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Číslo 1.

Ústavní zákon o federalizaci vstoupil v platnost 1. ledna 1969

Federalizované Československo
Ustavní zákon o federálním zřízení v Československé socialistické republi slovenská a Komunistic
ce vstoupil v platnost 1. ledna 1969. Československé Národní shromáždění ké strany Slovenska..Ny
jej schválilo 27. října 1968. Podle tohoto zákona budou fungolvat tato fe ní má možnost jít dál.
derální ministerstva: zahraničních věcí, národní obrany, vnitra, plánování,
Může využívat Slová
financí, zahraničního obchodu, práce a sociálních věcí. O d téhož data za ky, kteří se snaží vidět
hájily činnost federální výbory pro: ceny, technický rozvoj a výstavbu, ve federalizaci splnění
průmysl, zemědělství a výživu, dopravu, pošty a telekomunikace, tisk a in- nacionalistických
snů,
. formace. V rámci federálního zřízení zůstávají také: Statistický úřad, sprá- proti Slovákům, kteří se
; v® federálních hmotných rezerv, Úřad pro patenty a vynálezy, Úřad pro snažili vést Českosloven
normalizaci a měření, státní arbitráže, státní batiky, správy nejvyššího sou sko. Dubček a Husák
du a vojenských soudů.
jsou školní příklady.
V usnesení ústředního výboru KSČ z 13. prosince 1968 se praví, že Če
Dubček je bezpochyby
skoslovenská federální republika 'Vychází z leninského pojetí federace jako člověk, jemuž nelze upřít
socialistické o demokratické organizace společnosti” .
odvahu a upřímnost, s
Prohlášení Ú V KSČ svobodným světem.
ko Stalinův lokaj.” Tolik níž šel do boje, který při
dále říká, že Českoslo
Když před víc jak dva o rovnoprávnosti.
rozeně prohrál. Husák
venská socialistická re ceti léty byla Gottwaldo
Družba je zřejmě so na druhé straně si vytr
publika je "rovnopráv va vláda donucena od  větské slovo pro starou pěl svoje jako slovenský
ným členem světové so řeknout
Marshallův imperialistickou poučku: nacionalista, ale podle
cialistické soustavy, kte plán, Stalin řekl, že to rozděl a panuj. Máme všech známek se dnes
rý bude nadále plnit své bylo "vapros družby” .
dojem , že federálizace chová jako slovenský Ji
internacionální závazky
Československa byla v dáš. O tom, že Dubček
vůči ostatním socialistic
Jan Masaryk, který Moskvě uvítána'— hlav bude muset odejít dřív
kým zemím, vůči Varšav s tou zlou zpráou tehdy ně proto, že sovětský nebo později, je málo
ské smlouvě a vůči Radě přiletěl z Moskvy, řekl imperialismus má teď o pochyb. Ještě méně mů
vzájemné
hospodářské v soukromí: "Jel jsem jedno želízko víc v ohni. že být pochyb o Husáko
pomoci.”
do Moskvy jako česko
D osud mohla Moskva vi. Dubček byl typ sym
V novém řádu bude slovenský ministr zahra intrikovat mezi členy K o  patický i těm, kteří s ním
"federální vláda v pod ničí a vrátil jsem se ja munistické strany Česko- (Pokračování na str. 2)
mínkách přijatého systé
m u rozhodování, ¡respek
Československé hospodářství na rozhraní roků
tujícího výsostná práva
obou národů, jakož i
systém Národní fronty
a demokratický charak
"Je pochopitelné, že;v této chvíli není zřejmě možné důsledně realizovat
ter socialistického řádu,
nositelem celostátní hos nový model Socialistické ekonomiky. I když se nevzdáme tohoto cíle, měli
bychom jej považovat za cfl. dlouhodobý. Co ale dělat nyní, okamžitě, aby
podářské politiky” .
chom
odvrátili hospodářskou katastrofu, na níž nikdo z nás nemůže mít
Není nutné zdůrazňo
zájem?
Existuje vůbec nějaká možnost, abychom ozdravili naši ekonomiku
vat, že tohle všechno
je lživé prohlášení. Če a zabránili tomu nejhoršímu?. . . Jsme schopni uvést do chodu takové eko
skoslovensko nebylo a nomické mechanismy, které by obnovily rovnováhu našeho národního hos
podářství. . . ? ”
není rovnoprávným čle
Selucký dále poukazu na
aktivu
tajemníků
Tak posuzuje v Práci
nem "socialistické sousta
stranických
vy” . Bylo okupováno (3. 12.) nynější situaci je, že čs. hospodářství okresních
vojsky Varšavského pak čs. hospodářství Rado dnes nemá na vybranou, výborů KSS 3. prosince
tu .právě proto, že se sna slav Selucký, po G. Siko že musí pokračovat v no v Bratislavě soudruh
žilo jednat jako rovno vi nejvýznačnější čs. ná vé soustavě řízení, chce- profesor Viktor Pavlenrodohospodář, který už li se vůbec kdy dostat ze da, z jehož projevu cito
právný člen.
Pokud jde o zásady p o několik let upozorňo vzniklých potíží a dodá valo Rudé právo 4. 12.
m j.:
hospodářské politiky, ne val na neduhy čs. ekono vá realisticky:
"Iluze
lze
vytvářet
ve
miky,
vzniklé
především
bylo to loni poprvé, kdy
"Současné ekonomicčeskoslovenská vláda by neuváženým centrálním sféře politiky a ideolo ko-sociální problémy na
gie,
nikoliv
však
ve
sféře
la .. donucena odříznout plánováním a direktivní
Slovensku . . . mají —
materiálního života. Po
hospodářská pouta se mi formami řízení.
jak to potvrdila i diskuse

Jak se d ostat z krize ?

Nová vláda
I>ne 2. ledna 1969 se představila veřejnosti na
obrazovkách televizorů nová československá federální
vláda a. nevzbudila doma ani v cizině překvapení
'ani nadšení. Vede ji dále loňský premiér a za Novot
ného náměstek premiéra Oldřich Černík, označova
ný vesměs za “umírněného”, tedy Kremlu za daných
okolností vyhovujícího politika. Mezi jeho čtyřmi
náměstky a sedmi federálními ministry jsou jen tři
nové tváře: náměstek ministerského předsedy Sa
muel Falťan, ministr zahraničních věcí Ján Marko
a ministr zahraničního obchodu Ján Tabáček, tedy
tři Slováci, kteří doplňují paritu obou národů ve fe
derální vládě. Stojí-li přece jen ještě něco za zmín
ku, pak je to okolnost, že ve vládě zůstal — nyní
udánlivě nemocný —- ministr národní obrany Mar
tin Dzúr.

litika unese víc kom pro
misů než ekonomika, lzeli někdy kabinetní takti
kou odVrátit politickou
krizi, nelze podobným
způsobem odvrátit krizi
ekonomiky.”
I ostatní vedoucí čs.
ekonomové se snaží d o 
kazovat, že
důkladně
provedená hospodářská
reforma je jedinou ces; tou, jak čelit velké hos
podářské krizi. Z e slo
venských národohospo
dářů to potvrdil znovu

— jednoho společného
jmenovatele v celé repu
blice: i jsou produktem
předešlých let, tuhého
novotnoyského centralis
mu . . . V posledním .ob
dobí opět dochází k to
mu, že tvorba společen
ského produktu a národ
ního důchodu je prová
zena nezměrně vysokou
výrobní- spotřebou a ten
dencemi jejich růstu —
opět jsou degradovány
(Pókračování na str. 2)

Lidé, kteří nesou neblahou tíhu odpovědnosti,
připomínají přednosti rozumu a škodlivosti ci
tu a vášni.Slyšíme od nich, ¡ze sice berou v úvahu
citová rozpoložení, chápou, že lidé mají právo
být dotčeni, že existují určité nálady, ale že tak
jako tak je tohle všechno v politice k ničemu,
protože vodítkem nám musí být jen a jen ro
zum . . . Jenže někdo by se měl co nejdříve při
hlásit a poznamenat s mírností nám vlastní, že
jaksi nejde vůbec o city, ale právě jen o ten
rozum. Protože to, co se bouří a nechce se smí
řit s podstrkovanou reálitou, není cit, ale ro
zum . . . Zkuste schyálně třeba i dítěti vyprávět
pohádku o malé zemi, ve které lidé . . . pokojně
žili a pracovali, radili se a spřádali plány do bu
doucnosti. Vyprávějte dále, že jednou v noci,
kdy všichni lidé spali, přišla do této země veli
ká vojska a zaplnila všechna náměstí a ulice,
Dítě se zcela přirozeně zeptá, proč? V y však
mávnete rukou a řeknete, že na tom teď nezále
ží, že je lepší o tom nemluvit. . . a soustředit se
na rozumnou činnost, na upevňování disciplíny
a na práci na pracovišti. I dítě se zarazí. . .
Milan Šimečka, Listy, 12. 12. 1968

O ŽRECÍCH A PTAKOPRAVCÍCH
Nikdo nechce a nehodlá' snižovat úlohu, kterou
hráli českoslovenští spisovatelé v nešťastném roce
1968. Prohráli svoji při, jako jsme ji prohráli my,
jako ji prohrál československý lid. Zdá se, že opět
bylo uloženo “perpetuum-silentium” —věčné .mlčení
na lid za Železnou oponou. A zdá se znovu, že lidé
vně Železné -opony odmítají sí uvědomit, co jim hro
zí. Jejich postoj je znám, a -byl znám za posledních
dvacet let, o něž jde. Je to politická skutečnost, a by
la doložena několikrát.
Předpokládám, že československý spisovatel, který
odložil pero nebo psací stroj, na minutu, aby mohl
podepsat další manifest proti, musil vědět, proč. To
je jedna z- otázek, na kterou bych měl rád odpověď.
Především vím, že se u nás drži sjezdy spisovatelů
a že se na nich drží projevy. A taky vim, že na něr
kterých sjezdech se mluví tak upřímně, až stříká
krev. Bylo to jenom zásluhou jednoho ze sjezdů, že
víme, co se stalo Františkovi Halasovi, kdo zavinil
sebevraždu Konstantina Biebla a že zhruba víme,
kdo zůstal člověk a kdo se rouhal spisovatelství v' le
tech stalinské redeformace a pozdější reformace.
A teď bych rád věděl, proč se ještě dnes objevují
v československých novinách fráze, jako je ta cito
vaná v Hlasu domova 16. 12. 1968: “Padesátá léta
pro nás zůstávají výstrahou, že svědomí není prázdný
pojem. Milujeme své životy, ale dražší je nám odkaz,
který chceme zachovat svým dětem.- Soudy lidí jsou
pomíjivé, soud dějin je věčný.” Bylo by zajímavé vě
dět, co tito abstraktní gentlemani zkoušejí udělat.
Nám jsou taková'prohlášení abstraktní a pochybuji,
že vnesou trochu světla nad post mórtem jejich auto
rů. A:si je to nutno říci brutálně, ale je lip si to uvě
domit. Českoslovenští spisovatelé už dnes zase nemo
hou psát, co mají na mysli. Stali se ¡privilegovanou
třídou žreců a ptakopravců, aniž by si uvědomili, že
ti ostatní už byli umlčeni. V Austrálii musíme na
slouchat národohospodářům, finančníkům, sociolologům, politikům a i těmto intelektuálním žrecům a
ptakopravcům, abychom měli alespoň trochu ucelený
obrázek o životě:
Českoslovenští spisovatelé vystoupili jako politický
živel před více jak deseti léty a toto jim nikdo nemůže
že vzít. Byli také jednou skupinou lidí, kteří hodlali
změnit tvář Československa. Dnes jim. zřejmě musí
být jasné, jako je jasné nám, že podporovali skupinu
komunistických revizíonistů, která: neměla odvahu
a prostředky čelit .moskevskému imperialismu.
Jeden každý z nich se osobně zavázal a řekl, co si
myslí. Jednomu každému je to ke cti, a to.je vše.
Moskva bude nyní trvat na způsobu psaní a repre
zentace myšlení v Československu. Měl bych to prav
děpodobně.napsat jinak, ale přece použiji raději ve
lice prostá slova, která mi napsal kamarád z dočasné
ho pobytu ve Švýcarsku: “Ty svině zase zavedly cen
zuru!”
Ze všech událostí je jasné, že českoslovenští spiso
vatelé nemohou být dnes víc než žreky a. ptakopravci. Ztratili bitvu a ztratili svůj vliv na politické dění
v zemi. V přítomné době je československý spisova
tel a. básník snížen znovu k úloze ptakopravce. Jeho
názory, jeho básně, jeho knihy a jeho proroctví nebu
dou zcela potlačeny. Co se bude hodit, bude otištěno.
Myšlení svobodného člověka bude nyní. podrobeno
(Pokračování na straně 2.)
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Federalizované Československo
(Pokračování se str. 1)
nemohli souhlasit. Husák
musí
být
sympatický
moskevskému kléru.
Z věcí, jimž tady ne
rozumíme, je pozdvižení
nad tím, že Josef Smrkovský nebude nadále
předsedou
Národního
shromáždění.
Z a prvé nechápeme,
proč by toto postavení
mělo být pokládána za
důležitou pozici. O d ro
ku 1945 mělo Českoslo
vensko několik takových
předsedů, a je otázka,
zda-li má někdo víc času
pro
Fierlingera
nebo
Smrkovského.
Fierlínger byl zrádce
československé demokra
cie a osobně podlý chlap.
Smrkovský byl velitelem
dělnických milic, když
šlo o nastolení sovětské
moci.* Nemůže být sporu
o tom, že byl společně
zodpovědný za komunis
tický puč.

mlouval k českosloven
ským studentům a ujiš
ťoval je:
"T ak vy jste si tedy
mysleli, že to tady u nás,
v té naší republice, jako
kočíruje Sovětský svaz.
Tak jestli si to ještě ně
kdo myslí, tak, mladí
přátelé,, vám říkám, že se
šeredně mýlí. T y časy už
jsou pryč . . .”
Z a čtyři měsíce po
tomto prohlášení přepadl
Sovětský svaz Českoslo
vensko a dem agog Smr
kovský se stal mučední
kem svobody, které v pr
vé řadě pomáhal zakrou
tit krk.
Z a druhé je jasné, že
federalizace představuje
jenom komplikaci uvnitř
státního aparátu. Máme
federální
ministerstvo,
máme ministra, který je
Čech. Jeho
náměstek

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

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St„ Melbourne, 3000

Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu
lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Mluvíme česky

Naše ro vy
KLOKANA V

by se mohly projevit ve
federalivním státopráv
ním uspořádání na jedné
straně na úkor zájmů
společného státu.
V
internacionálním
myšlení a jednání česko
slovenských
komunistů
spatřuje ústřední výbor
jednu ze základních zá
ruk naplnění smyslu, fe
derace ve prospěch obou
národních republik i ce
lé Československé socia
listické republiky, stejně
jako upevňování vzájem
né úcty a důvěry obou
našich národů i všech
národností a jejich plné
rovnoprávnosti.”
Vskutku nezdravé ten
dence dnes pěstuje ko
munistická strana. Tu
nejzhoubnější
pěstuje
Moskva: rozděl a panuj
v rámci federalizace.

