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Boj o parlament

A n o , je pravda, že český národ nevyniká du
chem romantického heroismu, ale je také prav
da, že rubem toho neromantismu a neheroismu
je rozumová střízlivost, smysl pro hum or a kri
tický duch, jímž tento národ nahlíží i sama sebe, takže je jedním z nejméně šovinistických
národů v Evropě: vzepjala-li se rozhořčeně je
ho nacionální hrdost, znamená to, že byla straš
livě uražena; a znamená to, že její rozhořčení
není krátkodobé a prchavé jak cit, nýbrž tvrdo
šíjné jako rozum sám.
M ilan Kundera

P o vytvoření česko-sloveňské federativní republiky byl nabíledni problém, věděl i na to nevyslove
koho jmenovat předsedou Federálního národního shromáždění. Vůdcem né, nepomýšlím na od
Často si dnes klademe otázku, zda československý
Komunistické strany Československa je Slovák Dubček. Presidentem je ge chod z funkce (předse
srpen byl nevyhnutelný,.zda mu nebylo možné ně
nerál na penzi Svoboda — Čech. Ministerským předsedou je Čech — Čer dy N árodního shromáž
jak čelit, předejít. Dokonce i komunisté se chytají
ník. T ito dva Češi však nemají mnoho co mluvit do politiky. Jak Černík tak dění - pr.) ze zdravot za hlavu a bědují: Kdybych byl v ě d ě l. ..

O NORMALIZACI

Svoboda jsou vydáni na pospas výnosům Ústředního výboru Komunistické ních nebo jiných důvo
dů. Myslím si, že nemám
strany Československa, který vede Dubček.
frontu,
Spor o předsedu parlamentu je mcjžná aktuelní v Československu, ale právo. opustit
pomáhal
nám v exilu mnoho neříká. Musím e jen opakovat, žé Josef Smrkovský je kterou jsem
příliš vymáchán v stalinské lázni, než aby mohl vý,volat naše velké sympa form ovat na začátku le
tie. Snad jen že odpor proti jeho odstranění se stal symbolem odporu proti
Krem lu. N e b o se můžeme dohadovat, že se Dubček příliš spolehl na prů
myslovou inteligencí, tato podpora z různých dů|Vodů selhala, a jeho posled
ní naděje zbyla ve spojení s lidm i Smrkovského ražení.

O tom., že Dubček
prohrál svoji při, není
už mnoho pochyb. M y 
slící lidé budou ještě
moci uveřejňovat tu á
tam protesty proti vnu
cenému
režimu - více
nebo méně zastřené -,
ale to bude asi vše. Je
jich
dosavadní
úloha
skončila.
Cokoli může být udě
láno, záleží dnes na d ěl
nické třídě. Dubčekova
vláda je' si toho zřejmě
vědoma a proto je Smrkovský dneska středem
zájmu, i když lze těžko
pochopit, proč by se mě
lo přikládat tolik důleži
tosti
úřadu
předsedy
Národního shromáždění,
který byl odjakživa znám
jen jako "patentní l i 
šáci” .

Rozhodnutí o funkci
předsedy
Federálního
národního shromáždění
bylo uděláno zřejmě ui
před vánoci
loňského
roku.
Ani
.prohlášení
slovenských intelektuálů
ve prospěch Smrkovského rozhodnutí neovlivni
lo, Husákova skupina
vyhrála. President Čech,
ministerský
předseda
Čech, předseda N á ro d 
ního sromáždění musí

být Slovák, abychom si
v rámci sovětské inter
vence zachovali patřičný
podíl.
V e Večerní
Praze z
13.- 12. 68 řekl Josef
Smrkovský:
"A s i před deseti dny
jsem se nechal důkladně
: prohlédnout á samotné
ho mne překvapilo, jak
jsem zdravý. Pochopitel
ně celá rodina z toho má
radost. A le abych odpo-'

tošního roku. Naše d o
ba, to je boj, do kterého
se zařadily m ilióny lidí,,
a já bych je měl zradit?”
Musíme si srovnat to
to prohlášení se Smrkovského výzvou dělníkům
o několik dní později,
aby nestávkóvali, jestliže
Smrkovský nebude na
dále předsedou N á ro d 
ního shromáždění.
Smrkovský je dnes oslavován jako ' jeden z
předních
zástupců děl
nické třídy.
Je možné,
(Pokračování

na str. 2)

H ospodářské problémy v popředí zájmu čs. režimu

K rozpočtu na r. 1969

"M u sím vám říci, že nadcházející rok nebude snadný . . . Budoucnost své
vlasti vidíme 'v socialismů. Jiné cesty pro nás není. Vycházím e z toho, že
naší mezinárodní základní oporou je rovnoprávná spolupráce a spojenectví
se Sovětským svazem a druhými socialistickými zem ěm i. . . Můžem e se růz
nit -v názoru na to, co bylo dobré a co špatné. C o ale všichni potřebujeme
nejvíc, to jsou ne slova, ale skutky. Dnes je za
potřebí méně hesel, deklarací a fr á z í. . . , ale více
poctivé p r á c e .. . Rozhodující oblastí našeho živo
I v novém roce pokračovaly v Československu ta, která zvlášť naléhavě vyžaduje konsolidace, je
skoro zoufalé pokusy lidí zastavit nevyhnutelný vý národní hospodářství . . . Nikom u z nás se nelíbí,
voj — postupné pronikání sovětské moci do celého že řada výrobků není k dostání nebo že byla v po
života státu. Odpor intelektuálů, projevující se zvláš
<
tě na stránkách ěs. tisku, nepolevil, je jen ostraži slední době zdražena . . . ”

Manifest a realita

tější, ale hlavní váha odporu se přece jen přesunula
na dělníky, či — chcete-li — na lid. Zaměstnanci pod
niků posílali telegramy, varovali, odvážně kritizova
li směrem na východ, jak to kdysi dělali na pokyn
směrem na západ. Hrozby generální stávkou se zatím
neuskutečnily, ale přece vyvolávají v Praze i v
Kremlu určité starosti.
Dne 15. ledna, v předvečer zasedání ÚV KSč, kte
ré mj. rozhodovalo o novém vedení federálního par
lamentu, bylo uspořádáno v Praze shromáždění zá
stupců všech pražských skupin mládeže, odborových
organizací, svazů novinářů, spisovatelů, a dalších
organizací, kterého se zúčastnilo přes 1.000 delegá
tů. Byl schválen manifest, který odsuzuje okupaci
Československa a žádá návrat výdobytků loňského
“Jara”, zvláště svobody slova, a odstranění všech
škodlivých následků Srpnové invaze. Shromáždění
výslovně zamítlo návrh, aby byla v manifestu pone
chána obvyklá zmínka o “přátelství čs. lidu k lidu
sovětskému a ostatních socialistických států.”
Realitu dnešního politického života v Českosloven
sku připomněl však spíše ministerský předseda Čer
ník, který téhož dne varoval z obrazovek televizorů,
že vedení státu nepřipustí existenci politických hnu
tí, která by nebyla v souladu s nynějším režimem,
protože by se rozvratná politika mohla rozšířit do
nebezpečných rozměrů a končit další katastrofou stá ■
tu.
Realitu života připomíná i zpráva, že odvážný po
srpnový kritik poměrů, Emil Zátopek, byl zbaven
místa velitele tělesné výchovy Čs. armády. Je nyní
trenérem lehkoatletického odboru pražské Dukly.

Z novoročního projevu L. Svobody.

rresident
republiky
řekl tak čs. občanům jen
tó, co každý sám věděl
a jasně cítil. Českoslo
venský režim, který si je
vědom nemohoucnosti, s
níž by mohl přistupovat
v letošním roce k řešení
politických otázek státu,
a jeho občanů, snaží se
aspoň najít řešení k pal
čivým problémům ho
spodářským. Je to příliš
těžký úkol, protože oba
problémy spolu úzce sou
visejí.
Nespokojený,
nesvobodný dělník, inže
nýr, plánovač či učitel
mnoho nepřispějí k zlep
šení svých výkonů a tím
i celkové hospodářské
situace. Jejich zájem o
práci se tím nezvýší.
U volněn í nesmyslného
centrálního řízení, které

Leží přede mnou útlá knížka, stará, či vlastně
mladá, právě deset let. Demokratický manifest od
velkého českého novináře Ferdinanda Peroutky.
Autor v něm odhaluje, nejen zvrhlost komunismu a
komunistických vůdců, ale i smutné následky, které
sebou nutně nese komunistická 'teorie boje o moc ve
státě a ve světě. Knížka zřejm ě nevyšla v desetitisí
covém nákladu, v jakém běžně vycházejí propagan
distické brožury komunistických nakladatelství. Ško
da. Možná, že kdyby si ji byl včas přečetl oheň pat
náctiletý pražský chlapec, nemusel ležet na dlažbě
Václavského náměstí, zakryt zakrvácenou státní vlaj
kou. Kdyby si Manifest přečetl komunista Dubček,
snad by si byl lépe uvědomil, čeho se jedině může
nadít ze strany svých milovaných přátel. Jenomže s
knihami je to jako s lidmi: někdy kolem nás projdou,
aniž v ňés zanechaly hlubší dojem a vrátíme se k
nim až tehdy, kdy sami vyspějeme natolik, abychom
dokázali .pochopit moudrost a hloubku jejich myšle
nek.
Nebylo.náhodou, dokazuje nám- Peroutkův Mani
fest, že sovětský vpád do naší země nastal v okamži
ku, kdy lidé se začali veřejně ptát, zda opravdu, jak
se jim dvacet let tvrdilo, má strana patent na. ro
zum a tím i na moc a zda by nebylo načase roz
bít absolutismus vládnoucí menšiny vytvořením opo
ziční strany. Jen co se v tisku, rozhlase a televizi ob
jev ily první, b y ť opatrné, zmínky o vytvoření K lu 
bu angažovaných nestraníků, o nutnosti zrušit Lido
vé milice či dokonce obnovit bývalou sociálně de
mokratickou stranu, násilně připojenou ke komuni
stické, rozpoutala se bouře. “Načpak likvidovat Lido
vé milice, vždyť je potřebujeme!” křičel Dubček stej
ně přesvědčeně, jako před ním Novotný. Také akčni
program strany, ten program, jemuž byl pány z Krem 
lu vyčítán liberalismus a po jehož ideálech není dnes
pochopitelně ani potuchy, jasně prohlašoval, že ja 
kákoliv opozice je nemožná a strana si svou moc
nikdy nedá vzít.
“Nárok na neomylnost byl vznesen proto” , říká v
Manifestu Ferdinand Peroutka, “ aby byl jakousi
základnou pro užívání násilí. Lidé bývají ohroženi, ,
jestliže mezi ně přijde někdo, kdo o sobě praví, že •
ztělesňuje všechnu ctnost nebo všechnu pravdu. Už
několikrát v dějinách taková svrchovaná ctnost nebo
taková svrchovaná pravda byly provázeny nepřetr
žitou činností guillotiny. Rozpaky před užíváním ná
silí mizí, jestliže jedinec o sobě věří, že provádí ne
odvolatelný ortel historie. To dodává dobré svědomí.
A dolf Hitler pravil: “ Prozřetelnost zařídila, že iá
mám být největším osvoboditelem lidstva.” Italský
fašistický katechismus pravil: “ Musolini má vždy
pravdu.” A komunistická strana praví: “ Komunistic
ká strana má vždy pravdu.” Více než co jiného se v
těchto výrocích projevuje dobrá nálada toho, kdo má
moc. Kdo připustí, že se může mýlit, připouští zá
roveň, že nemá právo na absolutní moc. Komunistic
, ká diktatura je absolutní moc nad lidmi bez toho ab
solutního práva, které by mohlo být dáno jen abso
lutním poznáním.”

stejně nebude smět jít z
politických důvodů dost
daleko, a menší změny
jiných zkostnatělých opatření nemohou být samy o sobě dostatečným
lékem na kritický stav
československé
ekono
Je to řečeno naprosto jasně. Teoreticky se třeb 3
československému srpnu dalo předejít včasným po
mie.
žádáním o uznání /átní neutrality či jiným právním
Rovněž - hospodářská úkonem, prakticky to však bylo zhola nemožné, ne
pomoc Sovětského sva boť neomylná tyranie nebude nikdy takovým kro
zu, o níž -se opět jednalo kem podkopávat svou vlastní moc.
minulý týden v Moskvě,
může prospět jen krátko
době, zvláště když ji bu
de provázet další pevněj
ší připoutání českoslo
venského hospodářství k
sovětskému.
Nerozhodnost a ne
mohoucnost . vedoucích
politiků vyjádřil jasně i
ministerský předseda O.
Černík, když řekl na
(Pokračování na str. 2)

Ačkoliv milice nebyly rozpuštěny, opoziční strana
nebyla založena, dokonce ani Klub angažovaných ne
straníků nebyl oficiálně povolen, přece vtrhly do ze
mě ruské tanky. Pochopitelně. Tyran nikdy není
hrdinou. Bojí se. M á strach, že by ztratil otěže, svo
je pozice. Československo už sice zdaleka není hospo
dářsky kvetoucí zemí, jakou bývalo, ale pořád ještě
má pro tyrana cenu. Stále ještě má uran. Stále ještě
(Pokračování na straně 2.)
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STOP PRESS: Dne 17. ledna se polil 2Hetý stu
dent Jan Palach ha Václavském náměstí v Praze
benzínem a zapálil. Byl převezen do nemocnice v kri
tickém stavu. V listě, který byl u něho nalezen, je
Kohout tvrdil, že otáz poznámka, že více studentů hodlá protestovat po
spisovatel - komunista! ihodnějším odpůrcem kaPavel Kohout
"otevře-! binetní politiky a pře ka federalizace nemá být dobným způsobem proti omezování svobod v Česko
spojena s národnostními slovensku.

Boj o parlament
(Pokračování se str. 1)
že dnešní politická situa
ce v Československu je ným dopisem’’, který u-*
stvořena pro takového veřejnila Práce (27. 12.):
člověka,
který se ještě
"Z á k la d n í
argument
loni vychloubal tím, že je
srozumitelný:
není
byl "politickým koman- mravné, aby ve federali
dírem " pučistických zá zované ČSSR zastávali
vodních milic, které po Češi všechny tři nejvyšší
hřbily
československou státní funkce.
Pochopi
demokracii.
telné je i to,
že mimo
Když odborářský de diskusi stojí president L.
ník Práce otiskl průzkum Svoboda, jehož, jak ří
veřejného mínění, na o- káte, si slovenský národ
tázku, komu lidé dnes váží. A le všechny další
věří, byl Smrkovský na argumenty jsou více než
třetím místě (za Dubče- vratké . .
V další části

kem a S v obod ou ). A
koncem roku se prý u
Smrkovského dveří stří
daly návštěvy.
Dělníci
přišli gratulovat a osvěd
čit svoji, věrnost.

dopisu

Kohout dokládá:
"J e-li V á š požadavek
uplatňován teprve poté,

kdy
bylo plenem Ú V
K S Č schváleno obsazení
všech ostatních čelných
A ť tedy máme sami
funkcí, které mohl sou
jakékoli pochyby o Jose
druh Smrkovský
even
fu Smrkovském, zprávy
tuálně zastávat, budí se
z dom ova nás nenechá
přirozeně v miliónech li
vají na pochybách, že se
dí pocit, že jd e o smlu
stal symbolem odporu
venou hru, jejímž smy
proti okupaci země.
slem je dostat ze scény
K dyž dr. H usák mlu
muže,
který je nejroz-j
vil před vánocemi na te
levizi o změnách ve ve
dení státu při federální

soustavě,

odpověděl mu

svědčeným
zastáncem
Akčního program u stra
ny z dubna 1968 . . .”

