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Komunistické hnutí před velkým rozhodnutím

Po lanu Polachovi lan Zajíc
25. února 1969 se upálil k smrti na pražském Václavském náměstí deva
tenáctiletý student Jan Z a jíc , který se před svojí1 sebevraždou popsal jako
"pochodeň číslo dvě” . D e n i smysl sebevraždy byl natolik zřejmý, že ani če
skoslovenské úřady nepopíraly politický motiv sebevraždy. Jan Z a jíc zemřel
z týchž pohnutek jako Jan Palach. M ěsíc po Palachojvě sebevraždě neudě
lala (n ebo nesměla udělat) Dubčekova vláda nic, co by zlidštilo komunistic
ký režim. Z faksimile sebevražedného dopisu Jana Palacha, uveřejněného
v československých novinách, je jasné, že Palachova skupina žádá o zrušení
censury "sdělovacích prostředků” a zastaveni podvodných " Z p r á v ” , tiště
ných ve Východním Něm ecku a rozšiřovaných Rudou armádou za pomocí
čs. stalinistů.

Celý případ těchto po
litických
sebevražd je
ovšem větší než to, co
naznačil ve svém dopise
Jan Palach.
Je jasné, že tu jde o
svobodu jednotlivce, a
že jak Jan Palach tak
Jan Zajíc volili jednu z
mála svobod, ponecha
ných občanům komuni
stického státu.
Svoji hroznou smrtí
oba naznačili, že sebe
vražda je patrně jednou
x z posledních svobod, po
nechaných v sovětském
režimu.
Zatím co lidé na Z á 
padě přemýšlejí o smy
slu těchto politických
auto-da-fé, je potřeba
říci, že západní veřejné
mínění může těžko po
chopit pohnutky takové
ho rozhodnutí.

zové ve Vietnamu ji za
žili.
Je to situace, v níž
jednotlivec nemá jiné
východisko
než zničit
sama sebe, aby dokázal,
že lidský život musí být
řízen a udržován na lid
ské úrovni.
Domnívám se, že toto
bude velké téma na me
zinárodním fóru komu
nistických stran, jestli se
tento velký kongres sku
tečně v květnu sejde,
jak Moskva plánuje.
, V "Reportéru’’ z 20.
února psal Stanislav Bu
dín, zatvrzelý komunista

a jeden z předních kul
turních bolševiků, o sjez
du Komunistické strany
Itálie.
Komunistická
strana
Itálie vládne v přítom
né době asi jednou čtvr
tinou hlasů italských vo
ličů. Říká se dokonce,
že během pěti let se sta
ne vládnoucí stranou.
Budín ve svém referátu
ze sjezdu říká, že její
generální sekretář Longo
prohlásil za všeobecné
ovace, že cílem strany jc
dosáhnout "Socialismu s
lidskou
tváří’’, přesně
týž cíl, s nímž se dodnes

honosí Dubčekova vláda
j e zřejmé, že další zá
padní komunistické stra
ny budou hlásat toto he
slo.
Významná je opozice
uvnitř sovětského bloku.
Zatímco Ulhrichtova vý
chodoněmecká vláda má
své potíže se Západním
Berlínem, Jugoslávie a
Rumunsko se staví na
zadní nohy v tradici buržoazní "M alé dohody” .
Jugoslávská vláda da
la celému světu na vědo
mí, že ozbroj uje civilisty
zaměstnané ve vitálně
důležitém průmyslu, aby
v Jugoslávii nedošlo k
přátelské okupaci jako v
Československu.

Naardenské setkání
U ž několik měsíců se dějí v západní Evropě pokusy o sjednocení všech
Čechů a Slováků, kteří žijí v nekomunistické cizině. Snahy m ají vyvrcholit
dne 28. března tr., kdy má dojít k setkání zástupců Čechů a Slováků ze všech
světadílů u hrobu Jana Am ose Komenského v Naardenu. kteří by položili
základy k nějaké krajanské "celosvětové organizaci na pomoc vlasti” .