Jak se dostat z krize?

M ěl smůlu, že byl čle (Pokračování se str. 1)
nem N árodní rady, kte kvalitativní stránky hos
rá za pražského povstání podářského vývoje . .
vyjednávala s Vlasovci. Pavlenda zdůraznil, že
Byl zavřen a měl štěstí. "půjdem e dále cestou re
Přežil a stal se z něho ty form y, neboť je to přiro
pický fabrický demagog zený důsledek určitého
a typický slouha režimu stupně
ekonomického
(tentokrát Dubčekova) pozn án í. . .”
v Národním shromáždě
Pavlenda Ovšem nedo
ní.
dal,
že dnes nezáleží to
V e Smrkovského pří
lik
na
poznání, došla-li
padě si historie pospíšila.
Jenom loni na jaře pro k němu jen jedna ze sa-

PO ZO R N A

musí být Slovák, bez óhledu 1na kvalifikace a
okolnosti.
Slováci mají Dubčeka,
který je pořád politická
hlava státu. Federální
ministerský předseda bu
de Čech, president je
Čech. Slováci tedy'm ají
mít předsednictví N árod
ního shromáždění.’
Jestliže toto je duch
federace, pak Bílá hora
neznamenala nic proti
Pittsburgské dohodě.
Prohlášení Ú V KSČ
o federální ústavě mluví
o tomto problému "le 
ninsky” — v protimlu
vech:
"Komunistické straně
jako internacionální síle
našich národů i národ
ností připadá mimořádně
odpovědný úkql překo
návat nezdravé tendence
národní uzavřenosti, jež

KABÁTĚ!

Na cestě (ve střední Austrálii při maratónu
aut Londýn-Sydney) se to hemží klokany a di
vokými koni. Kolise s některým z těchto zvířat
je vážným nebezpečím pro vůz. Minulý rok se
při Ralley kolem Austrálie stalo, že jeden vůz
narazil na klokana. Odnesl to jen přední blat
ník. Klokan však zůstal ležet. Řidič, aby měl
dokument z tohoto dobrodružství, vyfotogra
foval klokana, jemuž předtím oblékl svůj ka
bát, kde měl všechny své doklady a peníze.
V tom okamžiku klokan, který byl jen omrá
čený, procitl a utekl. Dodnes jej nikdo nespat
řil a nešťastný řidič přišel o několik set li
ber . . .
M. Skořepa V Mladé frontě z 16. 12. 1968

telitních zemí, která by zených potravin.
"Vysvětlení” potíží je
je chtěla provádět bez
předkládáno veřejnosti
požehnání Moskvy.
Jak se situace v zemi různou formou, všechna
po okupaci stále zhoršo však zatím nepomáhají
vala, sílil i tlak na Otu zvýšit patřičně důvěru li
Šiká, žijícího převážně dí.
Předseda Ú RO Karel
ve Švýcarsku, aby se vrá
til do Československa, Poláček vysvětloval např.
kde prý budě jeho bez situaci na X . plenárním
pečnost zaručena. Podle zasedání Ú RO (5. 12.)
některých
zpráv
prý takto:
prof. Šik zamýšlel zúčast
"Proti předpokladům,
nit se ve dnech 12. a 13. z nichž se původně v
prosince zasedání ústřed hospodářské směrnici vy
ního výboru KSČ v Pra cházelo, ' byla narušená
ze, ale v posledním oka plynulost výroby a v
mžiku byl přáteli z Pra důsledku toho dojde k
hy varován, že by to byla jejímu snížení asi o 2,6
pro něho cesta velmi ne miliardy Kčs. T o je po
chopitelně
v příkrém
bezpečná.
V celém Českosloven rozporu s poměrně rych
sku zatím . yládne nedů lým růstem hmotné spověra v další vývoj, která třébyi obyvatelstva. Na
se projevila vybíráním krytí spotřeby bylo nut
vkladů a horečným na né přesunout část vyro
beného zboží, s nímž se
kupováním zásob.
V jakém rozsahu do- počítalo na vývoz, a uči
•šlo k vybírání vkladů p o  nit i další opatření, jako
tvrzuje i úřední zpráva, jsou mimořádné dovozy,
kterou přetiskla pražská spotřebního zboží pro
Práce (3. 12.): v lednu vnitřní trh apod . . . ”
1968 , měli občané na
Velm i rozšířené po
vkladech a v hotovosti věsti o chystaném zvyšo
6,6 miliardy Kčs, koncem vání cen, které byly ješ
října již jen 0,4 miliar tě nedávno úředně vy
dy Kčs. "Ú tok ” na pe vraceny jako ‘ zcela ne
něžní ústavy nastal po podložené, začínají mít
21. srpnu.
oporu i v projevech stra
Práce píše, že výdaje nických a vládních funk
na nákup v maloobcho cionářů. Tak
Poláček
dě vzrostly v porovnání řekl na zmíněném zase
s rokem 1967 o 13,4 mi dání Ú RO :
liardy Kčs a že se nejvíc
"Je nesporné, že uplat
kupovaly chladničky, te ňování principů nové
levizory, pračky,, bytový soustavy řízení přivodí
textil
atd., soukromé mnohé změny v oblasti
zprávy mluví o frontách cen, směřující k posílení
v předvánoční době před jejich ekonomické úlo
prodejnami skoro všeho hy . . .’ ’ a v debatě poz
druhu, o nedostatku i ději dodal (Práce, 6.
mnohých, zvláště dová- 1 2 .):
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ŽRECI A FTAKOPRAVCI
(Pokračování se strany 1.)
imperialistické cenzuře, život národa, který mél zdán
livě jen krůček ke svobodě, bude nyní zase podroben
jen zákonům z Moskvy,
Bude dobře, uvědomíme-li si, že cokoli pochvalné
ho uslyšíme v příští době o Československu, pochází
od vykrmených žreců a ptakopravců. Nemají-li po
litickou podporu, jsou odsouzeni k tragické a neprak
tické úloze — ti nekrmení, ti Galileové režimu, který
se přestal točit.
jun
Providíme veškeré práce optické
-přesně, rychle a za lěvíiě' heny

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

Optical Service
1

HLEDÁME PRVOTŘÍDNÍ

nástrojafe
A FKEZAkE NASTROJÍ!
pro naši moderně vybavenou nástrojovnu, vyrábě|
jící zápustky.
Zaručujeme ideální pracovní podmínky, vysoké
týdenní mzdy (s přesčasy až $ 130 týdně).
Přidělujeme pracovní obleky, kávu a čaj a pojiš
ťujeme naše zaměstnance jedinečným americkým
způsobem.
Nepožadujeme znalost angličtiny

Diecraft
Australia
6 Radford Rd., Reservoir, Vic.
Telefon 460-1368
(Denně do 6 hod. odp., a v sobotu do 2 hod odp.)

"Představitelům vlády
jsme řekli, že nám je má
lo platná údajně dobře
vedená
statistika cen,
když nám každá hospo
dyňka řekne a na pře
svědčivých faktech běž
ného nákůpů prokáže
skrytý a nekontrolova
telný růst cen . . . ”
Ministerský předseda
Černík mluvil o cenách
na zasedání Ú V KSČ
dne 12. 12. a jejich d o 
savadní skrytý i otevře
ný růst vysvětlil jen "p o 
stupným odstraňováním
deformací v cenách’ '"Nedůvěra
ke
statis
tickým údajům’’ , pravil
Černík dále, "pramení
pravděpodobně do znač
né míry i z diferenciace
v příjmech na jedné
straně a z diferenciace
struktury životních .ná
kladů a spotřeby . . . ”
O hospodářských, pro

blémech, ' resp. jak se
dostat z krize, se ke kon
ci roku v .Českosloven
sku hodně mluvilo a jed 
nalo. D u bček . měl dlou
hou poradu s vedoucími
pracovníky průmyslu . a
občho.du a na schůzi Ú V
KSČ
byla ekonomika
především na pořadu.
Řešení, které. by vzbu
dilo důvěru lidí doma. a
které by současně,přimě
lo Kreml k poskytnutí
půjčky nebo k uvolnění
prostředků,, .které si. Če
skoslovensko v "socialis
tických státech” za léta
nucené "nastřádalo’ ’ , ne
bylo zřejmě nalezeno.
Sověty snad začnou je d 
nat, až bude českosloven
ské hospodářství pevněji
připoutáno k sovětské
mu, D o té doby by nemě
li být čs. občané'překva
peni, bude-li sé' na nich
žádat utažení opasků.

Prodej dámských látek všeho druhu:
LUCY’S FABRIC BAR
78 Kembla St., Wollongong, NSW.
(vedle T. A. B.)
telefon 288-995
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H LAS
Velký výběr vín, lihoví* * piv*
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní pěny
( Ceník na požádáni

J. KINDA & CO, PTY. LTD
1
1 .

or. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vie.
Teiefon: 42-4782

nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)

Č S S R v přímé řeči
INVAZE A CESTOVNÍ RUCH
Počet návštěvníků ze socialistických států se v ob
dobí leden až červenec zvýšil zhruba o třetinu, z ka
pitalistických zemí zhruba o pětinu . . . Srpnové udá
losti a další opatření značně zasáhly tuto oblast slu
žeb. Teprve postupně se cestování obnovuje, s různý
mi potížemi a novými omezeními I tak za tři čtvrt
letí přijelo do ČSSR 3,068.000 návštěvníků ze socia
listických států a 721.000 hostů z ostatních zemí. . .
Celková bilance bude horší než se předpokládalo,
především méně deviz získáme z oblasti tvrdých
měn. Konečně, i ze socialistických států přijíždí nyní
mnohem méně hostů než dříve. . J)o světa by v
příštím roce mělo vyjet — podle předpokladů — asi
dva a půl miliónu našich občanů. Očekáváme, že na
ši republiku navštíví asi 4,800.000 hostů, z toho asi
900.000 z kapitalistických států.
Rudé právo, 21. prosince 1968

DOM OVA
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Milan Uhde o zídce a tyčkách

Naše m ísto v cizině
O vánocích asi mamě zvláštní pochopení pro věci milé a povznášející.
Chtěla bych se rozdělit s čtenáři H D o milý a veliký zážitek, který jsem
měla právě v minulých svátečních dnech: Dostaly se mi do rukou Listy,
týdeník Svazu československých spisovatelů.
Lls*y s» zachovaly kabát starých Literárek á co důležitějšího — stejné
ideály. Pravda, cenzura přinutila svobodná slova odít do pláštíku jinota
jů, příměru á zobrazení, ale výsledek dává víru v nezlomnou ryzost cha
rakteru českého národa. Je to čtení tak povzbudivé, že kdyby Hlas domova
M j * gúmy, nezavaham a všechny ty dosavadní Listy sem pro vás, přátelé,
opíšu.
Jen se například podí
vejte, s jakou dávkou in
teligentního humoru od
soudil v anketě Listů ko
munistickou
politiku
Milan Uhde:

“Váženy pane redakto
re, jsem upřímně rád Va
šemu dopisu, v němž se
mne tážete, kterak si
představuji svou další
práci. Tak si tedy před
stavte, že mi zdejší komu
nální podnik na mou ob
jednávku dodal 20 běž
ných metrů strojového
pletiva na plot i s tyčkami
a provedl instalaci. Jenže
co se nestalo: kovové tyč
NA HRANICÍCH JE RUŠNO
ky se sice i při pečlivém
Při službě u hraniční čáry vytrhl pohraniČník M. ohledání jevily jako na
Č. veliteli hlídky samopal a donutil ho, aby zvedl ru třené šedou barvou, ale
ce. U hranice, kde se podařilo veliteli hlídky zmocnit chyba lávky, nevěřte žád
Se svého samopalu, došlo k přestřelce, při níž byl nému zdání, abyste nepro
probíhající zběh zastřelen. Jeho mrtvola zůstala ha hloupil jako já. Po čase
území NSR. . . Čin vyvolal rozhořčení u pohraniční- domnělý nátěr oprýskl a
ků jeho jednotky. . . Na jižní hranici vojín So-' ukázalo se, že tyčky jsou
lar. . . prchl do Rakouska asi ze strachu před tres- skrz na skrz stráveny rzí,
tem. . . Na státní hranici byli zadrženi dva ozbrojení což ona šedivá barva do
zběhové Čs. lidové armády. . .
časně a úspěšně zastíra
Lidová demokracie, 10. prosince 1968 la. A vidíte, zde začíná
základní spor: buď- dosa
BYTY A DĚTI
vadní neudržitelný stav
Statistická šetření ukazují, že mladé rodiny z hle věcí znovu zamaskovat,
diska úrovně bydlení jsou na tom hůře než starší např. bsvědčeným minio
obyvatelstvo. Zhruba 20 % , každé páté manželství, vým nátěrem a vrchní
představuje společnou domácnost rodičů se ženatými olejovou barvou O 2013
nebo vdanými dětmi, které mají již svou vlastní rodi a tím na rok na dva od
nu. Pokles populace v posledním desetiletí šel ruku dálit naprostý a nezatajiv; ruce se zaostáváním bytové výstavby. V poměru telný krach, aneb zvolit
ňa 1000 obyvatel jsme ve výstavbě navých bytů prak radikální způsob, vylomit
ticky na posledním místě v Evropě. Rodiny s dětmi tyčky z betonové zídky,
žijí přitom v přelidněných bytech častěji než ostatní do níž jsou zapuštěny,
domácností. Mladá manželství (charakterizovaná po zkusit vysekat v zídce ot
dle statistických údajů tím, že žena je mladší 30 let) vory pro tyčky nové — a
byla bez dětí pouze ve 12% případů, když bydlela ty neprodleně objednat.
sama ve vlastním bytě, zatímco bydlela-li společně s Nedomnívejte se ovšem,
další domácností, byla bezdětná v 32% případů. By , vážený pane redaktore,
lo vypočteno, že pro nepříznivé bytové poměry v Če že druhá varianta zname
skoslovensku v každém populačním ročníku ztrácíme ná definitivní řešení. Jed
prakticky 11.000 narozených dětí. . .
nak není jasné, zda se
Lidová demokracie, 6. prosince 1968 tenká zídka po tolika ru
šivých zásazích nerozpad
TLAK K OVLIVNĚNÍ TISKU, ROZHLASU A
ne, jisto je, že silně utrpí,
TELEVIZE
jednak je pravděpodobné,
5 Jako KSČ, její vedení, vyvozuje z polednového vý že nově' objednané a. pos
voje i sebekritické závěry v těch otázkách, kdy do léze snad i dodané tyčky
cházelo k nežádoucímu vývoji, měli by i komunisté nebudou lepší předchopracující ve sdělovacích prostředcích provést věcnou, ¡zíeh, jelikož je mohu ob
objektivní analýzu své práce bez tendencí k profesio jednat toliko u podniků,
nální nekritické sebeobraně. Jde přece o celkové hod který mne již jednou
nocení masových sdělovacích prostředků, jde o po |ošálil, a další opakováni
chopení jejich společenské funkce, jde o pochopení celého postupu nevydrží
takového principu, že odpovědnost za řízení a ideové zídka zcela určitě. Stavba
působení ve společnosti v duchu vědeckého socialis ' nové zídky pak rovněž ne
mu’má KSČ a její orgány a že komunisté, ať pra slibuje zásadní nápravucují kdekoliv, musí zajišťovat politiku a usnesení neboť cement bývá ještě
strany. K takovému pochopení situace a úlohy komu horší jakosti než zmíněné
nistů v masových sdělovacích prostředcích se musí ltyčky a kromě toho větši
členové strany propracovat Vyžaduje to promyslet a nou vůbec není. Ještě
propracovat politickou směrnici pro práci komunistů. 1zbývá zůstat bez plotu,
Vypracovat jasný kádrový pořádek, zajišťující vliv ale vzhledem k svérázné
strany v nich, zvýšit úlohu základních organizací v mu typu návštěv, které
komunikačních prostředcích, zlepšit vedení komunis ke mně docházejí, je to
tů přes vedoucí orgány strany a zvyšovat i informo nepřijatelné pro sousedy
vanost komunistů, kteří pracují v masových sdělo a já se jim nedivím. .. ’
vacích prostředcích. Celá tato oblast musí být kom
Český . čtenář, zvyklý
plexně posouzena za aktivní účasti vedoucích komu
nistů, kteří na těchto úsecích pracují. To vyžaduje za uplynulých dvacet let
začít neprodleně a promyšleně na každém stupni ří číst mezi řádky, si snad
zení stranické práce. . .
!; Min, předseda Černík na zasedání UV KSČ, no p od pojmem zídka
představí komunistickou
■;
Rudé právo, 13. prosince 1968

stranu, pod tyčkami plo
tu je jí politiky a pod do
davatelem zmetků veliký
Sovětský svaz. A když si
to takhle .převede do pra
vé podoby, hned je mu
veseleji u srdce, neboť
nic na tomto světě není
věčné a každá zídka je d 
nou spadne.

stavu? N ebylo to tam
trochu jiné, než jsme se
domnívali?”

Přicházejí -nové zprá
vy ze staré země a také
noví lidé. N ejsou všich
ni stejní. Jeden z melboumských "staroused
líků” poznamenal velmi
trefně: "Připadá mi, ja
koby mnozí z nich neutí
Domnívám sé, že p o 
kali p ř e d něčím, ale
dobných důkazů stateč
z a něčím.”
ností lidského ducha je
Ž iv o t se ovšem za dva
nám v této době hodně
třeba. "N ebylo naše mís cet let měnil a měnili se
to přece jen dom a?” , vtí i ti, kteří jej žili. Jestliže
rá se myšlenka těm, kte se člověk na Českoslo
ré australská pevnina vensko dívá z druhé stra
uvítala teprve nedávno. ny světa, nutné mu musí
"M ůže člověk dělat něco připadat divné,, jak vůbec
pro vlast, je-li od ní může existovat země, kde
se jednou nedostane vep
vzdálen kraj světa?”
řové, podruhé hovězí a
A starší exulanti a kra- potřetí obojí. Kde zá
jáni se sami sebe ptají: kladní životní potřeby
"M ěli jsme o skutečných není možné kupovat, ale
poměrech v Českoslo shánět. Kde si člověk
vensku správnou před musí nové auto nejdřív

zaplatit a pak na něj dva
‘ roky čekat. Kde si za
poctivě vydělané peníze
nemůže postavit třéba
dům a byty pronajímat
nájemníkům. Kde si děti
bez politicky vlivných
strýčků nemohou zvolit
své příští povolání, ale
jsou do něj prostě naver
bovány.
Kdé...
nač
však ještě pokračovat,
vždyť jd e o věci všeobec
ně známé. Stačí to vy
jádřit všeobecně:., kde
není skutečná svoboda,
volnost svobodně se pro
jevit, svobodně jednat.
Snad se tedy ani nedá
vést přesná dělící čára
mezi. pojm y za něčím a
před něčím. Ačkoliv bylo
Československo v posled
ních. letech výkladní skří
ní . socialismu, australští
nováčci se celkem záko
nitě a opojeně vrhají
vstříc: všem možnostem,
které jím nová země p o 
skytuje. Jeden z hříchů,
který zanechala komu
nistická výchova: člověk
musel urvat všechno co
možná rychle, n e b o ť ne
věděl, kdy mu popuštěná
uzda bude zase přitaže
na.
(Pokračování oa str. 6)

NAVŠTIVTE
PALM SPRINGS V KALIFORNII
oblíbené místo amerických presidentů a nejvýznačnějších osobností
všech povolání. Teplé, suché a osvěžující podnebí tu umožňuje
skvělou rekreaci.
Na bezvětrném jižním konci Palm Springs, na silnici 111, chráněna
9,000 stop vysokým pohořím San Jacinto je vybudována

Palm Springs TraveLodge
odkud je jen několik minut do živé obchodní části tohoto světozná
mého výletního střediska uprostřed pouště. Jen chvíle jízdy děl
TraveLodge o d 2£ míle dlouhé visuté elektrické dráhy, která vá:
dopraví osmi různými' klimatickými zónami: z podnebí slunné me
xické vesnice až po takové, jaké je obvyklé v studených kanadskýc!
lesích.
Palm Springs TraveLodge má 160 luxusně zařízených pokojů, dva
ohřívané plavecké basény, zvláštní therapeutický basén s vřící vo
dou, různá hřiště atd.

•„

Ceny jsou mírné a letní sazby zvláště snížené

Palm Springs TraveLodge
333 EAST PALM C A N Y O N DRIVE (Highway 111, Junction o f East
and South Palm Canyon Drives), CALIFORNIA, USA.
Telefon: (714) 327-1211-5
Těšíme se, že budete brzy našimi hosty.
Manželé Filípkovi

6. 1. 1969
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Renzo Biasion, Mario Tobino, Mario Stern: Ztracené legie (The Lost Legions). Mac Gibbon & Kee,

Rozklad Mussoliniho armády
Váháme nazvat "Ztracené legie’’ trilogií. Jde tu o knihy tří autorů, které
váže v jeden celek společná tématika. Je to více či méně trojnásobný osobní
zápis o rozkladu italské armády za druhé světové války. První část se jme
nuje "Armáda lásky’ ’ (Renzo Biasion) a líčí vyhlazení maličké italské
posádky na ostrůvku na pobřeží Kréty. Druhý díl — "Pouště Libyje’’ (Mario
Tobino) je slojžena většinou ze zápisníku vojenského lékaře. Třetí — ta
nejdramatičtější část — se jmenuje "Seržant ve sněhu” (Mario Stern) a po
pisuje. zážitky italského vojáka v Sovětském svazu v době katastrofálního
ústupu od Stalingradu. Všichni tři autoři si jsou vědomi, jeké mínění si vy
sloužil italský voják o svých bojových schopnostech. V "Armádě lásky’’
líčí Biasion, jak vojenská morálka italské posádky byla rozleptána psycho
logickou příbuzností okupantů a okupovaných. Italský lékař v Libyji se
soustřeďuje na skandální stav důstojnického sboru a na zhoubný vliv fašisstické strany doma i ¡v zámoří. Poslední část poukazuje na způsob, jakým
elitní části italské armády uměly bojovat, když byly zahnány do rohu. Jedno
je jisté: Všude, kde italské jednotky bojovaly, cítily se ztracenými legiemi
absurdního Mussoliniho impéria.
Většina jednotek, kte
ré tvořily zázemní posád
ky v Řecku a Dodekanésu, prošla už albánskou
kampaní, v níž Italové
pochodili jako sedláci u
Chlumce.
Bylo mezi nimi mnoho
vojáků, kteří už po léta
neviděli Itálii. Někteří
z nich bojovali v Habeši, jin í byli nakomandováni d o španělské občan
ské války.
V překrásném a d o
časně zapomenutém kou
tě války si "m nozí z nich
přáli, aby to ještě chvilku
Vydrželo. Aspoň ještě
rok, aspoň dva.”
Okupační služba byla
lehká a italský piasano
se měl relativně lip, než
se měl doma. V íno bylo
dobré a děvčata přítul
ná, Důstojníci, odvěký
nepřítel vojáka, se o ně
hrubě nestarali, pokud
byli daleko od fronty a
pokud kvetl černý ob
chod.
V ojá ci si to vyložili po

svétn, takže když přišli
Němci je vystřídat, p o
važovali je za hlavního
nepřítele.
Jinak je tato část kni
h y nejslabší. Autor tu lí
čí m ilostný pom ěr ital
ského vojáka s řeckou
prostitutkou. Zajímavost
těto části j e v popisu kaž
dodenního života vojáka,
nadto ještě života, v
němž se moc neděje.
V "Pouštích Libyje”
je toto zjištění jedním z
hlavních argumentů. Je
to intelektuální část kni
h y a její ideologické jád
ro. Zásadní zlo pocháze
lo z mateřské země. Jeho
kořen byl v politickém
systému, který vynuco
vala fašistická strana.
V Libyji to byli větši
nou
velící
důstojníci,
kteří si nemohli dovolit
nebýt členy strany. M a
rio Tobino líčí typický
příklad vojenského léka
ře, který se zbláznil, ale
nikdo "nahoře” si ne
chtěl pálit prsty. Po léta

