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Sjezd Českého revolučního odborového hnutí v Praze

Moc nezradit a neuhynout
Koncem ledna se konal v Praze I. sjezd Českého revolučního odborového hlášení: na tomto sjezdu
hnutí. Účastnilo se 1.237 delegátů všech českých odborových svazů, za slo poprvé někdo řekl za lid,
venské odbory tam byla delegace, vedená předsedou V ojtěchem Daubne- že byla znovu ztracena
t e s i N a sjezdu hostovali zástupci federální vlády v čele s presidentem S vo i ta chatrná suverenita
bodou, delegace studentů a spisovatelů. Mluvčí spisovatelů Jaroslav Seifert Dubčekovy vlády.
Tady poprvé bylo ře
vyjádřil ve zkratce cíl i náladu delegátů, když řekl: "Český spisovatel nestál
nikdy proti lidu ani vedle lidu, pracoval vždycky uprostřed, tlumočil jeho čeno na shromáždění,
touhy, sny a plány. M y i vy máme v rukou moc. Je to moc nezradit a ne-, jehož se účastnili nejvýšu h yn ou t. .
Sjezd pyzněl jako manifestační odpověď na obvinění z řad: ší' představitelé KSČ, 'žé
českých a slovenských stalinistů, že se pracující dali svést pravicovými a ex KSČ je za daných okol
ností jediným . řešením,
trémními živly k protilidové politice.
"N aše uznání vedoucí řešením z nouze.
Nejpádňější řeč před- trpí chronickou zapomúlohy strany nemá žád
Sjezd odborů uznal
nesL na sjezdu předseda nědivostí.
kováků inž. Toman. V y 
Povšechně lze říci, že né emocionální zabarve vedení KSČ, ale cítil se
mluvili ní, je střízlivé a rozumo oprávněn se dožadovat
světlil, jak došlo k poli čeští odboráři
tické úmluvě mezi ková jako loajální opozice, ač vé . . . Jsme přesvědčeni, "trvalého dialogu mezi
ky a studentským sva koli popřeli, že by op o že není a ani nemůže vedením státu a odbory,
vzniknout v našem státě který má zabezpečit svo
zicí byli.
zem:
Inž. Toman , se také politická síla, která by bodu vyjadřování názo
"Sdílíme s vysokoško
láky obavy ó osud naší obsáhle zabýval obvině Chtěla bojovat s KSČ o rů a oboustrannou in
vlasti. Víme velmi dob ním, že se odborové hnu převzetí politické m o c i. . formovanost, zejména v
ře, že naše země, která tí chce zbavit komunistů. Jenom nerozumný člo období příprav zásad
již tolikrát pozvedla v Řelki v podstatě, že o d  věk se může domnívat, ních rozh odn utí. . .”
minulosti svůj hlas za boráři si jsou vědomi, že že ztracenou suverenitu
Když předseda Ú RO
pravdu a humanismus, za daných okolností ne může naší vlasti získat Karel Poláček říkal, že
zůstala ve svém boji zbývá nic jiného než to zpět jiná síla než KSČ.” odbory v Čechách budou
T oto je historické pro (Pokračování na str. 2),
to manželství z rozumu:
zcěla opuštěna.”
"Naše síla, a to je jedi
ná, spočívá v pevném
Problémy federace
semknutí celého národa,
a proto i naší dohodu se
studenty je nutno vidět
v této souvislosti.’ ’
Federalizace Československa byla' uskutečněna s větším spěchem, s men
Studentská delegace, šími přípravami, než by tak závažné rozhodnutí vyžadovalo a je proto ne
která pozdravila sjezd, zbytné počítat s tím, že jí budou provázet aspoň (v začátcích vážné problémy,
přišla se žádostí, aby se jejichž úspěšné řešení si vyžádá hodně dobré vůle na obou stranách. Dobrá
odboráři vyslovili k se vůle a pochopení by se mezi odpovědnými lidmi obou států nepochybně na
bevraždě Jana Palacha., šly, protože nutnost úzké spolupráce Čechů a Slováků, při níž by nezůstal na
Rezoluce sjezdu rozhod žádné straně pocit, že se jí křivdí, musí být dost zřejmá. Největší nebezpečí
la, že v době Palachova však dnes hrozí ze zásahů zvenší.
pohřbu uctí všichni pra
Sovětskému svazu - ať
Projevují-li se už dnes torem - snad nejdůleži
cující jeho památku mi
který před ro
už- posuzoval původní rozdíly ve vývoji obou tějším
nutou ticha:
federovaných států, pak kem ■ pom ohl odstranit
jednání
o
federalizaci
Inž. Toman o Palacho
Československa jakkoli - na ně měl zatím hlavní režim Antonína N ovot
vě smrti řekl sjezdu:
vliv větší, mladší a H u  ného. ''Liberální’ ’ slo
"U vědom ili jsme si se tu nabízí možnost
sákovou skupinou p o  venští komunisté se moh
naši odpovědnost za ten ovlivňovat nejsnáze ve
vzbuzovaný
slovenský li spolehlivě opřít o vel
to čin. Čin čistého a ne dení celé federální re
nacionalismus.
kou většinu slovenských
vinného člověka jakoby publiky. Potřebuje jen
Udrží-li se toto zvýše soudruhů už ve dnech,
vykupoval hříchy nás - docílit, aby česko-slovenné národní uvědomění v kdy v Čechách a na M o 
starší
generace, která
sfcé poměry nebyly zcela určitých mezích a po ravě byli N ovotného li
nese odpovědnost za ourovnány, aby se šířila kratší dobu, může mít dé ještě neporazitelní.
sud' naší republiky. V y 
vzájemná nevraživost a dobrý vliv, může pomoci Dubček mohl snadněji
burcoval svědomí celého
nedůvěra, při níž by zů v překonávání počáteční argumentovat a hrozit
světa i naše vlastní.’’
při
"správě názory Slováků než jeho
stala
Moskva rozhodují nejistoty
Kéž by tomu tak bylo,
svýdh
věcí”
.
čeští partneři v Ú V KSČ.
protože svědomí světa- cí instancí.
Naproti tomu přehna Nadto pak byla jednota
ný nacionalismus, kte slovenských a českých
rým se dá vždy nejsnáze
Agence France Presse hlásila 9. února, že velitel manipulovat, by mohl "liberálů’’ dokonalá. Ta
to jednota se pak udrže
ství sovětské okupační správy v Československu
právě dostalo formální souhlas národního výboru v mít • zhoubné následky la po celou dobu "česko
Olomouci k převodu vlastnického práva rozsáhlého pro oba státy. Starosti slovenského jara” ’ a pro
pozemku a ke stavbě tří dvaňáctiposchoďových blo mnoha' lidí vyvolává oků domů, v nichž mají být byty pro 300 rodin pří kolno&t, že mužem, kte jevila se nejvíce v srpnu,
po okupaci země.
slušníků sovětské armády. Podobnou žádost formál
ně projednával a schválil národní výbor v Trutnově, rý dnes m ůže. nejsnáze
Po prvních dnech je d 
národním
kde hodlá sovětská armáda stavět dva pětiposchoďo manipulovat
vé bloky domů.
uvědoměním Slováků, je notného postupu proti
Předpokládá se, že stavba podobných domů bude právě Gustav Husák.
okupantům začaly však
trvat nejméně jeden a půl až dva roky. Je to dost
být patrnější rozdíly v
•
Slovenský
nacionali
pádný důkaz, že sověty počítají s dlouhodobou oku
smus byl důležitým fak- (Pokračování na str. 2)
pací země.

Autonomie a nic víc ?

Dlouhodobá okupace

Dnešní Československo musí zahraničním p o
zorovatelům připadat jako část jiného světa, p o 
cházející z jiné planety.; Dnes, pět měsíců po
šřpnú, odmítá devadesát procent obyvatel naší
země změnit své názory jen proto, že je nás 14
miliónů a ne třeba dvě stě miliónů. Devadesát
procent obyvatel této záhadné země odmítá ne
chat se opět zatlačit do tiché, nenápadné exi
stence, nikomu nepřekážející a také nikomu nic
nepřinášející. Devadesát procent Čechoslováků
se nevzdává svého přesvědčení, že všechny ná
rody, tedy i naše dva, mají1Svaté a nezadatelné
právo (žít ve své zemi podle svých představ a pra
videl bez ohledu na momentální stav partie me
zi velm ocem i. . .
Jiří Hanák v "Reportéru” , Praha, 30. 1. 1969

HODNÝ FRIDOLÍN
A ZLÝ DĚTŘICH
Karel Schwarzenberg, Vídeň
Už celá řada krajanů, toho časm bydlících mimo
Československo, vyhlásila veřejně, že jsou
zůstá
vají komunisté; že jedině v komunismu, spatřují na
ději lidstva, program spravedlnosti, záruku huma
nismu a jiné pěkné věci. Na dotaz, co tedy tady dě
lají, proč nejedou domů, mají tuto odpověď:, sovět
ský zákrok a vůbec sovětský režim nemají n ic. spo
lečného s komunismem. Tato dobyvačná, . soustava
je docela něco jiného, než. představuje komunistický
ideál, s nímž se dali v roce 1945 do práce nebo s
nímž dříve, čekali na revoluci.
To není docela opovrženíhodný argument; to je.
když se to tak vezme, zcela spráVhý argument. Ta
kový případ totiž známe.
Známe celou řadu Němců, kteří kdysi. volili Hit
lera, kteří vstoupili do, jeho strany čekajíce, žé jim
dá, co jim sliboval: národní socialismus, slušnou ne
úplatnou správu, čestnou zahraniční politiku a tak
dále. Měli docela pravdu,, kdyžrpo válce' říkali, že
Hitlerová-i skutečnbst 'neměla:, hic ’ společného s tím,
co oni chtěli a čekáli. Úenže žádný deháeífikační soud
by nebyl 'ani na okamžik naslouchal argumentu, že
Hitler ,nemá nic společného s národním socialismem.
Národní socialismus — to je Hitlerův režim; pro
tože žádný jiný národní socialismus nikdy neexisto
val. Kdo tedy zůstal věren národnímu socialismu,
zodpovídá za Hitlerovu praxi. Denacifikován, ospra
vedlněn může být jenom ten nacista, který včas —to jest nežli Hitler padl a také nežli dotyčného na
cistu Hitler' poškodil — uznal rozpor mezi svým ide
álem a Hitlerovým režimem, a tudíž-se..připojil k od
boji proti tomu režimu. Jak máme jinak rozeznat
mezi komunisty hodného Fridolína a zlého Dětřichá?
Odpověď je na shadě. Hodní Fridolínové, to jsou
rakouští, italští, francouzští komunisté, kteří se ráz
ně vyslovili proti okupaci Československa. Zlí Dětřichpvé jsou němečtí, ruští, polští komunisté, kteří
tu okupaci schválili. Ovšem, zcela správně: tu ti jsou
zlí,, tamti jsou hodní — vždyť jsou proti násilným
metodám.
Je vám při tom něco nápadného? Pro okupaci jsou
komunisté' tám,- kde- jsou u moci; thhadní, ti dem ok
ratičtí jsou všichni tam, kde u moci nejsou.
A to nám něco připomíná. Dokud u nás komuni
sté nebyli u moci* slibovali nám -československou
cestu k socialismu, zdůrazňovali tento požadavek, za
'který se potom věšelo. Vůbec "slibovali velmi pěk
né věci á byli mezi nimi velmi slušní lidé. Žádal
snad Wolker, aby se střílelo na Národní museum-?
Žádal-snad Ivan Olbraeht, aby se lidem vyrážely
-zuby? Žádal snad Vítězslav Nezval, aby byla cenzú.ra? Kdepak, žádali svobodu, .lidskou důstojnost, pů
du pro ty, co .na ní pracuji, a pro české Němce sebeurčení až do odtržení. (Pardon, to sem nepatří.)
Povídám, že to byli velicí idealisté. Za Masaryka..
■Slušní komunisté existovali, tehdy a existují dnes..
Jsou v opozici..V opozici proti formální demokracii
Západních zemí. Chtějí humanismus, chtějí mír a
odzbrojení a jsou proti policii.
A do rpku , 1933. Adolf Hitler sliboval postup v
rámci demokratické' ústavy! Volal “ Již tiikdý Válku!”
a žádal pro Židy nový domov na Madagaskaru či v
nějakém, jiném zdravém kraji. A ještě v roce 1938
prohlásil, že nechce mít v Říši vůbec žádné Čechy.
Můžete proto říci, že Hitlerova politika let 1939 až
1945 nemá s národním socialismem vůbec nic spo
lečného. Ba musíte to říci; buď to řeknete, nebo řek
nete, že pan Brežněv má .něco společného s komuni
smem. Dvojí loket přece na události klást nebudete!
Published by F. Váňa,
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
Printers: “Unification” Pty. Ltd.
497 Collins St„ Melbourne, Vic.
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Moc nezradit a nezahynout
(Pokračování se str. 1)
nadále "vytvářet základy
pro politiku, o níž jsou
členové přesvědčeni, že
je ku prospěchu pracují
cích a celé socialistické
republiky” , zdůrazňoval
tím význam odborů, kte
ré si dnes nechtějí dát
vzít práva, která jim sli
boval sám Lenin.

verenitý’ ’ , kterýžto úkol
považují za hlavní.
I. sjezd Českého revo
lučního
odborového
hnutí byl triumfem refocmistů. Na Slovensku
je situace zcela jiiiá.
Slovenská odborářská
delegace vznesla na sjez
du požadavek padesáti
procentního
zastoupení
v ústředních odborových
orgánech. Čeští odborá
ři hájili zastoupení pod
le počtu členů.

Odboráři v Praze žá
dali (zase ústy 'inž. T o 
mana jakožto předsedy
nejmocnějšího
českého
svazu) o urychlené pří
pravy voleb do všech zá
konodárných
orgánů,
zdvižení cenzurních o(Pokračování se str. 1)
patření a svobodu odbo
politice
obou částí Če
rářského tisku a "ob n o
skoslovenska,
Zatímco
vení naší plné státní šučeské země soustředily
nadále všechny síly k uSWISS TRAXNED
držení aspoň některých
WATCHMAKEKS
polednových svobod, za
K.
Ebner
čala se slovenská komu
19 York St.,
nistická strana p od no
Sydney
vchod do Wynyard Sta. vým - Husákovým - ve
naproti pohyb, schodům) dením plně věnovat zí
Telefon 29-7543
skání samostatnosti Slo-

Předseda Slovenského
revolučního odborového
hnutí, V ojtěch Daubner,
byl velmi aktivní v době
stalinismu, a dr. Husák,
vedoucí slovenský ko
munista, mu zřejmě p o 
nechal volnou ruku.
A le i on má své prob
lémy. Londýnský "E con om isť’ (1. 2.) citoval
výrok odborářského pra
covníka: "O n o je těžké
nazvat pět a půl miliónu
pracujících
úchylkán.

Když je odečtete, kdo
vám zbude?”
Lidový vtip v Česko
slovensku se ptá, který je
nejšťastnější stát na svě
tě.
O d pověď :
Izrael,
protože je obklopen je
nom nepřáteli.