Protesty
Sjezd Svazu československých filmových á tele
vizních umělců vydal dne 24. února., v předvečer
výročí únorového komunistického puče, prohlášení,
v němž rozhodně odmítá sovětskou teorii o “ome
zené suverenitě” státu, který se má podřídit zájmům
“všech socialistických zemí”. V prohlášení se též vo
lá po brzkém, provedení demokratických voleb do
zastupitelských orgánů v Československu. Svaz rov
něž protestoval proti pověřování osob uměleckými
funkcemi bez souhlasu Svazu. Jmenovitě se uvádí
jmenování ctitele Antonína Novotného, bývalého
zpěváka Přemysla Kočího, programovým šéfem Če
ské televize.
Téhož dne rozvlnily hladinu života v Českosloven
sku novinové zprávy o dalším pokusu sebevraždy
upálením. Devatenáctiletý nejmenovaný student z
Prahy si podřezal žíly na rukou, polil se benzínem
a zapálil. Oheň však byl okamžitě uhašen a mladík
byl převezen s těžkými popáleninami do pražské ne
mocnice.
O úmrtí “pochodně’ číslo dvě” — Jana Zajíce —
se zmiňujeme v hořejším článku. Zatím byl uveřej
něn jen text Zajícova dopisu na rozloučenou, adre
sovaného rodičům, sestře a bratrovi. Žádá v něm za
odpuštění svého činu a dodává: “Nedělám to proto,
že nemám rád život, ale proto, že příliš miluji život.”
Text jeho dopisu československé vládě nebyl uve
řejněn.

připojili Češi a Slováci
ve všech zemích světa a
za účasti příslušníků ná
roda, kde žijí, by zapálili
podobné . ohně přátel
ství’’ .
Tak aspoň říká "Naardenský výbor - Anglie”
v oběžníku, který podepsali dr. Andrej Slovák
a Rev. J. Lang, S. J. V
zmíněné tiskovině jsou
též některé "myšlenky a
názory’’ k naardenskému
setkání:
1. Vytvořená organi
zace má být založena na
principech Charty Spo
jených národů o lid
ských právech a musí
mít svůj specifický, poli
ticky nezávislý charak
ter. '
2. V ústředním , orgá
nu mají být zastoupeny
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Demokratický ideál není jen politický, je i
sociální a hospodářský. Komunishius odmítám.
Bez individualismu, bez nadšených a vynaléza
vých jednotlivců, bez schopných vůdců, bez ge
niů práce pro společnost se nedá rozumně a
spravedlivě organisayat. Demokracie po stránce
sociální znamená překonání degradující bědňosti; v republice, v demokracii nesmí být možné,
aby jednotlivci nebo stavy
vykořisťovali sivé
spoluobčany — v demokracii člověk člověku ne
smí být prostředkem. T a přirozená rozmanitost
musí být uspořádána dělbou a hierarchií funk
cí a práce; není možná organizace lidí bez nadřaděných a podřaděných, ale musí to být právě
organisace a ne privilej, ne aristokratické pano
vání, ale vzájemná služba. Demokracie potřebu
je Vůdců, ne pánů.
(H o v o ry s T . G . M .)