AMERICKÝ TRH
F.Turek, New Y ork

.1 na loňském americkém vánočním trhu vedly
panenky, jako vedly v minulosti a podle zaruče
ných předpovědí povedou i v budoucnosti. Všechny
druhy panenek, mluvící, mechanické, malé, velkéuměledcé, mycí, vietnamské panenky a celých 75
nových druhů černošských panenek, jež kupovaly
i hělosské holčičky jako samozřejmost. Počtem, ale
ne cenou, předčily panenky prodej všech octatních

hraček a z těch- ostatních šly loni jako na dračku

bylo známo, že je neje
nom paranoik, ale i kleptomaniak. Bylo prokaza
telně známo, že vyžado
val, aby vojáci klečeli,
když jim dával injekce a
rozděloval chinin, zpíva
je přitom žalmy.
Teprve když si někdo
"nahoře” uvědomil, že
divize, jejíž zdravotní
jednotce tento blázen ve
lel, půjde na frontu, byl
poslán na zdravotní d o
volenou a přeložen do
posádky v Itálii,
Tobino klade otázky,
které si dnes klade če
skoslovenský voják.
Z a koho bude b o jo 
vat? Zřejm ě za fašisty,
za prohnilou kliku lidí,
kteří vedou národ do
¿kázy.
N ebude takto spolu
pracovat s fašisty? Jistě,
že ano, i když se stáhne
do soukromí a bude na
dávat na režim jenom
mezi přáteli.
M á jít do války na
straně fašismu anebo ne

jít, stažen do svého vnitř
ního exilu? Jistě by bylo
lépe nejít a nenapomáhat
vítězství fašismu.
Jak nejít, když je jed
nou voják? Dezerce je
nepraktická, protože p o
licie je výkonná. A ni simulantství není řešení.
Je potřebí někoho podmazat, někoho se doprošovat. K oho? Fašisty!
Jak může obyčejný
člověk, který nemá pení
ze na úplatky ani neví,
jak simulovat, se z toh o
hle
dostat?
Nemůže.
Každý voják, který d o 
stane svolávací lístek, má
právo se zeptat: když
jste s námi vydrželi léta
svinského a ponižujícího
míru, nemáte povinnost
být s námi ve svinské
válce?
Závěrem : "Takhle se
každý člověk může ptát,
když dostane povolání.
A každý se musí rozhod
nout podle svého svědo
mí.’ ’ Když byl obklíčen
Stalingrad, bylo v Sovět
ském svazu dvě stě třicet
tisíc vojáků V III. italské
armády. Po prolomení
fronty na D onu ztratila
tato armáda 90.000 mrt
vých a pohřešovaných a
dalších 45,000 zraněných
a omrzlých, kteří se se
zbytkem oddílů probili z
obklíčení. Ustup trval
šest neděl. Osobní zá
znam těchto šesti neděl
je obsahem "Seržanta ve
sněhu’ ’ . Mario Stern se
nezabývá ani příčinami
ani důsledky této vojen
ské katastrofy. Prostě je

N a televizi se dělala reklama asi třem stům no
vinek v tomto oboru, zejména právě vědeckým a
-výchovným hračkám, a výrobci jsou s výsledky
velmi spokojeni. Vypočítali si, že na každý dolar
vydání na televizní réklamu mohou počítat s příj
mem deseti až jedenácti dolarů za prodané zboží.
Televize se přirozeně nespecializovala jen na
hračky, nýbrž pomáhá prodávat i vánoční dárky
pro dospělé a kdybychom měli soudit podle tele
vizní reklamy, dávala si Amerika1o vánocích asi
třicet druhů voňavek všelijakých poetických jmen,
jestliže byly určeny dívkám a paním, a energických
mužských jmen, jak se sluší na příjemce silného
pohlaví.

výchovné a vědecké hračky, hlavně ty, které mají
S kosmetikou souvisí i nabízené nejnovější vý
něco společného s výzkumem kosmického prosto
robky v oboru holicích strojků a jako úplná novin
ru. Místo někdejšího vláčku byla v Americe pod
lejedním vánočním stromečkem malá meteorologic ka — vyvolaná nejspíš moderním sklonem k rozbuká stanice na předpověď počasí, stavebnice k se jelosti vlasů i vousů — se zavádějí střihači strojky,
které se dají nařídit na přesnou délku vlasů a k
strojení telegrafu, souprava na vysílání družic do
opatrným zástřihům kotlet a knírů.
vesmíru, a je zajímavé, že tento nejnovější druh
hraček chtěli k Ježíšku právě tak chlapci jako dív
Velký výběr byl v hodinkách, kde jeden druh —
prý pro potápěče — má namontován teploměr a jiky.
Prudce poklesla obliba válečných hraček. N ě aý tak silného budíčka, že vibracemi probudí i nej
kteří výrobci vojenských hraček sami produkci sní tvrdšího spáče. A v témže obchodě bylo možno kou
žili a obchodníci zčásti vůbec odmítli pušky, děla pit i knoflíky do manžet. Stály deset dolarů a jsou
a tanký kupovat a zčásti, pokud je mají na skladě, vyrobeny, s odpuštěním, z dinosauřího trusu, který
je nenabízejí. Kupec o ně musí výslovně požádat, ovšem za 140 miliónů let ztvrdl na skálu a na světlo
jinak neexistují.
modře světélkuje.

Novému roku
Jaroslav

Seifert

Když starý rok již dělá konec vládě
a kácí' se pak v propast bezednou,
tu občané si sednou pohromadě,
vesele svoji číši pozvednou,
by připili mu k šedé bradě.
Zašumí někde šťávy ze Champagne,
u chudších stačí víno z Mělníka,
kdo starosti měl, zapomíná na ně,
z nového roku radost veliká,
a proto vejděmež v něj odhodlaně.
Však letos kumpánů je pouhá hrstka
a nálada je přesmutná,
to že je réva? T o je spíše srstka
a jvíno letos vůbec nechutná,
kdo připil si, ten jenom zlostně prská.
Bůď přec však uvítáno, šťastné dítě,
jež nesměle nám klepeš do duší,
a nediv se, že dnes tak rozpačitě,
protože dnes už nikdo nevěří,
že nové štěstí letos provází tě.
V ž d y ť nová radost smutek nevystřídá,
to už si přece dneska můžem říc,
žalosti staré nová odpovídá,
a nouze nouzi střídajíc,
otvírá dveře: za nimi je bída!

nom vzpomíná, co se mu
přihodilo na tomto ústu
pu jako četaři alpinského
pluku.
Mráz, hlad, vyčerpání,
panika, přestřelky, zěčný strach z obklíčení, pa
norama zbabělců i hrdi
nů, triumfy apatie i sebe
obětování. Napoleon v
menším měřítku, moder
ní Berezina i Caporetto.
A zase cituji Tobina,
jeho závěr z "Pouští Li
byje” . "Bez země, za niž
by mohli bojovat, po
dvacet let úšlapkové a

poddaní brutální diktatu
ry, tito lidé p řece. nějak
zůstali lidští. Tváří v
tvář smrti zapomněli na
nenávist a tiše přijali
svůj osud.
N ic není smutnějšího
než voják - bez praporu.
A le nebylo vlajky, za niž
by mohli bojovat . . .”
Kdybych byl nejvyšší
komisař
čs.
vojenské
osvěty, nařídil bych, aby
tato protifašistická kniha
byla zařazena v každé
vojenské knihovně.
jun

Kompjutry, automatické počítače, se jako prak
tický dárek objevovaly zřídka, ale přece: jeden
druh kompjuteru na pouhé zmáčknutí příslušného
knoflíku hbitě namíchá cocktail žádané značky a
příchuti. Jiný strojek — ten už není kompjuterový
— sklenici na cocktail vhodně zchladí a viditelně
orosí několika studenými kapkami na ledovém pod
kladě.
Pro karbaníky, kteří rádi hrají, ale neřádi míchají
karty, byl na trhu stroj k míchání karet. Stačí -dva
krát zatočit kličkou a už se může rozdávat k nové
hře. Nikomu nechytne vesta a podvod je vylou
čen.
Z milovníků domácích zvířat, kteří chtěli dátpoznat vánoce i svým němým přátelům, byli na.
tom nejlíp chovatelé psů. Žádná kočka, i kdyby
dostala na krček pozlacený pás, nemůže mít z dár
ku takovou radost jako pes, jemuž pán a veSsdt
předestře k žrádlu psí 'biskyty ve tvaru strážníka,
listonoše nebo pohodného. A. celá ta radost ssojšt
všeho všudy třicet centů.
Náš soused dal manželce pod stromeček eianziErkou pilku, která se na televizi velmi dopotačggažlt
a stála čtrnáct dolarů. Elektrickou vrtačko, fauni
jd e s pilkou do páru, prý dostane až na svaodk Ma
tek. N a můj d otaz,. co bude paní s pSLc-u da-Tag
neuměl soused souvisle odpovědět a s u rfeasa gasae
hlásil jen .tolik, že . on sám si s pilkou srčasi aesae
pstudu, protože je nešika.
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D Ě L N ÍCI A SO VĚTY
Ferdinand