Oznamuji, že jsem přestěhoval svoji
ADVOKÁTNÍ K A N C E L M
do 10. poschodí
406 Lonsdale St., Melboume-City
Telefon 60-1528 (3 linky)

Jan

H al á t

LLB, AASA
Barrister & Solicitor

N a pražském odborář
ském sjezdu chyběl muž,
o jehož roucho losem
metali: Alexandr DubZ DOMOVA
ček. Skrýval se před přá
teli, aby se zase neurazi ■— V Praze se rozšířily pověstí, že do některých ka
li.
vm sáren se mají přemístit jednotky sovětské armády.
Vládní zmocněnec pro záležitosti sovětských vojsk
generálmajor inž. Martin- Korbela tyto zprávy po
přel- Ve svém rrohlášení pro' tisk uvedl, že “samo
statná malá budova v komplexu jedněch pražských
kasáren byla uvolněna pro představitele sovětského
venska v rámci federace, stížností na Čechy, kteří velení, což je určeno smlouvou o podmínkách pobytu
a ostatní více-méně pře neposílají na Slovensko sovětských vojsk na území ČSSR, a pro jeho aparát,
který je dosud umístěn v centru Prahy. Dnem pře
schválně uhlí, aby pro místění sovětského představitele budou likvidovány
nechávala Praze.
Po uskutečnění fede kázali slovenskou závi sovětské vojenské komandatury v jednotlivých .praž
race se pak stále více slost na českých zemích. ských obvodech” . Jde zřejm ě o kasárna na Strahově.
: zdá, že se většina Slová
Ovšem že i na Sloven — P o nástupu nového ministra zahraničí Jána Mar
ků spokojila získáním sku zůstali lidé, kteří ka začala i dalekosáhlá výměna čs. diplomatických
samostatnosti a na libe chtějí bojovat na hlavní zástupců v cizině. Očekává se, že slovenští diploma
té budou mít větší podíl na zaistoupení v cizině. Již
ralizační snahy zapomí frontě, kterým jd e pře v minulém čísle HD jsme se zmínili p tom, že pře
ná.
devším o uchování někte sunů na čs. vyslanectvích a konsuláteeh bylo též po
užito k odsunů některých bývalých politiků za hra
Tak jsme svědky pyš rých polednových svo
nice.
bod.
Výrazněji
se
však
ných prohlášení generál
— Koncem ledna a počátkem února bylo vyhoštěno
ního sekretáře KSS H u  projevili jen v intelektu z Československa 20 zahraničních Korespondentů a
sáka, že na Slovensku je álních kruzích a i tam kameramanů.
pouze
mezí — Odposlouchávací zařízení, jehož existenci ve svém
■naprostý klid ve dnech, většinou
mladšími
spisovateli
a bytě v Listech popsal a doložil obrázky spisovatel
kdy jsou české země ve
Václav Havel, i okolnost, že došlo k pokusu, aby zmi
'varu, že lid tam pokoj umělci.
zelo dříve než dojde přivolaná neochotná StB, vy
Otázka názoru na dal volává stále velkou pozornost veřejnosti, která v tom
ně zvyšuje pracovní výší život na Slovensku za vidí návrat StB k předlednovým praktikám.
ikóny.
vinila dokonce prudké — Vedoucí redaktoři časopisů Reportér, Zítřek a Li
Slovenský tisk, který
spory ve Svazu sloven sty byli předvoláni k předsedovi vlády České sociali
;byl za N ovotného odvážských spisovatelů, které stické republiky Rázlovi, který je varoval před po
kračováním v uveřejňování “ závadných” příspěvků.
jnější než tisk český, je
skončily resignací polovi Jiří Lederer si stěžoval v Zemědělských novinách na
ináhle, daleko mírnější,
n y členů ústředního vý “zvyšující se tlak na čs. tisk” .
;daleko méně kritický než
boru Svazu (mezi těmi, — Po delším odmlčení a držení se v pozadí veřej
[tisk, rozhlas a televize v
kdo z výboru Svazu re- ného života, m ěl Alexandr Dubček projev ve svém
Čechách. Bratislavským
signovali a vyslovili p o d  rodišti, který byl zčásti zveřejněn v čs. tisku. Dub
studentům, kteří navrhu
ček ujišťoval, že strana a vláda budou pokračovat
poru Husákovu směru, za každou cenu v polednové politice.
j í smuteční průvod na
je i národní umělec N oZ CIZINY
: památku Jana Palacha,
vom eský).
— Sjezd Komunistické strany Itálie v Bologni plně
: stačí pokyn shora, aby
Lze jen doufat, že jde potvrdil stanovisko ÚV KSI, kterým se tato největ
;od svého záměru upusti
ší komunistická strana v západních státech vyslovu
na
Slovensku o vývoj je pro podporu polednové; politiky KSČ a odsuzuje
li. Odboráři na brati
slavském sjezdu velkou přechodný, že se po srpnovou okupaci Československa. Projev hlavního
čs. delegáta Evžena Erbana skidil největší potlesk
většinou přímo odmítají plném zažití uspokojení přítomných italských komunistů.
nad
získanou
autonomií
návrh, aby byla památka
— V Rumunsku poblíž jugoslávských' hranic došlo
dostaví u většiny zdravý
Palachova uctěna jednou
ke schůzce Tita s Ceaucescem. Je to druhá schůzka
minutou ticha. Slovenská názor stavět věci první hlav Jugoslávie a Rumunska po okupaci Českosloven
na první místo.
-sv- ska a podle došlých zpráv bylo Československo hlav
vláda projevuje k Palaním programem konaných rozhovorů.
chově tragedii soustrast, i
— Protesty ve svobodných státech proti okupaci Če
MATE
k níž však připojuje dú- [
skoslovenska pokračují. V New Yorku demonstrovali,
VYROVNÁNO
členové protiválečných. organizací před budovou- so
raznější varováni před
PŘEDPLATNÉ
větské mise u Spojených národů, v Londýně se ko
"rušením
pořádku na
NA ROK 1969 ?
nala demonstrace před sovětským velvyslanectvím.
Slovensku” .

Ozvěny

Autonomie a nic víc ?

Naše rovy
V K AN AD Ě SE PLÁN U JE SN AD N O
Madame

Olga

jasnovidka ze staré vlasti, vykladačka karet a
čtenářka budoucnosti z ruky dovede poradit ve
všech problémech života: láska, zdraví, manžel
ství, podnikání, rodinný život, předpovídá nemoce. Soukromá předpověď budoucnosti. Otev
řeno denně, i v neděli. Není zapotřebí se pře
dem objednat.
.......... 2. poschodí, — T e le fo n .........
Inzerát v N ovém domově, Toronto, 7. 12. 1968

YARRA

GLEN

10 akrů buše za $ 3.000
$400 D E P O SIT , $10 T Ý D N Ě
21 parcel už prodáno, zbývá pouze 9
Krásný výhled, veřejná cesta, přívod elekt
řiny na náklad prodávajícího. N ejlevnější
lOakrové parcely v oblasti do 33 mil
východně od Melboume.
Z Yarra Glen jeď te 1£ mfle po Eltham Rd.,
za vodním přívodem zahněte vpravo po Mt.
Wise Rd., jeď te 1 m íli ke. Skyline Rd., potom
zahněte vpravo, pokračujte 100 yardů a
prohlédněte si parcely 24 a 28.
Volejte m ajiteli: 663-3706,
nehlásí-li se: 63-4291

D Á M S K Á K R E JČ O V Á
s dlouhodobou praxí v Praze
šije na míru dle nejnovější módy
a provádí opravy šatů všeho druhu

Rozdíl v postoji lidí
dokazuje např. i reakce
na lednovou uhelnou ka
lamitu. Zatím co v Če
chách doprovázeli lidé
nedostatek uhlí, nucené
"uhelné’ * prázdniny na
Štolách atd. soukromými
stížnostmi na "Rusáky,
kteří zabrali vagóny, p o
třebné k dopravě uhlí’ ’ ,
ozývaly se ze Slovenska

Vás srdečně zve na

M A TĚJSKO U Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 1. března 1969
v sále dom u Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
K tanci hraje oblíbený orchestr Edy Zlatého
L IK É R O V Á LICEN CE — B O H A T Á T O M B O L A
’ Vstupné &2.50

A N N A F ISC H E R O V A
Fiat 6, Vincentville,
roh Baker & Mary Sis., Md. Brighton, Vic.
Návštěvy denně po 5. hod. večetní

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

DOPORUČTE
EXILOVÝ

TISK

Přineste si vlastní nápoje
Začátek v 7 hodin večer, konec o půlnoci

‘ R E S E R V O V Á N I M ÍS T : tel. 379-2156 (R osen íeld), 393-1340 (Skružný;
Vzhledem k velkému zájmu o tuto zábavu, doporučujeme, abyste si
zamluvili místo včas

17. 2. 1969

HLAS

DOMOVA

Z

ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE
— Státním tajemníkem

den hasičský vůz s jedi výchovu, zůstal předse
vlády ČSSR v minister ným hasičem v pohotovo dou ÚV ČSTV, tj. celo
stvu národní obrany byl sti.
státního orgánu.
jmenován generálporučík — V Brně zemřel' ve v ě — Ministr spravedlnosti
Václav Dvořák.
ku 73 let význačný vědec, dr. B. Kučera dostal čest
— Vláda Slovenské socia profesor Vysoké školy ze ný odznak Svazu protifa
listické republiky jmeno mědělské dr. ing.. Jaro šistických bojovníků v
vala dr. I. Rendeka před slav Šimon.
uznání jeho zásluh v pro
sedou slovenského cenové
sazování a realizaci záko
—
V
Bratislavě
se
konalo
ho úřadu.
na o rehabilitaci.
— Od 20. ledna probíha společné shromáždění čel
—
Ředitelem nakladatel
ných
čs.
historiků,
kteří
la jednání zvláštní sovět
ské delegace s čs. vládní vytvořili společný orgán ství Odeon jmenoval mi
mi orgány o otázkách vy pro vrcholnou reprezen nistr kultury Miroslav
plývajících ze smlouvy o taci čs. historiků. Tento Galuška Jaroslava Řezá
če.
pobytu sovětských vojsk orgán bude zastupovat
na území ČSSR. Pro ve Českou historickou spo — Na tiskové konferenci
řejnost byla dána největ lečnost a Slovenskou hi dne 7. února prohlásil
předseda
ší publicita dohodě, dle storickou společnost. Před ministerský
níž budou čs. občané pod sedou společného čs. vý Černík mj., že by Česko
léhat jen čs. soudnictví, i boru byl zvolen prof. M. slovensko potřebovalo v
místopř. příštích dvou letech půj
když se . dopustili činu Gosiorovský,
proti příslušníkům sovět doc. dr. Jan Křen, vědec čku 200 až 300 miliónů
ské armády. Podrobnosti kým tajemníkem prof. dr. dolarů, aby mohlo zmodernisovat svůj průmysl
z důležitějších jednání J. Polišenský.
o otázkách zásobovacích, — V loňském roce se vy a usnadnit si další pláno
o používání výcvikových těžilo celkem 12,850.000 vání. Popřel, že jsou Če
a ubytovacích prostorů plm dřevní hmoty, z toho skoslovensku znemožňo
Čs. armády, o otázkách jedna třetina je z kala vány obchodní styky se
západními zeměmi “ tla
měnových --.a
hraniční mit.
kontroly příslušníků so — V Obecním domě v kem ze zahraničí” . Na do
větských vojsk a jejich Praze rozhodli zástupci taz o datu voleb řekl, že
rodin nebyly zveřejněny. JZD, státních statků a bude stanoveno až v po
— 25!etý
zaměstnanec dalších organizací o vy lovině letošního roku.
Plzeňských pivovarů Jo tvoření
Hospodářského — Dne 5. února přiletěl
sef Hlavatý, který se po družstva Praha - východ. do Moskvy k své první
Palachoví rovněž polil Je to první HD ve střed návštěvě po jmenování
ministrem zahraničí Ján
petrolejem a podpálil, u- ních Čechách.
trpěl jen popáleniny II. — Na celostátní konferen Marko.
stupně a je už mimo ne ci Čs. svazu tělesné vý — Moskevská Izvestia ubezpečí života. Rovněž chovy byla utvořena Če veřejnila 5. února ostrý
dělník Miroslav Malinka ská národní tělovýchovná útok na čs. šachového mi
z Brna, který se chtěl u- organizace. Její ústřední stra L. Pacbmana. Obvi
pálit, je mimo nebezpečí výbor má 121 členů. Před ňuje ho z pobuřování ve
života.
sedou je poslanec ČNR řejnosti politickými pro
— Zvláštní senát krajské Miroslav Hlaváček. Doc. jevy, které ovlivňují čs.
ho soudu v Č. Budějovi dr. Emanuel Bosák, který mládež a měli i vliv na
cích zprostil viny členy je v české vládě mini Jana Palacha.
tzv. skupiny K. Šrama z strem pro mládež a těloFEI/HD
Tábora, odsouzené v r.
1960 za rozvraceni repub
liky. Tresty byly tehdy
vyměřeny od tří do sedmi
let. Rehabilitováni byli
František Sivera, bývalý
Novoustanovená vláda Slovenskéj socialisticmístopředseda
národně
kej republiky sa zišla dňa 10. januára na svojom
socialistické strany, Bohu
druhom zasadnutí, na ktorom prerokovala "niekmil Dvořák, okresní dů
toré otázky, týkajúce sa jej činnosti a spósobu
věrník strany, František
Dřevo, rolník ze Želce,
práce v budúcom období, a riešila naliehavé
dále Mir. Svoboda, inž.
úlohy súčasnosti” . (L ’ ud, 11. januára). Na tlaVáclav Kaucký a bývalý
čovej konferencii toho istého dňa informovali
důstojník Kreisinger. Jed
podpredseda vlády doc. ing. Jozef Zrak, mininalo se prý tehdy o umě
le vykonstruovaný pro
ster obchodu ing. František Barbírek a minister
ces.
kultury Miroslav Válek o obsahu rokovania ve— Dosavadní celostátní
dúcich pracovníkov dače, rozhlasu a televízie
kancelář Rekrea se rozdě
na Slovensku. P od ťa ich informácií sa vláda
lila na český o slovenský
samostatný podnik. V če
zaoběrala "najma stavom příprav svojho vyhláských zemích název zů
senia, s ktorým predstúpi v závěre januára před
stává, na Slovensku vznikl
plénum Slovenskej národnej rady” . Dalej sa
Tatraturist.
vláda zapodievala situáciou v zásobovaní pali— Rozhodnutím kolegia
vami a obrátila sa so žiadosťou o "rýchlu p o 
rektora brněnské Vysoké
školy zemědělské dostaly
m oc” na federálnu vládu. Súčasne urobila " o studentské koleje v Ko
patrenia na okamžité uvoPnenie značných množhoutově ulici v Brně - Hustev uhlia z rezerv dopravy a energetiky pře
sovicích název “Koleje
školy a zdravotnické záriadenia. Osobitným maJana Palacha” .
— Předsednictvo České
teriálnym zainteresováním baníkov má sa d oakademie zemědělské mě
siahnuť v slovenských uhoFných baniach prelo první zasedání. Řídil
kročenie plánu ťažby o 40.000 ton ešte v pflvom
je jeho předseda inž. V.
štvrťroku 1969.” Vláda tiež rokovala o spoločEremiáš.
— Dne 23. ledna zemřel
hom návrhu Ministerstiev piánovania a priemyv Praze ve věku 86 roků
slu na riešenie vel kokapacitnej výroby osob
nestor čs. skladatelů, za
ných áut na Slovensku v licencii, "přijala směr
sloužilý umělec profesor
nice pre zlepšeme štátneho riadenia masovokoJaroslav Křička.
munikačných prostriedkov a zhodnotila politic
— V Havířově vypukl na
ká situáciu na Slovensku” . (Praivda, 11. jan.)
Nový rok v sedmiposčhoďovém obytném domě po
Dňa 15. januára konala sa v Prahe prvá kožár, který sí vyžádal 3
ordinačná schódza predsedníctiev vlády ČSSR
lidské životy a několik
a vlád Českej a Slovenskej socialistickej repub
dalších osob bylo těžce
liky. Podl’a správy ČSTK, odtlačenej v Pravdě
popáleno. Noviny k tomu
konstatovaly, že v Haví
zo 16. januára, účelom tejto schódze, vedenej
řově, který má přes 70
predsedom federálnej vlády ing. Oldřichom
tisíc obyvatel, je jen je