"Je to devět měsíců,
s. H usáku, kdy jste na
mítinku ve Sjezdovém
paláci trpce konstatoval,
že slovenské orgány jsou
jen kulisa, která právem
budí národní nevůli. Po
devíti měsících musí Če
ši konstatovat totéž. Z a 
tímco Ú V Komunistické
strany Slovenska může
svou vahou usnést a pro
sazovat tak důležité roz
hodnutí, jako je obsaze
ní funkce předsedy Fe
derálního
národního
shromáždění někým ji
ným než J. Smrkovským,
je nám českým komuni
stům zakázáno
svolat
národní sjezd a musíme
snášet existenci admini
strativně
jmenovaných
orgánů, které z princi
pielních důvodů nemůže
me
považovat za svou
[reprezentaci . . .”

problémy, že klíčové po
zice nemají být obsazo
vány jen podle národ
nostního klíče. " V kritic
kých dobách není urču
jící národnost, ale lidské
kvality,
které prověřil
život.
T a k jsme my v
Čechách po Lednu přija
li A lexandra Dubčeka.”
Slovák Dubček má d o 
sud klíčové postavení v
zemi, které však není v
ústavě zaznamenáno
stejně jako jeho před
chůdci i on vládne ne
ustavil ě.
Typické pro situaci v
zemi je i skutečnost, že
se žádné noviny ani ne
namáhaly uveřejnit p o 
známku, že má být před
seda federálního parla
mentu volen parlament
ními zástupci
obou re
publik, že by vznikly se
bemenší pochyby o tom,
jak "v o lb y ” dopadnou.
-vm-

K rozpočtu na rok 1969

(Pokračování se str. 1) rá soustava už neplatí, mu o hospodářské situa
Štědrý večer v Čs. tele ale stále přežívá v praxi ci státu známo.
SWISS TRAINED
vizí:
lidí a působí na náš eko
WATCHMAKERS
Z a takových okolností
K.
E b n er
"M á m e nyní takovou nomický -rozvoj. N o v á lze též chápat rozpaky, s
19 York St.,
situaci . . .
Ekonomické soustava sice právně pla nimiž se tvořil a byl zve
Sydney
problémy byly ke škodě tí, ale ještě nepůsobí. Je řejněn státní rozpočet
vchod do Wynyard Sta.
to pravda, že se stále ješ na rok 1969. N a papíře
naproti pohyb, schodům) věci zatlačeny do poza
dí. N o v á soustava se stá tě vyhýbáme řešení váž je vyrovnán — příjem i
Telefon 29-7543
le ještě neprosazuje, sta ných konfliktů v ekono vydání činí 156,3 miliar
mice. Důsledné zavádě

Ukládejte u
” Státni“ ’ banky

Zaručena
vládou státu
Victoria
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

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

“fóríHRPA.
Opticai Service

dy Kčs. I z této částky je
zřejmé,
že se má jeho
řízení bude vyžadovat objem proti roku 1968
řešení konfliktní situace zvýšit o celou pětinu.
velmi důsledně . . .”
Takové zjištění v roz
ní ekonomické

soustavy

Černíkovi
musí
být
ovšem naprosto jasné, že
na "velm i důsledné’’ ře
šení není v satelitním Če
skoslovensku za nyněj
ších poměrů ani pomyš
lení.

počtu "kapitalistického’’
státu by bylo neklam
ným znamením, že lze očekávat inflační růst cen.
Pro potřebu veřejno
sti bylo velkékzvýšení vý
d a jů zčásti odůvodněno

Jiným dokladem ne okolností, že rozpočet
rozhodnosti byl projev pamatuje částkou
600
předsedy Ústřední rady miliónů Kčs na úhradu
odborů K arla Poláčka v nákladů a národů s re
Brně, který citovala P rá habilitací.
ce (29. 12.):
O
nevyhnutelném
"Ž á d á m e od vlády a
hospodářských
orgánů,
áby se lidem
otevřeně
teklo, jak budeme pokra
čovat dále a že chceme
dovést novou
soustavu
řízení až do konce . . .
Ekonomická situace bu
de,
stále
intensivněji

zvyšování cen se praví v
odůvodnění
rozpočtu
dost nenápadně:
" V roce 1969 budou
probíhat cenové pohyby,
které
přinesou
určitý
růst cenové
hladiny v
rozsahu předpokládaném

hospodářskou
směrnicí.
Tento růst bude kontro
protože ekonomika urču lován a zaměřen tak, aby
je možnosti pro realizaci byl zapezpečen růst reál
odborového program u a né mzdy o 2.5%. Bez
vstupovat

cílů . . . "

do

politiky,

zpružnění cen není m y
; A n i Poláček
není o- slitelná aktivnější mzdo
všem připraven říci li vá politika a celá ekono
dem otevřeně vše, co je mická reforma. Přitom íc

O norm alizaci
'(Pokračování se strany 1.)
A
má šikovné mozky. Ještě je co vysávat. Sovětský
svaz ztratil za posledních pár let víc kolonií, než si
mohl hospodářsky a hlavně politicky dovolit. Idea
“ všesvětového komunismu” se hroutí jako domeček
z karet. Odpadla Jugoslávie a Albánie, otevřeně se
brání Rumunsko a Polsko, v Maďarsku je komuni
smus udržován pomocí kanónů a v Bulharsku tvrdým
totalitním režimem. Z jediné sovětské bašty — V ý 
chodního Německa — utíkají lidé v hrůze a jsou
stříleni na hranicích. Tak to dopracoval komunismus.
Kdyby mu odpadlo Československo, kdyby se odvrá
tilo od tvrdé cesty socialistického nedostatku a bídy,
íbdpadl by tím zároveň ochranný kus země u ruských
hranic a Sovětský svaz by byl vystaven bezprostřed
nímu náporu demokratických myšienek, jimž by se
'už nedalo dobře čelit ani výhrůžkami, ani samopaly.
Ba, bylo svrchovaně nutné rozdrtit tu malou zemič
ku, která se pokoušela oprášit pošlapaný prapor vo l
nosti!
Vyprávěla mi známá, která odjížděla z Českoslo
venska teprve začátkem prosince, jak pokračuje
“ normalizace poměrů” v Československu. V podniku,
kde pracovala, se v listopadu, měli volit noví zástup
c i do odborových a stranických orgánů. Kandidátka
přišla jako obvykle “ shora” a ačkoliv s ní nejméně
150 ze 180 voličů veřejně nesouhlasilo, kandidáti V.
“ tajném hlasování” prošli. Když lidé žádali o kontro
lu regulérnosti voleb, byla žádost zamítnuta. Studen
tům, kteří se před 17. listopadem shromáždili v po
sluchárnách škol k protestním stávkám, byly pře
čteny výhrůžky “vrchního vojenského velitele” . “ Starokomunisté” typu Indry a Mesteka pořádají pod
ochranou samopalů proti vůli celého národa své
sjezdy a diktují, kdo bude sedět v kterém řídícím
orgánu. Pod rouškou-národního sebeurčení se syno
vé Svatoplukovi do sebe zakousli tak pěkně, že si
dr. Husák a soudruzi v Moskvě, kteří řídí jeho kro
ky, mnou radostí ruce. Bylo vyklizeno a ruskými vo
jáky obsazeno 12 největších kasáren. V republice zů
stalo na 100.006 okupantů. Okupanty je ovšem nutno
živit a tak se ruský Ivánek pěkně cpe českým mlé
kem a strdím, zatímco před prázdnými obchody če
kají na sůl a mouku české a slovenské mámy. Jak ří
ká Peroutka: “ Sláva, socialismus zvítězil, člověk si
už nemůže koupit, co potřebuje.”
Není pochyb o tom, že “normalizace” bude tímto
způsobem pokračovat. A protože touha po svobodě
se nedá znormalizovat tak, jak by si to představova
li moskevští i pražští vládci, kasárna budou hostit
■samozvance asi dost dlouho. Nezdá se však, že by se
toto řešení ruským vojákům příliš zamlouvalo. Vo
ják, který spáchal sebevraždu na nábřeží před budo
vou ÚV KSČ, nezůstal sám. Množí se zprávy o dal
ších sebevraždách, protože i nevzdělaným barbarům
ze sovětských stepí začíná docházet na rozum, že v
naší zemi jsou nenáviděni a že si svůj poznatek o de
mokracii navíc “ vy p ijí” , až se vrátí domů a vláda
je bude izolovat, aby nemohli roznášet demokratic
kou nákazu. Nakonec to ovšem nebude stejně nic
platné, protože tahle nákaza je mnohem přenosnější
než chřipka.
A proto ještě jednou s úlevou cituji Demokratický
manifest. Peroutka píše: “ Demokracie nemá pozice
jen na jedné straně železné opony: celé podsvětí utlačoyaných zájmů a potlačovaných citů v komuni
stickém světě jí přátelsky vyjde vstříc. V sovětské
říši dělnictvo má zájem na demokracii: učinilo do
statek zkušeností, aby poznalo, že není prospěšné pro
jeho pracovní poďřmnky a pro jeho životní úroveň,
jestliže vláda o něm jednostranně rozhoduje. Sedlák,
s jehož existencí bylo nesčetněkrát krůtě experimen
továno a který viděl mrtvoly svých příbuzných ležet
na návsi, zná ještě lépe cenu nezávislosti na jedné
dogmatické vládě. Nová inteligence jako celek má
zájem na demokratizaci: je jí sebevědomí je zároveň
' vzděláním probuzeno a absolutismem drceno, dokud
podléhá politickým rozkazům jedné skupiny, nemůže
vykonávat své povolání podle svého svědomí. Věříc
v přirozenost, demokracie čeká rozumnou dobu, až
se přirozenost rozvine a věříc ve vývoj, povoluje mu
dosti dlouhou lhůtu, aby se projevil.”
Vlna, odporu
proti okupaci
Československa,
která se projevila přímo v zemích okupantů, svědčí
o skutečnosti, že vývoj se začíná projevovat a přiro
zenost rozvíjet.
Marcela Čechová
tvorbě cen jednotlivých
výrobků nelze postupo
vat nechanicky, nýbrž je
třeba při ní přihlížet k
h l e d i s k u rovnováhy
trhu . : .
-sv-
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- 3 Ostrá reakce dělníků, novinářů, mládeže aj.