Peroutka

Když ruské tanky a ruská letadla se hrnutíy do Československa, sověty vzaly na sebe velké riziko.
. Prohlásily oficielně před forem Spojených národů, že byly o invazi požádány československou vlá
dou. Když tato vláda, také oficielně před forem Spojených národů, to popřela, sověty řekly, že
byly k invazi vyzvány československou komunistickou stranou. Když tato strana to také popřela a i
připravení kolaboranti to jeden za druhým osobně popřeli, sověty řekly, že československé dělnictvo
, je poprosilo o injvazi. Sovětské noviny otiskly několik jednotlivých dělnických dopisů z Českosloven
ska. Když však dělnictvo jako celek proti invasi organizovalo stávky a ještě hrozí stávkami, sovětům
nezbylo co říci, pokud se pozvání k invazi týká. Staly se předmětem vtipů po celém světě. Nikdo
; by nevzal na sebe tak velké riziko směšnosti, kdyby se nedomníval, že má vážné důvody k tomu, aby
. lhal.
Naprostá jednota sovětů a dělnictva, je theoretic- rozptýlí. Tak sovětský komunismus, značně nelogic
kým základem sovětského systému. V praxi se sověty ky, chce dvě Věci najednou: aby dělník sociálně
vžy více spoléhaly na policejní stát než na tuto jed přestal být proletářem, ale zároveň aby politicky
notu, nikdy neváhaly potlačit dělnickou nespokoje zůstal uvědomělým proletářem. Pochybné to očeká
nost, ale v theorii cokoli sověty dělaly, dělaly proto, vání i podle Marxe, neboť Marx učil, že sociální
že si toho přejí dělníci. Třídní justice byla zavedena, skutečnost vytváří vědomí člověka.
poněvadž' třídní justice prý je v instinktu dělníků.
V demokratických zemích mohou dělníci bojovat o
Policajti a dělníci jsou prý bratři. Existuje censura, zlepšení svého postavení Všemi prostředky, jež demoponěvadž dělníci si prý nepřejí číst necensurovanš kratičké zřízení dává do rukou silnému lidovému
iioviny. Pokud umění se týká, ať žije socialistickv' hnutí. V komunistických zemích existuje tzv. vláda
realismus, neboť on jedině je přístupný chápavosti dělníků a diktatura proletariátu. Zde, formálně vzato, dělníci by za všechno mohli obviňovat jen sami
dělnictva a obveseluje dělníky a dělnice.
Dokonalá jednota sovětské byrokracie a dělnictva sebe, poněvadž prý oni to jsou, kdo vládnou. Během
byla uvedena ha velkou pochybnost, když pojednou doby, když zkušenosti se hromadí, dělníci ovšem
dělnictvo v jedné zemi se postavilo proti tomu, aby přestali brát věci formálně, jak jsou nazývány a
mu sověty pomáhaly invasi. Návrat třídní justice brali je podle toho, jaké jsou. Tu přišli na to, že ne
byl slibován těmto dělníkům — a oni to zamítli. Byla vládnou oni, nýbrž že vládnou byrokrati a theoretijim nabízena ' zábava: honit intelektuály. Odolali, kové a že oni, dělníci nemají v rukou ty prostředky,
Čensura jim bylá slibována jako velký dar — oni jež má dělnické hnutí.v demokratických státech. Nehaopak někdy hrozí stávkami ve prospěch novinářské mohou zlepšit své postavení volbami, poněvadž volby
Svobody. A dělnictvo se tu nad všechnu pochybnost jsou falešné, ani stávkami, poněvadž stávky jsou zapřipojilo ke všem těm, kteří si přejí,, aby Rudá armá- kázány.
da zmizela ze.země., A sověty nechtějí demokracii a
K tomu se přidružily jiné okolnosti, které zrušily
čs. dělníci ji chtějí.'
nebo zmenšily vzdálenost mezi dělnictvem a ostatním
; Toto. všechno se zatím, odehrálo nej viditelněji v; obyvatelstvem. Celá země byla. zproletarisována podle
jedné . zemi. .Sověty, budou muset zkoumat, je-li to určitého plánu. Místo aby byli páni a nepáni, všichni
osamocená, událost nebo je-li to známka dialektického stejně teď trpí zbytečně nízkou životní úrovní, bytoóbratu. Velká otázka se naskýtaje: zda dělnictvo ja- vou nouzí a nesčetnými obtížemi denního života, kteko celek, v některých zemích více, v některých, mé- ré vycházejí z byrokratismu. Děti bývalých vyšších
ně, nepřerůstá svým vývojem dosavadní formy so- tříd pracují vedle dětí dělníků v továrnách, na převětského státu.
hřadách, silnicích a polích. Separátní proletářský cit
Sovětský stát a jeho činy jsou založeny na marx- nezbytně otupuje tam, kde všichni jsou proletáři,
leninismu, jak tento stát nikdy neopomíná připomí- Určitý vývoj se odehrál'v čs. dělnictvu. Zvolna sílilo
nat. To znamená: je založen na kombinaci toho, jak vědomí, že jsou částí nyní dosti jednolitého národníviděl M arx:svět před 120 lety, když psal Komunistic- ho celku a sdílejí jeho osud. Přes všechna hesla jako
ký manifest a; jak Lenin viděl svět, když před 50 lety jsou “ dělnická vláda” a “vláda proletariátu” , dělníci
osnoval ruskou revoluci. Oba měli .před sebou dělní- se podíleli na generální bezmoci všeho obyvatelstva,
ky své doby. Není žádné pochyby o tom, že Marx nad-nímž trůní diktátorská vláda. Neušlo jim to.
věrně popsal situaci anglického dělníka v roce 1848:
před invasi, během invase i po invasi Moskva mnabyla to situace bídy a bezpráví dnes nepredstavitel- pekrát se obrátila k těmto dělníkům a vyzvala je,
ných. Jistě také Lenin správně viděl situaci ruského a^y _se oddělili od národního celku a pěstovali v sobě
dělníka za carského autokratismu. nelišila se mnoho zvláštní proletářské city. Proti očekávání tento apel
od toho, co viděl Marx. Obě situace musily mít své neroznítil dělnictvo. Byly toho dvě příčiny. Za prvé
následky i revoluční náladu v dělnictvu a pocit iso- .specielní proletářské city v zemi dosti dlouho existo
lovanósti o d ostatních tříd. Nyní však po oněch 120 a valy, ale neuchráinilo ji to před hospodářskou krisí a
oněch 50 letech doba staví sovětský komunismus hmotnou tísní. Nikdo nemohl říci, jak by specielní
před určitý problém. Jeho jádro je toto: Marxův a proletářské city pomohly řešit tento velmi aktaelní
Leninův dělník s jejich situacemi přestali existovat problém.
ve velkých částech sověta. Čím dále na západ, tím
2a druhé je velmi nejisto, zda skutečným cílem
více vyblédají kdysi živé barvy Komunistického ma- dělnictva je zachovat si proletářské city. Snad se jich
nifestu. Následkem^ toho sovětský komunismus ve gpíše chtějí zbavit. Když Ilja Erenburg po revoluci
velkých částech světa ztratil a d á le. ztrácí svou kla- vstoupil do carského paláce, aby si jej prohlédl, posickpu oporu. V Československu specifické
„ , požadav divil se, že tam nalezl určité ozdůbky, sošky ,a titěrký sovětského komunismu jsou vyhlasovány bez nosti, které vídal v domácnostech střední ruské třídy.
podpory domácího dělnictva.
Byl by mohl svůj podiv rozšířit i na to, že stejné
Svět je rozdělen na dvě části a v každé části původ- ozdůbky zajisté bylo možno nalézt i v domácnostech
ní podpora, kterou dělnictvo dávalo sovětskému ko- lépe prosperujících dělníků. A ť to z-heroického hlemunismu, slábne z jiných důvodů. V nekomunistic- diska komunismu vypadá jakkoli, je určitá střední
kých západních zemích proto, že hmotná situace lidská poloha, kníž lidé, i dělníci, směřují. Sotva mů
dělnictva se tu zlepšila, nad očekávání. Celkěm mohlo že být jejich ideálem bez potřeby udržovat v sobě
být jasno, ž e -sovětský komunismus se nedívá s vře- proletářské vědomí.
lýipi -sympatiemi na zlepšování hmotného dělnického;
ja k věci stojí, v A n glii, dělníci spíše chtějí být
údělu, v nekoMunistiíckých zemích. Dokonce někdy ■ Mister and Missis Smith, ve Francii Monsieur et Mazakazoval komunistickým stranam, které mu podlé- . dáme Jourdain, v Německu Herr und Frau Schwartz
haly, aby hlasovaly pro sociální reformy. Věděly, že a v Československu pan Černý a paní Černá. Ačkoli
uičinne provedene reformy oslabí bojovnost. A tu je komunisté mnoho přemýšleli, co udělat proti této nádilema sovětského komunismu: ovsem, má cíl zlep- chylnosti, ještě na to nepřišli. Náchylnost tato je pasit postavení dělnické třídy, ale kdykoli se. to daří, trně zakořeněna v lidské přirozenosti. Ideál bojovnésovetský komunismus se musí dívat na to, jak pro- p0 proletáře byl dobrým pomocníkem v době boje.
letárske vědomí, jeho dosavadní hlavní opora, se -Když však boj byl více méně vybojován, nastává
'_____
nová fáze. Dialektikové by se tomu nejméně měli
divit. Oni učí, že nic -nezůstává beze změny. Když
; dělník se zbavil příkoří, které mu připravoval kapi
MODERNÍ KERAMIKU
talismus, jaksi nezbytně se snaží zbavit i příkoří, ktevšeho druhu
5ré mu může připravit politika. Ideálem emancipovadodá
ýného dělníka brzy začne být staré a nikoli prázdné
|slovo: občan. Za osm měsíců liberální periody čs.
»dělníkům poprvé bylo dáno poznat, co je tó občan
s k á účast na věcech veřejných; poprvé byli politiky
majitel Vladimír Mirvald
^skutečně povoláni do aktivity. Zdá se, že na to ani
26 Beatty- St., West Ivanhoe, Vic.
^nemohou-, ani nechtějí zapomenout.
Telefon: 49-3564
Když sověty vpadly do Československa, v dlouhém
Zvlášť velký výher moderních lamp a figur
>a pracném prohlášení poučovaly čs. liberály, že je
5^j^t^hiCSt«tXh£Xaxanczxaričk^caXdnat^notiCJhitStřeba myslit dialekticky a uvádět jeden jev v soulad

Meera Ceramics Studio

6. 1. 1969

Naše místo
(Pokračování se istr. 4)
které se , obětavě ujaly
Přichází sem. například nově p řích ozích .'A což
hodně děvčat á chlapců'. řady 'přednášek,' 'besed,
Jejich mladé smysly spíš .manifestací, článků
v
vycítily než znaly, kde nej různěj ších novinách,
je možnost opravdového z nichž še -tišíce lidí d o
sebeuplatnění
člověka. zvídaly o ■ pravé tváři
Ostatně kapitalismus, , o dvacetileté cesty.. Česko
němž se učili ve škole;, slovenska k socialismu!
jim byl prezentován ta
Čas oddělí plevel"od
kovým množstvím nejne
zrna, jako je j oddělil už
smyslnějších pomluv, a
tolikrát předtím. Bylo by
výmyslů, že i pro zkuše
kráshé, kdyby se mezi tě
ného člověka by bylo o b 
mi, kteří v srpnových
tížné oddělit zrnka prav
událostech opustili Če
dy z pytle lži. Nelze se
skoslovensko, našel nový
proto divit, že nakonec
Masaryk, nelze však. s
si někteří z mladých
tím počítat a' také nemů
(a i starších, však . byli
žeme být Masaryky vších
školeni stejně)
začali^
ni d o jednoho. Žádný z
představovat Západ ja
nás b y však neměl ztratit
ko kouzelné zahrady Rá
víru v užitečnost' své
je, v nichž lidé žijí jako
osobní, b y ť sebemenší
ptáci nebeští. Jak také ji
pomoci vzdálené zemi:
nak, jestliže neměli d o
Neměli by ji ztratit nově
statečnou možnost pře
příchozí ani starousedlí
svědčit se o pravé skuteč
ci. V ž d y ť za to stojí ná
nosti na vlastní oči?
rod, který p o přestálém
Každý z nás je však
utrpení dovede říci —
nyní reprezentantem své
dovolte mi opět citovat
země a každý z nás musí
Listy, slova Josefa Ť op ohledat svou cestu, jak to
la:
to poslání důstojně plnit.
Mám dojem , že právě od
“Divil bych se nepsa
australských "staroused ným zákonům, kdyby
líků” se můžeme hodně nejcennější statky člově
ka, a především svoboda,
přiučit. Setkáváme se zde nebyly čas od času vysta
s rodinami, jež ani za veny i těm nejhorším
dvě desetiletí nezapo zkouškám. Sotva vyhrává
mněly vštěpovat svým ten, kdo ji druhému bere
nebo chce brát, ale jistě
dětem lásku k zemi, kte prohrává ten, kdo ji sám
rou tyto děti nikdy ne přestal potřebovat.”
spatřily. Znám rodiny,
—mě—

OSLAVA
(Pokračování se str. 3)

Tři sovětští vůdci .os
tentativně
ignorovali
Smrkovského a telegra
fovali jen Svobodovi,
Dubčekovi. a Černíkovi.
O loňské invazi se vůbec
nezmínili.

"Jsme pevně rozhod
nuti překonat dočasné,
obtíže vyvolané událost
mi posledního období a
Všechny
ty oslavy
dále pokračovat v rozví
jení všestranné spoluprá představovali smutnou,
ce a přátelských vztahu přímo tragickou frašku.
FEI
se sovětským lidem’ ’ .

s jevy jinými. V podstatě tím myslely tolik, že čs.
liberálové měli své liberální toužení uvést v soulad
s tím jiným jevem: že v Sovětském svazu, ve výchdním Německu a v Polsku není žádný liberalismus.
Čili jasněji řečeno, že by čs. liberálové měli zjednat
soulad tím způsobem, že by se vzdali liberalismu.
Ale tato hůl má dva konce. Poměry ve východním Ně
mecku a v Polsku nejsou jediný jev -na světě. Čs. li
berálové se snažili uvést své počínáni v soulad s tím
druhým světovým.jevem, že na západě.dělnici, mají
všechna práva svobodných občanů a že jim to pros
pívá. Není tedy pravda, že by čs. liberálové odmítali
uvádět je v soulad s jevy jinými. Jen výběr jevů,
s nimiž je třeba být v souladu, byl -poněkud jin ý .'
Z celého počínání dělníků po invazi; je nutno usoudit;
že schválili ten výběr jevů, -který učinila liberální
vláda, a odmítli'ten výběr, který doporučují sověty.
Marx věřil, že ke komunistické revoluci dojde v
nej vyspělejších zemích, kde výroba je nejrozvinutější. a kde je elita, proletariátu. Nečekal, že by komu
nistická revoluce vznikla v Rusku a odtamtud se roz
šiřovala po světě. Podle všeho, co je o něm známo,,
nebyl by si toho ani přál: Marxismus, mimo jiné, byla
víra v západo-evropského dělníka. Přišlo to jinak.
A od roku 1918 evropské dělnictvo v rozhodujících
chvílích odmítlo dát se vést ruskou revolucí a zachrá
nilo demokracii ve svých zemích.
Resistence čs. dělnictva proti invasi je jen jedním
z případů odcizení mezi sověty á evropským dělní
kem. Toto odcizení ibude pochopitelnější, jestliže bu
deme citovat některé sovětské zákony, které se týkají
dělnictva.
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D Ě L N ÍC I A SO VĚTY
Ferdinand