-3procesu se sedmi příslušníky StB

Odloženo na neurčito
Proces se sedmi bývalými příslušníky Státní bezpečnosti, kteří vykonávali
"revoluční spravedlnost’ ’ i tím, že chladnokrevně vraždili, pokračoval před
Vyšším vojenským soudem v Příbrami. N a lavici obžalovaných zasedli bý
valí důstojníci ministerstva vnitra plukovník J, Čech, major L. Zelenka, ka
pitán M . Pich - Tůma, m ajor dr. B. Šedivý, major A. Liška, nadporučík J.
V o lf a strážmistr B. Vávra.
K referátu v minulém čísle H D přinášíme zprávu o výpovědech někte
rých svědků.
Další důstojník Stát
ní bezpečnosti Zdeněk
Řípa vypovídal, jak vezl
eskortu, v níž byli obža
lovaní Vávra a V o lf a
později zavražděný dů
stojník
StB František
N ovotný z pražské Pan-,
kráče k Benešovu. Řípa
se představil soudu mj.
prohlášením, že pracoval
ve zpravodajské službě
25 let, že byl v r. 1925
odsouzen v Maďarsku
pro špionáž k trestu
smrti, kterýžto trest mu
byl změněn na 20 let ža
láře.
Vězněn byl však
jen jeden rok, pak byl
vyměněn za maďarské
špióny v Českosloven
sku.
Řípa ovšem prohlašo
val, že jeh o úkol v pří
padě F. N ovotného za
čínal i končil řízením
auta, že s jeho zastřele
ním neměl nic společné
ho. Obžalovaný stráž-

mistr Vávra k této svě
decké výpovědi klidně
podotkl, že Řípa přesně
věděl o celé věci. Doklá
dal to i příklady, jako že
když _přiběhl k autu po
nepodařeném
výstřelu,
jíinz byl N ovotný jen
zraněn, řekl mu Řípa:
"Musíte ho dorazit, je
to rozkaz!”
Dalším svědkem byl
bývalý důstojník Státní
bezpečnosti, Jozef Kubinec, původně typograf a
nyní předseda JRD z
okresu Lučenec. Ten vy
právěl, jak se stal v roce
1951 vyšetřovatelem v
K olodějích a později v
Ruzyni. Když absolvoval
v Praze kurs pro funkcio
náře Lidových milic, za
volal si asi 30 frekven
tantů ministr bezpečnosti
Lad. Kopřiva a na místě
je jmenoval vyšetřovate
li Státní. bezpečnosti.
Ke konci roku 1952
dostal Kubinec k vyříze

Z činnosti vlády SSR
Černíkont, b olo "dosiahnuť spoluprácu a spoločný postup pri riešení najdóležitejšich problém ov a úloh, ktoré yvytýčia programové vyhlásenia federálnej vlády a národných, vlád” . N a zá
věr porady, ktorá "prebehla v priatel skom a
pracovnom duchu” , přijali rozhodnutia, aby sa
pracovně koordinačně schódze predsedníctiev
schádzali pravidel’ne a stali sa tak "jedn ou zo
stálých metod ich práce” . V Prahe sa dňa 15.
januára zišli aj delegácie ministerstiev zdravot
nictva SSR a ČSR, ktoré sa dohodli na utvoření
koordinačnej rady. Táto rada, zložená z oboch
národných ministrov zdravotnictva, ich námestníkov a ďalšich vedúcich procovníkov, sa má
p ravidď n e schádzať striedavo v Prahe a Brati
slavě a prerokúvať "zásadně a závažné problé
my, ktoré je potřebné riešiť s ohPadom na spoločný a jednotný postup pri riadení starostlivo
sti o zdravie Puduv CSR a SSR’’ . (L ’ud, 16. ja-

ní 15 případů, mezi ni
miž figuroval dr. Pla
ček, jeho zástupce prof.
Milen a kapitán Pich Tůma. Ti byli tehdy ob
viněni z protistátní čin
nosti, avšak Kubinec pro
hlásil, že ani v jenom
případě
neodpovídala
tato obvinění pravdě. Z a
jejich skutečné zločiny
se odpovídat neměli.
Kubinec vyprávěl, jak
přitom ve spisech nara
zil na případ inž. Koneč
ného. V dokladech bylo
zaznamenáno, že Koneč
ný byl v dejvickém "stat
ku”
přivázán několik
dnů dráty k pohovce a
byl v takovém stavu, že
mu hrozila otrava krve.
Vyšetřovatelé proto ůspořádali zvláštní, pora
du, na níž se rozhodli,
že Konečný musí být za
střelen.
Svědék dále mluvil o
dokumentárních
sním
cích ze zastřelení důstoj
níka StB F. Novotného,
které byly rovněž ve spisečh. "T yto fotografie
se mi zdály přinejmen
ším podivné. Nebyly to
obvyklé záběry, pořízené
při rekonstrukci policej
ním
fotografem ,
ale
obrázky zachycující pro
vedení vraždy . .
Kubinec též mluvil o
výslechových metodách,
které se při výkonu jeho
služby prováděly. O nich
(Pokračování na str. 6)

nuára).
Dňa 17. januára boia tfalšia schódza vlády
SSR. Rokovala o návrhu svojho programového
vyhlásenia, zaujala stanovisko k osnově o po
sobnosti federálnych ministerstiev a výborov a
přijala niektoré kádrové a organizačně opatrenia. V láda uložila příslušným ministrom uplat
nit’ v návrhu programového vyhlásenia pripomienku svójich členov, a stanovila harmonogram
ďalšich práč tak, aby mohla so svojím programom včas predstúpiť před SNR. Tento doku
ment "musí b y ť marxistickým, moderným a re
álným programom, vychádzajúcim z potrieb so
cialistického rozvoja Slovenska v čs. federácii’’ .
D o funkcie předsedu Slovenského cenového ti
rádu hol ivymenovaný dr. Ignác Rendek, CSc.
FEI

ZNAČKA KVALITY
A STYLU
Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Acland St., St. Kilda,
Vic. Tel. 94-2260
Též prodej veškerého
pánského konfekčního
zboží
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Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVÉL SERVICE
27-29 Elizabeth Sk, Melbourne, 3QM
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně
cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Mluvíme česky

ČSSR v přímé řeči
“PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY” VARUJÍ
Během soboty, 18. ledna, došlo v Praze k některým
akcím, které svými důsledky jsou v přímém rozpo
ru s úsilím KSČ a vlády ČSSR o konsolidaci poměrů
v zemi, jež je nezbytná pro zabezpečení polednové
politiky v duchu závěrů usnesení posledních plenár
ních zasedání ÚV KSČ. Různé skupiny procházející
některými ulicemi města se postupně spojily v prů
vod a provolávaly hanlivá politická hesla a narušo
valy normální chod života. Někteří jednotlivci na
padli motorové vozidlo sovětské armády, jímž při
jeli na hlavní nádraží důstojníci, odjíždějící na svou
dovolenou. Vysoce je třeba hodnotit rozvahu a uvědomělost občanů Prahy, kteří se ve své naprosté vět
šině distancovali od těchto politováníhodných a svý
mi politickými důsledky škodlivých činů, V naší ze
mi je dostatek zákonných možností k demokratické
mu vyjádření .názorů a postoje. V současné době,
kdy je třeba každý čin posoudit z hlediska úsilí o
pozitivní řešení složitých společenských a politických
problémů, je zvlášť potřebná občanská odpovědnost
a rozvážnost. Příslušné orgány nemohou dopustit,
aby toto úsilí bylo podobným způsobem narušováno.
V případě opakování nepředložených činů budou pří
slušné orgány postupovat podle zákona a plně . do
stojí své povinnosti při Zabezpečování veřejného po
řádku.
Lidová demokracie, 20. ledna 1969
STUDENTI ŽÁDAJÍ
MOŽNOST ZAHRANIČNÍCH CEST
V Praze se 21. ledna sešli zástupci 57 vysokých
škol ČSR, aby projednali perspektivy zahraničních
cest a kontaktů. Představitelé vysokých škol vyjád
řili odhodlání aktivně čelit všem tendencím, které
by chtěly zahraniční styky vysokých škol omezovat.
Chtějí naopak velkorysým demokratickým rozvojem
mezinárodní vysokoškolské spolupráce usilovat o zí
skávání světové prestiže. — Již letos o pobytu stu
dentů a pracovníků vědeckých a školských pracovišť
v cizině do jednoho roku budou funkcionáři vyso
kých škol rozhodovat sami. Jen pokud jde o vztahy
s institucemi z Izraele, Jihoafrické republiky, Ně
mecké spolkové republiky, Portugalska, Řecka, Špa
nělska a USA podléhají cesty předchozímu schvále
ní ministerstva školství.
Práce, 22. ledna 1969
REHABILITACE PRACOVNÍKA
ASSOCIATED PRESS
Obvinění bývalého pracovníka americké tiskové
agentury Associated Press Pavla Woydonka, že v lé
tech 1948-1951 vyzvídal státní tajemství a vyzradil
je cizí mocnosti, bylo umělé vykonstruováno, důka
zy zfalšovány, procesní předpisy byly v rozporu se
zákonem hrubě porušeny a doznání obviněného byla
vynucena. K tomuto poznatku dospěl 17. ledna se
nát městského soudu v Praze na základě výpovědi
svědků, mezi nimiž byl i bývalý náčelník vyšetřova
telů v Ruzyni Milan Moučka, a zrušil původní trest,
jimž byl obžalovaný odsouzen na 18 let. “Skupina
W. N. Oatise”, v jejímž rámci byl Woydonka odsou
zen, byla vyprovokována a urychleně souzena na pří kaz tehdejšího ministra Ladislava Kopřivy. Vyšetřo
vatel otevřeně přiznal, že on a další vyšetřovatelé
upravovali výpovědi vyšetřovaných. “Byl jsem pře
svědčen, že jsou to lumpové a podle toho jsem se k
nim choval.”
Lidová demokracie, 18. ledna 1969
TUZEX, AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Akciovou společností se stal •od 1. ledna i Tuzex.
V novém organizačním uspořádání chce nejen svou
dosavadní obchodní síť rozšířit do dalších větších
měst, ale i zřídit za tuzexové poukázky a valuty pro
dej náhradních dílů pro automobily, obstarávat ser
visní služby pro automobily zahraničních značek, v
budoucnu pak chce zprostředkovávat zájezdy a po
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Touha po domově
M ARC E LA

Č EC H O VÁ

N a australském konzuláte ve Vídni měli informační brožurky, v nichž jste se mohli dočíst, žé
Austrálie je nejzdravější zemí' světa. Přesto zde, jak zjišťuji, řádí zhusta nemoc, zvaná odborně
home-sick. Napadá zejména nové přistěhovalce, nevyhýbá se však ani starousedlíkům.
Symptomy této choroby můžeme rozdělit na několik stupňů: Člověk se začíná cítit osamělý do
konce i ve větším společenství Udí, kteří se dorozumívají jemu neznámým jazykem. Po krátkém ča
se tento pocit osamělosti krystalizuje v melancholii, nejčastěji vyjadřovanou větou: "Já se tu anglič
tinu nikdy nenaučím!” V tomto okamžiku nastává druhá fáze choroby, která se projevuje neustá
lým nutkáním myslet na domov, pocity sklíčenosti a silnou tendencí idealizovat poměry v opuště
né zemi. Choroba vyúsťuje v celkovou duševní rozervanost, jež se navenek projevuje — podle po
vahy pacienta — ochromením chutí k praktické činnosti a nespokojenosti s poměry v nové zemi.
Zastaralá forma nemoci je pak vyjadřována větou: "Já si tu nikdy nezvyknu!”
Ačkoliv je home-sick,
jak tvrdí odborníci, cho
roba rázu duševního, dá
se s úspěchem léčit. K do
si mi vyprávěl, jak jeden
Angličan vyléčil svou
manželku,
postiženou
těžkým
home-sickem.
Austrálie se jí zprotivila
natolik, že už ani nevy
cházela z domu, jen pla
kala touhou po starém
domově. Muž jí tedy p o 
mohl sbalit kufr a kou
pil jí letenku do Londý
na. D o měsíce ji prý měl
uzdravenu zpět v Austrá
lii.
Tento nákladný způ
sob léčby si ovšem naši
nec těžko může dovolit.
Dobrou službu při léčení
home-sicku však může
prokázat četba současné
ho českého a slovenské
ho tisku, která dokona
le odstraňuje idealizují
cí představy o poměrech
doma. Tak ve Vlastě ze
dne 20. 11. 1968 je vy
nikající článek V ěry Pet
rové o vojenském pro
storu M ilovice na Boleslavsku. Česká posádka,
která tam dřív žila se
svými rodinami, musela
vyklidit celý prostor pro
sovětské "osvoboditele” .
Čeští důstojníci byli od 
veleni do všech koutů
republiky, pro jejich že
ny a děti nejsou samo
zřejmě byty (to bude otázka nejméně na deset
let) a tak žijí obklopeny