Názory Vasila Bilaka

yhplnú- daly a pro .pohra zájjitoVáíh'Vojenská
niční státní statky. Žíska- celář presidenta ťepublin^ijracpvpíci .budou před-; ký.Y.^čele .■.ý:...nhěeim.kem .
O rgán Komunistické strany Spojených států D aily W o r ld uveřejnil před
časně", propuštěni-' z e 'ž á - j měnbvaným presidentem _
kláďní služby k T. červnu ; repubriky.' ’ " - ’
' ’■’
vánocemi první ze tří článků W . W einstona o situaci v Československu.
tE.->- '
v:':.-;
ýv
— Národní umělěc Laco' Podle W einstona řekl Bil’ak v rozhovoru, že "existují v K S Č rozdíly v ná
- ^ 4 ČSSR navázala -znpvu .Noyomeský. převzal
22-.;
diplomatické „styky.,š-.; Pe- 12, z rukou. A . Dubčeka zorech, ale přes tyto rozdíly, které bývají často velmi ostré, sjednocuje nás
r u .'...
. Řád-,. Klementa Gottwalda rezoluce listopadového pléna. Lze říci, že ve straně se projeví rozsáhlý pro
r - R 70. výročí čs.' kině- ’ zá’: húdcivárií socialistické.', ces diferenciace. Lze očekávat, že někteří nebudou souhlasit a ze strany vy
matograíie byto uděleno ' vlasti. ?. ■: - - *' '
stoupí. Ž á d n é neštěstí.’’
,
několik vysokých-1státních w-.r Práce ■. uveřejnila 16.
Podle referátu Lidové nou. V některých přípa paganda a že to potrvá
vyznamenání;. .láezi,, po.yý-. prosince, dopis v3\lilana
12.) dech může k něčemu po nějaký čas, než se to na
mťnárodními ůihělci jsou Éuébia O. Šikovi do Švý 7 demokracie .,(1.9.
še. ' ■
— Ministr spravedlnOšti Ján Kadár, Elmar KIos a car a 23. 121 Aikovu od B il’ak také tvrdil, že dobnému dojít v důsled praví. K dyby strana byla
dr. B. Kučera, - ministr Palo B ielik,.mezi příjem pověď. .-.šik vysvětluje, "značný počet novinářů ku toho,
že sdělovací jednotná, nemohlo k to
vnitra J. Pelnář a.-náípě- ci Rádu práce dr. F. Pa v proč. 'nepřijel na zasedání
prostředky
překrucují
si mu dojít. N en í však je d 
á
vzdělaných
lidí
ještě
stek pověřence ŠNR pro ■líček^ '::A . ' Poledňák' a K. ÚV KSČ, zmiňuje se o
nolitá a není to také děl
Spravedlnost, dr. V. "Már Zeman, "zasloužilými ■'u- prohlášení ' předsedy ÚK stále’ pokřikuje a zastra tuaci.’ ’
dař- podepšáil 27. prbsm- mělci se stali haj. Zbyněk R K o zavedení -šetření -u šuje jiné .' . . M yslím, že
D odal, že se "m arxi nická třída, která d o 
ce “ dohodu” o převodu Brynych, .Lad. Ilelge,. .V. členů stranyt ,kteří- zůsta závažné ústupky nám ne stická výchova v dílnách vedla revoluční přeměnu
li v ..záhraničí..a dál. říká:,
Sboru nápravné výchovy •Jasný a K . Kachyňa. ůpomohou; Musíme ideo neprováděla a došlo k z r. 1948.”
z
rezortu .rninisterstvaS 5— Ráda pracujících ško: ‘V ím i že še nejen pomě
omylům,
vnitra do kompetence mi-f 'dovky zvolila novým ' ge ry, 'ale hlavně všechny logicky" obhájit otázku dogmatickým
B ď a k asi hrzy poznal,
desorientovaíy že přestřelil. D ne 20.
nisterstva spravedlnosti a, nerálním ředitelem----inž; podmínky, -. které' existo socialistické demokracie které
dohodu o součinnosti me-'; Jana Martiňáka. Požádá- valy; před srpnem, změni proti jejich buržoaznímu :mnohé dělníky, zejména
prosince uveřejnilo Ru
zi Sborem nápravné vý- -la! pak ministra těžkého ly. Vím. oyšem také, jaké
chápání demokracie - a pod vlivem hromadných dé právo na sedmé stra
chovy a 'SXB. J. Pelnář průmyslu abý M.artiňáka podmínky musí existovat
řediteli
přitom zdůraznil, - že tó. ve sniýslu" platňýéh záko k tomu, abychom to, co proti jejich profesionálí- sdělovacích prostředků, ně jeho dopis
n ení, formální, akt, že; nů- jmenoval. Rada pra jsme si předsevzali, mohli smu. V zájmu hladkého ;které jsou pravicově o- Č T K , v němž reaguje na
“ smyslem obou dohod je cujících- je, samosprávným uskutečnit. . . ” Práce u- vývoje je nutné, aby irientovány.’ ’
referáty
shora uvede
zkvalitnění a prohlubová orgánem pracovníků Ško- veřejnilá,též dopis, Šikpva strana měla hromadné
M ladá fronta napsala ných tří listů a Práce.
ní práce ná ,;tómto’ úseku” . |dpýký.' Š . novým gen. ře- sy-ná jiřho, který tvrdí,
sdělovací
. prostředky v obšírném referátu, že Pro tón a obsah jeho vy 
— Podlé návrhu zákona- iditelěm " Uzavřela přacov že prof. Šik “již před ča
pevněv.
ruce.
Musí k to iBďak prohlásil,
ní
smlouvu
na
6
-let.
*
semžádal
o
roční-nepla
že " v jádření je příznačná ta
SNR ■o zřízení minister-'
mu d o jít ve velm i krátké předvečer zasedání Ú V to pasáž:
stev a. -jiných ústředních;! ■— V Praze zemřel .univer cenou. dovolenou”-.
orgánů státní správy-SIo-1 sitní profesor dr. iijg. Oto — ! Dne 25. prosince, zem době, nráme-li uskuteč K S Č - vytvořily
reakční
"N ěk teré výroky fo r 
venské socialistické ,re-!; Hynie, přední čs.' hydro- řel ve ! věku 77 let Josef nit revoluci.” .
síly napjatou situaci jak
.geolog.'
'
Kroshař,
člen,
ÚV
KSČ
mulované jako mé odpo
publiky utvoří -se míní-.;
Svobodné slovo
(19. ;doma, tak i v- zahraničí,
sterstya .plánování, finan — Dne 17. 'prosince bylá jeden z předních stářých
vědi, jsou přinejmenším
cí, průmyslu, zemědělství v Praze - ustavena--- nová komunistů. Dubček, který 12.) referovalo, že podle áby ovlivn ily průběh a nepřesně interpretované,
a výživy, dopravy, pošt a — akcio.yá., společnost, jTeeh- jinak zůstává, nyní v ,po-.; Biilaka "některé bude výsledky -pléna. Byly or
telekomunikací, výstavby •n o e # o r ť ‘ í Výtv6|ilo,1' dl za.dí a na, veřejnosti.tak nútijo': podepřít ; vzhle ganizovány provokace a zkreslující, ba . mohou
vést i k nesmyslným, ja
řka “• névysťupuj é, poslal
a techniky, práce a' -so- (celkem ŮÚ-pódniM: -■ t t
chabému .skandály.” M lu vil i o
V Praze zemřel ve yě- dětem a sestrám Krosna- dem k jejich
ciálnch věcí, -vnitra, ob
koukoli logiku postráda
chodu, stavebnictví, les )ku 81 le ť bývalý člen .či řovým šoůstráštný \eleg-' marxistickému vzdělání. f nejhorších pravičácích jícím i historickou prav
ního a vodního hospodář nohry N D " Jiří Steiniár.' ram, •
A le dokážeme to. U v e d l ,a protisocialistech, kteří
tvrze
ství,... školství, kultury a Po sm rti' byl prohlášen — Lidová demokracie na- též, že "p ro jevy studen křičeli nejhlasitěji.” O d du popírajícím
ním.”
psala , 27. 12.,. že bývalý
spravedlnosti. Mimoto, se národním -umělcem,
tů byly povzbuzovány soudil jm enovitě Kamila
zřídí: "Slovenský ■statistic — V j ugoslá vské ’ inýestič;; šéf České filharmonie K a 
V ýro k o dělnické tří
ký úřad, Slovenský ceno ní bandě vB ěléh řadě by rel Ančerl napsal šéfovi profisocialistickými sila W intera, Slávu Volného dě v r. 1948 a "dnes "p o 
dohoda: o ostravské filharmonie dr. mi dotňa i v zahraničí. á jiné,, které výslovně
vý úřad, Slovenská sprá la pódepsána
opravil” takto:
že oděj el Je 'možné, že studenti pejmenoval.
va geodézie a kartografie,. založení ..jugoslávsko - čs: O. Trhlíkovi,
"Ř ekl jsem, že třeba
konsorcia
pankj
které
bu-do Kanady .jen n a léčení
Slovenský, geologický ústrhnou také některé d ěl
O studentech dokonce brát v úvahu, že dřívější
řád, ■Slovenský "' bánský, de organizovat, .společné: a že se v lednu vrátí dó.
níky. V e své většině sto tvrdil, • že je "dlouho
dlouhodobé Evropy.
úřad, Slovenský úřad prd financování
klasická struktura dělFEI/HD jí dělnická třída za stra -klamala .tmržoazní pro
tisk a informace, Sloven průmyslové?‘ koÓpěiacě' &■
(Pokračování na str. .4.)
jiné.
akce*podnikůobbú‘
ský úřad bezpečnosti prá-,
.
- - •- v; •;
ce & Slovenská komise zemí. ■ pro vědecké hodněstiv ’
— Oprávnění k samostat
— .Dne: '28.' prosince-tpře-j né činnosti v zahraničnímdal Jozef Lenárt blaho obchodě dostaly podniky.
přejný doípis ÚV KSČ Ji Koh-í-bóor v Č. Budějo
'K rížá vo ZV áze ; slovenských -spisovatelův
Štefan Ž áry .
Členstva v predsedníctve sa ne
římu Henidrychovi k jeho vicích,' strojírny ;a smal
56. narozeninám; • B ez' tovny Omnia v Bratislavě, . (Z S S ), sposobená. zastavením jeho týždenníka
vzdali Peter Karvaš,
Pavol Števček, Dominik
srpnové invaze by Hend- Čs. hudební nástroje v
Kultúrny život a zdržováním registrácie nového
Tatarka a Ladislav Ťažký. Tým 13členné před
rych tuto gratulaci ij.ed.Q- Hradci Kr., Sigma v Olo
Literám eho života pod védenícft, áké si spisosednictvo. Z S S přestalo fakticky existovat’.
stál.
mouci, Chirane ze Staré
vátelia sami želajú, dosiahla vrchol před Vxano— Uštávujícím kongresem Ture, 'Závody "silnoprou
Pretože zjazd slovenských spisovatelův je plá
íáami. Aktív Z S S dna 13. decembra p řijal p o d ťa
Sdružení organizací dětí dé elektrotechniky-Praha
novaný na kóniec januára 1969, výbor Z S S
a..mládeže ČSSR, - který a podniky míst. hpsp.,Trir
R udého práva zo 16. decembra rezolúciu-, v kto"nepovažoval za potřebné volit’ nové předsed
skončil v Praze dne 20. 'g a z Horních Počernic.
rej žiada predovšetkým povolit’ vydávanie týžnictvo’’. V ý b o r převzal "ú pln ú zodpovědnost’
prosince rar., byl konečně — V loňském roce vzrostl'
za vedenie zvázu do zjazdu” . Z a úradujúceho'
likvidován" ;Čs,. svaz mlá počet ■bohoslovím.' Celkem “ . denníka Literárny ž iv o t " V případe, že Sloven
ský úrád p re tlač a informácie z akýchkol vek
deže, Rada nového: Sdru : je na . CM F -v Litoměři-předsedu Z S S zvolil Ivaná Kupca a za úradužení je složena tak, že z cích. .161 .bohosloyců, v .
dóvodov hade naďalej oďmietať registřáciu Lijúcich
podpredsedov Antona Hykischa a L ad i
ročnících '■ terarneho života” — hovoří sa y rezolúcii ;—
každé organizace přítom ; jednotlivých _
slava Ťažkého. Nakoniec rokoval výbor Z S S ó
‘
né
jednání' 'národijjjjo, ' průměrně přes 30.
"aktív slovenských spisovatelův sa týmto uznáuznesení aktívu,
ktorý mu uložil "n a prvom
kongresu jsou' 3 zástupci. — Čs. egyptolog' prof. Z. ša
pokračovat' vo vydávaní Kultur něho života
Žaba-.
zakončil
již
8.
vý
Předsedou rady Sdružení
mieste postarat’ sa o urýchlené vydávanie zvábyl na 2 roky -zvolén pravu do ' Egypta, kde • ód L jam iára' 1969 . . i Slovenskí spisovatelia
zového týždenníka” , a po rozsiahlej diskúsii sa
ovšem dr. Z. Vokrouhlic- pracuje na odkrývání Pta- , zh o ý u ’’ vyhlasujú,. lž e zotřyávájú na zásadách
rozhodol "urobit’ praktické kroky” na jeho íeaký, místopředsedou s pro sepseovy hrobky v Ábuobřadného, procesu,: který sa v Československu
dětské
organizace- 'O . : siru'hěďaleko Káhýry. '
lizáciu. '
ro zv in u tp o jam rári 1968:”
Kryštofek * . (organizace — .•-NS -přijalo ■návrh -zá
Otázkou nevychádzania spisovatel ského týž
Pionýr) a za organizaci kona o městě Brnu, podle
• D ň a 18. X I L žásádal výbor Z S S . P o d ťa sprá
mládeže J. Hochhian (č e  kterého bude město řízeno ,. vy ČSTK, odtlačeněj v Pravdě z 19. decembra,
denníka sa o. i. zaoberál na svojom zasadnutí
ská " táborová' -unie). V ý přfmp víádou České sociadňa 20, decembra v Bratislavě aj Koordinačný
sa předseda Z S S M iroslav V álek hned na zakonným ; tajemníkem je rlistické republiky a v če-‘
výbor sloýenských tvořivých zvázov, združujúčiatku
zasadnutia
vzdal
funkcie-'
předsedu,
čle
■le. jeho N V bude -primá
M. Hlásek.
ci Z v á z y slovenských architektov, divadelných
na předsednictva i výboru Zvážu. P o ňom se
— V.armádě se.provádí tor
opět nábor pro uranové á " — Kancelář .presidenta ' vzdáli členstva v predsedníctve i vo výbore Staumelcov, estrádnych umelcov, filmových a terepubliky byla přeorgahilevizných
umelcov, novinárov, skladatelův, spi
' nislav Šmatlák, Vojtech M ihálik, Ladislav N o D Ě K U J E M E V Š E M zována. V jejím Čele bude
sovatelův
a výtvarných umelcov. Koordinačný
vomeský
a
Vladim
ír
Mináč.
Členstva
v
predstátní tajemník presidenta
čtenářům, kteří posílají .. republiky,.-který bude -0-:
výbor sa "p ln é postavil za rezolúciu aktívu Z S S
sednictve Sa Vzdali Alexander Matuška a Pavol
výstřižky, upozornění ‘a práněn . zúčastňovat,.. se
z 13, decembra 1968 a písomne požiadai pří
'H o ro v i'
-V. ) :■
zprávy k: otištění á
schůzí federální vlády.
slušné orgány o urychlené odstranenie preka•. :So žřýtelíom,"na. tútp, situáciu -v .predsedníctve
kteří propagují Hlas' Úkblý presidenta- -řepubžofe
vo vydávaní časopisu” . (E u d , 21. 12,) F E T
vzdali
sa
členstva
v
predsedníctve
Jozef
Kot
á
liky jako Vrchního veliťé- •
domova.
I le ozbrojených s il. bude '
— Loni výfpfc '.y ^elant-‘
rišské edici Odkazy p o
krokových osobností naší
minulosti dvě vydání stu
die filosofa M. MachoVc’e
o . T. G.-Masarykov-i á -v
témže nakladatelství Ma
sarykovy Ideály Humanit
ní, " jim iž byla ' zahájená
ediční řada nazvaná Če
ské myšlení. Nakladatélství Svoboda vydalo Mni
chovské dny dr, E. Bene

Kríza vo ZSS
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HLAS

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádáiií

cr. Jonas & Victoria Sts., Rlchmond, Vlc.
Telefon: 42-4782
'nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vlc. (314-6281)

M A L ÍŘ S K É A N A T Ě R A Č S K É P R Á C E

spolehlivě a výhodně provede
kdekoli v Melbourne

J. MEL1H
61, Wardale Rd., Springvale Sth., Vic., 3173
telefon (po 6. hod. večer): 546-0503

Kukátko do ČSSR
ODVÁŽNÝ PROJEV
Kruh nezávislých spisovatelů, shromážděný na své
schůzi 16. prosince, vyslovuje svůj rozhodný nesou
hlas s množícími se projevy kabinetní politiky, s cen
zurou a s její protiústavní praxí... Pokládáme pra
xi kabinetní politiky za kořen všech podstatných
problémů dne. Je to kabinetní politika, která zne
možňuje oboustranný tok informací. Je to kabinetní
politika, která vyvolává neklid vě společnosti, pro
jevující se mimo jiné znásobeným tlakem na hospo
dářské mechanismy. Je to kabinetní politika, která
vytváří ovzduší politické apatie, proti níž burcují
politikové paternalistickými projevy, jimiž ji ovšem
jen utvrzují. Je to konečně kabinetní politika, která
znemožňuje vedení státu vyrovnat se s přirozeným
procesem diferenciace, který po srpnu nastal, a vy
tváří situací, kdy se diferenciace může proměnit v
rozklad. — Naše obavy potvrzuje skutečnost, že po
dobná vystoupení tvoří v našem politickém životě
doprovodnou clonu ke stále častějším projevům po
hrdání veřejným míněním. Souběžně s tím se množí
porušování jedné ze základních zásad, k nimž se
všichni čelní politikové v průběhu polednové obro
dy hlásili, totiž zásady rovnoprávnosti straníků a ne
straníků. Zásadu rovnoprávnosti všech členů naší
společnosti nemůžeme opustit a trváme na tom, aby
byla respektována ve všech oblastech našeho živo
ta, zejména při obsazování všech, tím spíše význam
ných funkcí a míst. Za dnešní projevy zpětného spo
lečenského pohybu již nesou odpovědnost občané té
to žerně. Kabinetní politika a cenzurní zásahy už
neslouží k zamezení projevů, které by komplikovaly
zahraniční jednání, ale v první řadě vytvářejí volné
pole působení regresivním silám doma, silám, které
se mohou uplatnit jen tam, kde je omezována občan
ská aktivita a znemožněna celonárodní účast na tvor
bě politiky. Domníváme se, že je to politika svrcho
vaně nebezpečná, protože může po hospodářském
rozvratu vyvolat i rozvrat politický. Takovou per
spektivu odmítáme. Chceme všemi silami podporovat
politiku otevřenou, politiku demokratického sociali
smu a plné občanské účasti a spoluodpovědnosti.
Kruh nezávislých spisovatelů,
Svobodné slovo, 19. 13. 196
INFORMACE O STÁ TNÍM OBČANSTVÍ
i Od 1. ledna 1969 vznikne dvojí státní občanství —
V jedné z obou náťodních, republik a současně i ve
federální ČSSR. Státní občanství se určuje podle mí
sta narození. Státním občanem ČSSR se stane ten,
kdo získá státní občanství jedné z národních repub
lik. Pozbude-Ii někdo státního občanství jedné ná
rodní republiky, ztratí také občanství ČSSR. Kdo na
bude občanství jedné národní republiky, pozbude ob
čanství druhé. Zákon pamatuje i na určení občan
ství osob narozených v cizině a na další případy.
Rudé právo, 20. prosince 1968
VOLBA ČESKÉ NÁRODNÍ
TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE
; V sále pražské Lucerny zasedalo 9. prosince více
než 1.000 delegátů (992 s hlasem rozhodujícím) z
českých a slovenských okresů, sekcí a odborů ČSTV
a četní hosté. Byla zahájena dvoudenní celostátní
konference ČSTV, jež má v pravém smyslu slova hi
storický úkol projednat přestavbu jednotné tělový
chovné organizace v Československu, upravit orga
nizační řád a zvolit ústřední výbor České národní
tělovýchovné organizace . . . Hned po zahájení a
schválení pořadu se už při volbách jednotlivých ko
misí ukázalo, že jednání nebude ani snadné, ani jed
noznačné, že je dosud mnoho nevyřešených a neprodiskutovaných problémů. Že zkrátka je nutné začít
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V e stínu čs. krize, v obavách p řed válkou n a Středním východě

Velký výběr vín, U b o rín m piv*

J. KINDA & C0.. PTY. LTD

DOMOVA

Valné shromáždění SN
D vacáté třetí řádné zasedání V aln éh o shrom áždění Spojených národů
opětovně udělalo na pozorovatele dojem neskutečnosti, jakoby se konalo
ve světě jiných realit, neý jso u ty, které známe. T o sam ozřejm ě platí n e j
více 6 p řípadu Československa, který nebyl na p ořadu jedn án í, ale o kterém
se hodně m luvilo. Státy, které se účastnily invase do Československa, byly
za to ve většině p ro jevů jve V aln ém shrom áždění odsouzeny, a jejich p řed 
stavitelé nedostáli pozváni na četné r e c e p c e a m ožná také opravdu ztratili
na vlivu . . . A č ovšem tak velká sovětská ochota použit ozbrojené síly m ohla
na některé diplom aty udělat silný dojem , a jin í to zase nepovažovali za zá
ležitost, kterou je třeba příliš se zabývat.
|
N ap řík lad
zástupci
některých
afrických
a
asijských států, kteří se
takřka plně soustřeďují
na problém jihoafrické
ho apartheidu, rhodéského rasismu, zbytků zá
padního kolonialismu a
tak podobně.
M nozí z těchto diplo
matů - a také jiní - bez
ohledu na svůj postoj ke
zbytkům
západního

opravdového
kolonialismu

ský návrh z roku 1962,
aby se vypracovalo a při
jalo sedm. zásad meziná
rodního práva, jako je
zásada sebeurčení, zása
da nehrozit použitím sí
ly a nepoužívat násilí,
zásada nevměšování, zá
sada svrchované rovno

právnosti; o tom všem
konstatovat,
žc ' nyní ve V alném shro
V oblasti mezinárod nutno
ního odzbrojování rov byla záslužná a platná. máždění hovořil clen če
delegace
něž ve V alném shromáž N ik d o však nenavrhuje skoslovenské
dění foukalo
současně zřízení takových sborů, -\Stanislav M yslil - který
hořké i studené, když se které by měly za iikol -j í; se však vůbec nezmínil
z jedné strany ozývala a byly k tomu vybaveny o současné realitě v Če
chvála smlouvy o neší dostatečnou silou - vy skoslovensku!
dodržováření jaderných zbraní a nucovat
Celkově však uplynu
Charty
Spojených lé
z druhé strany vysvětlo n í
zasedání
Valného
vání, proč ten který stát národů, zejména jejích shromáždění Spojených
se zdráhá smlouvu po- ustanovení o nepřípust národů probíhalo do vel
depsat: v obavě, aby se nosti agrese a vměšování ké míry ve stínu česko
tím natrvalo nepřihlásil do vnitřních záležitostí.
slovenské krize. A ovšem
N á v rh ustavit vysoké .i ve stínu války a h lado
k postavení druhořadé
ho komisaře Spojených moru v Biafře a v oba
ho státu.
P okud jd e o práci mí národů pro lidská práva vách, aby nevypukla no
rových sborů či pověřen byl předložen; ale nebyl vá' válka na Středním vý

i smýšleného neokolonialismu - tlačí na západní
státy, aby poskytovaly
vývojovým
státům více ou Spojených národů,
hospodářské
pomoci a jako je Gunnar Jarring
na Středním východě,
více v nich investovaly.