Peroutka

Když ruské tanky a ruská letadla se hrnuiíy do Československa, sověty vzaly na sebe velké riziko.
. Prohlásily oficielně před forem Spojených národů, že byly o invazi požádány československou vlá
dou. Když tato vláda, také oficielně před forem Spojených národů, to popřela, sověty řekly, že
byly k invazi vyzvány československou komunistickou stranou. Když tato strana to také popřela a i
připravení kolaboranti to jeden za druhým osobně popřeli, sověty řekly, že československé dělnictvo
, je poprosilo o infvazi. Sovětské noviny otiskly několik jednotlivých dělnických dopisů z Českosloven
ska. Když však dělnictvo jako celek proti invási organizovalo stávky a ještě hrozí stávkami, sovětům
nezbylo co říci, pokud se pozvání k invazi týká. Staly se předmětem vtipů po celém světě. Nikdo
by nevzal na sebe tak velké riziko směšnosti, kdyby se nedomníval, že má vážné důvody k tomu, aby
. lhal.
Naprostá jednota sovětů a dělnictva* je theoretic- rozptýlí. Tak sovětský komunismus, značně nelogic
kým základem sovětského systému. V praxi se sověty ky, chce dvě Věci najednou: aby dělník sociálně
vžy více spoléhaly na policejní stát než na tuto jed přestal být proletářem, ale zároveň aby politicky
notu, nikdy neváhaly potlačit dělnickou nespokoje zůstal uvědomělým proletářem. Pochybné to očeká
nost, ale v theorii cokoli sověty dělaly, dělaly proto, vání i podle Marxe, neboť Marx Učil, že sociální
že si toho přejí dělníci. Třídní justice byla zavedena, skutečnost vytváří vědomí člověka.
V demokratických zemích mohou dělníci bojovat o
poněvadž třídní justice prý je v instinktu dělníků.
Policajti a dělníci jsou prý bratři. Existuje censura, zlepšení svého postavení všemi prostředky, jež demo
poněvadž dělníci si prý nepřejí číst, necensurovaná kratické. zřízení dává do rukou silnému lidovému
noviny. Pokud umění se týká, ať žije socialistická hnutí. V komunistických zemích existuje tzv. vláda
realismus, .neboť, on jedině je přístupný chápavosti dělníků a diktatura proletariátu. Zde, formálně vza
to, dělníci by za všechno mohli obviňovat jen sami
dělnictva a obveseluje dělníky a dělnice.
! Dokonalá jednota sovětské byrokracie a dělnictva sebe, poněvadž prý oni to jsou, kdo vládnou. Během
byla uvedena ha velkou pochybnost, když pojednou doby, když zkušenosti se hromadí, dělníci ovšem
dělnictvo v jedné zemi se postavilo proti tomu, aby přestali, brát věci formálně, jak jsou nazývány a
inu sověty., pomáhaly invasí. Návrat třídní justice brali je podle toho, jaké jsou. Tu přišli na to, že ne
byl slibován těmto dělníkům — a oni to zamítli. Byla vládnou oni, nýbrž že vládnou -byrokrati a theoretijim nabízena .' zábava: honit intelektuály. Odolali. kové a že oni, dělníci nemají v rukou ty prostředky,
Censura'jim bylá slibována jako velký dar — oni jež má dělnické hnutí.v demokratických státech. Ne
naopak někdy broží stávkami ve prospěch novinářské mohou zlepšit ,své postavení volbami, poněvadž volby
svobody. A dělnictvo sé tu nad všechnu pochybnost jsou falešné, ani stávkami, poněvadž stávky jsou za
připojilo ke všem těm, kteří si přejí,, aby Rudá armá kázány.
K tomu se přidružily jiné okolnosti, které zrušily
da zmizela ze země., A sověty nechtějí demokracii a
nebo zmenšily vzdálenost mezi dělnictvem a ostatním
Ss. dělníci ji chtějí.
: Toto. všechno se zatím odehrálo nej viditelněji v obyvatelstvem. Celá země byla. zproletarisována podle
j;edné . zemi. Sověty , budou muset zkoumat, je-li to určitého plánu. Místo aby byli páni a nepáni, všichni
osamocená událost nebo je-li to známka dialektického stejně teď trpí zbytečně nízkou životní úrovní, byto
Obratu. Velká otázka se naskytuje: zda dělnictvo ja vou nouzí a nesčetnými obtížemi denního života, kte
ko celek, v některých zemích více, v některých mé ré vycházejí z byrokratišmu. Děti bývalých vyšších
ně, nepřerůstá svým vývojem dosavadní formy so tříd pracují vedle dětí dělníků v továrnách, na pře
hradách, silnicích a polích. Separátní proletářský cit
větského státu.
. Sovětský stát a jeho činy jsou založeny na marx- nezbytně otupuje tam, kde všichni jsou proletáři.
leninismu, jak tento stát nikdy neopomíná připomí Určitý vývoj se odehrál' v čs. dělnictvu. Zvolna sílilo
nat. To znamená: je založen na kombinaci toho, jak vědomí, že jsou částí nyní dosti jednolitého národní
viděl M arx.svět před 120 lety, když psal Komunistic ho celku a sdílejí ,jeho osud. Přes všechna hesla jako
ký, manifest a; jak Lenin viděl svět, když před 50 lety jsou “ dělnická vláda” a “vláda proletariátu” , dělníci
osnoval ruskou revoluci. Oba měli před sebou dělní se podíleli na generální bezmoci všeho obyvatelstva,
ky své doby. Není žádné pochyby o tom, že Marx nad nímž trůní diktátorská vláda. Neušlo jim to.
věrně popsal situací anglického dělníka v roce 1848:
Před invasí, během invase i po -invasi Moskva mno
byla,to situace bídy, a bezpráví dnes nepředstavitel hokrát se obrátila k těmto dělníkům a vyzvala je,
ných. Jistě také Lenin správně viděl situaci ruského aby -se oddělili od národního celku a pěstovali v sobě
dělníka za carského autokratismu: nelišila se mnoho zvláštní proletářské city. Proti očekávání tento apel
od toho, co viděl Marx. Obě situace musily mít své neroznítil dělnictvo. Byly toho dvě příčiny. Za prvé
následky i revoluční -náladu v dělnictvu a pocit iso- .specielní proletářské city v zemi dosti dlouho existo
lóvandsti od ostatních tříd. Nyní však po oněch 120 a valy, ale neuchránilo ji to před hospodářskou krisí a
oněch 50 letech doba staví sovětský komunismus hmotnou tísní. Nikdo nemohl říci, jak by specielní
před určitý problém. Jeho jádro je toto: Marxův a proletářské city pomohly řešit tento velmi aktuelní
Leninův dělník s jejich situacemi přestali existovat problém.
ve velkých částech světa. Čím dále na západ, tím
Za druhé je velmi nejisto, zda skutečným cílem
více vyblédají kdysi živé barvy Komunistického ma dělnictva je zachovat si proletářské city. Snad se jich
nifestu. Následkem toho sovětský komunismus ve spíše chtějí zbavit. Když Ilja Erenburg po revoluci
velkých částech světa ztratil a dále. ztrácí svou kla vstoupil do carského paláce, aby si jej prohlédl, po
sickou oporu. V Československu specifické požadav-’ divil se, že tam nalezl určité ozdůbky, sošky a titěrky sovětského komunismu jsou vyhlašovány bez nosti, které vídal v domácnostech střední ruské třídy.
podpory domácího dělnictva.
Byl by mohl svůj podiv rozšířit i na to, že stejné
Svět je rozdělen na dvě části a v každé části původ ozdůbky zajisté bylo možno nalézt i v domácnostech
ní podpora, kterou dělnictvo dávalo sovětskému ko lépe prosperujících dělníků. A ť to z heroického hle
munismu, slábne z jiných důvodů. V nekomunistic- diska komunismu vypadá jakkoli, je určitá střední
kých západních zemích proto, že hmotná situace lidská poloha, kníž lidé, i dělníci, směřují. Sotva mů
dělnictva se tu zlepšila nad očekávání. Celkem mohlo že být jejich ideálem bez potřeby udržovat v sobě
být jasno, že sovětský komunismus se nedívá s vře proletářské vědomí.
lými sympatiemi na zlepšování hmotného dělnického
Jak věci stoji, v A n glii..dělníci spíše chtějí býť
údělu v nekomunistických . zemích. Dokonce někdy Mister and Missis Smith, ve Francii Monsieur et Ma
zakazoval komunistickým stranám, které mu podlé dame Jourdain, v Německu Herr und Frau Schwartz
haly, aby hlasovaly pro sociální reformy. Věděly, že a v Československu pan Černý a paní Černá. Ačkoli
účinně provedené reformy oslabí bojovnost. A tu je komunisté mnoho přemýšleli, co udělat proti této ná
dilema sovětského komunismu: ovšem, má cíl zlep chylnosti, ještě na to nepřišli. Náchylnost tato je pa
šit postavení dělnické třídy, ale kdykoli se to daří, trně zakořeněna v lidské přirozenosti. Ideál bojovné
sovětský komunismus se musí dívat na to, jak pro- ho proletáře byl dobrým pomocníkem v době boje.
létářské vědomí, jeho dosavadní hlavní opora, se •Když však ¡boj byl více méně vybojován, nastává
»nová fáze. Dialektikové iby se tomu nejméně měli
>divit. Oni učí, že nic nezůstává beze změny. Když
¡dělník se zbavil příkoří, které mu připravoval kapi
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talismus, jaksi nezbytně se snaží zbavit i příkoří, ktevšeho druhu
;ré mu může připravit politika. Ideálem emancipovadodá
mého dělníka brzy začne být staré a nikoli prázdné
|slovo: občan. Za osm měsíců liberální periody čs.
»dělníkům poprvé'bylo dáno poiznat, co je tó občan
ská účast na věcech veřejných; poprvé byli politiky
majitel Vladimír Mirvald
skutečně povoláni do aktivity. Zdá se, že na to ani
|
1 26 Beatty- St., West Ivanhoe, Vic.
nemohou, ani nechtějí zapomenout.
|.
Telefon: 49-3564
Když sověty vpadly do Československa, v dlouhém
Zvlášť velký výher moderních lamp a figur
a'' pracném prohlášení poučovaly čs. liberály, že je
třeba myslit dialekticky a uvádět jeden jev v soulad
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Naše místo
(Pokračování se str. 4)
Přichází sem například,
hodně děvčat a chlapců.
Jejich mladé smysly spíš
vycítily než znaly, kde
je možnost opravdového
sebeuplatnění
člověka.
Ostatně kapitalismus, , o
němž se učili ve škole,,
jim byl prezentován ta
kovým množstvím nejne
smyslnějších pomluv a
výmyslů, že i pro zkuše
ného člověka by bylo ob
tížné oddělit zrnka prav
dy z pytle lži. Nelze se
proto divit, že nakonec
si někteří z mladých
(a i starších, však byli
školeni stejně)
začalť
představovat Západ ja
ko kouzelné zahrady Rá
je, v nichž lidé žijí jako
ptáci nebeští. Jak také ji
nak, jestliže neměli d o
statečnou možnost pře
svědčit se o pravé skuteč
nosti na vlastní oči?
Každý z nás je však
nyní reprezentantem své
země a každý z nás musí
hledat svou cestu, jak to
to poslání důstojně plnit.
Mám dojem , že právě od
australských "staroused
líků” se můžeme hodně
přiučit. Setkáváme, se zde
s rodinami, jež ani za
dvě desetiletí nezapo
mněly vštěpovat svým
dětem lásku k zemi, kte
rou tyto děti nikdy ne
spatřily. Znám rodiny,

OSLAVA
(Pokračování se str. 3)

které , šě . obětavě ujaly
nově příchozích. ' A což
řady Jpřřédnásek, besed,
manifestací, článků
v
nejrůznějších novinách,
z nichž se tišíce lidí d o
zvídaly o •-pravé tváři
dvacetileté cesty. Česko
slovenska k socialismu!
Čas oddělí p lev el' od
zrna, jako jej oddělil už
tolikrát předtím. Bylo hy
krásné, kdyby se mezi tě
mi, kteří v srpnových
událostech opustili Če
skoslovensko, našel nový
Masarýk, nelze však . s
tím počítat a také nemů
žeme být Masaryky všich
ni do jednoho. Žádný z
nás.hy však neměl ztratit
víru v užitečnost své
osobní, ‘byť sebemenší
pom oci vzdálené zemi.'
Neměli by ji ztratit nově
příchozí- ani starousedlí
ci. V ž d y ť za to stoj í : ná
rod, který p o přestálém
utrpení dovede říci —
dovolte mi opět citovat
Lišty, slova'Josefa T op ola:
“Divil bych se nepsa
ným zákonům, kdyby
nejcennější statky člově
ka, a především svoboda,
nebyly čas od času vysta
veny i těm nejhorším
zkouškám. Sotva vyhrává
ten, kdo ji druhému bere
nebo chce brát, ale jistě
prohrává ten, kdo ji sám
přestal potřebovat.”

—mč—
Tři sovětští vůdci .os
tentativně
ignorovali
Smrkovského a telegra
fovali jen Svobodovi,
Dubčekovi. a Černíkovi.
O loňské invazi se vůbec
nezmínili.

"Jsme pevně rozhod
nuti překonat dočasné,
obtíže vyvolané událost
mi . posledního období a
Všechny
ty .oslavy
dále pokračovat v rozví
jení všestranné spoluprá představovali smutnou,
ce a přátelských vztahů přímo tragickou frašku.
FEI
se sovětským lidem’ .

s jevy jinými. V podstatě tím myslely tolik, že čs.
liberálové měli své liberální toužení uvést v soulad
s tím jiným jevem: že v Sovětském svazu, ve výchdním Německu a v Polsku není žádný liberalismus.
Čili jasněji řečeno, že by čs. liberálové měli zjednat
soulad tím způsobem, že by se vzdali liberalismu.
Ale tato hůl má dva konce. Poměry ve východním Ně
mecku a v Polsku nejsou jediný jev na světě. Čs. li
berálové se snažili uvést svě počínání v soulad s tím
druhým světovým ,jevem, že na západě, dělnici, mají
všechna práva svobodných občanů a že jim to pros
pívá. Není tedy pravda, že by čs. liberálové odmítali
uvádět je v soulad s jevy jinými. Jen výběr jevů,
s nimiž je třeba být v souladu, byl poněkud jiný.
Z celého počínání dělníků po invazi; je nutno usoudit,
že schválili ten výběr jevů, -který učinila liberální
vláda, a odmítli ten výběr, který doporučují sověty.
Marx věřil, že ke komunistické revoluci dojde v
nejvyspělejších zemích, kde výroba je nejrozvinutější. a kde je elita, proletariátu. Nečekal, že hy komu
nistická revoluce vznikla v Rusku a odtamtud se roz
šiřovala po světě. Podle všeho, co je o něm známo,,
nebyl by si toho ani přál: Marxismus, mimo jiné, byla
víra v západo-evropského dělníka. Přišlo to jinak.
A od roku 1918 evropské dělnictvo v rozhodujících
chvílích odmítlo dát se vést ruskou revolucí a zachrá
nilo demokracii ve svých zemích.
Resistence čs. dělnictva proti invasi jé jen jedním
z případů odcizení mezi sověty a evropským dělní
kem. Toto odcizení bude pochopitelnější, jestliže fou-'
deme citovat některé sovětské zákony, které se týkají