cizími vojáky.
. . . "D ěti mají nepsa
nou a nestanovenou "p o 
licejní” hodinu. Jakmile
se setmí, musí domů.
Matka doprovází svou
šestnáctiletou dceru kaž
dé ráno na půl šestou na
vlak, protože se ji bojí
pustit samotnou. Přitom
by sama měla mít d opro
vod . . . Třída, do které
chodí Jitka, se učí v mi
neralogii o skladbě ze
min. Zašli si proto do
nedalekého pískovcové
ho lomu a dívali se na
vrstvy, které tisíciletí na
sebe navrstviia. Netrvalo
dlouho a objevili se so
větští vojáci s moskev
skou Pravdou. Začali ji
rozdávat a ptali se, proč
jsou děti smutné. Naši
tátové jsou kvůli vám
pryč, řekly jim děti. Stý
ská se nám, bojíme se
bez nich! Sovětští vojáci
se usmáli. N ebojte se, ochráníme vás. I muže
vám nahradíme, prohlá
sili . ■ ■ Děti ve škole p o 
levují a učitelky se tomu
nediví. V ěci začínají jít
mimo a události mají pa
radoxní formy. Vytope
ní bytu vodou, které by
jin dy
bylo obrovskou
komplikací, událostí a
záležitostí, je věc, nad
kterou se mávne rukou.
T i, kteří jsou tak šťastni
a dostali už byt - ti zou
fale přecházejí mezi na
rovnanými knihami. Pro

dávají velké kusy nábyt řízení pro domácnost,
ku nebo je rozřezáva rozhlasové přijímače, h o
jí . . 7*
dinky, zdravotnické vý
robky,
jízdní kola, potře
V e Směně jsme si za
se mohli přečíst, jak to by pro dopravu a hutní
dopadá s byty po lidech, materiály.
kteří v srpnových dnech
Devět druhů
zboží,
odjeli z republiky a d o  které se dosud sem tam
sud se nevrátili. Jen v objevilo v obchodech,
Bratislavě je jich prý lze od vánoc počítat me
přes 600. D o části těchto zi nedostatkové. Jsou to:
bytů se prostě násilím přeničná mouka a krupi
nastěhovali
cizí
lidé. ce, rafinovaný cukr, kon
Směna k tomu pozname zumní kakaový prášek,,
nává, že postup je sice osobní prádlo z tkanin,
protiprávní, že však pří kusové prádlo z tkanin,
slušné orgány váhají za-, kožená obuv,
textilní
stát se právoplatných! [obuv, mýdlo a prací promajitelů bytů.
rIstředky, kuchyňské proTi nemocní home-sic-J jstředky. Nedostatek se
kem, kteří nejsou spoko-| Iprojevil také u hnědého
jeni se svou nynější ži-l luhlí, briket, černého uhlí
votmí úrovní, by si měli a koksu, kde jsou zásoby
pečlivě přečíst Reporté hluboko pod stavem ze
ra z 25. 12. 1968. Skupi stejného období loňské
h o roku a k 30. září 1968
na redaktorů se zde za
činily jen 60% normy.
bývá hospodářským roz
Na rok 1969, říká prů
borem československého
trhu. Z jišťu jí, že pouze zkum Reportéra, je vý
nedostatkového
u 8 skupin zboží nastalo roba
v průběhu minulého ro zboží zajištěna jen velmi
ku zlepšení výroby, ale málo a bída se tudíž bu
naopak u 34 sortimentů de prohlubovat. Tak d o 
zboží nastalo zhoršení a dávka kamen a sporáků
z toho u 24 klesly záso z výroby do obchodu je
pouze
na
by, které byly už před zajištěna
13,1%, bytového textilu
loni nedostačující.
na 76,3%, chladniček na
Mezi výrobky, jicbž je
velký nedostatek, patří: 54%, sportovních potřeb
na 47,8% a hutních matrvanlivé pečtvo, čokolá
teriálů na 10,1%.
da a čokoládové cukro
Nám, kteří chodíme
vinky, káva,
rýže, ba
vlněné tkaniny, vlnařské kolem obchodních domů
tkaniny a úplety, pletené doslova nabitých zbožím,
ošacení, pletené prádlo, připadá československá
ložní prádlo, kožešnické skutečnost dosti nesku
výrobky, bytový textil a tečně. Začínat život v. ci
podlahoviny,
nábytek, zí zemi není ovšem leh
chladničky
a
pračky, ké, vžd yť člověk si musí
kamna a sporáky, šicí a koupit všechno počínaje

byty v zahraničí. Tuzexové zboží se bude prodávat
i, prostřednictvím ostatních obchodních organizací,
později i za čs. koruny. A. S. Tuzex chce zřizovat spe
ciální prodejny s charakteristickým čs. zbožím i v
zahraničí. Generálním ředitelem akciové společno
sti Tuzex byl zvolen I. Loúkotka.
Lidová demokracie, 14. ledna 1969
pletací stroje, různá za
(Pokračování na str. 8)
DR. KRIEGEL A LIDSKÁ PRÁVA
Primář m . interny Thomayerovy nemocnice v
Praze-Krči dr. -František Kriegel se stal čestným čle
nem Společnosti pro lidská práva. Je třetím členem
Provádíme veškeré práce optické
(čestným) této společnosti po národních umělcích
přené, rychle a za levné ceny
Jaroslavu Seifertovi a Olze Scheinpfiugové. Diplom
mu předali 15. ledna členové předsednictva Společ
nosti dr. E. Ludvík, dr. J. Pixa a dr. R. Fendrych.
Dr. Kriegel jim při poděkování řekl, že lidská práva
jsou věcí nás všech, že vše, co je dobrého v lidech,
musí o tato práva bojovat. Musíme o jejich uskuteč
573 Hampton Sk
ňování zápasit u nás doma a musíme také spolupra
Hampton, Vic.
covat na jejich uplatnění ve světě se všemi, kdož
Telefon 98-5756.
dali své síly do služeb velkým ideálům lidstva. . .
Lidová demokracie, 16. ledna 1969
Pozn.: Je to první veřejné vystoupení dr. Kriegela
od srpna, kdy byl (jako člen předsednictva ÚV KSČ
a předseda ÚV Národní fronty) okupanty odvlečen,
ztýrán a pak na jejich nátlak odstraněn ze svých
funkcí.

M.CHRPA

Optical Service
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NADVLÁDA POLITIKY NADE VŠÍM
Ferdinand

Peroutka

^ Vlastně demokraté kdysi měli se čeho obávat. Toho, že komunisté vynaloží všechen důvtip a
všechny síly, aby hmotně uspokojili lidi. Kdyby to se bylo stalo, pak ten, kdo by byl chtěl mluvit k
lidem o svobodě a občanství, by mohl, být jak potulný bard, který zpívá pod zavřenými okny spo
kojených domácností. Komunistická rétorika byla grandiosní a oýšem obsahovala sliby o rychlém
a neslýchaném zvýšení životní úrovně. Mimo to, v třicátých letech hluboká hospodářská krize za
chvátila západní svět a svobodné hospodářství ztratilo svou dobrou pověst. Proti tomu, proti nepřed
vídané ekonomické katastrofě na západě stálo po lemicky sovětské plánované hospodářství, které
prý bylo schopno všechno předvídat a řídit. Prin cip plánování sám byl svůdný pro intelekt, který
vždy bude toužit, aby svět byl rozumově uspořá dán. Musilo se zdát, že mnoho chancí je na stra
ně komunismu.
Řekněme krátce, že
demokraté se obávali ně
čeho, co nepřišlo. Svo
bodné hospodářství se
zotavilo a nakonec se ukázalo superiorní a ko
munistické inferiorní ve
službě hmotným potře
bám lidí. Tento výsledek
může vypadat i záhadně,
n eboť rozumové důvody
zdály se mluvit pro ko
munismus,- kdežto svo
bodné hospodářství se
zdálo být unášeno jen
nespořádanou praxí.
Vynechme, čím svo
bodné hospodářství sa
mo svou reformou při
spělo k tomuto výsledku.
Hledejme červa, kterv
hlodal na grandiosních
předpovědích sovětského
komunismu.
Je toho všeho jedna
centrální příčina. Zajisté,
sověty plánovaly hospo
dářsky, ale nikdy, ani
na okamžik, nepřestaly
intensivně plánovat poli
ticky. Kdykoli tyto dva
poměry se střetly a bylo
nutno si vybrat mezi pro
spěchem hospodářským
a prospěchem politic
kým, sověty vždy daly
přednost
politickému
prospěchu diktatury. Po
litický vichr se jim h o
nil hlavou,
vláda nad
světem se jim zdála na
dosah ruky, a hmotné uspokojení lidí stálo d o
sti daleko vzadu v pořa
dí jejich zájmů.
Citovali jsme již a ješ
tě budeme citovat straš
livá Leninova slova o zá
sobovacím systému. Při
šel se zcela originělním
pojetím úkolů zásobová
ní. "Nedáme jíst” , řekl
Lenin. Beze všeho osty-

ohu vyslovil, že sovětský
zásobovací systém má
sloužit jako guillotina
na odpůrce. Několikrát
opakoval slovo guilloti
na. Nestvůrná převaha
politiky nad hospodář
stvím - i nad životy lidí,
ovšem - už nemůže být
vyjádřena jasněji. Je ten
dence zapomenout tento
Leninův výrok a jiné mu
podobně zuřivé jeho vý
roky.
A le kdo je zapomene,
nenajde už, kde a kdy
byl položen
klasický7,
abychom tak řekli, zá
klad převahy
politiky
nade vším ostatním.
I když už nikdo se ne
odvažuje mluvit tak ja
ko Lenin a převaha poli
tiky nad hospodářstvím
se vyjadřuje a žádá mír
něji, přece podřízenost
hospodářství politice se
nepřestává tak vynuco
vat, jakoby na světě ne
bylo nic většího než sa
movláda sovětské komu
nistické strany.
Tato strana nepřestá
vá polemísovat proti subjektivismu básníků, ač
koli ve svých sociálních
rozměrech je to zcela ne
patrný
subjektivismus.
Ale vševládné nároky
sovětské
komunistické
strany
jsou mohutný,
nejmohutnější subjektivistický jev této epochy.
Sem nepochybně patři
jedna poznámka: nezda
ry sovětského hospodář
ství nejsou konečným dů
kazem o neschopnosti
plánovaného hospodář
ství. Bylo by třeba vidět,
jakých výsledků by bylo
plánované hospodářství
schopno, kdyby nebylo

P R V O T Ř ÍD N Í
M A S O A U Z E N IN Y
VŠEHO D RU H U
N A K O U P ÍT E V Ž D Y
U F IR M Y ,

tak zcela podřízeno so
beckým zájmům jedné
politické strany.
Sociální rozvoj sovět
ského Ruska, vzdálenost,
kterou tato země urazila
od dob Leninových a
Stalinových, nemohly ji
nak než vytvořit určité
konflikty p o d povrchem
diktatury, které se drží
starých forem nad n o
vým obsahem.

nářů a prohlásil,
že
kontrola celého státního
aparátu stranou musí být
zachována. Místní funk
cionáři strany posílají
do Moskvy stížnosti, ve
kterých se praví, že
"státní technikové se s
námi neradí, kdo má být
jmenován” , a že proto
státní technikové se "d o 
pouštěj i hrubých omy
lů” .

Jedním z těchto konf
liktů je zatím diskrétně
vedený zápas mezi ko
munistickou stranou a
státním aparátem. Tento
zápas b y mobl být symbolisován jmény Brežněv
- Kosvgin. Brežněv ener
gicky zastupuje zájmy'
strany, Kosygin více ne
bo méně energicky b á 
ji názory státního apará
tu.. Z referátů sovět
ských novin vysvítá, že
občas se v sovětech střet
nou ti, kdo se vůbec nerozpakují pokračovat v
nadvládě politiky nad
hospodářstvím a těmi.
kdo se někdy rozpakují.

Mimo to strana si stě
žuje, že ministerstvo, kte
ré je pověřeno dozorem
nad rozhlasem, ne vždy
dbá názoru stranických
organizaci, když si vybí
rá a jmenuje personál.
T oto zejména nám při
padá velmi známo.
Konflikt, který'- v sově
tech je jaksi v počáteč
ním stadiu a je udržo
ván v diskrétních me
zích, v Československu
vypukl dramaticky a bez
diskrétnosti- Z d e více
než kdekoli jinde v so
větském orbitu bylo vy
jádřeno veřejné, že nad
vláda politiky nad ho
spodářstvím nevedla k
ničemu
vznešenějšíma
než k vládě diietanňsmu. k spoutáni tvoři
vých schopnosti země, k
docela obyčejnému brídilseví a k vleklé a zby
tečné krizi.

Nejčastěji, to vypadá
jako spor o osoby. Stra
na trvá na svém starém
právu dosazovat tvospodářské funkcionáře bez
ohledu na jejich pravdě
podobnou výkonnost ne
bo nevýkonnost. Vrstva
technické inteligence ve
státních úřadech naopak
žádá, aby při jmenování
úředníků
rozhodovala
odborná kvalifikace, ne
míra, s jakou kdo lpí na
stranických dogmatech.
T o zadává Brežněvovi
příčinu k hněvu. Je znám
text jeho řeči, ve které
pochyboval o dobrých úmyslech státních funkcio

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

Royal Hotel, Howard, Qld.
na hlavní silnici Bruče, 190 mil severně o d Brisbane,
mezi městy Maryborough a Bundaberg.
Cestujícím krajanům poskytne též ochotně všechny potřebné informace
H O S P O D S K Ý JE N D A T O L A R

Z d e mladí technikové
prchají na západ. Mnozí
z nich jsou nepolitické
typy a nevykládají svůj
odchod politicky. Praví
prosté, že jim bylo zne
možněno dobře pracovat
a že je to trápilo; že jim
vždy nakonec poroučel
nějaký ignorant, dosaze
ný stranou, s jehož ne
vědomostí stále musili
zápasit a že už toho mají
dost. Vlastně neříkají
ignorant.
Říkají: hlu
pák.