schválen.
N a pořad jednání se
však dostal českosloven-

N Á Z O R Y V A S IL A BIL A K A

chodě.
Tyto prvky v ovzduší
byly tak silné, že se ten
tokráte
ani mnoho ne
mluvilo o válce ve V iet
namu.
H anuš H ejn ý,
N e w Y o rk

(Pokračování se str. 3) vlastně proti své vůli, nýbrž z jakéhosi stavov
nické třídy byla naruše kteří se m ohou dát p o ského hlediska. . . ’
Reakce na Bil’akovy
na. Značný počet vyspě měrně lehce ovlivnit.”
by vyšlo hodně "pravi
výklady
a vysvětlení by
lých dělníků
přešel ze
O
"kulturní frontě’’
čáků” . A si
pět milió
závodů na odpovědná prý prohlásil, že je tam la rychlá a prudká - byl nů . . . ”
ze
všech
místa, někteří odešli do "nem alá skupina
velmi odsuzován
Kováči řekli svůj ná
stran.
N
a
p
ř.
M
lad
á
fron 
důchodu, jiní k němu aktivních lidí, kteří vy
zor veřejně už den před
nemají daleko a jejich tvářejí psychózu strachu ta otiskla 21. 12. prohlá tím. Práce z 20. 12. pí
aktivita
je v důsledku vůči jiným. Jejich he šení delegátů sjezdu mlá še:
toho malá. N a druhé slem je nevydat ani jed  dežnických organizací, v
"D elegáti I.
sjezdu
straně přišli do závodů nu pozici; vystupují ni němž se říká, že se de Českého
odborového
komunisté, legáti seznámili s názory svazu pracovníků kovo
mnozí
lidé
původně koliv jako
V . BiTaka "s hlubokým
průmyslu,
zastupující
vskutku znovu, od zakladu, že je potřebné věnovat nesouhlasem a rozhořče
950.000 kováků, adreso
nedořešeným otázkám nejen čas k diskusi, ale i ním” a že jeho uveřej
ostrou výměnu názorů. . . A tak po bojovém hlaso něnou opravu považuji vali V . BiTakovi otevře
ný dopis: - - vání se vyslovilo 473 delegátů pro veřejné hlasování,
za "naprosto neuspoko
373 bylo pro tajné hlasování a 7 delegátů nehlasova
- Pane Vasile B ď aku,
lo vůbec. . . Když se volili členové volební komise jivou” .
chápeme,
že jste své ná
pro volbu ústředního výboru České národní tělový
Práce (21. 12.) píše,
chovné organizace, bylo v sále jako v úle . . . A tak že z interview V . BiPaka zory uveřejnil v americ
obvykle snadný ceremoniál trval tři čtvrtě hodiny,
číší "smutek osamělosti” . kém listě D aily W o rld ,

než mohl předseda ÚV ČSTV doc. dr. Emanuel Bo
sák přednést hlavní referát, nazvaný: češi a Slováci
společně zá jednotnou demokratickou organizaci tě
lesné výchovy, sportu’ a turistiky...
v
Zemědělské noviny, 10. prosince 1068;
PRAVDA KOMSOMOLSKÉ PRAVDY
Zpravodaj Komsomolské pravdy V. Bolšakov...
uveřejnil 22. prosince ve svém listě rozsáhlou repor
táž z Československa- Z rozhovoru s místopředsedou
podnikového výboru KSČ VŽK G A Helštýnem V.
Bolšakov cituje: “ V době studentských nepokojů
přicházeli k nám do kombinátu studenti a pokoušeli
se přimět dělníky ke stávce. Dělníci je však vyhnali
z dílen. Domníváme se, že takové akce narušují jed
notu strany a země a nemohli jsme je podpořit. N e
jdeme s těmito mladíky, aie se zdravými silami ve
straně, které jsou za přátelství se Sovětským svazem
a ostatními socialistickými' zeměmi a za socialismus
v Československu.” —< Místopředseda podnikového
výboru KSČ A. Helštýn řekl 37. prosince redaktoru
ČTK v Ostravě, že zpravodaji Komsomolské pravdy
žádný rozhovor neposkytl. Odpovídal pouze na někte
ré otázky zahraničních novinářů při besedě. V žád
né odpovědi však nic z toho, co A. Bolšakov uvedl,
neřekl. Podnikové výbory KSČ i ROH ve VŽK G za
ujaly naopak stanovisko ke stávce studentů a vyslo
vily s nimi solidaritu. A. Helštýn rovněž popřel, že
by studenti nabádali dělníky ke stávce. Přišli jen
vysvětlit své požadavky a našli tu pochopení . . . Zdů
raznil, že akci uvítal jako projev politické aktivity.
Lidová demokracie, 38. prosince 1968

"Am erický čtenář se o d 
tud doví, že pravice je
prý u nás ještě velmi sil

protože u nás - kromě
proslulých shromáždění
v Čechu a v Lucerně ne
bo novin Z p rá v y či vysí
lačky Vltava, není plat

ná. A kdo je ta "pravi
ce” ? Je to, no ovšem,
"značný počet novinářů
a vzdělaných lidí” , který
prý
"stále pokřikuje a
zastrašuje jiné’’. T i no
vináři a vzdělaní lidé, to
musí být ale netvoři.
Tanky nemají, nikoho
nemohou ani zatknout
ani mučit, a přece za
strašují. A koho? Prý
"zdravé síly” . A
kdo
jsou ty zdravé síly? Stu
denti to nejsou, ti jsou
prý oklamáni buržoazní

"J ak o zástupci, milió
nové obce českých ková
ků prohlašujeme, že náš
sjezd byl ve znamení vý
razu solidarity s poža
davky Dubčekova akční
ho program u a s 10 po
žadavky vysokoškolských
studentů, s
listopado
vým prohlášením spiso

propagandou. Kováči to
také nejsou, protože se
na svém posledním sjez
du solidarizovali se stu
denty a jejich 10 body . .
Podle kritérií V . BiPaka

vatelů a novinářů . . . S
vámi můžeme souhlasit
pouze v jednom - že děl
nická třída není jedn o
litá. N e n í jednotná s V á 
m i..,”
FEI

form y,
na níž byste se
své osobní názory odvá
žil přednést . . . Odm ítá
me vaše tvrzení . .

20. 1. 1969
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Sami sebou nejistí revisionisté
F e r d inand

P e r o u t k a

Solvěty praví, že k vpádu do Československa,je přiměla starost o socialismus. P ři nejmenším>do
stejné míry je k vpádu přiměla starost o totalitu, j e j í ž ‘c entrum je v Moskvě. Sověty
doma, i když
přijdou jinam
jsou absolutistický, totalitami systém., T o znamená, že pod-sověty, a-kam koli, ji
nam přijdou, veřejné a pokud možno i soukromé mínění1 je,-potlačováno a existují nejrůznější
tresty za nesouhlas, D o srpna, sověty- žádaly od Čechů a. Slováků, od .srpna jim přikazují,-aby ne
přestaly napodobovat sovětský politický model, i když se jim protiví, aby se.drželi sovětského kul• turního modelu, i když je jim cizí, a aby dále'se řídili, sovětským ' hospodářským modelem, i když
jsou přesvědčeni, že jim :to,škodí.'
. . .
V novoročních úvahach o událostech minulého-roku--světový tisk se-celkem sjednotil na tom, že
invase d b Československa způsobila větší otřes než invase- M aď arska před dvanácti lety, A souhlas
ně světový tisk usoudil, že j e štěrbina .v sovětském brnění, tam, kde politický úsudek má spojovat
železné pláty.
,
D vakrát se, sověty-vý
značně mýlily: předlohi,
když neodhadly správně
•poměr, sil na Středním
východě a zavedly A r a 
b y í sebe do zahanbující
porážky, a loni v srpnu,
-kdy se ukázaly neschop
nými odhadnout reakci
čs., obyvatelstva na invasi- Komentátoři soudí,
že oběm a
těmito u d á
lostmi sovětská' prestyž
' upadla.
Invase d o Českoslo
venska způsobila ve-svě
tě větší, otřes než invase
d o M aď arska, poněvadž
Čechoslováci byli napa
deni pro nic jiného než
pro své smýšlení. V m a
ď arsk é revoluci komuni
sté byli honěni a zabíje
ni -• nic-, takového se ne
událo v Československu.
Češi

a

Slováci

jen

svým způsobem myslili o
některých
problémech
politických a hospodář
ských a svým způsobem
cítili v některých otáz
kách morálních. T o jim
dalo nevinnost,
kterou
maďarská
revoluce ne
měla. K dyž přes to- byli
napadeni šestištypadesáti
tisíci vojáky, bylo to ve
Světě cítěno jako ob
zvlášť
libovolný a ty
ranský akt.

ševní život.

Na

chvíli

se rozm ohla nejistota' o
úmyslech
.totalitního
kmene.-Byla to nejistota
vědomě vyvolaná sově
ty se specielním účelem.
Pokud "jejich , morální
ho postavení se týká, o
tb sověty-mají jen čtvrti
nu starosti,, často vůbec
žádnou. J e jim ; známo,
že v mezinárodní mocen
ské politice - m orální cit
má menší vliv a. trvalost

1956 maršál Ž u k b v pra očekávat vděčnost.
A sověty v některých
v il Polákům: ''Pobijem e
vás jako mouchy, jestli věcech začaly být tak ože se odchýlíte bd sovět chotny, ja k ještě nebyly.
ské linie.”
O m ám ily ochotu uzavřít
'Podle: v šed i známek částečnou nukleární d o 
sověty považovaly vpád hodu. N av rh ly , aby so
do
Československa' za věty a Am erika se pora
tak nezbytný,, že byli od dily o situaci na Střed
hodláni se pro. něj kde s ním východu: V e V ie t
kým. rozejít, i se svými namu podle všeho zača
ly naléhat na" severní
starými přáteliPokuď .ostatnich se tý Vietnam, a b y se d o té
kalo, sověty užily svého míry umírnil, aby viet
starého uměni: nahnat namská vaíka m ohla být

než ohled na mocenské
V y d aly několik
pom ěry. M a jí ohromnou strach.
Rudou armádu a hrozi prohlášení, z nichž by se
vé skladiště atomových mohlo zdát, že vyzývají
bomb, a ministerští před celý svět na soíxbbj. N e 
sedové- a zahraniční mi chaly svět háciat, zda je
dalším' úmyslem
nistři nedávají se tak ď a- jejich
Ru
leko unášet rozhořčením, obsadit Rakousko,
jakého je snad schopno munsko a snad i Jugo
V e d ly
řeči, z
-veřejné mínění jejich ze slávii.
mí. Sovětý', vědí, že lec nichž se m ohlo zdát, že
kdo by váhal uzavřít pomýšlejí i na - interven
kompromis. .s - j ejich mo - ci v Západn ím - Něm ec
rálními
nedostatky, ale ku-.

že nakonec bude uzavřen ' Toto vše bylo znepo
kompromis, s dostatkem.,' kojivé- a toto vše by l hý
ba nadbytkem jejich vo bal, do něhož'sověty za
jenských prostředků.
balily invasí do Česko
Přes to, že sověty rse slovenska. Počínaly- s i' s
mistrovstvím,
takto cítí bezpečny, prá určitým
snadné,' je-li
ce z nějakých důvodů se které ' je
jim nehodí, v této chví obráceno proti mírumi
li, aby vzdálenost mezi lovnému světunimi a Am erikou a oK dyž několikanásobný
statními.státy se zvětšila. obal byl rozbalen, bylo
Zůstane
tajemstvím shledáno, že uvnitř ne
sovětů, kolik
Čechůřa bylo více n"ež' invase do
Slováků byli odhodláni Československa. Svěť si
pobýt, kdybý se jím po - podle sovětského plánu
stavili na odpor se zbrá - 5 ulehčením .oddychl.

skončena politickou d o 
hodou- N e b o snad sově
ty -přestaly popouzet se
verní Vietnam k bojov
nosti. Severní .Korea za
ja la p řed rokem jednu
americkou lo ď a zdá se,
že-, sověty nyní přispěly
k torná, aby
americká
posádka lodi byla pro
puštěna.
Toto všechno vám zlá
me, jestliže o invasi do
'Československa přestane
te mluvit, jestliže poli
tické poddanství Čechů
a Slováků přijmete jano
jeden z faktů. Respekt
k vojenské moci sovětů
nikdy nebyl větší a váž
nost k ' jejich moudrosti
nikdy menší.
P ří odhalování prav
děpodobné budoucnosti
vždy znovu je třeba se
vracet k té okolnosti, že
je to komunismus už bez
m ythu, který vtrhl do
Československa. .Přiroze
ným -následkem toho je,

, Lidé v některých ji
ných zemích se začali obávat, že snad také by
mohli být napadeni pro
nic jiného než pro to, ní v ruce. M oh lo by to T o je stará methoda: vy
že sověty, ačkoli jsou-odže mají svůj vlastní du být značné číslo; Roků volat křis i, uklidnit j i a
h odlán y k -m nohém u . u-

V yužijte co nejvíce dané příležitosti naučit se anglicky.
Vezměte si učení této řeči na chvíU za .svou’ hlavní zálibu.
-• •

G R A N D C E N T R Á L B U IL D IN G ,

200 Littlc Collinš Street, Melísourne, 3000
K urzy se konají pď pon dělka do čtvrtka a to vždy. v 10Íih<Kl%ď«»g.J
v 1.00, 5.15 a 7.30 hod. odp.
:
'% **! -?
Pro studenty angličtiny s v y ^ m r|>jcedh.ě^m -y)^^án4ta f „
se konají zvláštní k urzy v 7.30 hodin večer.
.
Vyu čován í

je

zdar m a - ;

Nem ůžeté-li navštěvovat tyto kurzy, vyžádejte si písemné
kurzy na dálku (Cofrespondence lessons).