ANGAŽOVANÍ A OSTATNÍ
V těchto dnech jsem četl dopis z poloviny letošní
ho února, v němž učitel — pěnšista popisuje svému
synovci loňské “ jaro” v jeho bydlišti. Vypráví o od
vaze několika místních 1-idí, o přizpůsobivosti jiných,
z nichž se loni stali velcí demokraté docela náhle,
zmiňuje se o snaze dalších stát se okamžitě národní
mi hrdiny, zajímavě vysvětluje zvláštní zvrat myšle
ní, který u většiny lidí loni nastal a popisuje i dep
resi, která zachvátila kdekoho v srpnu a v dalších
měsících.
Nakonec říká hodně hořce, že čas ukázal docela
zřetelně, že v celém více než desetitisícovém městě
byla jen hrstka těch, kteří si uvědomovali, cO je v
sázce, a ještě méiiě těch, kteří byli a jsou
ochotni pro věc pracovat a riskovat. Jmenuje tři, s
malou výhradou čtvrtého a dodává smutně, že mlu
vit o hrdinském, uvědomělém postoji všech našich
lidí je nezasloužená nadsázka. Ostatně se prý v mě
stě znovu vzmáhá chytračení, opatmictví, jak to pro
kázalo např. shánění svědků k ospravedlnění bývalé
ho starosty města, o jehož počestnosti a protiprávní
mu odsouzení nikdo ve skutečnosti pochyby němá.

Postoj rumunské vlády
není tak jednoznačný.
Sympatie
rumunských
komunistů jsou s Titem,
ale jejich postavení je
daleko víc otevřené "přá
telské” ' agresi.
Někteří loňští demokraté prý znovu Ochabují, jiní
(Pokračování na str. 2) jsou znechuceni a u většiny hraje velkou roli osob

Pokus o "skutečné sjednocení” ?

Je těžké pochopit mo
tivy, pokud člověk neza
žije podobnou situaci.
Mučedníci reformace je
Toh o dne má být za
zažili. Gandhi ji zažil.
v
Naardenu
Jakkoli se to zdá být ne žehnut
pochopitelné - alespoň "symbolický oheň, ke
nám, Evropanům - bon kterému by se slavnostně

T.G. Masaryk

všechny země, v nichž ži
jí Češi a Slováci. Je tře
ba vytvořit regionální útvary v Kanadě, U SA,
Jižní Americe, Austrálii,
Africe, Asii a v Evropě.
3. Ústřední orgán má
mít čtyři dobře vybave
ná střediska: organizač
ní, hospodářské, infor
mační a sociální.
4. Má být
vydáván
kulturně politický časo
pis vysoké úrovně, jehož
modifikovaná verse by
vycházela ve světových
jazycích.
5. Ústřední orgán by
prováděl přesnou regi
straci Čechů a Slováků
a to nejen registraci in
dividuální, ale i údaje o
postavení, společenském
vlivu atd.
(Pokračování

na str. 2)
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ní pohodlí. N ejvíce lidí prý projevilo loni své nadše
ní nad změnami tím, že sledovalo podrobně televizi,
dychtivě četlo noviny a v červenci bouřlivě schva
lovalo vlasteneckou rezoluci na shromáždění, které se
konalo v době, kdy se nehrál fotbal ani se netancovalo. Jinak prý většina pohodlně vyčkávala, co bu
de dál.
Asi v téže době jsem pročítal dvě úvahy o úkolech
organizace, která měla nepochybně prominentní po
stavení m ezi těmi složkami národa, které se snažily
o změnu života v Československu — o Svazu česko
slovenských spisovatelů. Dramatik Václav Havel, je 
den z představitelů Klubu angažovaných nestraní
ků, říká v úvaze nadepsané “ Zameteme před vlast
ním prahem?” (Listy. 23. ledna 1969), že určité zá
sluhy, které si svaz spisovatelů navenek vydobyl;
byly ve skutečnosti spíše zásluhami jednotlivců než
organizace. Spisovatel Petr Fuj man pak v druhé úvaze na totéž téma ( “Dejme věcem pravá jména” )
tvrdí, že ze 410 členů a kandidátů svazu, kteří tvo
ří současnou českou literaturu, zasahuje do česko
slovenského života takových padesát až šedesát lidí
a dodává: “ Možná, že i toto číslo je nadsazené.”
Takové zjištění může být pro mnohé z nás hodně
zarážející. Padesát až šedesát lidí — a z nich jistě
ne všichni tím žádoucím směrem — zasahovalo s
takovým úspěchem do života celého státui Úloha
ostatních byla tedy jen trpná. Většina změny schva
lovala a vyžadovala, o tom nemohou být pochyby,
ale těch angažovaných v nejangažovanější vrstvě ná
roda byla snad jen jedna desetina.
Je dobře si uvědomit tyto skutečnosti dřív než by
mohl začít jin ý extrém, k němuž se rádi uchyluje
me: po obdivném hlaholu nad hrdinským postojem
národa jako celku, který teď z mnoha stran zazní
vá, přecházet k veřejnému zatracování lidí doma
proto, že- se snad počet angažovaných ještě zmenši.
Přes všechny dosavadní projevy hrdinství jed
notlivců v Československu, přes otřesné případy se
beobětování několika mladých lidí, musíme počítat
s tím, že doba zmírní elán, že obavy o osobní pohodlí
a tlak okolností zvýší všeobecnou apatii, že čtení
mezi řádky začne znovu unavovat. Větší zodpověd
nost zůstane pak na menším počtu zbylých “ angažo
vaných” . Bude hodně záležet na jejich síle, odhodlá
ní a nezlomném přesvědčení, jak se bude širší ve
řejnosti jevit “ postoj národa” .
(Pokračování na straně 2.)
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Naardenské setkání
(Pokračování se str.