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS PTY. ITD.
M AJITELÉ

J. & H.

KOPECKÝ

326 H IG H STREET, KEW , V IC .
T E L E F O N : 86-7178
V Z IM N ÍC H M Ě SÍC ÍC H D O M Á C Í
JA TER N IC E A JELÍTK A
TE PLÁ D O M Á C Í SE K A N Á
DRŮBEŽ
N AŠE Z Á S A D A : DOBŘE S L O U Ž IT
Z Á K A Z N ÍK Ů M

NESTOJÍ
O NIC VÍC
POUŽIT
VŠESTRANNOU
BANKOVNÍ SLUŽBU
THE NATIONAL
Vkladní knížky *
Cestovní šeky *
Služby cestujícím

'*

Zařizování investic *
Vklady na úrok *
Pravidelně poukazy a inkasa *
Úschova cenin *
Služby pro zahraniční obchod *

THE NATIONAL BANK
OF

AU S T R A L A S IA

LIMITED

Pouiívejte raději The National Bank,

sté čím' dále tím otevře
něji kritizovali zpolitisované hospodářství. N o 
votného vláda nedovedla
dobře odpovídat, poně
vadž hmotná tíseň •země
a potřeba nápravy, byly
až příliš zřejmé. Táž vlá
O d roku 1964 mladí da šla ve své rozpačitočeskoslovenští ekonomi- sti tak daleko, že přijala

reformní plán, navržený
mladými
ekonomísty.
Z d á se, že jej -přijala s
nadějí, že se jí podaří
dostatečně jej sabotovat,
aby podstata politického
hospodářství
.. nebyla
ztracena. Avšak přece
jej přijala.
(Pokračování na str. 6)

Veškerá P O J IšT É N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , V ic,, 3189
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Ohlas smrti Jána Palacha na Slovensku
Dňa 20. januára sa vláda SSR zišla na mimoriadne zasadnutie, na ktorom
sa zaoberala situáciou vzniknuvšou v súvislosti so sm rťou študenta Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe Jána Palacha. V o svojom vyhlá
šení vyslovila "hlbokú 1’útosť” nad "týmto tragickým činom” , ale súčasne
tiež "p o l’utovanie, že tieto vzácné charakterové vlastnosti našich mladých
Pudí sa vplyvom určitých kruhov využíyajú nie na pozitivně riesenie spoločenských problémov, ale právě naopak, na vyvolanie atmosféry, ktorá má
riesenie našich komplikovaných problémov ešte viac sťažiť’ ’ .
Vláda
sa
obrátila
"predovšetkým na mla
dých l’udí, študentov, řobotnícku a roPnícku mlá
dež, mladých príslušníkov inteligencie” s vý
zvou, aby "svojím roz
vážným postoj om, tak
ako už častokrát’ v minu
losti i za nepomerne ťažšej, pre naše národy ovePa zložitejšej situácii d o
kázali, že im tak, ako
všetkým ostatným občanom leží na srdci pokoj
ný život, přítomnost’ a
budúcnosť našich národ ov” .

předseda vlády SSR ing.
Štefan Sádovský delegáciu Z vázu vysokoškolákov Slovenska, vedenu
jej prezidentom B. Dubeňom. Vedúci delegácie
informoval předsedu vlá
dy o požiadavkách Z vázu na stranické a vládne
orgány,
týkajúcich sa
"dalšej
demokratizácie
našej spoločnosti” , i o
"spósobe vyjadrenia účasti na tragickom skone
J. Palacha” .
Zváz vysokoškolákov
Slovenska poslal Před

"V erím e” - dodala vlá
da vo svojom vyhlášení
- "že nájdete v sebe dosť
vnútorných sil na to,
aby ste sa nedali strhnúť
k nepřemyšleným akciám, že rozoznáte, čo a
kto slúži záujmom státu,
národa i záujmom vašim
vlastným, a že sa nepři
pojíte k nikomu a ničomu, k nijakej akcii, ktorá vo svojom dósledku
móže viesť k osobným,
rodinným
a spoločenským tragédiám, aj 'keď
inšpirátori takýchto ak
cií sa im pokúšajú dát’
zdanie pokrokovosti.”

V Á S

V bratislavskom študentskom internáte na
Bemolákovej ulici zozbierali 1200 podpisov
na návrh, aby sa inter
nát přeměňoval na Štu
dentský dom ov Jána Pa
lacha. (L’ud a Směna,
21. januára).
FEI

Nadvláda politiky

(Pokračování se str. 5)
Z důvodů, které třeba
teprve objasnit, sověty
tenkrát
neprotestovaly.
Důkladně proti reform
nímu plánu začaly pro
testovat teprve po inva
zi a zařadily jeho původ
ce mezi své nejhorší ne
přátele. Snad teprve p o
stupně se jim rozležeío
v hlavě, jaký pro jejich
vlastní diktaturu nevhod
ný příklad by mohl být
dán, kdyby v Českoslo
vensku se ukázaly úspě
chy hospodářství zbave
T oh o istého dňa přijal ného permanentní poli-

Z L O B Í

sednictvu Zvazu vysoko
školských
študentov
Čiech a Moravy, Fakultnému
parlamentu FF
U K v Prahe a Pražské
mu študentskému parla
mentu telegramy, v ktorýcb
vyslovil
svoje
"hlboké pohmitie’’ nad
smrťou Palachovou, spo
lu s ubezpečením, že "našou snahou bude vždy
podiePať sa na vytváraní takých medziPudských
vzťahov, ktoré nebudu
viesť k takýmto tragic
kým činom” .

Telegramy
sýmpátií
poslali Zvazu vysokoško
lákov Čiech a Moravy a
matke Palachovej aj K o
lektiv pracovníkov vyda
vatelstva denníka mlá
deže Směna, S V Z ČSZM ,
Metina Trenčín,
Podnikový výbor R O H
V S Ž , S V Z Zvázu pracujúcej
mládeže n. p.
Slovnaft, Městská federácia dětských a mládež
nických
organizácií v
Bratislavě,
a "m noho
ďatšich organizácií” .

OČ I?

Bolí Vá* hlava?
Noste brýle od O P T Á !

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

Potřebujete vymalovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?
Obraťte se s důvěrou na odborníka* Doko
nalá malost řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

J. MELIH
61 Wardale Rd., Springvaie Sth., V ic.. 3172
telefon (po 6. hod. večer): 546-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl:

tidké intervence.
Vláda pana N ovotné
ho obecně je dnes poklá
dána za vzor neschopno
sti a zatvrzelosti. I sově
ty souhlasily s tímto úsudkem. Musí tedy udi
vit, že, pokud hospodář
ské reformy se týká, so
věty jsou odhodlány jít
ještě dále zpět, než byla
ochotna vláda N ovotné
ho, která upadla v opo
vržení. Snad je to han
ba.
Už podruhé •sověty
rozhodly, že Čechům a
Slovákům se má vést hů
ře, když by se jim mohlo
vést lépe. Poprvé roku
1947, když zakázaly vlá
dě Gottwaldově, aby p ři
jala Marshallův plán.
onu rozsáhlou americkou
nabídku ekonomické p o
moci. Hranice prosperi
ty a tísně vede dnes pře
sně podle linie mezi ze
měmi, které tehdy Mar
shallův plán přijaly a
které nepřijaly.
Podruhé sověty vráti
ly Československo do
trvalé krize, když ihned
po invazi začaly vnuco
vat svůj politický invazní program. M ezi jiným
zakázaly Československu
rozvíjet hospodářské sty
ky se Západem za tím účelem, aby zlepšilo svou
technologickou úroveň a
vyrovnalo se západnímu
standarta, čehož potře
buje pro- soutěž na za
hraničních trzích.
Roku 1947 i 1968 so
věty sledovaly sobecký
politický účel. Nechtěly
připustit, aby někdo p o 
skytl Československu po

moc, kterou ony samy
byly neschopny dát.
Není div, že sověty usilují, aby v Českoslo
vensku byla zavedena
cenzura, která by potla
čila kritiku jakéhokoli
sovětského
počínání.
Svrchovaně po-třebují ta
kové cenzury.
Ještě není známo, do
jaké míry sověty v Če
skoslovensku jsou o d 
hodlány spoléhat na h o
lou sílu a nedbat smýšle
ní obyvatelstva. Kdyby
o toto smýšlení se zají
maly, musilo by jim při
jít na mysl, že resistence roste, je-li posílena
hmotnými důvody.
Bylo na jaře konsta
továno československým
ministerským předsedou,
že životní úroveň je v ze
mi o čtyřicet procent niž
ší než v blízkých zemích
demokratických. Nikdo
ovšem se z dobré vůle
nedrží úrovně o čtyřicet
procent nižší. Musí k to
mu být nucen. Češi a
Slováci měli naději, že
hospodářská reforma jim
pomůže
z
inřeriomí
hmotné pozice, ale inva
ze rozmetala reformní
plán, a hospodářskou si
tuaci ještě zhoršila, jak
každá invaze činí. Pozo
rovatelé dějin praví, že
idea sama se často blamovaia, když nebyla pro
vázena hmotnými zájmy.
Československá
resistence proti invazi je ví
ce než politická. Je to
resíscence bytostní, ná
rod existuje a chce žít
svým vlastním způsobem,
reaguje proti cizímu tě-

Jak získat peníze
na vánoce
Přistupte k "Vánočnímu klubu” Státní spořitel
ny (State Savings Bank). Stát se členem "T he
Christmas Club” vás nic nestojí. Klub je totiž
zvláštní druh střádání, které vám umožní, abyste
měli dostatek peněz na vánoční dárky a na d o 
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.
Když 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.
PŘISTU PTE Z A ČLENA
STA T E S A V IN G S BANK
C H R IST M A S CLUB

?The State
Savings Bank

iof Victoria
O D L O Ž E N O N A N E U R Č IT O
(Pokračování se str. 3)
klidně prohlásil: " Z p o
lopravdy se kdykoliv udělala pravda . .
Jeden z obžalovaných,
kapitán Pich - Tůma p o
žádal v poslední den pře
líčení (23. ledna) senát
Vyššího vojenského sou
du, aby mohl učinit pro
hlášení. V něm pak řekl,
že chce dodržet povin
nost vypovídat pravdu a
podotkl, že již v průbě
hu líčeni odvolal všech
ny své výpovědi z padelesu ve svém organismu.
Potřebovala-li tato resi
stence pomoci, kterou
mohou dát zájmy hmot
né, dostala ji, když so
věty se postavily proti
plánu, jímž Češi a Slová
ci hodlali zlepšit svůj
hmotný úděl.
18. 1. 1969

sátých let, neboť byly
získány
nezákonným
způsobem, zejména psy
chickým nátlakem. Ohra
dil se také, že v jeho
případu nejsou dodržo
vány ustanovení trestní
ho řádu. Řekl: "Celý
tento proces se mi jeví
jako politický nátlak vy
plývající z politické kon
cepce. Vidím v tom o d 
platu domácího i zahra
ničního nepřítele.”
Pro obžalované jeho
druhu je ovšem typické,
že se pro sebe dovoláva
jí ustanovení trestního
řádu, který sami tak ochom ě a tak krůtě p o
rušovali.
Téhož dne rozhodl se
nát Vyššího vojenského
soudu, aby celé přelíčení
se sedmi bývalými poli
cejními důstojníky bylo
odloženo na neurčito . . .
P /Z N
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B. Keaton: M ůj báječný svět grotesky (M y W onderful W orld o f Slapsti ck).
G eorge A llen & Unwin Ltd., Londýn

Voják - d ítě

Muž, jenž se nikdy neusmál
Byl jednou jeden komik, který byl tak populární, že si pro něho různé
národy našly jméno ve svých řečech. Španělsky mluvící publikum mu říkalo
PampUnas, Francouzi Malec a v Německu nebo u nás byl znám jako Frigo,
muž, který se nikdy neusmál. V e skutečnosti to byl Američan a jmenoval se
Buster Keaton. Jeho kariéra skončila kolem roku 1930, alespoň ta je jí slafvná
Část. Keaton b yl jedním z králů bláznivé grotesky, druhu filmu, který se už
nevyskytuje. Vystopovat začátky jeh o slávy znamená jít d o film ového dáv
nověku, kdy ještě nebyl vynalezen zvukový film ani dvouhodinové komedie
s komplikovanými zápletkami. Slavná plejáda groteskám přišla v době, kdy
film byl v plenkách. Mack Sennett, Fatty Arbuckle, H arold Lloyd, Charlie
Chaplin se dali k filmu, protože stará škola vaudevillu rychle vymírala. V e
světě grotesky nebylo zákonů logiky nebo zemské přitažlivostí. Spád, nelo
gičnost a jednoduchost zápletky byly základními požadavky úspěchu. Buster
Keaton vysvětluje, proč bylo v němém filmu tolik slavných komiků: proto,
že jejich appeal musil být mezinárodní, že jejich výzbrojí byla akrobacie a
ne komika sloíva, a že pro ně byla vynalezena vhodná forma filmu. Krátká
groteska byla doménou klaunů spíše než komiků.
Zpočátku byly grote vznikne ohromná legra zvukového filmu musila
sky vyráběny jako do ce.
zaniknout groteska. Slo
plňkové zboží k hlavním
Vzniklo něco jiného: vo nutně zpomaluje akci.
filmům.
Jej ich výroba "Byla to situace, kde Namísto grotesky vznikla
musila být nenákladná a dvacet lidí mluvilo do crazy comedy, podřízená
rychlá. 1
všeho, kde moje myšlen zákonům pravděpodob
Stačilo mít nahozenu ka a moje reakce byla u- nosti.
základní situaci a ostatní topena záplavou nápadů
Keaton se pokusil pla
se už vymyslilo v atelié a situací, které mně ne vat s proudem a selhal.
ru, když začalo natáčení. seděly a proti nimž jsem Hařold Lloyd, Laurel a
Groteska byla improvi se nemohl bránit. . .”
Hardy, bratří Marxové
zované umění, čím ab
"M ů j největší omyl a četní jiní se pokusili
surdnější, tím lepší, i
spočíval v tom, že jsem spojit grotesku s kome
Pak se však zjistilo, že se proti svému lepšímu dií. Nevydrželi dlouho.
groteska má svoji vlast přesvědčení vzdal samo
Případ
Charlieho
ní přitažlivost pro maso statné
produkce, kde Ghaplina je trošku jiný.
vé publikum. Z grote jsem mohl tvořit po Keaton o něm říká:
skám ' se stávaly filmo svém. Znal jsem své
"Chaplinovy
potíže
vé hvězdy. A to byla je schopností a své nedo začaly tím, že se začal
jich smrt,
statky. Kdybych byl měl brát vážně. T o začalo po
Buster Keaton to do volnou ruku, byl bych tom, když Chaplin nato
kazuje na svém vlastním mohl pracovat lépe a la čil Ženu z Paříže.”
osudu. Pánové Metro - ciněji. A le o tom jsem
V tomto filmu, dnes
Goldwyn - Meyer si ho nikoho v Hollywoodu zapomenutém,
začal
zakoupili jako hvězdu, nikdy nepřesvědčil.’’
Ghaplin užívat mechanic
dali mu režiséra, produ
Je mnoho příkladů, ké triky a náznak polocenta, štáb spisovatelů a které potvrzují správnost patismu. T o byla tehdy
řemeslných vtipálků a této teorie. A le je také. ohromná novinka, a kri
domnívali se, že tak zřejmé, že s příchodem - tikové to řekli. Horší

O BRNĚ A SEDMÉM PÁDU
H u g o Haas
Když slyším Brno, to je jako když někdo zazpívá
krásnou píseň. Brno je pro mě něco neuvěřitelně
krásnýho, svatýho, já bych moh’ opravdu brečet,
když mluvím o B rně. . . Když jsem měl před pěti
měsíci takovej srdeční záchvat a když jsem se po
tom rozčilení trošku uklidnil, tak jsem ležel, měl
jsem zavřený voči a pořád jsem byl v Brně. V du
chu. Proč, to vám žádnej psychiatr nevysvětlí. Po
něvadž tam asi patřím, víte? Byl jsem tam před třemi lety a samozřejmě jsem se šel podívat na všechna ta místa. Na Biskupskou ulici, kde jsme byli
všichni šťastní — maminka, tatínek, bratr, všichni,
co byli vymordováni, a- potom jsem se šel podívat
na Františkov, kde jsem míval svoje ran data, na
Koliště, Špilberk, Lužánky — to se nedá zapomenout.
Brno je překrásný město.
Chodil jsem tam na obecnou školu, taky na reálku, podívejte, tady mám ještě cenzuru z tý reálky.
Já vám to přečtu:' C. K. první česká vyšší státní
reálka v Brně. Školní rok 1916 - 17. V poradě sboru
profesorského, konané 18. května 1917, byl žák Hu
go Haas pro nedostatečný prospěch v těchto před
mětech kárán: v dějepise, v zeměpise, v chemii a
deskriptivní geometrii, napomínán ve franštině, ma
tematice a přírodopise. Naštěstí jsem se potom dostal
na konservatoř, tam byl rektorem Janáček a měli
tam taky dramatický oddělení. Tam jsem najednou
přišel na to, že bych moh’ bejt hercem, když to ne
šlo do tý opery. Ve starým divadle na Veveří jsme
potom předváděli takovou malou ukázku, co kdo
umí, já jsem se poměrně docela osvědčil a dostal
jsem angažmá. Tehdy jsem se de facto do Brna za
miloval.
To víte, měl jsem- tam spoustu krásných děvčat,