NESTOJÍ
O NIC VÍC
POUŽIT
VŠESTRANNOU
BANKOVNÍ' SLUŽBU
THE NATIONAL
. V kladní knížky •*
■ Cestovní šeky *

_ ď ačován í,bu d ou p ř i.tom
rozpačitější než by byly,
kďyž m ythus byl ještě na

KURZY ANG LIČ TIN Y
Navštěvováním ' feufžův vedených* profesionálními učiteli,
můžete dokázat dost brzy plnou dokonalost.
U č e n í vám usnadní přátelská atmosféra ve třídách v

PR O M Ě N Y
V minulých dnech vyšlo lednové číslo. Proměn,
časopisu; který v N ew Yorku vydává československá
Společnost pro vědy a umění. Tím vstoupil vtento
čtvrtletník do šestého ročníku.
V dosavadních dvaceti číslech Proměn se na strán
kách tohoto časopisu objevilo už na 140 různých
autorů', což je počet, který, možná není překonán
žádným- jiným českým nebo slovenským časopisem
vydávaným v zahraničí. K e slovu v Proměnách se
přihlásila většina známých autorů, kteří žijí mimo
Československo, a list také objevil slušný počet auto
rů' dříve neznámých.
.
Proměny jsou takřka jediným, časopisem v zahra
ničí, který si soustavně všímá domácí literární tvor
by. V minulých 20 číslech tohoto čtvrtletníku vyšlo
na 245 knižních recensí.
I poslední číslo je bohaté v tomto ohledu. A kromě
knižních recensí přináší básně M edveďa, Listopada,
Kováře, Pachnerové a Zvěřiny, dále rěportáž očité
ho svědka vojenského přepadení Československa na
zvanou “ Imperialismus bez legend a iluzí” , pojedná
ní o Klubu angažovaných nestraníků; dále tu čtenář
najde úvahu E. C. Koeppla, někdejšího vysokého
funkcionáře. Sokola, o zásadách odboje a brannosti
v sokolství; pak je tu článek .Antonína Cekoty o.plá
nování života jedince jako jednoho ze základních, úkolú nové průmyslové společnosti; dále filosofický
esej V ěry Stárkové nazvaný “Logika Boha” , úvaha
Pavla Želivana o experimentu Samuela Becketa, a
ocenění poesie Q ffrovy Pavlem Javorem, Antonín
Kratochvíl pokračuje v lednovém čísle Proměn ve
svém přehledu kulturní situace v Československu.
Beletrie je zastoupena jmény Horečného, Kalěšé a
kláštery.
Společnost pro vědy a uměni, je jíž sekretariát je
v N e w Yorku, vydává kromě zmíněného čtvrtletníku
i měsíční časopis zvaný Zprávy SVU, a přebírá zášti
tu nad řadou knižních publikací, které vydávají čeští
a slovenští autoři — ať už ve své mateřštině a nebo
v jazyku;země, v níž žijí.'
Adresa:'.- Czechoslovak Society of- .Arts and Scien
ces,1 Room 1121, 381 Park Ave., Slh., New York,
N. Y. 10016, USA.
Hanuš H ejn ý,,N ew York

...

vrcholu.
i
;; ;
Tehdy; svědomí -sovětů
i bylo odporně čisté, i
•-když,sé dbpduštěly nej-terorističtějších
aktů.
V ěřili, že spasitel má
•právo na krutost,, snad
.ďolmhěe^poýimióšť ktuftosti. N y n r všák' sověty
i v - okupované ' žethi1buďpUi.snad častěji .vyjely,
m á v a t ? ! p o r o u č e t ; , ne
bo 'bádsřusiceporoťičet,
ale’p ř i tom -vyjednávat,
i Místo
i dvěřii

a b ý :í ‘-kbpaly £ o
budou spise "se

snažit íVplížit-se;— (Pr-6-}

Služby cestujícím *
Zařizování investic *
. V k lad y na úrok *
Pravidelné poukazy a inkasa *
Ú schova cenin *
Služby pro zahraniční obchod *

THE NÁTÍQNAL BANK
OF

A U S T R-A L A S I.A- r t - I M !-T E D

Používejte raději -The National Bank;
Prodej dámských látek všeho druhu
LXJCT S FABR1C BAR
73 Kembla St., Woliongongr. NSW.
(vedle Ť. Á. B.) .. , telefon 288-995
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NEJISTÍ REVSIONISTÉ

NÁBYTEK VŠEHO DRUHU, .'J
KOBERCE, ZÁCLONY
a ostatní zařízení domu

(Pokračování se str. 6 )

víru, kteří roznášejí myt že jsou problém y, které p m H f swrh nehte hledat
d nyiZJtáka poučeni v klasickém koV
uších
ještě
zní hus, bývají krutí. Někte
munžsma " a něk terých
grandiosní sovětská ré ré oddíly Rudé arm ády neobsáhla.
C o G m sšo o v neřeki, Leninových ssaěmic 'b y 
torika z minulých desíti si ještě zachovaly kru
letí. Bylo jedním z vel tost svých východních bylo to. že esšstizji v ý ro  lo b y hanba se dovolá
kých překvapení této do kmenu, ale většinou vo ky aspoň jedn oh o klasi vat. Sovětský kotnuníjáci, když bylí dotazo ka itw a m ii— ■ » kterých snans j £ opustil dušný
byt když se ukázalo, ko
váni, proč střílejí, odpo by' se dnes žádný k oma.- pečte starých d o gjaal a
lik , docela obyčejného
vídali "B y lo nám naká w,ScIPji.
« MPwwMn3k l ' nevk
Sm je nahradit,
břidilství a diletantismu
záno střílet” T o není odvižá.
leda
novým,
myšžesímLcaát
i
t
M
z
bylo za touto rétorikou.
křižácká odpověď.
Nem
aže
sí
zastírat.
že
“J
t
a
f
e
%
námi
atsoaHistorický úsudek bude
blasčtr.
dovolte,
aby Isyl neobratný v peafaicN
ikita
Chruščov
zahá
znít, že sovětský komu
chom vás za to -pusuravžbt ^kě ifianenti. M ládež
nismus byl, jak ani ji jil nějakou novou epo
ke
zdL** M lu vě o zásobo dále lim více je ochocchu
v
komunismu,
když
nak nemohl být v ru
odhalil Stalinovy zloči vacím systému, ja k ý b n ských poměrech,
hnutí
mJřM mJZ jp
ny. T o byl otřes pro ko de zaveden, v komuni dLww—^ © m-iřř m
značně
primitivní,
se
f .^márnic
dnes nejssmc. co m je.
munistické
primitivy: stickém
všemi následky toho v
náhlé poznání, že komu že to bu de nevynecháva P o d nárazy m odrrat do
praktické činnosti.
nismus se může dopouš jící vládní monop ol. a by stará jj w ln p e chu
Byl vpád do Česko
bode raví a neposkytuje až ji tět zločinů. D ru h ý prů politicky že to
slovenska
v
podstatě lom do komunistické se guillotina
odpůrce.
podnik
více of ensivní bejistoty učinil Chruš
"N e d á m e jist”, řekl
Z e viedc d ogmat, jeášnebo
více defensi vní? čov, když prohlásil, že Lenin, protože považo
nč zůstává pevné jako v
N a tom také záleží, bu- "existují
problémy,
o val za možné w d a v jíst: pemz d rn : dngsnx o sadou-li se sověty chovat nichž klasikové komuni těm, kdo m ají jm ě ná
nsBovda^le soovscdce strany—
hruběji nebo rozpačitě smu neměli ani tušení". zory. A Lenin vysloví!
Pro mao do^nsa sověty
ji a ohleduplněji. Křižá T o také bylo néco zcela strašlivá slova o "p o k ro  vtrhly do
ci, kteří roznášejí svátou

nového

pro

primitivy: kové roli hladu” .

KOUPÍTE

«

N E J L É P E

od

PAISLEY HOME
FURNISHERS

?

110 M M e r Rd.. N th . Altona. V ic.

ř

(G . Zapadlo) — tel. 314-6968

I

DECORCENTRE

l

315 L a T ro b e St., M elbourne

ř

(M . H ájek) — tel. 67-6649

ř

sfca.

dovesaka.

staliaisoeus-

aby nassoBy
Ifa o b rv z

spěše je peatvda, že t a s
přišly jako saně sehow
A d o f i nepřestávají v y 
dávat b o jo v n á .p eoM i i e -

storže posledních afenni
let dostatečně ukazsjcb
Tyto Leninovy výroky
že sovětští kewmnwaě.
dnes vypadají jako vykotlačen, mimmri. m »w» r e 
pávky z troglodytského
viduji. A le je ovšem je 
věku a
jsou zahaleny
jich
pevným, úmyslem
mlčením
následovníků.
revidovat tak, aby to ne
A le kdysi měly silný vliv
ohrozilo sam ovládu so
ná politiku sovětů.
větské komunistické stra
Sovětský komunismus ny. Jako všechno chtějí
je v složité situaci. P o  ovládnout, chtějí ovlád
znal, že jeho systém ne- nout také nevyhladiteíaé
byl překážkou nejhorších revisionistícké hnutí a
zločinů, nýbrž umožňo vydávat revisiomsmus v
val
je.
O
některých dávkách, které p ro své
pokrokovou roli.

Jak získat peníze
na vánoce
. Přistupte k "Vánočním u klubu” Státní spořitel
ny (State Savings B an k). Stát se členem "T h e
Čhristmas C lu b” vás nic nestojí. K lu b je totiž
zvláštní druh střádání, které vám umožní, abyste

c h e s tx-ra y
is compulsory for all
21 years and over.
go when the x-ray unit
is m your area!
N esvědčte se, zda mají všichni členové
vaší rodiny roentgenovány plíce. Kdokoli
Brnče mřt tuberkulózu — můžete být jejžm. zuzsxesn a přenést ji n a jiné. Je zvlášť
důležité,

aby se starší členové

rodiny

p o drobili tomuto rychlému, jednoduché
m u Zjtstrní T . B. se dá léčit snadno a
rychle. V případě potřeby delšího léčení

vlastni zájmy uznají za
vhodné.

se vyplácá živitelům rodin státní pense.

Jestliže jiné věci se k
tomu nepřidružL, spor,

v u . kdy bode roentgen prováděn ve va

zápas mezi sověty a Če
chy a Slovák y-bode bez
Iraenn ^ iln ír b AŤmm*x

S&ass X -R ays,

Roentgeag rá m je zdarma. Obdržíte zprá

rhěli dostatek peněz na vánoční dárky a na do
volenou. Stačí, když zajdete do nejbližší filiálky
"Státní” banky a požádáte o blok s kupóny " V á 
nočního klubu” . Můžete mít kupóny na částky od
$.1 do $10. Rozhodněte se sami, jakou částku pe
něz chcete pravidelně ukládat.

šem okolí. N e b o můžete zajít kdykoli do
25 Flinders Lané, M el-

boum e-City, telefon 63-4191.

Bude to spor, zápas o
rozsah revisionismu.
Projevy k domovu,

INi \fictoiw Titofoitoli A*»oc?atfon
Lcesdtóe 5 & *e t. U to č m e , 3000.

TB509

4. 1. 1969
' K dyž se pak klub k 25. listopadu uzavře,
dostanete šek na celou částku, kterou jste za celý
rok uložili, zvýšenou o úroky.
Pak budete mít
dostatek prostředků o příštích vánocích.
P Ř IS T U P T E Z A
STATE

ČLENA

S A V IN G S

BANK

Č H R IS T M A S C L U B

- Th e State
i Savings Bank

jofVictoria

C E S T U J E T E -L I V Q U E E N S L A N D U

ZN AČK A K V A L IT !
A STVLU
Prvotřídní ručně iHé
obleky
184 Acland St., St. Kilda
Vic. Tel. 84-2280
T éi proděl veškerého
pánského konfekčního
sboH

Vhodné vánoční dárky

í

j

Byl nepřítelem refo 
ASboS
mluví
rem v jiných státech, a ^5 ^s^ses^me s&altsasssn. s^^—
komunistické strany v věty acpčiBy d o ČeskoEvropě p o d jeh o vede
ním hlasovaly proti re
formám. Z am ítal POSQOC
hladovkám ve světě, po
něvadž b y to oslabilo je 
jich revoluční vůli- Re
voluce, jak to viděl Le
nin, je jediný skutečný
pokrok, proto hlad má

I
j

zastavte se na občerstveni, jíd lo nebo nocleh v

Royal Hotel, Howard, Qld.
n a hlavni stinki Brnče, 190 m il severně o d Brisbane,
mezi městy M a r yfaorougfa a Bundaberg.
Cestujícím krajanům poskytne též ochotně všechny potřebné informace
H OSPO DSK Ý JENDA TOLAR

I
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G . Reitlinger: D ů m na písku (T h e H o u se Built on S a n d ). W eidenfeld & N icolson , Londýn

Ostpolitika a Vlasovova armáda
O d konce druhé světové války obviňoval Sovětský svaz Z áp ad n í Něm ecko
a Anglo-am eričany, že podporují bývalé nacisty. T eprve nedávno jsme se
dočetli, že D ubčekova vládá dala na Vědomí U lbrichtovu Něm ecku to, co
bylo odjakživa veřejným tajemstvím: ze totiž Východní Něm ecko zaměstná
vá bývalé nacisty v klíčových pozicích právě tak, ják to dělá Z á p a d n í N ě 
mecko. V obojím případe jd e ó správní nebo politické odborníky, kteří se
za H itlerovy éry nějak vyznamenali jako administrátoři, policisté, vojáci
nebo politikové. T ru s nazývá trus lejnem,

dy. Bylo to na podzim
roku 1944 a
bylo už
pozdě.
Rudá
armáda
stála na hranicích Třetí
říše.
A přesto H im m ler ne
povolil
Vlasovovi
víc
než dvě divize, částečně

Reitlingerova kniha, jejíž podtitul zní: "K onflikty německé politiky v
Rusku 1939-1945” , líčí objektivně změny a převraty v německé politice vůči
V ých odů za druhé světové války. Z a H itlerova Něm ecka byla Ostpolitika,
pom ěr (Vůči zemím na východ o d O d ry a Královce, kapitálně rozpolcená.
Pravověrní nacisté Rosenbergovy školy pokládali všechny východní národy
( s výjimkou B altů) za podlidi, o nichž platilo Hitlerovo dictum: " A n i jeden

asi proto, že Třetí říše
neměla víc zbraní.
N á š zájem o Vlasova
a jebo osud (skončil na
moskevské šibenici spo
lu s ostatními
veliteli
protisovětských.
sovět
ských
jednotek)
tkví
především v tom, že to
je kabinetní příklad, kde
slaboch může
být po
vznesen na symbol.
H im m ler povolil vznik
"vlasovců’’
především
proto, že v té době byl
zodpovědný za vojenské
zálohy, které měly ucpat
průlom y
na východní
frontě.
V lasov
sám si musil
být vědom, že jeho po
slání je ztraceno.
M ěl
svoje politické nepřátele

z nich není hoden nosit zbraň.” N a druhé straně .byli v nacistickém N ěm ec
ku lidé, kteří plánovali, pro slávu Grosšdeútschlandu, získat spojence mezi
národy Sovětského svazu a ovládnout Soyětský svaz jejich pomocí a jejich
jménem. V této druhé skupině najdeme hlavně jména spiklenců, kteří v čer
venci 1944 zosnovali atentát na Fuehrera: Stauffenberg, von Tresckow, Trott
zu Solz, W agn er, Kleist a další. Většinou to byli pruští junkeři, ale zastánci
narovnání se Sovětským svazem měli ve svých řadách také staré členy W e h r 
machtu, kteří spolupracovali s Rudou arm ádou v době, kdy versaillský mír
zakazoval nové zbrojení v Německu.
Z a války i po válce se li posoudit jak vojenské vat za Třetí říši. Potají
u nás vypravovaly zkaz tak politické
možnosti, a s velkými obtížemi by
ky, jak Ukrajinci vítali neměl možnost pro sad it; ly vytvořeny jednotky
německou armádu - O - jiný názor.
tak zvaných dobrovolní
svoboditelku. N e b y ly to
Teprve když šlo V e l- ků různých národností
zkazky, ale skutečnost.
koněmecké říši z tlustých (i Indové byli v to za
Jak dokazuje Reitlin- do tenkých, začali se i hrnuti) nejenom pro po
gerova kniha, nacistické ortodoxní nacisté zajímat litické, ale i pro prak
Něm ecko mohlo, kdyby o Ostpolitiku. Předtím tické pohnutky.

v Něm ecku
v
řadách
ruských uprchlíků před
bolševismem, musil vě
dět, že s dvěma divizemi
nezmůže nic.
V listopadu 1944 uspořádali n a c i s t é
s

b ^ jasně naplánováno,
Stauffenberg,
muž,
že východní prostor bu který podstrčil bombu
de vyklizen pro nordic- p od H itlerův stůl v Raké přistěhovalce
až po steabergu, byl také zod
U ra l.
pověděn za vojenské re
Je příznačné pro dik zervy na východní f ron
Him m lerovým požehná
taturu, že vládní a vo dě. V aktovce, kd.£ byla
ním sjezd delegátů rus
jenská správa vytvořily ^ o m b a pro H id era, byl kých
protibolševiků ve
O bludn á německá teo tolik různých úřadů, ve také plán pro rozšíření Španělském
sále
na
jednotek,
rie o Uebermenschi a litelství a tajných organi pomocných
Hradčanech. K arl H e rrvšeho složených z příslušníků
Untermenschi vykopala zací, že z toho
man Frank proti tomu
hrob této možnosti. Jako vznikla džungle, kde je východních národů.
protestoval. M usilo
to
Největší ironií však být strašidelné shromáž
vždycky v diktátorském den potíral druhého.
H itler trval na ideolo zůstane, že to byl H im m  dění. V lasov byl příto
režimu, vládnoucí strana
rasista, men, byli tam Ostarbeiměla hlavní slovo v po gickém
stanovisku,
že ler, . fanatický
než arijský který schválil vznik tak teři, byli tam nacističtí
litice,
a nikdo z. těch, nikdo jiný
kdo byli na místě a moh- voják nemá právo bojo- zvané Vlasovovy armá - (Pokračování na str. 8)
se drželo reálné politiky,

mít k dispozici
značný
počet divizí, složených z
příslušníků národů So
větského svazu, s nimiž
mohlo
nejenom
držet
dobyté území, ale dobý
vat další.