dělnictva.
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K MINULÝM VÁNOCŮM A DO NOVÉHO ROKU
NÁM DOŠLA OPĚT SPOUSTA BLAHOPŘÁNÍ
ZE VŠECH SVĚTADÍLŮ. TAKOVÁ POZOR
NOST ČTENÁŘŮ NÁS VELMI POTĚŠILA A
VŠECHNA JEJICH PŘÁNÍ DO ROKU 1969
UPŘÍMNĚ OPĚTUJEME.
REDAKCE HLASU DOMOVA
VYUČOVANÍ ANGLIČTINĚ V MELBOURNE
• Kursy angličtiny pro přistěhovalce, pořádané mi
nisterstvem vyučování, které byly před vánočními
svátky přerušeny, budou opět zahájeny dne 20. led
na. Kursy jsou zdarma a pořádají se třikrát denně
na adrese: 200 Little Collins St., Melbourne (telefon
654-4500). Na tomto ústředí také obdržíte informace
O vyučování v jiných střediscích a v různých před
městích. — Komu tyto kursy nedostačují, kdo potře
buje intensivnější školení, nechť to sdělí na uvede
ném ústředí. Tamní ředitel slíbil, že zavede zvláštní
kursy, zaměřené na potřeby Čechoslováků, bude-ii
dostatečný záíem.
JAZYKOVÁ LABORATOŘ. Vicekancléř Monasho
vy university nabídl použití universitní jazykové la
boratoře k rychlokursům angličtiny pro čs. přistěho
valce. Není zatím známo, zda australské vládní úřady
tuto nabídku přijmou a jakou finanční podporu by
poskytovaly účastníkům. Bude záviset velmi na poč
tu zájemců. — Rychlokurs v jazykové laboratoři mů
že vyřešit největší problém těch, jejichž kariéra zce
la závisí n a .rychlém zvládnutí angličtiny. Předem
je však třeba upozornit, že rychlokurs klade velmi
vysoké požadavky na studenta a že jen lidé schopní
nepřetržitého soustředěného studia a mající potřeb
nou vytrvalost z něho mohou mít plný prospěch.
Zájemci nechť se hlásí bezodkladně na adresu: P.
Grossman, 19 Mountain View Rd., Nunawading,
3131, telefon (večer) 878-7268 a sdělí,zda by mohli
navštěvovat a) nepřetržité vyučování po dobu při
bližně 6 týdnů, nebo b) vyučování každý víkend po
přiměřeně delší dobu. Uveďte také, do jaké míry by
byla Vaše účast závislá na výši finanční podpory.
UPOZORNĚNI: Royal Melbourne Institutte oí
Technology provádí zápis nových studentů do 22. led.na tr.
VÝTEČNÝ DOKUMENT
Foreign Affairs Fublishing Co, Ltd., Londýn a
Markus Verlag GmibH., Kolín n. R. vydaly v pro
sinci mr. — v “Roce lidských práv” — knihu “Anno
Húmanitatiš —- 21. 8. 1968”. Je to osmdesát stran vý
tečných fotografií z okupace Českslovenska s anglic
kou, německou, francouzskou a českou předmluvou
a doprovodem, které napsal redaktor Josef Josten. Je
to výtečný a poutavý dokument o srpnových událos
tech v Československu. Knihu možno objednat za
aústr. $3.50 nebo US 3.75 neb £ 1/10 — , DM 15
nebo Frs. 20 u:
PCI, 4 Holland Rd., London, W. 14, G. B. (přípla
tek na leteckou zásilku $2).
LETOVISKO

“ ŠUMAVA”

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 26. ledna 1969
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se. tam ,též kuželky, odbíjená a stolní tenis

ZLOBÍ

V Á Š O ČI ?

Bolí Vás hlsTa?
Noste brýle od O P T A !

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

- 7 -

DOMOVA
P Ř Á T E L É

N ÁBYTEK VŠEHO DRUHU,

Rudolfa Soukupa z Břeclavi, . Frant. Konečnou
(lístek z Příbr. v red.), Karla Rosůlka-z Uher. Hra
diště, Vincenta Šibika nar. 1919 v Jasenici okr. Pováž. Bystrica a býv letce Jar. Příhodu z Chomutova.

KOBERCE, Z Á C L O N Y
a ostatní zařízení domu
KOU PÍTE

NEJLÉPE

od

ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ, ODB. VE VIKTORII
— pořádá společný zájezd na farmu br. Slabika u
Geelongu v neděli dne 12. ledna 1969. Sraz účastní
ků z Melbourne v 10 hod. dop. u Melford, Elizabeth
St., v Geelongu sraz u obch. domu Myer v 11.30.
Jídlo zajištěno, pití si přineste sebou. Možnost kou
pání v řece. Všichni krajane vítáni. Kdo má zájem
o zařízení dopravy na farmu, nechť volá včas br.
Picka, tel. 94-6635.
— Druhý společenský večer se koná v sobotu dne
15. února 1969 v Dorchesteru.

PAISLEY HOME
FURNISHERS
110 Miller Rdi, Nth. Altona, V ic.
(G. Zapadlo) — tel. 314-6968

DECOR CENTRE
315 ha Trobe St., Melbourne
(M. Hájek) — tel. 67-6649

Sbírka pro uprchlíky
V minulých 3 týdnech (do 4. 1. 1969) došly tyto
příspěvky do Čs. pomocného fondu (v dolarech):
pp. A. Thlacková, Toořak 5, Anon. (stvrz. 72) 10,
M. K. Heidelberg 10, celkem $25. V téže době bylo
z fondu vyplaceno potřebným novým přistěhovalcům
110 dolarů. Dále bylo vyplaceno na poštovném za
učebnice angličtiny $7.60, za něž bylo naproti tomu
do fondu přijato $3, takže výplata z fondu činí cel
kem $114.60.
Všem dárcům srdečně děkujeme a prosíme, aby
šeky na další příspěvky byly vystaveny na “ Czecho
slovak Relief Fund” .
INFORMACE NOVÝM PŘISTĚHOVALCŮM
v Melbourne: 315-317 La Trobe St.,
Melbourne-City, tel. 67-4385 nebo 67-6649.

ČECHOSLOVÁCI
— Dne 1. prosince zemřel
ve Vídni po dlouhotrvají
cí srdeční nemoci slavný
český herec Hugo Haas.
Od roku 1939, kdy uprchl
z Československa před na
cismem, žil převážně v
USA a v poslední době ve
Vídni.
— Krajanské divadlo Ja
na Snížka v New Yorku
sehrálo pod záštitou SVU
v Českém domově v Astorii dne 1. prosince mr. k
30. výročí úmrtí Karla
Čapka hru ’’Matka” .
— Společnost pro historii
čs. Židů v USA uspořádala
vzpomínkovou oslavu v
New Yorku k 1.00(3 výročí
usazení prvních Židů na
území dnešního Českoslo
venska.
— V čele nedávno usta
veného Výboru pro pomoc
uprchlíkům v Chicagu je
mg. Ján Prochotský a je 
ho tajemníkem je S. Jančik. Členy výboru jsou
zástupci různých krajan
ských spolků.
— V rámci oslav 50. vý
ročí vzniku ČSR byla za
hájena v USA sbírka na
založení trvalé české a
slovenské stolice na chi
cagské universitě. Má to
být jediná stálá a vrchol
ná vědecká instituce v
USA, která zabezpeči ne
přetržité studium našeho
jazyka, literatury, dějin,
umění a krajanské histo
rie. Jejím hlavním poslá
ním bude nezávislá vě
decká práce a příprava
budoucích učitelů češtiny
a slovenštiny pro americ
ké školy a koleje. K zalo-

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

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

958 Nepean Highway, M OORABBIN, Vic., 3189

V

H L E D A J Í

ZAHRANIČÍ

POZOR S OHNĚM!
Sekretář australského úřadu “Country Fire Authority” zaslal obšírnou žádost, aby HD upozornil všech
ny nové přistěhovalce, že je především v jejich záj
mu, aby byli v letních měsících na venkově mimořád
ně opatrní s ohněm — daleko víc než bylo nutno v
Československu. Upozornil též, že zde platí' mnohá
zákonná omezení, rozdělávání ohňů v ietníeh měsí
cích, jejichž nedodržování je trestné.
Pro nedostatek místa v HD nemůžeme uveřejnit
seznam omezení ani trestů za nedodržování předpisů.
Všeobecně lze napsat, že úzkostlivá opatrnost vám
pomůže vyvarovat se ohňů, (které často mají tragic
ké následky) i trestních následků za nedodržvání
předpisů.
P R V O T Ř ÍD N Í
M A S O A U Z E N IN Y
VŠEH O D R U H U
N A K O U P ÍT E V Ž D Y
U FIR M Y

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS PTY. LID.

žení stolice je třeba cel
kem $600.000, které bu
dou uloženy jako nadační
M A J I T E L É J. & H. K O P E C K Ý
fond s tou výhradou, že
326
H IG H STREET, KEW , V IC .
základní kapitál je nedot
knutelný a že University
TE L E F O N : 86-7178
of Chiaago může používat
V Z IM N ÍC H M Ě SÍC ÍC H D O M Á C Í
úroků z tohoto fondu na
krytí výloh české a slo
JA T E R N IC E A JELÍTK A
venské stolice. Čs. matice
vyššího vzdělání v Chica
TE P LÁ D O M Á C Í S E K A N Á
gu věnovala k omuto úče
DRŮBEŽ
lu ihned $10.000.
— Čs. oddělení chicagské
NAŠE Z Á S A D A : DOBŘE S L O U Ž IT
universitní knihovny, ve
Z Á K A Z N ÍK Ů M
dené -dr. Laškou, má
40.000 svazků knih.
— Svobodné slovo ozná
milo, že Rafael Kubelík 1
KONTINENTÁLNÍ RESTAURACE
protestoval
telegramem
proti označení nového ko
morního orchestru, říze
ného R. Bezděkem, jmé
137 Church St., Midďie Brighton, - Vie.
nem Jana Kubelíka. Prv
Telefon: 92-6757
ní vystoupení tohoto or
Otevřeno cely týden — Prvotřídní jídla.
chestru bylo proto odvo
Denně drštková polévka. — Oddělená místnost
láno.
pro soukromé oslavy všeho druhu (do 30
— Dr. F. Knopfelmacher
osob). Objednávky po 4. hod. odp.
z melbournské university
připravuje publikaci o po
litické struktuře universit medicíny na Queensland- —■Dne 14. - prosince za
a o studentském hnutí. Na ské universitě v Brisbaně hynul při výbuchu trys
pozvání západoněmecké Michal Červenák, který kového letadla společňatól
vlády letí 18. tm. na 6tý- se narodil v Hendrichov- Pan American u. pobřeží
Venezuely majitel realitní
denní 'cestu d Evropy, kde cích na šarišsku.
bude studovat poměry na — Při výbuchu plynu za kanceláře z Toronta Ol
západoevropských a hlav hynuly v Melbourne čtyři Staněk, který pocházel z
ně německých universi osoby, mezi nimi 341etý Povážské Bystrice.
tách.
Slovák František Matzka, — O vánocích zemřel v
— Dne 21. listopadu 1968 který zanechal manželku Melbourne náhle 47Ieíý t
Fr. Urbánek.
byl promován na doktora a dva syny.

Praha

C E STU JETE-LI V Q U E E N S L A N D U
zastavte se na občerstvení, jídlo nebo nocleh v

Royal Hotel, Howard, Qld.
na hlavní «Jlnů-i Bruce, 190 mil severně od Brisbane,
mezi městy Maryborough a Bundaberg.
Cestujícím krajanům poskytne též ochotně všechny potřebné informace
H O S P O D S K Ý JE N D A T O L A R
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SPORT DOMA I V CIZINĚ

6. 1. 1969
Trnava “podzimním” mistrem

::

Fotbalová liga

::