A R A G O N
Co hledáš dítě v zemi vod a lesů

bylo, že přes noc udělali
z hvězdy genia. A ňejhorší
bylo, že tomu
Chaplin uvěřil:
" A od té doby Charlie
Chaplin, božský klaun,
se snažil chovat, myslit
a mluvit jako intelek
tuál.”
Keaton ilustruje tento
rozdíl v přístupu malou
anekdotou. Jednou dáv
no seděl s Chaplinem a
Chaplin začal mluvit o
"nějaké nové věci, které
říkal komunismus a o níž
se Chaplin zrovna dozvě
děl. Říkal, že komuni
smus změní všechno, od
straní chudobu. Zdraví
budou pomáhat nemoc
ným, bohatí chudým.
"Já chci,’ ’ bouchal do
stolu, "aby každé dítě
mělo co jíst, pár bot a
střechu nad hlavou?”
Tohle mne přirozeně udivilo, a když jsem o
tom pár minut přemýš
lel, řekl jsem:
"A le
Charlie, copak tohleto si
nepřejí všichni lidé?” A
na to Chaplin neměl od
pověď.”
Druhá polovina Keatonova života, když se jeho
filmová kariéra zhrouti
la, byla naplněna selhá
ními prvého řádu a úspěchy jiného druhu.
Po zničeném soukro
mém životě začal zase od
piky. Dostal mizerně pla
cené místo technického
poradce, gagmana, začal
hrát menší role v divad

a raději bych povídal o tom, i když těch srnutnejch
vzpomínek je víc. Doufám,' že se nikdo neurazí a
lieřekne, že jsem sprostej, ačkoliv možná, že jsem.
Já jsem měl na Žlutým kopci děvče, Růženka se jme
novala. Blondýnka, rozkošná jako obrázek. Já byl
do ní šíleně zamilovanej, bylo mně asi sedmnáct let
a jednou jsem v neděli měl s ní smluveno, že před
domem na ni bud-u čekat. Tak jsem chodil sem. a
tam, no, a pořád jsem čekal a čekal a vidím, že před
vraty na lavičce sedí taková herdekibaba, která štrykuje a vždycky se tak na mě zadívá.
Řek’ jsem si — to musí bejt její maminka. Furt
'še tak po mě dívala a zle. Tak jsem nakonec k ní
přišel a povídám: Rukulfbám, .prosím, milostivá,.■je.
slečna Růženka doma? Ona se na mě podívá a po
vídá: Sere. Jestli mně -to nechcete věřit, já vám při
sahám, že to je pravda. Já myslel, že se mně zasta
ví -krev v těle, poněvadž jsem byl tak šíleně tento.
Nevěděl jsem vůbec, co dělat, víte. A za chvilku vy
šla Růženka. Blond, v nějakejch krásnejch, růžo
věj ch šatečkách. Ale já bohužel pořád a pořád mu
sel myslet áa to j a k . . . , poněvadž maminka mně
zkazila iluzi
Tady, v Brně, začala má láska k divadlu, tady
jsem poznal báječných lidí, které jsem měl strašně
rád — starý Pech, Pechová, mladej Pešek, Mařenka
Pechová, ovšem Rudolf Walter, Urbánek, Urbánko
vá, Bkl, Baloun a paní Balounová . . . Proč jsem od 
sud odešel? Když jsem byl v Brně u divadla, za
čalo mi být najednou něco nápadný. Tak v Čapkově
Ze života hmyzu jsem hrál druhýho slimáčka, v
Molnárově Lilliomu jsem hrál druhýho nebeskýho
policajta. V Jánošíkovi jsem hrál druhýho horního
chlapce. Proč pořád druhýho? A protože jsem v Brně
vždycky hrál druhýho a vždycky jsem to viděl na
plakátech, tak se ve mně začala probouzet jakási
taková — no zkrátka chtěl jsem- víc než todlecto.
Řek’ jsem si, že na druhýho mám čas, až budu blbej,

T y divná barvo kterou nese hřmot
Proč,(vtrhly do té země vod a lesů
Tak potmě tanky a tak o překot
Cos mohl vidět dítě z půlnočního lůna
Já viděl stavení a póle snící
Jak léto u nás když je černá luna
A lidé bezstarostně spali ve vesnicích
Jen z listí žlutým okem žhnuli sýci
Já viděl jenom prázdno po silnicích
A zámky na skalách jak hnízda ptačí
O svátcích plné návštěvníků
A paže řek jak propletené v pláči
Člověk tam zbloudí za bílého dne
V e dne tam zbloudí v noci utone
Viděl jsem světla louky jeřabiny
A kamkoli jsem vkročil všichni hned
Se otočili zády
V tom potrhaném hřmění ve tmě děravé
Vojáčkův hlas se ztrácel rezavěl
M y šli a poztráceli všechny cesty
Tak jako špatný řečník ztratí nit
Když mlátí prázdnou slámu
Pak padl déšť my táhli v oranicích
Já zpíval jsem si sám a chvěl se jako list
A všichni co se odvraceli moji vrstevníci
K nám měli nenávist
Psáno pro Listy v listopadu 1968
Přeložil Sergej Machonin

le a vybudoval si nový
život.
B rd všechny možné
role, hrál na radiu a po
zději v televizi. Posled
ně jsme ho viděli v
"Bláznivém světě’ ’ a v
"Cestě na fórum” .
Praví se také, že se

hrál ještě jednu němou
roli v kanadské produk
ci: ve filmu o jedné sta
ré osobě, která je celou
dobu otočena zády ke
kameře. Teprve posled
ní záběr ukáže vrásčitou
tvář Bustera Keatona.
(Pokračovánína str. 8)

starej. A že teď chci hrát prvního. A to se mi po
dařilo.
Pro mě byl jeden z největších triumfů vůbec,
když jsem byl potom pozván, abych v Brně hrál
Čapkovu Bílou nemoc se Štěpánkem jako host. On
hrál maršála, já jsem hrál doktora Galéna — ko
nečně mě tedy viděli v něčem jiném než druhý po
licajt. Tak jsme tam se Štěpánkem jeli a řekli jsme
si, že se budeme mít dobře, že budeme veselí. Se
děli jsme v nějaké restauraci a potom v nějakém
baru a čekali na vlak a samozřejmě si nevykládali
nějaký pohádky. Popíjeli jsme, chutnalo nám a Štěpec už byl takovej — no, vočička měl bledší než já,
ty moje byly černý a tak na těch to nebylo tak vi
dět.
Pouštěli jsme se do takovej ch rozhovorů, proto
že on měl vždycky rád takový, řekl bych, intelek
tuální rozhovory. Říkal: Hugone, jestlipak sis někdy
všimnul, že čeština je úžasně bohatou řečí. Říkám
bohatou řečí, povídá, v jiný bys řekl .bohatá řeč,
ale já můžu říct bohatou řečí, kým čím, sedmý pád,
to je něco. Povídám: Dobře, dobře, a šli jsme si ještě
někam sednout na nějakou flaštičku, protože jsme
měli čas do toho vlaku. A on- povídá:' Ale tomu ty
nerozumíš, seš takovej ignorant. Například — ona
jest krásným děvčetem. Pak jsme přišli na nádraží,
sedli do vlaku a von v tom vlaku pořád vo tom sed
mým pádu. To ty nikdy nepochopíš, to je něco, do
čeho jsem se zamiloval. Jsi dobrým mužem, ale vel
kým troubou. Já povídám: No dobře, tak jsem vel
kým troubou, ale už mně dej s tím sedmým pádem
pokoj. Ale von zas vo tom sedmým pádu — až usnul.
Tak jsem usnul taky a vlak ujížděl hezky v tempu do
Brna. Najednou se zastaví, já kouknu z vokna a po
vídám: Zdeňku, honem, vezmi věci, honem, všecko
svoje tento . . . už jsme tady. A von se na mně po
dívá a povídá: Jak to, to již jest Brnem? On pořád
ještě seděl v tom sedmým pádu.
(Pokr. str. 9)
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O dvojí rovnováhu ?
James Reston z newyorských Tim es, jeden z nejlépe inform ovaných ame prvním, tak v druhém
rických komentátorů, psal právě o m ožnosti, že president N ixon bude mít :smyslu.
při eventuálním vyjednávání se sověty na m ysli.nejenom urovnání sjporu na
Základní
koncepce,
Středním východě nebo om ezení závodu ve strategických zbraních nebo ře zdá se, tu je ta, že even
šení jiného specifického m ezinárodního problém u, nýbrž také něco všeobec tuální dohoda o Strate
n ějšíh o: dohodu , respektive dorozum ění o tom , jaké cíle smí ^větová vel gických zbraních by sa
m oc sledovat na m ezinárodní scéně a jakých m ethod smí při tom používat.
ma o sobě nezaručila ani
Reston vyvozuje tuto. ■smyslu slova. Citujeme z pečnost - a proto také re relativní bezpečnost, že
doměnku z toho, že Ni-1 'jeh o knihy "Obnovený lativní nedostatek bez mír ve Vietnamu, jakko
pečnosti - všech zúčast li nezbytný, by sám rov
xon na své první tiskové svět :
něž ústřední problém ne"K dyby velmoc mohla něných stran.”
konferenci po nastoupe
"Nesplněné požadav rozřešil - pokud nebude
ní úřadu formuloval své dosáhnout všeho, čeho si
odpovědi - odpovědi na přeje,” píše Kissinger, ky tu existují nadále, ale mezi Washingtonem a
otázky týkající se vyjed "usilovala by o absolut nikdo nemá oprávněnou M oskvou existovat širší
návání se sověty - v pod ní bezpečnost, o takový stížnost tak velkou, že by dorozumění o pravidlech
statě v souladu se zná světový pořádek, ve kte se dala řešit jen poruše chování a postupu na
mými thesemi svého no rém není patrno ohrože ním urovnání a nikoli mezinárodní scéně.
Hanuš H ejný, N . Y .
vého zahraničně-politic- ní z ciziny a ve kterém procedurou v jeho rám
kého poradce, profesora
Henryho Kissingera.
Zmíněné otázky novi
nářů se týkaly specificky
vyjednávání o strategic
kých zbraních, respekti
ve o tom, zda podstatou
americké nukleární stra
tegie je superiority, pře
vaha nad Sovětským sva
zem, nebo parita, anebo
prostě dostatečná vlastní
síla.
Kissinger v poslední
rozsáhlejší
uveřejněné
analyse těchto termínů
nepoužívá, ale vlastně
pojednává
o
tomtéž,
když píše o národní bez
pečnosti ve strategickém

se dá se všemi problémy
nakládat stejně jako s
domácími problémy.”
"A le absolutní bezpeč
nost pro jednu velmoc
znamená absolutní nedo
statek bezpečnosti pro
všechny ostatní, a proto
může být vnucena pora
ženému nepříteli, ale ne
dá se jí dosáhnout v
rámci dobrovolně a prá
voplatně sjednaného urovnání . . . ”
"Takové urovnání se
vždycky bude jevit všem
stranám trošku nespra
vedlivé . . . A le základem
trvalého urovnání nemů
že být než relativní bez

ci . . . ”
"(N a mezinárodni scé
ně) existuje rovnováha
dvojího druhu: všeobec
ná, za které je pro je d 
nu velmoc nebo alianci
riskantní vnucovat svou
vůli ostatním, a zvláštní,
která definuje historický
poměr mezi velmocemi;
tou první se snižuje ne
bezpečí války, ta druhá
je předpokladem spolu
práce.”
Tolik profesor Kissin
ger, který podle Restona
zřejmě radí presidentovi
Nixonovi, aby se snažil
dosáhnout se Sovětským
svazem rovnováhy jak v

T O U H A PO D O M O V Ě
, (Pokračování se str. 4)
vidličkou a jehlou. Ovšem pochybuji, že cizi
nec, který by přijel žít
do Československa a ne
uměl otevřít pusu česky,
by se měl lip. Spíš o hod
ně hůř, protože by tu
vidličku a jehlu s největ
ší pravděpodobností ani
nesehnal.
Ostatně i z Dikobraza
se může našinec poučit o
pravém stavu hospodář
ství v Československu.
Kreslený vtip, na němž
ministr zemědělství a vý
živy Borůvka přijímá od
tradičního novoročního
kominíčka čtyřlístek a

prasátko a dí přitom:
"Se zeleným by to ještě
šlo, ale kde jste vzal vep
řové?” mluví o mnohém.
Češi si obvykle nevymýš
lejí vtipy na neexistující
situace.
Naše země má zhruba
14 miliónů
obyvatel a
není přitom ani tak velká
jako jeden z nejmenších
australských
státečků
Viktorie. Přesto jsme
však byli celé generace
vychováváni k představě,
že opustíme-li naši zemi,
musíme zahynout. Byli
jsme vychováváni k vě
domí, které dělalo z od 
jezdu za hranice zločin
a hřích. K vědomí, které

N ÁBYTEK VŠEHO DRU H U ,
KOBERCE, Z Á C L O N Y
a ostatní zařízení domu
KOU PÍTE
NEJLÉPE

od

PAISLEY HOME
FURNISHERS
110 Miller Rd., Nth. Altona, Vic.
(G. Zapadlo) — tel. 314-6968

DECORCENTRE
315 La T robe St., Melbourne
(M. Hájek) — tel. 67-6649

sé v nás posléze zahníz
dilo natolik, že sami svůj
odjezd z domova pova
žujeme za přečin nebo
přinejmenším za morální
chybu. Pokud vím, Italo
vé, Řekové a další při
stěhovalci, s nimiž se zde
setkáváme, tyto problé
my nemají. V jejich my
slích nebyl uměle vypě
stován pocit viny. Budou
zde pracovat dva roky,
pět, nebo i patnáct a pak
se zase klidně vrátí d o 
mů. N ikdo jim mezitím
nezabere jejich
byty,
nikdo jim nepřilípne na
čelo znamení vyděděnců.
Naopak: v cizině získané
peníze i zkušenosti při
vezou zpět k dobru své
ho národa.
Kdo mi řekne, že se
mu vůbec nestýská po
domově, po starých přátéiích a po místech, kte
rá měl rád, je bud’ žva
nil nebo necita. Je nám
snad všem jasné, že kdy
by v naší zemi nebylo ko
munistických vládců a
sovětských poradců, pak
by asi jen málokoho na
padlo harcovat někam
do ciziny.