Sněhurka se jim vysmála a přestala si jich jedno
Týdeník Svazu čs. spisovatelů Listy přinesl 19. 12. duše všímat. Psaní si nechala posílat na poštu, tele
několik skvělých, časových fejtónků. Přetiskujeme fon nezvedala a do ložnice si koupila papouška, kte
rého trpaslíci nenáviděli, protože má podobný hlas ja
aspoň dva:
ko oni.
Takže se přiblížil rozvod. Večer poslal pro trpaslí
ky princ. Za ním stál kat a prohlížel si je skřipcem.
— Pane, — zvolali trpaslíci zděšeně, — se srdcem
PAVEL KOHOUT
divno hrát, ale a ť není alespoň mnoho povyku pro
K dyž Sněhurka prohlásila, že se dá rozvést, ode nic, schovali jsme j.í zbytek toho otráveného jablka!
K dyž souhlas}!, udělali z něho kompot a dali Sně
bral .se princ rovnou k trpaslíkům.
—.Pánové, řekl jim ,'nevzal jsem si Sněhurku,; aby hurce k snídani.
Sněhurka ho snědla, ale proti všemu očekávání
mi zbyli trpaslíci. Nestáhrie-li svou žalobu, budete
nezemřela. Místo toho naopak šla a rozvedla se s
předáni katu, který vás natáhne na skřipec!
Trpaslíci se Ulekli. Byli si vědomi, že stoji i pa-, princem na první stání, jelikož prokázala soudu, že
dají se svým trpaslictvím. Natažený trpaslík pozbývá je děvkař, alkoholik a blb.
Naučení:
ceny,. neboť je k nerozeznání od netrpaslíka. Odstra
Jezte kompoty — otrávíte trpaslíky.
šujícím příkladem byli dva 2 nich, kteří se před ča
sem dali natáhnout dobrovolně, aby jim dívky v
*
*
*
tramvaji neříkaly chlapečku.
— Chtěli být Gullivery mezi, trpaslíky,.— napsal
o nich se sžíravou ironií Svět .trpaslíků, ..— avšak '
J. R. PICK
skončí jako1Gulliveři mezi obry!
Zbylí trpaslíci byli tedy nuceni jednat-. Když při
Potkal pan Kohn pana Roubíčka. Dobrý den, pane
šla Sněhurka v noci domů, spal jeden v poštovní Roubíček, povídá, znáte už tu nejnovější anekdotu?
schránce, druhý u telefonu a další tři v je jí posteli.
Samozřejmě, že ji znám, povídá pan Roubíček.
— Co tady děláte, smradí? — zeptala se Sněhurka,
Tak to je dobrý, pane Roubíček, povídá pan Kohn,
— neučila jsem váš, že se v b.oteeh neleze do prádla? to byste mi j i zrovínka mohl vykládat, ne?
Koukejte vypadnout!
Já vám, řekl pan Roubíček, v y jste ji snad chtěl
— Budem tě hlídat! — oznámili jí trpaslíci. — To vykládat mně, pane Kohn.
Kdo říká, že jsem vám j i chtěl vyprávět? Já jsem
my se tě ujali, když tě macecha vyhnala, z domu,
nám jsi spapala polívčičku, a my tě, pustili v rakvi sé vás jen ptal, jestli ji- znáte. A vy jste řekl, že ano,
na zem, takže ti z krku vyskočilo otrávené jablko! tak jsem vás požádal, abyste mi ji vyprávěl, řekl pan
Kohn.
Nesmíš se s princem rozvést!

Sněhurka a trpaslíci
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HORA POKUŠENÍ
(Úryvky)
112
U h ýbal, proměňoval se v růži, popel, hada,
spájel klnutí se svitem slinuté luny,
výsledek zahodil, nedokázal ho udržet
párem koní,
kořistil každý kubomilimetr její tkáně,
házel na došky věnce, šel na opatku
do Ultim a Thule,
tam přemluvil medvěda, aby mu
odprodal mládě,
byl statečný proti hoře, zbabělý proti vši,
ovládl perfektně sadu lží, osadil
kolekce podvodů průmyslovými rubíny,
jeho sliby měly cenu havraního stříbra,
ale bývaly i příslibem zlata, které,
když vytěžil,
vzápětí probil.
Jaký s ním mohla míti život?
Rozplynul se jí v šílené hře na honěnou,
na slepou bábu, v kterou když se proměnila,
směla prohlásit:
živořila jsem kámen na kameni, ale
ani na poušti
jsem nepoznala zívnutí! Čita temnější
byl osud,
tím ostřeji jsem viděla, takže to život byl.

113
A ona? N edotk la se ho jinak než
smrtovrtnou něhou,
rozkoší, s jakou mu otvírala poštu,
nezištností s níž rabovala jeho svědectví,
aby je vrážela d o umění vést knihy!
Byla krásná,
tančila mu m ědí břicha před pokusy
o modlitbu,
které předstíral, jen aby pokoušel
břich a měď.
Byla neodolatelná,
drůbež se jí p od rukou chvostila v pávy,
byla výmluvná,
když řekla Z d e rostly fialky, rozzívaly
se doly na olovo,
když klnula, duha se stěhovala
za W olfram em —
jen jedno nemůže popřít:
když se dávala do pláče, dělala
to tichounce,
takže v něm se zvedal obrovský rachot,
padající lavinou do nastaveného údolí
básně.
Jaký s ní mohl míti život? Přistoupit
k němu anděl
a vyzvat jej Chtěl bys to všechno znova?
zbledl by sice, ale přisvědčil.

A to jste myslel tu opravdu nejnovější, pane Kohn,
řekl pan Roubíček.
Jo, řekl pan Kohn.
Hm, řekl pan Roubíček. Tak tu vám zrovna nemů
žu vyprávět.
A le pane Roubíček, řekl pan Kohn, já vás přece
neudám. M y dva jsme si přece už navyprávěli něco
anekdot. A v horších časech a lepší anekdoty.
Mno, nevím, nevím, pane Kohn, jestli ty anekdo
ty byly tenkrát lepší, řekl pan Roubíček.
No, prosím, třeba nebyly, řekl pan Kohn, ale stej
ně nevidím žádný důvod, proč -byste mi -vy, Roubí
ček, dneska tady nemohl vyprávět anekdotu.
Vám bych j i vykládat mohl, pane Kohn, řekl pan
Roubíček, ale co já vím, co když,půjdete a budete ji
vykládat dál.
No a co, Roubíček, řekl pan Kohn, všechny anek
doty se snad vyprávějí dál.
Vyprávějí, připustil pan Roubíček. Jenomže table
tu anekdotu byste mohl vykládat vy panu Pickovi,
ten b y ji mohl vyprávět panu Klím ovi a ten b y ji
mohl dát k lepšímu před panem Sidonem, a ten b y
ji mohl otisknout v Listech. A s tím, řekl pan. Rou
bíček, s tím já nechci nic mít, pane Kohn.
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HL A S D O M O V A

Kronika místodržení v Cechách
JIŘÍ

H O C H M A N

V H la su dom ova už bylo řečeno, že československý tisk teď nepíše tak otevřeně ja k o před loň
ským srpnem, ale že, tamní novináři a spisovatelé projevují nadále obdivuhodnou dávku odvahy
a že i určení cenzoři až příliš lehce přehlížejí "závadn é” práce, dají-li se případně M oskvě nějak
vysvětlit.
Pěknou ukázku "nového směru” psaní přinesla předvánoční ročenka Reportéra, týdeníku Svazu
čs. novinářů, která uveřejnila práci bývalého stálého dopisovatele čs. novin ý N e w Y o r k u Jiřího
Hochm ana. V ročence je ovšem napsáno, že uveřejňuje jen "výňatek — kapitolu V I . a V I I . ’’ vět
ší "kroniky” .
P o d obrázkem staré Prahy, nad níž se vznáší andílek se Stalinovou hlavou,
uveřejňuje ročenka
nejprve jmenný seznam k Hochm anově práci, který doplňujem e (p r o většinu čtenářů asi zbytečně)
vysvětlivkou, koho osoby v Kronice představují:

Bělák, krejčík do šlechtického stavu povýšený
(BiTak)
Coldrén, pán z Nepomyjí (Kolder)
Černín z Chudenic, pod jednou způsobou (Černík)
Dubík z Dubova, slezský pán (Dubček)
Golonka, yojvoda krakowský (Gómulka)
: Hendřich, arcibiskup pražský a primas český
(Hendrych)
Holbich, kníže saské (Ulbrlcht)
Kurzhof, pán von, arcivévoda, regent říšský
(Kosygin)
Leopold, kardinál vídeňský, regent (Brežněv)

Lomikar z Lomnice, komoří přes žoldnéře
(Lomský)
Mutaj Cutaj, hunský chán (Maocetang)
Nowota z Letnic a Příušnic, místodržícf český
(Novotný)
Smrk z Jestřebí, od lvů částečně oirán
(Smrkovský)
Šestka, pán na Poříčí (Švestka)
Šina, jenerál, pán z Jetelice a Kukuřína (Šina)
Schuschlaub, pán von, člen císařské korunní
rady (Suslov)
Zvonhnír, pán na Císařské louce pražské (Císař)

jiným pak proti Hunům lehnouti nařídila, a v Če
VI. VÍDEŇ N A ČECHY SE DÍ VÁ
Říš Rakouská nikdy na to si stěžovali nemohla, chách jen místní folkšturm zůstal, co jím u dvora
že b y odpůrců a nepřátel málo měla, vždy spíš v i “vendů” přezdívali, valné důvěry v ně nesajíce.
de. A tak- i v těch dobách, kdy v Čechách ty patálie Nadto pak, co ten komoří pražský, místodržitdtský,
vypukly, co o nich zprávu podáváme, jinak nebylo. Lomikar z Lomnice, ještě svou slepotou tornu Sino
Turci od poledne i přes Uhry dotírali, vládce ba v í erár skoro o všechno okrásti nechal, ani těch venvorský se v Paříži tajně proti Vídni domlouval a clů snadno užiti nemožno, jakž í mezi nimi i jenerá•Prus, ten vždy byl hotov se přidat, o saském knížeti, ly a hejtmany jejich, nejeden kverulant. Snadno by
lo již v lednu panu maršálku vou Doonerwetter pá
fcrzounovi poťouchlém, raději mluviti netřeba.
;■ K tomu ještě ta věc nemilá se stala, že'Hunové nům regentům raditi, “ ven d y na ně udeřte” , však
se zase pohnuli, co dvacet let už v přátelském spol páni regenti dobře věděli skrze depeše pana Lom iku s Vídní stáli, a Chán jejich, Mutaj Cutaj, hanli kara, že s v e n d y teda na Turka, ale na vlastní to
vě o pánech regentech veřejně promlouval. S Huny těžko, neb věnci s venctem spíše basu drží, a ť v ci
rvojha sice v tu ránu nehrozila, neboť b y ť jich mno vilu, či ve žbrojí.
Věru nemile se věci v Čechách ubíraly, a navíc
ho, mezi sefoou se nyní spíše řezali a Mutaj Cutaj,
se svými biřiči vzájemně se rubajícími, těžko by ještě i chátra v e Vídni se od formanů mnohé dozvě
mohl polem vytáhnout. Žádného klidu však říši od děla a všelicos se pak o pánech regentech po krč
Hunů a chána jejich nadlouho nekynulo a to páni mách a ratejnách vídeůských povídalo, jak. o tom
bretšnajdři bneri zprávy pana von Schuschlaub při
regenti ve Vídni dobře věděli.
Proto také ve Vídni na to osvícení v Čechách ne nášeli a ten. pak hned panu Leopoldovi, kardinálu.
Tak proto hned císařská rada rozhodla, že v Rarudně pohlíželi, co je v Praze pan Dubík z Dubova
Vyhlásil, a hnéd ještě před Velkou nocí na vojsko kousteh žádnou nákaza kacéřskou nedovolí, a pan
pomysleli, jak z Čech ty zprávy došly o rozbrojích, kardinál hned první pastýřský list vydal svým věr
když Šina jenerál k Turkům utekl. Však nebylo žold ným VIdeňákům, a v něm to stálo, že v Praze kacíři
néřův nazbyt a s Huny napravo, Turky nalevo a j i  se proti hodnému panu Nowotoví z Letnic a Příušnic
nými nepřáteli napříč ani 'maršálkové nevěděli, kam postavili a že páni regenti tomuto mocně pomohou,
aby ty lumpy vzdorné tvrdě ztrestal.
se s vojskem dříve vrtnout.
Pak ještě jeden pastýřský list pan kardinál v y 
: Místo císaře, tenkrát, ještě věku dětského, říši dva
regenti vládli, mocní štýrští páni, a jim ku radě a dal, a to v něm pravil, že jisté temné síly, co jich
ku pomoci ještě císařská korunní rada. Z pánů re však. blíže nevylíčil, se v mocnářství proti Bohu, a
gentů mocnější, co hlavní slovo měl ve věcech říš hlavně proti církvi, huntují, s Turky a Huny se do
ských, pán Leopold kardinál vídeňský, jenž v červe- mlouvají, a na to aby si Vídefiáci dobrý pozor dali
úém klobouku chodil a mocným hlasem se vyhovářel. a ničemu nenaslouchali, co jim jin í namlouvají než
Druhý z regentů, povahy- mírnější i ducha bystřejší páni regenti a pán von Schuschlaub. Tomu Vídeňáho než pap kardinál, arcivévoda von Kurzhof. Ten. ;ci dobře porozuměli, protože jak pan kardinál jen
Však méně znamenal, a kdyby pan kardinál si tak tak nejasně o píklech mluvil, to pak kdekoho mohli
usmyslel, že na Čechy hned po -neděli žoldnéře v y  skřípnout a také skřípli, a každý se přiznal, že kul
praví, a kdyby jich hned měl pohotově, a kdyby pan pikle, i když nekul.
arcivévoda se tomu opřel, snadno bylo by ho pře- 1 A když ten druhý pastýřský list vydal, vrchního’
konati.
císařského maršálka si pan kardinál do Schoenbrun- Zvláště pak když pana kardinála od nějakých s, nu povolal, pana von Donnerwetter. A jemu přiká
Čechy tirátů i ostatní páni zrazovali, a nejvíce pán zal, aby tajně něco z vojska co proti Turkům leží k
Von Schuschlaub, mocný člen císařské rady, jenerál Čechám vypravil, Vlachů a Švejcarů nejlépe, co se
řádu jesuitského. Ten velké slovo měl Už u starého s Čechy nedomluví, Jim aby pak vytroubit! nechal,
císaře a u toho před ním, a kolika císařům sloužil, že n e do bitvy, však jenom ha malé manévry Císař
už skoro nikdo,nepamatoval. Jen to o něm. po ratej- ské že táhnou, b y lép e krajinu kolem Hostýna po
nácii sf lidé štěbetali, že pán'voň Schuschlaub i další znali, kam prý se Turek chystá z jara udeřit.
císaře a regenty předrží, buď jich kolik buď. .
Ještě však-než maršálek von Donnerwetter v kaB y lť pán von Schuschlaub. velký strážce viry a sárnech z kočáru vylezl, pan kardinál už v přestro
též jmění a statků církevních, a tím V říši proslul, jení za kupce levantského do jiného kočáru nastu
jak kacéřství každé, často i co ho nikdo nepoznal, on poval, a tajně do Saska se ubíral, ža knížetem sa
však hned poznal a tvrdě trestati kázal. A byla ka- ským zrzavým, jehož jméno Holfoich.
céřstva v různých dobách různá, však- i .sama víra
Kníže saské, Holbich ve Vídni seminář studoval,
původní teď už kacěřstyím, ale k tomu měl pán von ale nedostudoval, jednak že propadl z latiny, jednak
Schuschlaub svůj' řád jezuitský, školomety, dráhy a že se mu trůn předčasně uprázdnil. Domluva s ním
koniášfe, ;by mu v té práci těžké a nevděčně věrně by tak snadná nebyly, kdyby mu pan kardinál hned
pomáhali. Ani jich však, svých pacholků..různých, za pomoc proti Čechům Kladsko nepřislíbil, i kus
nešanoval, a jednou za rok a někdy i častěji jich do Slezska, ale jak to přislíbil, Holbich kníže hned horli
velké lodi chrámu svatoštěpánského ' tolik nahnal, vě se panu kardinálu,zavázal, a tak si plácli; A jak si
co Se jich tam vešlo, a tam jich ve víře tak utvrzo plácli, hned posla do Prahy vypravili k pánu Dubíval řečí dlouhou, až je utvrdil.
kovi z Dubova, ahy ten hned na bešprechung do N ě
Z těch pak ve Vídni nejmocnější pan kardinál Leo mec přijel bez meškání, a to do města Míšně.
pold to byl, co ještě v prosinci v Praze pobýval, když
Pomoc tu, co pan kardinál od knížete Holbicha žá
pan Nowota s panem Hendřichem arcibiskupem byli dal, onen rád přislíbil, neboť by to bylá vojna snad
na zemském sněmu ve při, jak již napsáno.
ná a výhodná a žoldnéři pana Holbicha ještě i cestu
V době, kdy se vše semlelo, ty různice co Šina je  do Čech dobře znali,; co tam. poslední výpravu lou
nerál, ničema nemravný, způsobil, Vídeň a n i.v Če pežnou před třiceti lety, ještě, za knížete Adolfa, po
chách žádnou ýarnizonu vojska císařského, neměla, řádali. Á Holbich, liška podšitá; hned celé své v o j
neb je všechny proti Turkům do Uher povolala a sko svolal a podél cesty z Čech, kudy pan Dubík z
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V LAS O V
{Pokračování se str. 7)
zástupci, byli tam dokon
ce i sovětští zajatci, kte
ří byli vybráni z kon
centračních táborů a kte
ří se do nich musili vrá
tit.
Musila to být příleži
tost, která připomíná po
slední noc v Hitlerově
kandéřství. Bývalí sovět
ští občané se tu mísili s
bývalými pařížskými ta
xikáři, Vlasov pozpěvo
val při balalajce, a prav
děpodobně se všem chtě
lo blít.
Vlasov sám si nedělal
žádné iluze. Za svého
zajetí několikrát žádal,
aby byl vrácen do zaja
teckého tábora.
Před pražskou slavno
stí byl varován, aby se
nepouštěl do tak zoufa
lého podniku. Řekl, že.
je příliš zapleten a že
nemůže couvnout.
Historie obou jeho di
vizí v závěrečných dnech
druhé světové války je
tragická.
Reitlinger zjišťuje, že

