, 4. Rosi Mitterani slyšet. — Konečné pořadí ankety o Zlatý míč Jiří Holík a Jaroslav Holík (oba Dukla Jihlava). maierová (NSR) 50 b., 5. Michele Jacotová (34 b.),
Eduard Novák (Kladno), Richard Farda a Josef 6. Isabelle Mírová (32 b.), obě Francie.
vypadá takto:
1.
Cruyff (Ajax Amsterodam) 116 bodů, 2. Mazzol-Černý (oba ZKL Brno), Vladimír Martinec (Par
lá (Inter Milano) 57 b., 3. Best (Manchester Uni dubice), Ivan Hlinka (Litvínov), Bohuslav Šťastný
KOLIK JE NA SVĚTĚ FOTBALISTŮ?
ted) 56 b., 4. Netzer (B. Mónchengladbach — NSR' a Josef Paleček (oba Pardubice).
Napadla
vás někdy balový svaz sdružuje 140
30 b., 5. Beckenbauer (Bavem Muenchen) 27 b..
otázka, kolik je asi na svě členských států. Dominu
67 - 7. Skoblar (O. Marseille) a G. Mueller (Mnichov)
HL. -i S D O M O V A
vychází čtrnáctidenně.
tě registrovaných aktiv jící roli ve světové kopa
13 b., 8. Chivers (Tottenham Hotspur) 13 b„ 9. KeiŘídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
ních fotbalistů? Odpověď né hraje Evropa, kde je
žér (Aja;x Amsterodam) 9 b.. 10. - 11. B. Moore
jsme dostali počátkem ro registrováno přes 11,800.
8
Moorhouse
St.,
Richmond,
Vic.
3121.
(West Ham United) a Bene (Ujpešť) 7 bodů.
ku . 1972 z Curychu - ze 000 hráčů, což je více než
Telefon: 42-5980
Přehled dosavadních vítězů “Zlatého míče” : 1956
sekretariátu mezinárodní- 75 procent.
Matthews (Anglie), 1957 Di Stefano (Španělsko), 1958 ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Auštr.) $ 6.-, jednotlivý
svazu
A kolik je fotbalových
Kopa (Francie), 1959 Di Stefano, 1960 Suarez (Špa výtisk 25c. PREDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za ho fotbalového
rozhodčích? Seskretaríát
nělsko), 1961 Sivori (Itálie)', 1962 Masopust (ČSR), přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, | FIFA:
Kopanou hraje 15,667.545 FIFA v Curychu říká. že
1963 Jašín. (SSSR), 1964 Law (Skotsko), 1965 Eusebio £stg. 3.-, US $ 7,- nebo ekvivalent v jiné měně.
(Portugalsko), 1966 B. Charleton (Anglie), 1967 Albert Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme fotbalistů, kteří jsou čle je jich 284.941. z toho zno
ny 271.818 klubů a 560.234 vu většina v Evropě.
((Maďarsko), 1968 B. Charlon, 1969 Rivera (Itálie) a na požádání obratem.
mužstev. Mezinárodní fot
—
★ —
1970. Gerd Muenchen (Bayern Muenchen— NSR).

Mork vítězem skokanského turné

Zlatý míč Holanďanu Cruyffovi