1)

vými” , aby mohli zau
6. K splnění daných jmout stanovisko k nové
úkolů má být vytvořena tvořené organizaci.
silná • hospodářská zá
Po delší debatě, ktere
kladna.
se zúčastnily obě strany,
Vytčený program zní odpověděl přítomný zá
velkolepě, i když je za stupce a iniciátor "N aar
tím jen mlhavý. Připo denského výboru” Brod
míná konečně v mno ský takto na přímou ohem slavnostní prohláše tázku předsedajícího mí
ní a usnesení z doby stopředsedy ČsOL V ybí
prvopočátků našeho exi rala, jak si přeje mít si
lu před d.vceti .léty. Stál tuaci doma: "A b y byl v
•by i tak za pokus, kdy čele silný československý
komunismus s Dubčeby .. .
Prakticky jde o docí kem’’. Někteří mladí k
lení, plné spolupráce osob tomu dodali, že musíme
nedávno odešlých z Če vycházet z toho, co se v
skoslovenska s těmi, kte Československu vytvoři
ré už v zahraničí byly. lo.
Popravdě řečeno ne
Proti takové spolupráci
by asi nikdo rozumný ze byly to názory všech pří
"starousedlíků” nebyl. V tomných "nových’’ , ale i
praxi k ní konečně už tak přispěla debata k to
dochází
skoro
všude mu, že .předsedající shr
tam, kde se ti noví se nul jednání v tento zájdou se starými. Prob
lém je v tom, že má jít
o spolupráci i těch z no
vě, přišlých, kteří se dále (Pokračování se str. 1)
Je ještě příliš brzo
hlásí ke komunistické ví
soudit, jaký vliv měly
ře.
V minulém měsíci se dvě pražské politické se
konala v Národním do bevraždy na události v
hnutí.
mě v Londýně velmi po komunistickém

věr: Vytvoří-li se něja
ká organizace na pomoc
vlasti, rádi pomůžeme.
Záleží pak však na jed
notlivcích, zda chtějí ne
bo nechtějí s organizací
jh-

Znamená to tedy, že
Československá obec le
gionářská jako organiza
ce spolupráci odmítla.
Podobně se rozhodl i
londýnský Sokol a orga
nizace Československých
žen.
Nemáme zatím zprávy
z Francie, kde má "naardenské setkání” rovněž
činné vyznavače, ani z
jiných zemí.
Z
oběžníku, o němž
jsme se zmiňovali vpře
du, ještě citujeme:
" Z české a slovenské
krve, která se rozlila do
celého světa, se zrodilo