Ukládejte u
”Státní“ banky

Zaručena
vládou státu
Victorla

D alší rekordy čtyřnásobného olym pionika

Nebojácný Zátopek
K nejstatečnějším osobnostem v okupovaném Československu patří beze
sporu čtyřnásobný olym pijský vítěz Emil Z átopek, který veřejně Vystupuje
na obranu lidských práv. N edávno m ěl rozhovor s redaktorem vídeňského
socialistického deníku "N eu e Z eitun g” N orbertem Liningrem , ve kterém
odpověděl na otázku, p roč byl propuštěn z ministerstva národní obrany a
přeřazen jako trenér atletů pražské D ukly, takto:
"N a Hlavní ■nádraží
" T o ovšem je na ná že se nebrání. Jsem je d 
z obětí diktátu přijeli sovětští důstojní
tlak sovětů. Dělají si na nou
ci se svými rodinami,
ministerstvu
národní Kremlu.”
V další části interview kteří chtěli odjet domů
obrany a ministerstvu
vnitra co chtějí, mají je řekl Zátopek, že má na dovolenou. Tam však
docela v ruce. Naše vlá strach z výbuchu proti- byli objeveni našimi stu
da je bohužel tak slabá, sovětského cítění. Kdy denty, kteří je hned ob
by Rusové podruhé v klopili. Dav pražské mlá
51/68: . . . "Já mám ješ Československu vojensky deže kolem nich se zvět
tě malé děti, ale koncem zasáhli, byli by prý v uli šoval a pak náhle jako
srpna jsem docela vážně cích měst mrtví, obyva na povel se mladíci vrhli
zauvažoval nad jejich telstvo by se prý bránilo, na důstojníky, - kterým
budoucností, do čeho bojovalo
by prý vším, roztrhali uniformy. Ruvlastně porostou. A když co bude mít po ruce, tře sáci zvedli ruce a jen če
jsem si uvědomil, že by bas jen kameny.
kali, až je naše (čs.) p o
zase měly prožívat tu vý
"Naše mládež by se licie z této nepříjemné
chovu k dvojí tváři, k bránila proti sovětským situace osvobodila a d o
pokrytectví, že by zase tankům třebas jen holý provodila k vlaku. K dy
měly slyšet kolem sebe mi pěstmi” , poznamenal by bývali tito sovětští
demagogii, kdy se lži Zátopek a pokračoval: důstojníci vytáhli pisto
vydávali za vůli lidu, kdy "Nenávist proti sovět le, vzplanul by býval ji
neschopní lidé byli často ským okupantům je ob stě oheň!’ ’
na místech, kam se nedo rovská a stále se zvětšu
V závěru . se Zátopek
stali ti nejschopnější, je. Rusové nemají dnes zmínil o tom, že. musí
když si vzpomenu na ta v Československu žádné počítat se zatčením, zopředem prohraná utkání přátele. Kolaboruje š ni stří-Ii se situace doma.
s byrokraty, na tu všech mi jen malá skupinka N a otázku Norberta Linu bezmocnost, na to aparátčíků či politiků, ningrema, proč tedy ne
bezpráví padesátých let, na které se díváme s opo odejde do zahraničí, řekl
na zavřené hranice, na vržením.”
Zátopek:
"Já
patřím
ten pocit člověka, že je
Potom se Emil Z á to  sem. Přátelé mi to radili
v k le c i. . . tak bych asi pek rozpovídal o přího už v srpnu, po okupaci,
považoval odchod ze ze dě na pražském Hlavním ale já chci zůstat s náro
mě za určité východisko, nádraží, která se udála dem, a ť se děje co se dě
a právě kvůli dětem.”
krátce po Palachově tra je !”
Karel Janovský
Miloš Hoznauer ovšem gedii:
dodává, že ujišťování na
šich čelných představite
lů o nemožnosti návratu (Pokračování se str. 7) festivalu v Cannes. Byl
V posledních letech přítomen a' festivalové
k předlednové době dá
vá naději a odchod ze svého života se zdržoval obecenstvo mu uspořá
země by byl předčasný. v Evropě, kde vystupo dalo velkou ovaci.
N o nevím - někdo věří val s úspěchem jako
Je škoda, že nevíme,
ujišťování, jiný jim po klaun v cirkusech.
dlouholetých
zkušeno
V roce 1965 se mu ko jestli se muž, který se
stech věřit přestal. My nečně dostalo pocty ve nikdy neusmál, neusmí
zřejmě
patříme k těm filmovém světě. Byl jed  val alespoň při této pří
druhým a myslím, že by ním z deseti slavných ležitosti a porušil tak tra
chom si to sami sobě ne herců němého
filmu, dici.

Miloš Hoznauer o tom měli vyčítat.
píše v Mladém světě č.

Muž, Jenž se neusmál

Konec

jimž se dostalo zvláštní
ho ocenění na filmovém

Z a pět měsíců zemřel.
jun
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Dopisy redakci:
HLASY NOVÝCH
Promiňte, jestli Vám píšu špatně čéšky. Jsem z
Německa, ale mám manžela Čecha a žila jsem od r.
1954 v Československu. Bylo m i tam dobře. Jezdili
jsme oba na návštěvu do NSR a moje příbuzní jezdi
li k nám. České Budějovice jsou hezké a já jsem byd
lela 13 km od Č. Budějovic, tesy, hory, voda a klid.
— Klid tolik let, až na ten den, jak u nás jezdili
tanky a cizí vojáci. Jezdili v noci a jezdili přes pole,
jestli jim nestačila silnice. Špinaví, hladoví, bez ci
garety, žebrali, nic neměli, jenom tanky, samopaly
a nic neuměli jenom střílet a ničit silnice, pole, dom
ky a taky vraždit. Kolik nocí jsme nespali, bylo to
strašné, a pak jsme si řekli: jedeme! Manžel s těž
kým srdcem, já taky, protože jsem měla tolik ráda
šumavské lesy, zámky a všechno a věděla jsem jasně,
že to tak rychle neuvidím. Styděla jsem se, že jsem
Němka, protože to, co se stalo v ČSSR, to je jedině
práce Ulbrichta. Za Hitlera jsem byla malá holka,
ale za Ulbrichta už mám rozum a je největší hanba,
že zase “přišli Němci” . Ulbrieht. je horší jak Hitler,
protože byl “ přítel” , ale je to nejhorší Bluthund za
celých 100 let. Proto jsem taky nemohla dál žít v
ČSSR, přece já jsem taky Němka. Odjeli jsme 7. 9
do Rakouska, protože jsem nechtěla do NSR přes
Cheb, kde bych viděla německý vojáci u nás. Já ne
byla v KSČ, ale byla jsem šťastná v Československu,
byla jsem tam doma, naučila jsem se česky (když jsem
přišla do Československa, neuměla jsem ani slovo) a
měla jsem ráda svoji práci. Doufám, že budu i tady
v Austrálii šťastná, ale stále mám ještě před očima
šumavské lesy, zlatou Prahu a to, co jsme nechali
doma. Změna to lehká není a plakala jsem už moc . . .
. M. - I. S., Drummoyne, NSW.
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Sbírka pro uprchlíky

PŘ ÁTEL É HLEDAJÍ:
V minulých dvou týdnech nedošly čs: pomocnému
Mirka Mertlík-a, Oldřicha Zapletala z Pržna (snad
fondu žádné příspěvky. V; téže době (do 14. 2. 1969)
bylo z fondu'vypláceno potřebným novým přistěho Canberra) a Hradiského z Levoče.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
valcům do Austrálie $ 101. Na poštovném za roze
slané učebnice angličtiny bylo vyplaceno 65c. Za Si na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
HD
učebnice došla úhrada $ 1.-. Šeky na další příspěv nesdělujeme jeho adresu tazateli.
ky prosíme adresovat na: Czechoslovak Relief Fund.
INFORMACE NOVÝM PŘISTĚHOVALCŮM
ČESKÝ ŠÉ FK U C H A Ř PŘ IPRAVU JE
v Melboume: 315-317 La Trobe St.,
P R V O T Ř ÍD N Í (T É Ž ČESKÁ) J ÍD L A
Melbourne-City, tel. 67-4385 nebo 67-6649.
V

ČECHOSLOVÁCI

V

ZAHRANIČÍ

— Dne 19. ledna zemřel
náhle v New Yorku ve
věku 56 roků filmový re
žisér
Ladislav
Brom,
vlastním jménem Ladi
slav Kořínek. Jako filmo
vý. herec byl znám z Kubáskových “D ě tí. velké
lásky” , v nichž hrál hlav
ní roli. První film režíro
val v roce 1937 a to “Har
moniku” . Téhož roku měl
režii,a hrál titulní roli ve
filmu. “ Tulák Macoun” ,
byl režisérem i producem
tem filmů “KlapzUbova.
jedenáctka” a “Vyděrač” .
Po roce 1948 žil ve Fran
cii, odkud zajížděl často
do Afriky. Napsal mnoho
cestopisných knih pod
Zaujal mne dopis p. H. Frgelce (č. 2), který se jménem John L. Brompokouší nalézt svoje stanovisko k tzv. třetí emigrač- — Na Valné hromadě
ní vlně a nepochopitelně se pozastavuje nad někte Krajanského sdružení v
rými nespokojenými hlasy, které z této vlny vychá Clevelandu byl opět zvo
zejí. Je beze sporu, že Austrálie má své výhody ja len
předsedou
Martin
kožto demokratická země,..kde. je možné se volně po Hřebík, místopředsedy S.
hybovat a v mezích zákona provádět to, co se mu Kimlová, Josef Kobylák
líbí. To však neznamená, že pro tyto výhody, které a E. Perk, jednatelem J.
jsou mimochodem v každé nekomumistické zemi na Němeček,
pokladníkem
světě, lze omlouvat či nevidět určité nedostatky, kte Václav Hyvnár, účetním
ré zde určitě jsou. Tyto nedostatky si uvědomila i Rudolf Peřina..
druhá emígrační vina, když sem po r. 1948 dorazila.
Nespokojeni nejsou-jen-třeba noví Čechoslováci, ale — Klub Domov v Chica
mohou to být také noví Angličané, Němci či Rakuša-. gu má po valné hromadě
né. Zde není třeba rozlišovat pojem Čechoslovák od výbor, v jehož čele je Fer
ostatních národnostních skupin, jak si to p. Prgelec dinand Kuessěl, místopř.
přeje, neboť, kritické oko moderního člověka není jsou dr. Frant. Schivarzávislé na státní příslušnosti toho, komu patří. So ^szm ijJá fixíp ‘Soaquáz
ciální zabezpečení např. patří v Austrálii mezi nej- a Pavla Kůrková a tajem
horší ze všech pokrokovějších zemí světa a malé Ra níkem Václav Hesoun.
kousko strčí v tomto ohledu Austrálii do kapsy, jak — Prof. dr. Jan Tříska ze
se lidově říká. V představách mladého nynějšího Stanfordské university v.
člověka z Československa bylo, že např. Austrálie Kalifornii uveřejnil (spo
daleko předčí Západní Německo. Když přijel sem a lu s D. Finleyem) v na
zjistil, že se zmýlil, nastalo rozčarování
kladatelství
Macmillan
Ivan Bičiště, Sydney 544stránkové dílo Sovíet
Fpréigň Policy, vědeckou
Pozn. red.: Rovněž statistiky Spojených národů se analysu sovětského postu
zřejmě mýlí.
pu v oblasti zahraniční
Obracím se na Vás s prosbou o zjištění, co by mohz politiky. Kromě toho re
dělat můj přítel. . . , který odjel v listopadu do Ka digoval knihu Constitunady, ale teď by-chtěl do A ustrálie... Vypisuje mi tions of the Communist
těžkosti, které jsou- opravdu větší než naše . . .
Malý oznamovatel
J. Havel, Clayton
Žiji zatím v Anglii jako “ au .pair” . Koncem tohoto
roku se chci vydat do Austrálie a z tohoto důvodu
bych k Vám měla prosbu: pomozte mi najít přítele
nebo přítelkyni k dopisování. Bude pro mne velkou
pomocí až přijedu do Austrálie, když budu vědět,
že je zde někdo blízký, kdo mi pomůže s překoná
váním počátečních obtíží. — Je mi 20 let. V Česko
slovensku jsem po vystudování střední školy praco
vala rok .v podniku zahraničního obchodu. Jela jsem
do Anglie s úmyslem zlepšit.své znalosti angličtiny.
Nezáleží mi na tom, budu-li si dopisovat česky nebo
anglicky, chtěla bych jen najít opravdového přítele.
Jiřina Rozkovcová, c /- Mrs. Goldwater,
“ The Woodlands” , Allum Lané, Elstree, Herts., Eng.