Vlasov sám nikdy nebyl
v Praze za povstání; Vlásovci,
kteří pomáhali
držet Prahů proti demo
ralizovaným
zbytkům
Schoernerovy
armády,
byli příslušníci divize;
které velel vlasovský ge
nerál Buňačenko.
Vlasov byl v té době
v Karlových Varech, kde
byl také ubytován protibolševický komitét v ho
telu Richmond.
Buňačenkova
divize
ustoupila z Prahy na jih,
kde bylo její jádro vzato
Američany do zajetí. Bu
ňačenko sám zůstal v
Kaplicích a byl zajat Ru
dou armádou. Vlasov se
snažil uprchnout . přes
Šumavu, byl poznán a
vydán sovětským úřa
dům.
Nacistická Ostpolitika
byla' vskutku domem na
písku. Nejenom že neby
la nikdy přesně defino-.
vána, ale ani nebyla tím
či oním směrem prakti
kována. Vlasov a jeho
kolegové byli obětmi té
to nerozhodnosti.
jun'

Dubova se do Míšně bráti měl, mu rozložití se při
kázal, aby pan Dubík, povahy holubičí, až tu zpřež
mnohou tam uvidí, spíše odporu nekladl a Sasíků ra
ději, až hodina udeří, do země vpustil.
A zatím co pana Dubíka z Dubova čekali, pan kar
dinál po hradbách městských, chodil a.zle si sám sobě
vyčítal na to, že nedohlédl, by.rádci starého ..císaře,
co před .mnoha lety v Praze kacíře potírali s pomo
ci pánů českých když v Čechách místodržícím pan
Gottes, důkladněji se příčiňovali. Proč, místo kací
řů urozených, spíše písaře nerubali, slotu- jednu mi
zernou, vžd y ť nač-vlastně v Čechách písařů, stačí
jich mít ve.Vídni a i tam s nimi nejedna patálie. A i na to pan kardinál teď s lítostí vzpomínal,- jak '
když v prosinci v Praze pobýval v té při mezi pa
nem Nowotou a panem Hendřichem, že hned rázně
nezakročil, že je nepřiměl se rychle mezi sebou do
hodnout a té žabomyší vojny nechat, jako by na tom
záleželo, kdo koho při vrhcábech napaloval. .
Tak pozdě pan Leopold kardinál byčha po hrad
bách míšeňských honil,, a to lilo jako z konve a drá- bi, co nad ním červené paraple.'celou tu dobu nosili,
byli na kůži promokli a kýchali velice, drábl,- co sí
je pan kardinál s sebou .z Vídně přivezl i ti sasští,
místní, co mu jich pan Holbich jako. tělesnou stráž
přidělo.
A ještě kýchali, když k ránu třetího-dne nato.ko-/
čár s panem Dubíkem z Dubova od poledne prašnou •
cestoii se blížil k bráně Pražskou zvané, a když j i -pa-.
cholci páně Holbichovi s Vrzo.tem -rozyírali. (Pokračování’ příště)
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Jazyková laboratoř pro studenty v Sydney
Po intervencích zástupců Čechů a Slováků v
Austrálii pověřily australské vládní úřady správu
University of New South Wales- pořádáním rychlo
kurzu pro 30 čs. studentů. Za tím účelem odletělo
do Sydney též 9 nových přistěhovalců z Melbouma.
Kurz byl zahájen 13. ledna a potrvá 6 týdnů. Účast
níci jsou ubytováni na kampu university. Jde o po
kus, při němž je použito všech nejmodernějších v y 
učovacích prostředků.
Soustředěné vyučování v Melboume
Dne 16. ledna se konala v Melboume konference
zástupců ministerstva přistěhovalectví z Cannbery a
Melboume, ministerstva vyučování a Čechů a Slo
váků v Austrálii o problému soustředěného vyučo
vání čs. přistěhovalců. Potřeba zvláštních opatření
byla prokázána na podkladě přihlášek nových při
stěhovalců po výzvě v minulém čísle HD. Výsledkem
porady bylo, že vládní úřady zavedou speciální ce
lodenní kurzy pro čs. přistěhovalce, jejichž kariéra
závisí na dobré znalosti jazyka, a to od středy 29.
ledna tr. účastníci se budou učit 5 hodin denně od
pondělí do pátku. Pro ty, kdo jsou ve dne zaměstná
ni, budou specielní večerní kurzy čtyřikrát týdně po
2 hodinách a podle zájmu i v sobotu nebo neděli.
Vyučování a knihy jsou zdarma. Předpokládá se jen
pravidelná docháizka. Předběžná schůze zájemců o
tyto kurzy se bude konat v Migrant Education
Branch, 200 Little Collíns St., Melboume, v úterý
28. ledna 1969. Začátek přesně v 19.30 hod. — P ř i
hlášky budou rozeslány všem, kteří již projevili zá
jem o soustředěný kurz. Další formuláře lze obdrže.
v Migrant Education Branch a v kancelářích příštěhovaleckých hostelů.
(O speciálním kurzu zahájeném 20. ledna a o běž
ném vyučování angličtiny v Melboume je oznámení
na straně 5.).
p. q .

Oznamuji, že jsem přestěhoval svoji
H L A S Y NOVÝCH
ADVOKÁTNÍ k a n c e l á ř
Pohybom medzi novými čsl. prisťahovalčami tu v
do 10. poschodí
Austrálii som zistil, že sa rozširujú rady. nespokojen406 Lonsdale St., Melbourne-City
co-v a pes-imistov.
Telefon 60-1528 (3 linky)
Pravdou je, že v tejto tretej vine prišťahovalcov
přišlo aj veTa 1’udí, ktorí samy nevedia prečo tak k o
nali. Nie som Oprávněný ani kompetehtný ich kriti
LLB , A A S A
zovat’. Kto nebol na výške doma, tu divý nie je mož
Barrister & Solicitor
né čakať. Nemám nič proti gustu, keď sa bývalý kasár vydává za politického vázňa, dá sa to tolerovat',
keď v nových podmienkach dokáže podržať, alebo
vyzdvihnut’ renomé bývalého občana ČSR. Preto my
slím nebude na-škodu, keď obrátíte pozornost’ na-to
to téma, aby povztoudzujúcim slovom sa schladili horúce hlavy a upokojila mysel’. V el’a l’udí je zklama
V minulých 2 týdnech (do 17. 1. 1969) došel jediný
ných a nadáva na austrálskou vládu a úřady, že ich další příspěvek do Čs. pomocného fondu a to $ 5 od
oklamali a pod. Určité ani V y sa nechcete dožit’ do p’, J. Krejzara ze Sydney. V téže době byly vyplace
by, že pre pár Pudí sa budete hanbiť přiznat’, že po- ny z fondu podpory novým čs. uprchlíkům v Austrá
chádzate tiež z ČSR. Australská vláda a úřady podl’e lii v částce $ 145.00. Z fondu bylo dále vyplaceno
mójho subjektivného úsudku pře nás urobila veTmi poštovné za rozesílané učebnice angličtiny $ 1.87. Za
vel’a a som jej za to povďačný. Mohla urobit’ d-aleko, 4 učebnice bylo přijato do fondu $ 2.00.
menej a nebol, by som ju mohol kritizovat’. Osobné
presviedčat pokládám za neúnosné, lebo na vel’a l’u-,
dí platí typicky anglické označenie “green-hom” .
Nepíšem tieto riadky preto, lebo som sa pomocou,
fortuny dostal ku korytu. Robím najhoršiu manuál-; — Dne zy, prosince se do na téma "u va sruraove
nu prácu kvalifikovanej upratovaéky najmenej hono-, žil v Římě svých os-mde- Newtona před Machem” .
rovan-ú. Na to, aby si člověk zosumarizoval pre a p ro -; sátin kardinál Msgr. dr. O
Machově biologické
ti, netřeba velkého fiiipa, ale rád by som bol, aby Josef Beran, arcibiskup teorii poznání uveřejnil
s pomocou nášho dvojtýždeníka HD sa dosiahol vač- pražský. Narodil se v také několik článků v od
ší rozdiel medzi pojraom Čechoslovák a ostatnými Plzni, na kněze . byl vy borných časopisech.
prisťahovaleckými národnostnými skupinami.
svěcen v r. 1911 v Římě.
H. Frgelec, Ashburton Po návratu do vlasti byl —Dr. Martin Skála, který
se přestěhoval před něko
Jako spolupracovník pražských Katolických novin kaplanem, později kate lika měsíci ze Švédská do
chetou,
ředitelem
ženské
(polednových) a člen dosud neschváleného Díla kon-.,
Kanady,
kde působí na
cílové obrody vás prosím o tiskovou opravu. V člán ho učitelského ústavu v universitě v Edmontonu,
ku M. Čechové Vánoce (HD. 16. 12. 1968) se tvrdí, Praze a profesorem na bo otiskl dva významné člán
že “ duchovní všech hlavních pražských chrámů do hoslovecké fakultě Karlo ky o Československu v oLETOVISKO
“ ŠUM AVA”
stali příkaz sloužit (r. 1967) půlnoční mši odpoler vy university. Za okupace ficiálním orgánu Sdruže
věznili na
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
dne, tak, aby se o tom dozvědělo co nejméně lidí. ho nacisté
ní francouzských Kana
Jeden z mnoha triků komunistické vlády.” — I když Pankráci, v Terezíně a v ďanů v Albertě.
srdečně zve všechny krajany na
katolická církev se v přěďLednovém období stávala Dachau. V prosinci 1946
— Pracovní skupina SVU
se
stal
pražským
arcibi
obětí všelijakých “ triků” , z nichž nejhroznější bylo
v New Yorku zvolila na
ubití čihošťského faráře J. Toufara, příkaz ohledně skupem. V 1. 1951 - 1963
další rok nový výbor.
která se koná v neděli dne 26. ledna 1969
půlnočních nikdy žádný vydán nebyl. V e skutečno byl internován komuni
Předsedou je prof. dr.
sti stále více kněží upouští od tradiční, půlnoční mše, stickým režimem. V úno Vratislav Bušek, místopř.
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
která se stává stále víc záležitostí snobů (nechť mi ru 1965 mu byl povolen Jar. Sabat, pokladníkem
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
odjezd
do
Říma
s
podmín
M. Čechová promine) a dochází při ní k chuligán-,
Jídlo
— pití
V. Kalous,
jednatelem
ským- výtržnostem. Smyslem, půlnoční je však v y  kou, že se do vlasti nevrá inž. Z. Čapek.
-K disposic: buaou pouze nealkoholické nápoje)
vrcholení křesťanské radosti z Kristova narození, a tí. Jeho osmdesátin vzpoNa farmě již můžete obědvat o 12. hodině
proto duchovní z vlastní' vůle přesouvají hlavní vá měíy i některé pražské no — Dr. Miloslav Rechcígl
H rají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis'
je redaktorem dvoudílné
noční mši na. jinou vhodnou dobu. Znám osobně v ý  viny.
znamného pražského duchovního, který z kazatelny — Dne 20. prosince m. r. ho sborníku Czechoslovaohlásil: “ Půlnoční si uděláme až v půl druhé, a ť chu zemřel v Tel A vivu ve vě kia Past and Present, v y 
pod záštitou
ku 84 let pražský rodák a dávaného
ligáni vymrznou!”
Podobně neodpovídá skutečnosti názor, vyslovený. přítel demokratického Če SVU v holandském nakla
Z L O B Í
V Á S
O Č I ?
v anonymním článku “ Československo 1963” (HD 16. skoslovenska M ax Brod, datelství Mouton & Co.
Sborník
je
založen
na
spisovatel,
vykladač
díla
Bolí V á s hlava?
12. 68, p. r . ), že z výdobytků čs. jara 1968 zůstává
jen naděje na urovnání vztahů česko-slovenských. Fránze Kafky. Býval hu přednáškách proslovených
N oste brvle od O P T Á !
na
2.
sjezdu
Společnosti
debním
a
divadelním
kri
Hlavní výdobytek je totiž Zákon o soudních rehabi
litacích, který zůstává nadále v platnosti a podle ně tikem Prager Tagblattu. pro vědy a uměni. Na
hož rehabilitace urychleně pokračují. I ostatní ome Od r. 1939 žil v Izraeli, 1.600 stranách jsou pří
119 odborníků.
zení, o nichž se článek zmiňuje, mají provisorní po kde byl dramaturgem di spěvky
vadla v Tel Avivu. Napsal První díl je věnován pře
vahu a jejich charakter je jin ý než do r. 1967.
Capitol H ouse, 113 Swanston St.
Přečetl jsem dost podrobně několik posledních čí řadu knih z pražského vážně čs. historii a čs.
společnosti, druhý různým
sel vašeho časopisu. Našel jsem v nénr řadu příspěv prostředí.
M E L B O U R N E , (ved le kina Capitol)
ků různorodé úrovně (relativně nejlepší jsou od lidi, — V Londýně oslavil 85. otázkám čs. vědy a umě
8. poschodí
Telefon 63 -2231
ní.
narozeniny
prof.
dr.
Ja
kteří v Československu žijí anebo z něho právě při
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
roslav
Stránský,
který
se
— Prof. Jan Zach, který
je li), avšak mamě se snažím najít na vašich strán
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
kách-nějaký pozitivní politický program, tj. předsta i nadále neúnavně zúčast .učí sochařství na univer
v nutných případech i telegraficky
vu o tom, jak by vlastně Československo mělo a hlav ňuje veřejného života.ja sitě státu Oregon, USA,
ko
rozhlasový
komentátor
ně mohlo dnes vypadat. Nemůžeme totiž počítat ^
dostal cenu bostonské na
tím, že pouhý antikomunismus, prováděný ostatně a žurnalista.
dace Chapelbrook ve výši
stejně diletantský jako před dvaceti lety, b y dnes byl — Hostující profesor filo  $ 5.000.
Y A R R A
G L E N
nějak přitažlivý pro “novou kre\T” , o níž píšete na j i  sofie na Kalifornské uni — Kanadské ministerstvo
10 akrů buše za 5> 3.000
ném místě. Ovšem úvaha tohoto drnhu by již přesa versitě v 'Davisu prof. dr.' přistěhovalectví oznámi
Milič Čapek přednášel na
hovala možnosti pouhé tiskové opravy.
$
600
D E P O S IT , tp 10 T Ý D N Ě
lo, že dnem 10. ledna tr.
Vojtěch Křížek, profesor češtiny a příležitostný bostonské konferenci A- ukončilo urychlené vy ři
20 parcel už prodáno, zbývá pouze 10.
publicista, tč. Sydney merické filosofické společ zování žádostí čs. uprchlí
Krásný výhled, veřejná cesta, přívod elekt
Poznámka HD: V rámci svých možností daných nosti na téma “ Prof. Mar- ků o imigraci do Kanady.
řiny na náklad prodávajícího. Nejlevnější
rozsahem listu poskytne HD ochotně místo k úvaze genau o fysíkálníro inde- Tímto dnem vstoupily olOakrové parcely v oblasti do 33 mil
o pozitivním politickém programu.
Red. termihismu a svobodě” a pět v platnost
všechny
na pařížském Mezinárod
východně od Melboume.
předpisy
o
povoleni
k
Mým dosud největším překvapením v Austrálii je, ním sjezdu historiků věd
Z Yarra GÍen jeď te
míle po Elťham Rd.,
přistěhování do země. Do
jak jste tady dobře informováni o situaci doma, jak
za vodním přívodem zahněte vpravo po Mt.
poloviny prosince loňské
se v HD ve zkratce dovídáme víc, než jsme doma
Wise Rd., jeď te 1 m íli ke Skyline Rd., potom
Malý oznamovatel
ho roku věnovala Kanada
zjistili čtením několika daleko větších novin. Je pří
zahněte vpravo, pokračujte 100 yardů a
dle
údajů
tamního
mini
jemné ověřit si, co dokáže skutečná svoboda infor
prohlédněte si parcely 24 a 28.
ÚČETNÍ
sterstva
na
čs.
uprchlíky
mačních prostředků.
V. Hegner, Sydney
Volejte majiteli: 663-3706,
Přijmeme účetního, před 4,7 miliónů dolarů.
nehlásí-li se: 63-4291
nost ve věku 25 - '35 r.
SVU/ČS/NH/HD
Znalost
.
angličtiny
není
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:
nutná. Možnost postupu.
. Žádejte osobně:.
Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně proyedou
Fanču Schrammpvou-Schoberovou z - Dubňan u
A
D
A PRODUCTIONS
Hodonína (hledá Dáša Sobotová - Straková), Jaro
P. Ltd.
slava šmerdu, Václava Toncara, syna cukráře z: K a r
370 Huntmgdale Rd., •
lina (hledá: přítel z mládí), Jiřího Hub.era ž Prkhý.
Insurance Brokérs. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
(Huntingdale, Vic.
který přijel' nedávno do Austj-. (doporuč. : dopis od
958
N ep ean H ighw ay, M O O R A B B I N , Vic., 3189
(300
yardů
od
nádraží
příbuzných), býv..prof. obch^akád. y Klatovech Já;
Huntingdale)
roslavá Zemana-a' Václava -'Kohů)?a (Qld.?). '■