Angažovaní a ostatní

sta universitních profe
sorů, politiků, umělců a
lékařů, novinářů a ji
ných vynikajících lidí,
kteří odevzdávají plody
své práce hostitelské ze
mi. Zveme vás, kdo jste
chloubou své země, do
Naardenu,
ke
hrobu
prvního velkého vyhnance J. A. Komenského . .
Položíme tam základy
celosvětové
organizace
všech Čechů a Slováků
na pomoc své vlasti.
Sympatie lidí všech zemi
k duchovnímu boji Če
skoslovenska nám vnu
cují příležitost, která je
v
historii
ojedinělá.
Chopme se jí: . .
Nezdá se však, že pří
liš mnozí výzvu poslech
nou.
Cíle
soudruha
Brodského se jim budou
zdát příliš zúžené.

(Pokračování se strany 1.)
V liv jednotlivců nebo malých skupin v demokra
tické společnosti nelze podceňovat. Skepticism, odvo
lávání se na netečnost masy těmi dnes angažovaný
mi by se naopak mohly zdát jen laciným únikem z
odpovědnosti, kterou na sebe dříve vzali.
Doma zatím není zle, morálka dosud nebyla po
rušena stupňovaným tlakem reality. Postoj lidí dá
vá zatím naopak vzpruhu těm, kteří ji potřebují.
Zle by teprve bylo, až by odpadlo těch padesát či
šedesát v angažovaných vrstvách a ti tři — čtyři v
městě pana učitele. Zle by bylo, kdyby se netečnost
a pohodlí masy změnily v odpor či zabraňování, “ an
gažovanosti” takových malých skupin. Věřím, že k
tomu u nás nikdy nedojde, že jádro masy zůstane
za všech okolností zdravé, i když snad ne tak citli
vé, jak bychom si přáli. Důvod k černým obavám o
osud národa tedy není.
Podobným způsobem by se ovšem dalo odpovědět
i na kritiku postoje našeho exilu. Ani nad českoslo
venským exilem není třeba lámat hůl, jak se někdy
děje.
-svět-

Ukládejte u
’’Státní“ banky

Po Janu Palachovi Jan Zajíc

učná schůzka, k níž do
šlo na popud zmíněného
"Naardenského výboru’’ .
Členové Československé
'obce legionářské v exilu
se sešli s některými "no

Obě z nich určitě půso
bily jako politický bu
merang. Kdo žije v ná
silí, sklízí násilí. Kdo oslavuje sebevraždy asij
ských kněží, musí také

ZDATNÝ MUŽ
má možnost slušného vedlejšího výdělku při práci
na sázecím stroji po pracovní době. Informace v HD.
Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTDcr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)

Z L O B Í

V Á S

OČI?

Bolí Vás hlava?
'.Noste brýle od O P T Á !

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
M E LB O U R NE , (vedle kina Capitol)

1

8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHU
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

platit za sebevraždy če
skoslovenských studentů.
Sjezd komunistických
stran by měl být rozhod
ně napínavý a kontroversní. Velká otázka je.
zda-ii se bude nyní ko
nat. Je známo, že Mosk
va nerada pořádá sjez
dy, jejichž úspěch není
předem zajištěn.
"Duševní přípravou
k zamýšlenému schůzo
vání má být zatím nařa
sení zbraněmi, jak je za
čali ve zvýšené míře pro
vádět sovětští generálo
vé.
Tak maršál Grečko
slavil 24. února "Den
sovětské armády ’ pro
hlášením, které přetiskla
příští
den moskevská
Pravda. Zdůrazňuje v
něm, že socialistický svět
musí být právě teď plně
' připraven, aby zabránil
I třetí světové válce, do
níž se žene západní svět
v čele se Spojenými stá
ty a hlavně Západním
Německem.
Kapitalistické státy prý

Hospodyni
iamostatnou, starší 30
.et, přijmeme. Moderní
iům v Caulfieldu, kte•ý má ještě další ponocnici. Výtečná mzda
a podmínky. Volejte
52-5309.