O Brně a sedmém pádu
(Pokračování se strany 7)
Vídeň má pro mne určitý výhody. Nemůžu říct,
že by pro mne Vídeň mohla být to, co je pro mě
Brno nebo Praha. Ale Vídeň je neutrální město, <dá
mně pokoj, nikdo mě nevofotěžuje, jednou za rok si
na mne vzpomenou a zeptají se, jestli můj pes má
novou známku. Jinak je Vídeň docela hezký město,
courat se Vídní, chodit občas do divadla, teď ovšem
chodím málokdy, poněvadž nechci kašláním, heká
ním a svým astmatem rušit ostatní lidi-. Jednou za
čas bývá tady naproti v Opeře candřbál neboli diva
delní ples, no, a to sedím v pyžamu ve čtyry hodiny
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Party - State, ve které
jsou otištěny
anglické
138 Swanston St., Melbourne-City
překlady 36 ústavních do
V
poledne
též obědy — tři chody za $ 1
kumentů zemí s komuni
Večeře se podávaií do 10 hodin
stickou vládou.
Telefon: 654-4613
— V nakladatelství Rotapfel v Zurychu a Stutt
gartu vyšla kniha Pře
mysla Pittera “Geistige
PŘEHLÍŽEČKY
HOSPODYNI
Revolution im Herzen
samostatnou přijmeme.
Europas” , v níž autor po pleteného zboží přijmou
Včetně bytu nebo k do
ihned
pisuje loňské události v
cházení. Moderní dům
Československu a vysvětTRE - SUK
v Malvern. Vlastní byt.
luje jejich význam. Kni
KNITTING MILLS,
Výtečná mzda a pod
ha má 130 stran a stojí
5.Easey St., Collingwood,
mínky.' Volejte lask.
DM 9.80.
Vic. Výhodné podmínky,
20-4935 (ráno nebo po
— V Chicagu zemřel L.
dobré mzdy.
5. hod. več.)..
Svrček, člen Čs. demokra
tického sdružení Věrni
zůstaneme a Sokola.
— V Západním Německu
požádali o asyl čs. boxeři
olympionik Poláček a Z.
Milleh.
— Na valné hromadě
chicagské odbočky Svazu
čs. sportovců v zahraničí
byl zvolen předsedou Jo
sef Grdegěr, místopředse
dy S. Jančík, J. Kokoška
a Z. Jirotka, jednatelem
J. Fajkus, pokladníkem '
B. Vlach a tisk. referen
tem M. Tůma.
— V Haifě zemřel 20.
prosince m. r. 571etý praž
ský rodák F. Pelleg. Stu
doval na pražské hudební
akademii a pak hudební
vědy na Karlově univer
sitě. Před válkou odešel
do Palestiny, kde se stal
jednou z nejpřednějších
osobností izraelského hu
debního života.
— Na valné hromadě od
bočky ČSNRA na Long
Island, N. Y. byla na dal
ší rok znovu zvolena vět
šina dřívějších funkcio
nářů: předseda V. Bušek,
místopř. F. Havlík, P.
is compulsory for all
Blaho a J. Svoboda, pok
ladník H. Marass, jedna
21 years and over.
tel J. Bubník a další.
go when the x-ray unit
POKOJ PRO SVOB.
— Odbočka ČSNRA v St.
is in your area!
v Tooraku k pronajmutí. Louis má nyní předsedou
Všechno příslušenství vč. P. Králíka, místopř. V.
telefonu k dispozici. Za Hlaváče, pokladníkem V.
Přesvědčte se, zda mají všichni členové
stávka autobusu před do Dvořáka a tajemníkem R.
mem, 10 minut do City. Jánského.
vaší rodiny roentgenovány plíce.. K dokoli
-Týdně $ 8: Tel.: 24-5251.
ČS/S/ČSNRA/HD
může mít tuberkulózu — můžete být je 
jím nosičem a přenést ji «a jiné. Je zvlášť
Velký výběr vín, lihovin m pivo
důležité, aby se starší členové rodiny
dodáme kamkoli v Austrálii
podrobili tomuto rychlému, jednoduché
za velkoobchodní ceny
mu zjištění. T. B. se dá léčit snadno a
Ceník na požádání
rychle. V případě potřeby delšího léčení
se vyplácí živitelům rodin státní pense.
Roentgenování je zdarma. Obdržíte zprá
cr. Jonas * ' Victoria Sta., Rlchmond, Vic.
Telefon: 42-4782
vu, kdy bude roentgen r-,rr,vádě-n ve va
šem okolí. N ebo můžete zajít kd>-koií do
nebo: 104 MUlers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)
Mass X-Rays, 25 Flinders Lané. 5>lf£-

chest x- ray

J. KINDA & CO. PTY. LTD.

bourne-City, telefon (■’»--! !9 ‘
ráno u okna, mám kukátko a dívám se na druhou
stranu, jak. tam tančí. Mám vždycky takový dojem,
že je to ples vrchních, všecko je to ve fraku. Ale
zůstanu vždycky při tom Brně a při tý Praze. A ť
myslím na cokoliv, vždycky Brno — Praha, Praha
— Brno. Jsem sentimentální, co? Jako každej vůl.
Reportér, Praha. 25. 12. 1968

The V ictorian T u b e rcu lo sis A s s r c -ť jo f
Lonadale Street, Melbouroe, 3Q0CL
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Řídí K a r e l

Janovský,

Dělníky do gumárny
p řij meme
Není třeba předchozí praxe
Výtečné možnosti vysokých,výdělků
po krátkém zapracování
Dobré pracovní podmínky a výhodné zajištění
do důchodu
Hlaste se u:
T H E E M P L O Y M E N T OFFICER

Mnichov

Sportovci a týmy roku

DUNLOP Australia Ltd.

O téměř šest týdnů p ozd ěji než v předešlém ob d ob í byl 28. ledna na přátelském setkání v Klubu
čs. sportovních novinářů v Praze vyhlášen výsledek ankety "1 0 nejúspěšnějších es. sportovců a
třech sportovních týmů r. 1968” , které se tentokrát zúčastnilo 174 redakcí.
A jak se ovšem ani jinak nedalo očekávat,
všechny daly na 1. místo Věru Čáslavskou-Odložilovou, která se tak stala už potřetí za sebou (a celko
vě počtvrté) nejlepší sportovkyní roku. Sedminásobná olympijská přebornice se při té příležitosti
žurnalistům “přiznala” , že čeká rodinu a tak je jí po
slední exhibicí bylo vystoupení v Kielu v NSR. Je
prý přemírou společenských povinností unavena a
je ráda, že se bude po svém přilétá z USA věnovat
tiž jen rodině. Zamýšlí pak psát paměti.
1. Věra Čáslavská-Odložilová
1140 bodů
2. Jiří Raška (olym pijský vítěz ve skoku na lyžích)
1531 bodů
3. Milena Rezkové (olym pijská vítraka ve skoku v y 
sokém)
1299 bodů
4. Milena Duchková (olym pijská přebornice ve sko
cích do vody)
1247 bodů
5. Jan Kůrka (olym pijský vítěz ve střelbě) 912 bodů
6. Hana Mašková (evropská mistryně v krasobrusiení, držitelka olympijského “bronzu” a třetí na mi
strovství světa)
71T bodů
7. Jan a Jindřich Pospíšilové (m istři světa v koto
vé)
511 bodů
8. Ludvík Daněk (třetí v olympijské soutěži hodu
diskem)
466 bodů
9. Petr Kment (mistr Evropy v řecko-řfmském zá

“ Rakouský" Kandahar
První únorový víkend vejde do dějin rakouského
lyžařského sportu jako období jednoho z největš&S«
úspěchů reprezentantů této země. Rakouští lyžaři
vyhráli totiž na 34. Kandaharu v S t Antona vše,
co se vyhrát dalo: sjezd se stal kořistí olym pijské
přebornice Olgy Pallové, ve speciálním slalomu a
v kombinaci získala prvenství Gertruda Gabkrvá, a
muži pak zde slavili úplné hody, jaké nemají snad
obdoby. 301etý veterán rakouského lyžařského druž
stva Karl Schranz byl nej rychlejším sjezdařem a ve
speciálním slalomu měli Rakušané mezi dvanácti nej
lepšími závodníky soutěže deset reprezentantů, ú plnou doménu Rakušanů ve speciálním slalomu na
rušil jen Španěl Aurelio Garcia, který s vysokým
startovacím číslem “ 44” obsadil senzačně 5. místo,
a devátý v pořadí byl Nor Hamre, jinak na všedi
ostatních místech prvého tuctu slalomářů figurovali
jen Rakušané. Vítězem speciálního slalomu Kanda
haru se stal 191etý A lfred Matt, před svými krajany
Tritscherem, Hubrem a Karlem Scbranzem, které
mu však toto 4. místo stačilo k vítězství v kombina
ci. Uvážímě-li, že Rakušané obsadili v kombinaci
prvých 7 míst, pak můžeme směle mluvit o jejich
velkém triumfu .
POTLESK ČÁSLAVSKÉ A PLACHÉMU
Bylo by velmi těžké přesně popsat atmosféru v
nové newyorské Madison Square Garden ve d ivili,
kdy 18.000 divákům, kteří přišli na tradiční halové
závody “ Millrose Games” , bylo místním rozhlasem
oznámeno, že mezi čestnými hosty je i sedminásobná olym pijská vítězka Věra Čáslavská-OdJožhováHlediště povstává a provolává slávu nejlepší svě
tové gymnastce, která se zde musí v tomto okamžiku
cítit jako při svém velkém triumfu v Mexiku. Stává
se i tu miláčkem sportovních příznivců. Věra sice
není pak v průběhu závodů docela tak spokojena
se svým manželem Josefem Odložilem, který v běhu
na 1 míli obsazuje — stejně jako mladý čs. vytrva
lec v běhu na 2 míle Stanislav Petr — až páté mí
sto, nakonec však má přece jen důvod k radosti z
úspěchu čs. atletů. 201etý čs. půlkařský talent Jozef
Plachý se stává v Madison Square Garden vítězem
závodu na 880 yd a získává trofej Charles Howa. V
takticky skvělém běhu, který měl od startu až do fi
niše i potřebné tempo, vítězí Plachý za 1:54,4 min.,
když nechává za sebou mimo jiné i držitele olym pij
ského “bronzu” Američana Torna Farrella. A když
pak 24 hodin na to — 1. února — vítězí Plachý v zá
vodě na 1.000 yd v Bostonu (za 2:11,6 m in.), neskrblí američtí lehkoatletičtí experti chválou a netají se
názorem, že Plachý má před sebou velkou sportovní
kariéru. 28. února bude tomuto košickému závodní
ku, který byl “ objeven” teprve před půldruhým ro
kem, 20 let.

Normanby Road, Montague, Víc.
(vedle nádraží Montague)

pase; třetí na OH v Mexiku
240 bodů
10. Jozef Plachý (5. místo na OH v běhu na 800 m,
časem 1:45,9 min. držitel evropského juniorského
rekordu)
220 bodů
NEJLEPŠÍ TÝMY
1. Hokejové mužstvo ČSR (olym pijské “stříbro” , ví
tězství nad SSSR 5 : 4 )
406 bodů
2 Družstvo čs. gymnastek (na OH druhé) 332 bodů
3. Tým čs. fotbalových dorostenců (mistr Evropy)
.114 bodů
Vítězové
Anketa “ 10 nejúspěšnějších čs. sportovců roku”
byla tentokrát jubilejní, už desátá. Dosuď zvítězili:
1959 Jirásek (mistr světa ve vodním slalomu)
1960 Bosáková (olym pijská vítězka ve cvičení na
kladině)
1961 Mikoláš (brankář čs. hokejového národního
mužstva)
1962 Eva a Pavel Romanovi (mistři světa v tanci
na ledě)
1963 Kozák (mistr Evropy ve veslování)
1964 čáslavská (na OH v Tokiu získala tři zlaté)
1965 Daněk (světový rekord v hodu diskem)
1966 Čáslavská (absolutní mistryně světa v gym
nastice)
1967 Čáslavská (všech pět titulů mistryně Evropy)

Hokejová liga
ZSá se, že čs. hokejový maratón je už rozhodnut.
Jediný tým, který v pován očním období neprohrál,
je ZK L Brno, přesto vše nasvědčuje tomu, že skvělý
spurt “ Komety” přišel pozdě a tak se nesetká se svým
pravým “ posláním” . ZKL Brno zůstává totiž 3 kola
před závěrem ligové sezóny (s 50 body) stále ještě
3 body za obhájcem mistrovského titulu Duklou Jih
lava. A ta je v takové formě, že je dost nepravdě
podobné, že b y st nechala ujit jedinečnou příleži
tost získat znova prvenství v čs. hokeji. — Mužstvo
Slovana BratM avy, které bylo v tabulce dokonce
před brněnskými hokejisty, i tentokrát nemělo “vý
drž” do konce a m átí se až zřejmé smířit se 3. mí
stem. — Rozhodnuto je a ž o sesítipujícím. Bude jím
nováček M otor Č. Budějovice, který se tedy v nejvyšší čs. hokejové soutěži "ani “ neohřál” , přestože
produkoval dobrý hokej. V takovém západním. Ně
mecku by se svou úrovni stal mB lrewi ligy, v ČSR
to stačí jen na 2. ligo.
V “ SEPTAGONA L U " SLO V A N TŘETÍ

Fotbalisté vítěze Če^iosiovoiskéno poháru, Slova
na Bratislavy, kteří na mezinárodním turnaji “Sep~
tagonaltf’ v argentinském M ař del Plata tak skvěle
začali, našli přece jen přemožitele- Slaběji zahráli
! zrovna proti přednímu argentinskému mužstvu Boča
Ijuniors, s kterým sice brankou nováčka Hlavenky
|vedli 1 : 0 , nakonec však prohráli 1 : 3 . Slovenský
Jtým postrádal hlavně svého superdríbléra Jokla, ktejrý se zranil, a tak útočné kvarteto zůstalo bez něho
daleko za svou nejlepší formou. V posledním zápa
se sice Slovan porazil MTK Budapešť 2 :0 (góly da
li Zloch a C vetler), ale i to stačilo jen na 3. místo.
Konečné pořadí turnaje Septagonalu vypadá takto:
1. Boča Juniors; 2. Palmeiras (B razílie); 3. Slovan
Bratislava 7 bodů, score 8 : 7; 4. Estudiantes; 5. MTK
Budapešť; 6. Rapid Vídeň; 7. Mar del Plata.
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Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční k*
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 312)
Telefon: 42-5980

HLEDÁME PRVOTŘÍDNÍ

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

Diecraft
Australia
6 Radford Rd., Reservoir, Vic.
Telefon 460-1366
(Denně do 6 hod. odp., a v sobotu do 2 hod odp.)

- - Ve zkratce - — Fotbalisté pražské Sparty jsou nyní na mezinárod
ním turnaji v Montevideu. V prvém zápase o. “Po
hár Montevidea” porazili National Montevideo 2 : 1.
v druhém utkání hráli s Torpédem Moskva 1 : 1. Dal
šími účastníky turnaje jsou: Penarol Montevideo,
Independiente Buenos Aires a argentinský mistr Velez Sarsfield.
— V Dunajské Střede na Slovensku se hrálo další
utkáni 2. ročníku evropské ligy stolního tenisu ČSR
— Anglie, které bylo úplným dramatem. Čechoslo
váci sice vedli už 3 : 0, Angličanům však se podařilo
tento nepříznivý stav vyrovnat. O vítězství ČSR 4 : 3
rozhodl Staněk, který v posledním zápase porazil
Angličana Barnese 22 :20, 19 :21 a 21:10. Čs. tahletenisové družstvo, které nenastoupilo proti týmu
SSSR a tím pochopitelně kontumačně prohrálo, je
nyní na 4. místě evropské ligy (za SSSR, Švédském
a A n glií), ale před stolními tenisty NSR, Maďarska
a Rumunska.
— Při zájezdu basketbalistú pražské Sparty do USA
nevrátíl se do ČSR hráč Cikán. Bude hrát nyní za
družstvo Brandywine College a studovat na místní
škole ve Wilmingtonu.
— A ž dosud úplně neznámý, dvacetiletý Nor Dag
Forňaess, se stal v bavorském Inzéllu mistrem Evro
py v rychlobruslení. 48 hodin na tó zajel tento stu
dent v italské Cortině ď Ampezzo světový rekord na
3.000 m, když mu stopli 4:17,4 min.
— Bývafý čs. reprezentant v kopané a hráč pražské
Dukly Svatopluk Pluskal se má stát trenérem v
Ecuadoru (legálně). Smlouvu s týmem Aucas má podepsat na rok.

— Olympijská vítězka a mistryně světa ve cvičení
na kladině Eva Bosákové podepsala trenérskou
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jeda^tttv*
smlouvu v západoněmeckém Mannheimu (rovněž le
výtisk 20c.
gálně) a od 1. března tr. musí podle této smlouvy
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodi za příbližnk toto* ] každý týden vést 20 hodin tréninku.
předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5 .-, £stg 1 /5 /-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec I— Emil a Dana Zátopkovi obdrželi při příležitosti
kého příplatku do různých zemí sdělíme na poMdáart |vyhlašování nejlepších čs. sportovců r. 1968 mimo
řádné čestné uznání.
obratem.