Jan

H al á t

Sbírka pro uprchlíky

TANEČNÍ ZÁBAVU

OPTO

R. C. Kugler & Associates
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Řídi

Karel

Janovský,

Rok 1969 bude v mezinárodni kopané obdobím , ve kterém se rozhodne o všech čtrnácti zbýva
jících účastnících závěrečných b o jů světového šampionátu r. 1970 v M exiku, ke kterým se pak při
p o jí na mistrovství světa samém fotbalisté pořádajícího M exika a obhájce titulu mistra světa Anglie.
Fotbalová Evropa bude kromě A n g lie zastoupena ještě dalšími osmi státy. Které to však budou?
Momentálně se dá na tuto otázku těžko odpovědět, přesto, že "v osmi evropských kvalifikačních
skupinách bylo sehráno už 24 zápasů, které se neobešly bez velkých překvapení. T a k např. Francie
prohrála dom a s N o r y 0 : 1, finalisté mistrovství Evropy Jugoslávci ztratili už ze 3 utkání tři body,
Řecko porazilo v Aténách Portugalce 4 : 2 , atd. — Situace v jednotlivých skupinách:

ČSR skokanskou velmocí
Sympatický 261etý Nor Bjoern Wirkola, dvojná
sobný světový šampión z r. 1966, kterému se na OH
v Grenoblů nedařilo, potvrdil na rakousko-němeekém skokanském turné čtyř můstků, že patři stále
k světové extratřídě. Už potřetí se stal absolutním
vítězem tohoto předního světového zápoleni lyžař
ských skokanů, když dostal za svá prvenství v
Obersťdorfu, v Garmisch-Partenkirchenu a v Innsbrucku a za druhé místo v Bischofshofenu rekordní
počet 924,5 bodu, což se v sedmnáctileté historii sou
těže nepodařilo ani jednomu borci.
Stejně však jako už před rokem, měl i tentokrát
olympijský vítěz Jiří Raška velkou smůlu a shodou
okolností ho o celkové vítězství připravily znovu zá
vody v německém středisku zimních sportů v Gar
misch-Partenkirchenu, kde při doskoku upadl. V
tomto boji zůstal v Ga-Pa až čtvrtý, přes 29 bodů za
Norem Wirkulou, a tak v celkové klasifikaci Rakousko-něméckého turné obsadil až druhé místo, 24 bo
dů za svým největším norským rivalem. V posledním
ze 4 závodů, v rakouském Bischofshofenu, však Raš
ka skákal s maximálním soustředěním, stylově bez
vadně, a zde odsunul Wirkolu na 2. místo, když za
své skoky dlouhé 101 m a 100 m dostal 234,7 b., té
měř o 6 bodů více než Wirkola.
Rakousko-německé turné čtyř můstků potvrdilo, že
ČSR je světovou skokanskou velmocí číslo jedna, ne
boť mezi 10 nejlepšími lyžařskými skokany je plná
polovina Čechoslováků. Tak kromě Rašky (který ob
sadil 2. místo), měli ěs. skokani toto umístění: Zby
něk Hubaě byl třetí, František Rydval pátý (před
olympijským vítězem Rusem Bělousóvovem), Rudolf
Hoehne sedný a Ladislav Divila desátý.
ŠVÉDSKÝ BOJKOT
Švédský sportovní svaz, který v důsledku okupa
ce ČSR přerušil veškerá přátelská střetnutí se spor
tovci SSSR a dalších 4 států Varšavského paktu, je
ve svém rozhodnutí důsledný. P ři uzávěrce HD se
dovídáme, že zakázal hokejistům švédského přebor
níka Brynaese nastoupit k zápasům 3. kola Poháru
mistrů evropských zemí proti východoněmeckému
mužstvu Dynamo Východní Berlín. Vítěz — s velkou
pravděpodobností švédové — by pak v semifinále
musel nastoupit proti CSKA Moskva, švédové ozná
mili, že švédští sportovci se smějí střetnout se spor
tovci okupačních zemí jen na vrcholných' světových
nebo evropských podnicích. — Už dobrých pět týdnů
předtím odvolala i Ústřední sekce čs. hokeje z úča
sti na Evropském poháru i obhájce trofeje ZKT. Brno
a čs. mistra Duklu Jihlava.
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Kdo na světové mistrovství ?

I. Favorit Portugalsko prohrál sice v Aténách s
Řeckem 2 : 4, porazil však' doma suverénně Rumuny
3 : 0, a zdá se, že přece jen se prosadí, švýcarsko
vyhrálo nad Řeckem 1 : 0, ponechalo však oba body
v Bukurešti, kde podlehlo Rumunům 0:2.
II. ČSR nebo Maďarsko? Zatím byly sehrány pou
ze dva zápasy ČSR — Dánsko, které vyhráli čs. fot
balisté: v Kodani 3 :0, odvetu v Bratislavě 1 : 0.
Čtvrtým účastníkem je mužstvo Irské republiky.
III. Měla by vyhrát Itálie, která má 2 body za v í
tězství 1 : 0 v Cardiffu nad Walesem. Skupina má
jen tři účastníky, třetím je tým V. Německa.
IV . SSSR, nebo že by mu škrt přes rozpočet udě
lali fotbalisté Severního Irska, kteří mají všechny
4 body, udělené zatím v této skupině? Zvítězilí nad
Tureckem nejen v Belfastu 4 : 1, ale i n a “ horké” tu
recké půdě přesvědčivě 3:0.
V. O vítězi se rozhodne mezi Švédském a Francii
15. října' ve Stockholmu a 1. listopadu v Paříži. Švéd
sko deklasovalo doma Nory 5 : 0, Francie s nimi před
vlastním publikem prohrála senzačně 0:1.
VI. Vítězství bychom asi přáli Belgičanům, které
trénuje bývalý čs. reprezentant a hráč pražské Sla
vie Jirka Sobotka. Belgičané porazili Finy v Helsin
kách 2 :1, doma 6 :1, zvítězili v domácím prostředí
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nad Jugoslávií 3 : 0 a hráli v Madridu se Španělskem — Pozoruhodného úspěchu na svém zájezdu v USA
1 :1. Jugoslávie pak deklasovala doma finský tým dosáhli košíkáři V š Praha, kteří během 20 dnů se
hráli 12 utkání s týmy kolejí a universit státu Min
9 : 1.
V II. Zde bude asi souiboj N SR — Skotsko. Němci nesota, Wisconsin, Michigan, Illinois a Ohio, a ve
vyhráli ve Vídni nad Rakušany 2 :' 0 a v Nicosii nad všech zvítězili. V posledním zápase v Clevelandu po
Kyprem 1:0. — Skoti zvítězili v Glasgově nad Ra razili pražští vysokoškoláci mužstvo státní universi
kušany 2 : 1 a vyhráli v Nicosii 5.: 0. Rakousko pora ty 94 : 54.
zilo K ypr 7:1.
— Oo se to děje s mistry světa, čs. házenkáři? Po
V III. Favority jsou Bulhaři, kteří v prvém svém
debaklu v Bukurešti s Rumunskem prohrálo čs. ná
zápase porazili doma Holanďany 2 :0. Dalšími dvě rodní mužstvo po velkém boji ve Frankfurtu nad M o
ma účastníky jsou fotbalisté Polska a Lucemburča- hanem s Německou spolkovou republikou 13 :14 a
né (ti prohráli doma s Holanďany 0 :'2)8. ledna pak v Malmoe se Švédy dokonce 14 :17
(vedlo už 6 : 2).

Čs. hokejisté na zájezdech
Období mezi vánočními svátky a svátkem Tří. krá
lů bylo už tradičně přímo nabito zajímavými mezi
státními i mezinárodními hokejovými střetnutími a
turnaji. Tohoto velkého zápolení se zúčastnili i čs.
hokejisté, kteří bojovali na několika frontách: národ
ní mužstvo v přípravě na 'světové mistrovství ve
Stockholmu sehrálo na kanadských kluzištích šest
přátelských utkání s reprezentanty javorového listu,
Dukla Jihlava vyhrála ve švýcarském Davosu už po
třetí slavný Spenglerův pohár, čs. junioři prohráli
na II. mistrovství Evropy v Garmisch-Partenkirche
nu se Švédy a obsadili až třetí místo, a turnaj ve
švýcarském městě Lausanne
vyvrcholil finálovým
zápasem čs. týmů: Slovana Bratislava se Z K L Brnem.
Kanadský zájezd čs. národního mužstva byl velmi
náročný, přesto splnil svůj účel: byl dobrou přípra
vou na boje o světový titul ve Stockholmu. Čecho
slováci sehráli na kluzištích země kolébky ledního
hokeje v rozpětí 10 dnů 6 zápasů s aspiranty na rep
rezentační dres s javorovým listem na prsou a toto
velké klání skončilo nerozhodně 3 : 3. Třikrát vyhráli
čs. hokejisté: v Montrealu 3 : 1, ve Vancouveru 5 :2
a v posledním střetnutí ve Fort William 4: 3, — tři
krát Kanaďané: v Ottawě 7 :3, ve Winnipegu 6 : 2
a 3 :2.
Spenglerův pohár definitivně do Jihlavy
K nejtradičnějším hokejovým soutěžím v Evropě
patří “ Spenglerův pohár” , v němž čs. hokejisté hráli
a hrají dodnes důstojnou roli. Na někdejší úspěchy
slavného Malečkova L T C Praha, pražské Sparty a
Z K L Brna navázala nyní v Davosu i jihlavská Duk
la, která i bez svých 7 nej lepších borců (startovali
s národním mužstvem v Kanadě a s juniorským tý
mem ČSR v U SA ) vyhrála soutěž už potřetí a od
vezla si tuto cennou trofej definitivně do své klu
bovny. Po vítězství nad národním mužstvem Švýcar
ska 6 :1, nad finským reprezentačním týmem 5 :2
a remize se švédským B K Roegle 1:1, porazili jih 
lavští vojáci ve finále B K Roegle za mrazu vysoko
6: 0 . Je zajímavé, že všechna 4 zúčastněná mužstva
42. ročníku trénovali poprvé v bohaté historii sou
těže čs. trenéři: “ Oslabený” tým Jihlavy vedl za ne
přítomnosti trenéra národního mužstva J. Pittnera
S. Neveselý, — trenérem švýcarského národního
mužstva je Vladimír Kobera, — trenérem Finů Gu
stav Bubník, a švédský tým B K Roegle přijel do
Davosu s čs. trenérem Vovou Zábrodským. — V Da
vosu chylběl tentokrát obhájce Spenglerova poháru
Lokomotiva Moskva, kterého pořadatelé v důsledku
okupace ČSR nepozvali.
DOSTANOU NOVOMANŽELÉ ODLOŽIL O V I
BYT?
Nejpopulárnější
čs. jeho odpověď:
sportovní dvojice r. 1968,
“Rada národního výbo
manželé Věra Čáslavská - ru Prahy přidělení byto
Odložilová a Josef Odlo vé jednotky Odložilovým
žil, nemají stále ještě kde odhlasovala.. Zatím ho ale
bydlet a tak každý zůstá nemají, protože se vy
vá tam, kde byl za svo skytly námitky z proku
bodna. V minulých dnech ratury a městské komise
se na jejich žádost o no lidové
správy.
Věřím
vý byt zeptali žurnalisté však, že se to brzy urov
samotného primátora Pra ná a klíče brzy převez
hy L . Černého. A zde je mou!”

— “Veteráni čs. ledního hokeje” volili nejlepšího ho
kejistu r. 1968. Výsledek zněl: 1. Jan Suchý (obrán
ce Dukly Jihlava) 38 bodů; 2. Jaroslav Jiřík (útoč
ník Z K L Brno) 23 bodů; 3. Josef Černý (útočník
Z K L Brno) 12 bodů; 4. - 5. Vládo Dzurilla (brankář
Slovana Bratislavy) a Jiří Holík (útočník Dukly Jih
lava) po 7 bodech; 6. Václav Nedomanský (útočník
Slovana Bratislavy) 6 bodů; 7. Josef Golonka (Slo
van Bratislava) 3 body; 8. - 9. Termer (brankář
Kladna) a Jaroslav Holík (útočník Dukly Jihlava)
po 2 bodech.
— Oficiální žebříček tenistů ČSR, vyhlášený ústřed
ní sekcí, vypadá takto: 1. Ko.deš, 2. - 3. Holeček a
Kukal, 4 . - 5 . Pála a Zedník, 6. Koudelka. — Ženy:
1. Vopičková, 2. Palmeóvá, 3. Neumannová, 4. Lendlová, 5 . - 6 . Holubová a Zedníčková.
— Předsednictvo ÚV. ČSTV za přítomnosti- pražského
primátora dr. Černého se zabývalo postupem prací
na přípravy pro kandidaturu Prahy na olympijské
hry r. 1980. Funkcionáři tohoto nejvyššího orgánu
čs. tělovýchovy a sportu rozhodli předložit návrh čs.
vládě.
Junioři “proměnili” zlato v bronz
Čs. junioři, kteří měli na 2. evropském šampioná
tu v západoněmeckém Garmiseh-Partenkirchenu ob
hajovat přebornický titul, získaný před rokem ve
Finsku, neuspěli. Na tento vrcholný evropský podnik
mladých hokejových nadějí přijeli sice s lepším 'cel
kem než do Helsink a Tampere, ten však prohrál
důležité střetnutí se Švédském naprosto zbytečně
4 : 5, a po vítězství nad Polskem 14 : 0, Z. Německem
4 : 1 a .Finskem 4 : 0, a remise s mužstvem SSSR
2 :2, obsadil až 3. místo za novými mistry. Evropy
Rusy a druhým týmem tabulky Švédy. Závěrečné
střetnutí ČSR — SSSR bylo neúprosnou bitvou, ve
které se zápolilo o každý metr na kluzišti.
Konečné pořadí: 1. SSSR 9 bodů; 2. švédsko 8 bo
dů; 3. ČSR 7 bodů; 4, Z. Německo, 5. Finsko, 6. Pol
sko (po 2 bodech).
V Lausanne: Slovan vítězí nad ZK L
Finále mezinárodního hokejového turnaje ve švý
carském Lausanne bylo čs. záležitostí: Z K L Brno —
Slovan Bratislava. Utkání, které pořadatelé označili
za zápas, jaký ještě Lausanne neviděl, vyhráli po
vyrovnaném boji slovenští hokejisté 6 :5. 5.900 di
váků nevycházelo z úžasu nad úrovni střetnutí, kte
ré bylo rychlé, bojovné a dramatické do poslední
vteřiny. V boji o 3. místo zdolali hokejisté HC Lau
sanne jugoslávského přeborníka HC Jesenicu 6 :3.
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