současné zvyšují snahy o
záludnou pronrevoluci v
socialistických zemích, v
nichž se snaží znovu na
stolit kapitalismus. Udá
losti v Československu
to prý plně potvrzují.
Vysvětlování
invaze
Československa strachem
ze Západu se stalo v So
větském svazu a v jeho
satelitech běžným ospra
vedlňováním srpnového
zákroku. I smrt Jana Palacha
zavinila
podle
Moskvy
( a některých
československých Stalini
sm) provokační činnost
západních rozvědek. N e
ní pochyb o tom, že tak
bude "vysvětlena” i smrt
Jana Zajíce.
-vmRYCHLOKURZ
První pokus s rychlo
kurzem
angličtiny
v
Austrálii měl dle zpráv
tisku mimořádný úspěch.
30 nových čs. přistěhoval
ců studovalo 6 týdnů na
universitě NSW v Syd
ney. V té době měli 5 dnů
v týdnu po 8 hodinách
vyučování se všemi mo
derními pomůckami a v
další době diskuze a prak
tická cvičení. 80% účast
níků kurzu udělalo po
skončení před nezávislý
mi učiteli zkoušky, jaké
se běžně vyžadují pro ci
zí studenty, kteří chtějí
studovat na zdejších uni
versitách.
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Navštívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit

ČESKO U R E S T A U R A C I S D O B R Ý M Č ESK ÝM JÍD LE M

KISS EDDI‘S INTERNATIONAL
274 Victoria St. (proti požární stanici), Kings Cross, NSW.
Telefon 31-7977

Zaručena
vládou státu
Victoria

D Ě L N ÍK Y
ve stáří •21 až 50 roků

přijmeme na denní směnu do továrny na auta
Hlaste se ve všední dny u

G. M. H . Employment
Princes Highway, Dandenong, Vic.
Telefon: 792-0111, Ext. 262
Znalost angličtiny není nutná

Š V A D L E N Y
V naší moderní továrně na dámské prádlo, která
je vzdálena jen 2 minuty cesty od stanice Sth.
Yarra, přijmeme zkušené

Z A Č IŠ T O V A Č K Y A Š IČ K Y N A Z IG - Z A G
S T R O J ÍC H a dále k zaučení Š IČ K Y
N A B Ě Ž N Ý C H S T R O JÍC H
Ženy, které si vyvolí .tuto práci za své povolání,
nechť se hlásí u Mr. JAMES

T E X W E A R L IN G E R IE P T Y . L T D .
14 Yarra St., Sth. Yarra
Telefon 24-6471

AKRŮ
Y A R R A

(buš) $ 3.000
GL EN

$ 10 T Ý D N Ě

Nádherný výhled, veřejná cesta, přívod elektřiny na- náklad prodávajícího.
Nejlevnější lOakrové parcely v oblasti do 33 mil východně od Melbourne.
Z Y A R R A GiLEN jeď te 1J míle po E LTH A M RD., za vodním přívodem
zahněte vpravo po MT. WISE RD., jeď te 1 míli ke SKYILINE RD., potom
zahněte zase vpravo, pokračujte 100 yardů a prohlédněte si parcely 24 a 28.