Dvě závěrečná kola podzimní části 1. čs. fotbalové
ligy se už hrála na sotva způsobilých zledovatělých
terénech. Před poloprázdnými hledišti stadiónů hos
tující týmy zase “betonovaly” , a v mnoha případech
jim to vyneslo i body, bohužel v důsledku toho úro
Řídí K a r e l Ja n o v s k ý , Mnichov
veň závěru podzimu nebyla valná.
“Podzimním mistrem” - ČSR se stal zaslouženě
Bob Beamon a Věra Čáslavská-Odložilová
Spartak Trnava, .který snad jako .jediný -z ligových
•mužstev-hrál' “otevřenou” hru i na,.hřištích soupeřů,
a to mu také vyneslo prvenství prvé poloviny ligy.
Velmi důležitým zápasem pro Obhájce mistrovské
Už podvaadvacáté uspořádal sekretariát Meziriárodní sportovní korespondence v západoněmeckém ho titulu Trnavu bylo střetnutí 12. kola, ve kterém
Stuttgartu anketu nejlepiích sportovců světa, které se tentokrát zúčastnili novináři 29 států všech svě Spartak zvítězil v Bratislavě nad Interem těsně 1:0,
brankou, kterou dal. kanonýr Adamec. Střetnutí-bylo
tadílů, kteří poprvé volili oddělehě nejúspéšnější' 'sportovce a sportovkyně. V e své většihě došli k ná bojem dvou vyspělých mužstev,- hra byla otevřená,
zoru, že nej lepším sportovcem roku 1968 byl olympijský vítěz ve skoku dalekém 22letý černý Ameri nechyběl v ní vzruch před oběma brankami.— Praž
čan Bob Beamon, nejúspěšnější ženou pak Věra Čáslavská-Odložilová. Věru dali ve 20 státech na ská Sparta měla v Ostravě tucet vyložených branko
1. místo, v několika zemích na druhé resp. třetí, a pouze ve 4 zemích (mj. i v "bratrském Bulharská vých šancí, prohrála však vysoko 0:3, neboť její útok
se předháněl v zahazování gólových:příležitostí. —
a Maďarsku” ) ji nezařadili ani mezi nej lepších pět na světě. Tedý i zde si zahřála .politika okupantů Pražské., derby Dukla-Slavia skončilo smírně 0:0,
šve. Čáslavská je po E. Zátopkovi (vyhrál anketu v r. 1949, 1951 a 1952) teprve druhým čs. spor* když.vojáci byli rychlejší, kombinačně, lepší, ale-ne
dokázali prorazit obranný val “ červenobílých” . —
tovcem, kterému se dostalo této pocty.
Pardubice zvítězily doma .nad ■druhým novážkem B.
MUŽŮM KRALUJE BEAMON
9. DiCk Fosbury (USA) —< lehký atlet; suverénní Bystricou 2:0, po hře, která nenadchla. .—O vydře
olympijský přeborník ve skoku vysokém (v no ném vítězství mohou mluvit příznivci Teplic í(vítěz1. Bob Beamon (USA) —• lehký atlet; postaral se
vém
olympijském rekordu 2,21 m).
stvúdoma nad Slovanem Bratislavou-2:1), a o těžce
snad -o největší senzaci OH v Mexiku, když
10. Tóhfihiě Smith (USÁ) — lehký atlet; nejrychlejvydobitém bodu fotbalisté Žiliny, kteří-uhráli před
hned svým prvým pokusem posunul světor
ší “ dvoústovkář” OH; stdpli mu fantastických vlastním publikem v zápase s Jednotou-Trenčín bezvý rekord ve skoku dalekém na fantastic
19,8 vt.
brankovou remisu.
kých 8,90 m.
Poslední, 13. kolo podzimu mělo dohru u “Zeleného
2. AI Oěrter (USA) —■ lehký atlet; vyhrál'už .na'
ŽENÁM ČÁSLAVSKÁ
štolu.” Bánsko-bystričtí fotbalisté vyhráli sice doma
čtvrté, olympiádě za sebou hod diskem v no
1. V. Čáslavská-Odložilová (ČSR) — gym- nad pražskou Slavií přesvědčivě vysoko 4:0, jejich
vém'olympijském rekordu 64,78 m.
nastka, 117 bodů.
trenér Jíras však z nepochopitelných důvodů -vymě
3. Jeah Claude Killy (Francie) — lyžař; na X. zim
2. Meyerová (USA) ■
— plavkyně, 108 b.
nil 6 minut před koiicem zápasu (- to už bylo 4:0)
ních olympijských hrách v Grenoblů získal
3. Tyusová (U1SA) — sprintérka, 50 b.
útočníka Petráše Vodeckým a nepostřehl, - že Petráš
všechny tři zlaté medaile za vítězství ve sjez
4. ' Gummelová (V. Německo) — koulařka, je už třetím vystřídaným hráčem v zápase, což od
du, v obřím slalomu a speciálním slalomu, naporuje řádům. Slavia protestovala a krátce před vá
35 b.
t;
víc se stal mistrem Světa v alpské trojkombi
5. Kiržensteinová (Polsko) — sprintérka, 19. b. nočními svátky technická komise ústřední sekce čs.
naci.
6. Gustafsonová (Švédsko) — běžkyně na ly kopané jí přiřkla kontumační výsledek -3:0, čímž se
4. David Hemery (V. Británie) —■lehký atlet; nejSlávisté dostali z .posledního na -12. místo. — -Pro
žích, 14 b.
rychlejší překážkář na 400 metrů, které na
změnu tentokrát měla pražská mužstva střelecké ho
7. -.Kolbová (USA) — plavkyně, 11 b.
OH v Mexiku zdolal ve světovém rekordu za
8. Greedová (Kanada) — lyžařka, 10 b.
dy. Dukla porazila doma na Julisce Ostravu 3:0 a
48,1 vt.
9. — 10. Manoliuóvá (diskařka) a Viscopoleanuová Sparťané deklasovali Žilinu 5 :0 .—Slovan Bratislava
5. Mike Wénden (Austrálie) - plavec; jeden z má
se musel doma v utkání s Pardubicemi spokojit ,jen
(dálkářka); obě Rumunsko, 8 b.
la ^botců, ktérý narušil v olympijském bazénu
s remizou 1:1, druhý bratislavský tým Inter hrál -V
doménu USA, když vyhrál 100 m i 200 m volTrenčíně 0:0, — už v předehraném zápase vyhrála
ný způsob. Na 100 m mu stopli SR 52,2 vt.
Hokejová liga
Trnava (jela na jihoamerický zájezd) nad. VSS' K o
6.
Kipčonge Keino (Keňa) — lehký atlet; vítěz
Zdá se, že o hokejovém mistru ČSR není ještě Zda šice 1:0 a Teplice hrály v Košicích s Lokomoti
•
olympijského finále na 1.500 m ( v novém
.
olympijském rekordu za’ 3:3,49 min.) a druhý leka rozhodnuto.#Po sérii velkých úspěchů, “došlo” vou 1:1.
i na obhájce, mistrovského titulu Duklu Jihlava. Ji
Tabulka po podzimní polovině -1. ligy:' 1. Trnava
nejlepší vytrvalec na 5.000 m.
í; 7. Jim Hines (USA) — lehký atlet; představil se hlavští prohráli nejen v Košicích, ale i v Litvínově 19 bodů, score 24:10; 2. Dukla Praha, 3. Slovan Bra
na OH v Mexiku jako hvězda světdvého sprin (2:3) a tak Bratislava se jihlavským vojákům při tislava, 4. Ostrava (po 15 b .); 5. Trenčín, 6. Lok. K o
tu. Ve finále mu stopli nový světový rekord blížila už na tři hody. Poslední z triumvirátu — ZKL šice (po 14 b .); 7. VSŠ Košice, 8, Pardubice (po
Brno — prodělávalo před vánočními svátky dosti 13 b.); 9. Inter Bratislava, 1Ó. Sparta Praha, 11. Tep
na 100 m 9,89 vt.
; 8. Lee Evans (USA) — lehký atlet; olympijský ví vleklou krizi a ve svém posledním zápase r. 1968 lice (po 12 b.); 12. Slavia Praha, 13. Žilinaí(pó 10 b .);
14. B. Bystrica (8 bodů).
těz na 400 m hladkých (zaběhl je v novém utrpělo debakl v Pardubicích 1:8.
TABULKA: 1. Jihlava 38 bodů, score 132:56;
světovém rekordu za 43,8 vt.).
2. Brátislava 35 b., score 99:73 ; 3. ZKL Brno 32 b.,
šcbré 120:82; 4. Kladno 27 b., 5. Sparta 25 b., 6. Ko
šice 24 b., 7. Pardiibice 19 b., 8. Litvínov 17 b.,
9. Zlín 14 b., Í0. Budějovice (riováček) 9 bodů, sco — Bývalý čs. fotbalový internacionál a hráč pražské
Trnavští fotbalisté mají všechny předpoklady k re 66:113.
Slavie Jan Lála podepsal smlouvu s mužstvem Laiitomu, aby se kvalifikovali do semifinále 14. ročníku
sanne Sports, podzimním vítězem švýcarské 1. fotba
DOBRÝ START V KANADĚ
i Poháru mistrů evropských zemí, což se z čs. týmů
lové ligy.
V důsledku bojkotu styku se sportovci SSSR, od — Jelikož ústřední sekce čs. cyklistiky odřekla účast
. podařilo se před 2 roky pouze pražské Dukle. Spartak
Trnava bude totiž ve 'čtvrtfinále hřát s řeckým pře- cestovalo čs. hokejové národní mužstvo před vánoč čs. reprezentantů na 22. ročníku tzv. -závodu míru
: horníkem AEK Atény, tedy médojde-li k nepředvída ními svátky do Kanady, kde absolvuje celkem 6 přá (v rámci bojkotu sportoců států Varšavského paktu),
ným okolnostem,, měl by se čs. mistr probojovat telských utkání, které budou jistě dobrou přípravou pojede se závod jen na trati Varšava — Berlín.
mezi evropskou extratřídu. V každém případě je muž- na březnové mistrovství světa ve Stockholmu. A pre — Všichni tři čs. účastníci 27. ročníku kdysi slavné
: stvó AEK Atény hejslabším ze 7 možných soupeřů. miéra v zemi kolébky ledního hokeje se Čechoslo soutěže o “Středoevropský pohár” prošli sítem 1. ko
—Ó dalších 3 semifinalistech této nejpopulárnější vákům Zdařila znamenitě. Čs. reprezentační tým la bez pohromy: fotbalisté Teplic vyřadili maďarský
■ evropské fotbalové soutěže klubových celků se roz zvítězil v Móntreálu nad výběrem východní Kanady tým Tatabánya 3:3 a 3:0; Inter Bratislava porazil
hodne mezi Glasgow Celticem a AC Milánem, Ben- (hráči kanadského Áčka a Béčka) zcela zaslouženě Baleríno 3:0 a 0:1, a Baník Ostrava vyřadil Hajduk
fikóu Lisabon a Ajáxem Amsterodam a mezi Man 3:1, brankami Jiřího Holíka, Václava Nedomanského Split 4:1 a 1:2.
chester United a Rapidem Vídeň (vyřádil Reál Ma •a obránce pražské Sparty Horešóv-ského. Na čs. hoke — švédští tenisté vyhráli “Pohár švédského ’ krále
jistech tíebylo vůbec znát, že teprve krátce '-předtím; Gustava” , když v bratislavské, hale zvítězili v ízávldrid). ■
'' Ve čtvrtfinále hruhé nejslavnější fotbalové soutě přicestováli do Kanady.
rečném střetnutí nad Holandskem 2:1. Čs. družstvo
že Evropy, soutěže “ držitelů trofejí” hráje Slovan
po porážce 1:2 s Holand’ any. gorázilo-Dáhy rovněž 2ií
BEST IS BEST
Brátislava s fotbalisty AC Turina, FC Barcelona s
a obsadilo v této populární soutěži už potřetí třetí
Lyn Oslo, -West Bromwičh Albion s Dunfermline
V předvečer štědrého dne zveřejnila redakce místo.
Athletic a 1. FC Kólň s Randers Fřeja (Dánsko). — francouzského
odborného sportovního
časopisu. — XIX. olympijské hry v Mexico-City stály přibliž
Všechna čtvrtfinálová střetnutí musí být sehrána “France football” výsledek tradiční ankety .“Nejlepší ně 175 miliónů dolarů,¿tedy pěknou -částku! 100 mi
do 20. března.
ho fotbalisty roku” , které se tentokrát zúčastnili žur liónů inkasovali pořadatelé OH za vstupenky, tele
nalisté 25 států. A z hodového hodnocení vyšel vítěz vizní, přenosy a z turistického ruchu cizinců.
ČÁSLAVSKÁ DO USA
ně 211etý Severoirčan George Best z mužstva
Zatímco okupantský vy- nání, “ Hiranumovu cenu” Manchester United, který je-nejmladším vítězem an
HLAS DOMOVA
: sílač pro ČSR “Vltava” (jejím symbolem je samu- kety nejlepšího fotbalisty Evropy. Stejně jako Če
Vychází čtrnáctidenně. • Řídí redakční Jy <p
(s hlavním sídlem v rajská přílba), chářgé ď choslováku Josefu Mlasopustovi v r. 1962 a všem dal
Drážďanech) útočí kaž- affaires Mexika v Praze ším vítězům ankety (která se pořádá od r. 1956), bu
Adresa: Hlas domova,
dou chvíli na nejúspěš- dr. Hectos Raúl Aalman- de i George Bestovi předán “ Zlatý míč” . V anketě
8. Moorhouse St., Richmoňd, Vic., 312)
dostal
61
hodů.
nější 'účastnici OH v Me- za uspořádal v Praze na
Telefon:. 42-5980 ;;
2. Bobby Charlton — Manchester United 53 bodů;
xiku Věru Čáslavskou- její počest (přítomen byl
Odložilovou, těší še tato i její manžel Josef Odlo- ■3. Dragan Džajič — Crvena zvezda Bělehrad 46 b.; ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: , (AustrO S 5.-, jedí *Uvvýtisk 20c.
■hvězda světové gymnasti- žil, Milena Duchková a 4. Franz Beckenbauer — Bayem Můnchen 36 b.;
ky všude velké popuíaři- Petr Kment) ve své rezi- 5. Giacinto Facchetti — Inter Miláno 30 b.; 6. Luigi PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodi za přibližnfc lote»
Riva
—
Čagliari
22
b.;
7.
Amaro
Amáncio
—
Real
tě. Při svém nedávném dedci přátelský večer a
předplatné, tj. austr. nebo NZ $5.-, £stg S /5 /-,
vystoupení v Tokiu získá- 5. února má Věra převzít Madrid 21 b.; 8. Eusebio — Bénfica Lisabon 15 -b.; US $ 6.- nebo ekvivalent v. jiné měně. — Výši letec
la Čáslavská jako první v USA cenu nejlepší spor- 9. Gianni Rivera — AC Milán 13. b.; 10. Greaves kého příplatku do'různých zemí sdělíme na pošAdááí
- zahraniční sportovec nej- tovkyně evropského kon- (Tottenham Hotspur) a Jese Pirri (Real Madrid)'
. . obratem.
po 8 bodech.
vyšší japonské vyznáme- tinedtu.

S P O R T O V C I R O K U 1968

Trnava v semifinále PMEZ ?

- - Ve zkratce - -