Z A V O L E J T E M A J IT E L I: 663-3706, nehíásí-li se 63-4291

3. 3. 1969
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

— Dne 7. února prohlá
sil ministerský předseda
Černík, že o datu parla
mentních voleb bude roz
hodnuto až v polovině le
tošního roku. Dne 19. února řekl vedoucí byra
KSČ v českých zemích
Lubomír Štrougal, že po
chybuje, že by se parla
mentní volby mohly ko
nat tento rok. Vedení stra
ny se prý domnívá, že je
třeba solidní příprava no
vého volebního zákona,, a
některé
administrativní
problémy je prý třeba ře
šit dříve.
Parlamentní
volby i sjezd KSČ se mě
ly konat loni. Poslední
parlamentní volby byly v
roce 1960.
— Dne 20. února vymě
nili pražští studenti tabul
ky s názvem Náměstí Ru
dé armády za tabulky s
názvem Náměstí Jana Palacha. Policie však nové
tabulky okamžitě odstra
nila.
Podle
některých
zpráv nabídl pražský ná
rodní výbor, že bude mí
sto toho přejmenována v
Praze dosavadní Legerova
ulice na ulici Jana Palacha.
— Na okraji Plzně u Litic byla zahájena výstav
ba přehrady s velkou rek
reační oblastí. Má vznik
nout vodní nádrž o rozlo
ze
100 hektarů a pláže
pro 10.000 lidí.
— Svobodné slovo (25. 1.)
referovalo, že Česká ná
rodní rada zařídila, aby
poslanci prof. dr. E. Gold ■
stuecker, H. Kolaříková,
inž. R. Setínský, akade
mik O. Šik a dr. Šimsa,
kteří nemohli být přítom
ni na minulé schůzi, vy 
konali předepsaný ústav
ní slib.
— V prostoru obcí Stráž
pod Ralskem a Hamr v
okrese Česká Lípa se za
číná pokusné dolování uranové rudy. Ve Stráži p.
R. bude postaveno 275
bytů, ve Františkově 219
bytů.
— V budově poštovního:
úřadu v Lučenci nastal
24. 1. výbuch plynu, při
němž bylo zraněno 8 za
městnanců pošty a způ
sobena škoda 30 miliónů
Kčs.
— V Praze byla ustavena
čs. - rakouská společnost,
jejím ž předsedou byl zvo
len ředitel konzervatoře
prof. dr. Václav Holzknecht a tajemníkem dr.
Burian z památkové péče
správy Pražského hradu.
— Vláda jedná s Iránem
o dovozu ropy přes jugo
slávské a maďarské úze
mí.
— Slovenský odborový
sjezd zvolil předsedou opět Vojtěcha Daubnera a
to 59 hlasy ze 75 hlasují
cích členů pléna, přičemž
navržený
protikandidát

Michal Kim lík se sám
kandidatury vzdal.
— Ještě detail z referátu
o soudu s obžalovanými
členy StB ve věci vraždy
Konečného a Novotného.
Zemědělské noviny na
psaly: “ Důstojnice min.
vnitra
Věra
Máchová,
ktpá jako agentka StB v
Národně socialistické stra
ně dala v r. 1948 svým
řídícím orgánům “ tip” na
Petra Konečného, se ani
tentokrát nedostavila k
soudu a potřetí se již omluvila svým neutěšeným
zdravotním stavem. Za
slala potvrzení MUDr.
Kuraševiče z ministerstva
vnitra, že je dlouhodobě
nemocná. Podle vyjádře
ní úředního lékaře trpí
“nemocí způsobenou konf
liktovou situací, která po
trvá tak dlouho, dokud
budou existovat příčiny,
které ji způsobily” .
— Koncem roku 1968 při
padalo na 100 obyvatel
12.45 telefonních stanic,
tj. proti r. 1967 zvýšení
o 6.3%. V té době zůsta
lo 136.000 nevyřízených
žádostí o zřízení telefon
ní stanice.
— Závod MEZ Mohelni
ce uzavřel v Miláně do
hodu s italskými partne
ry o vytvoření čs. - ital
ské akciové společnosti
se základním
kapitálem
10 mil. lir. Čs. strana má
51% akcií. Společnost v y 
veze z ČSSR elektromo
tory ročně za 100 mil. lir.
— Velkoobchodní ceny
cihel se od 1. ledna tr.
zvýšily o 40%, vápna o
33%, pálené krytiny o
55% atp. To se promítlo
do 20% zvýšení maloob
chodních cen stavebních
hmot.
— Tržní zemědělská v ý 
roba vzrostla loni o 1.6%,
přičemž rostlinná přes
celkové
zvýšení hrubé
výroby o 10.2% klesla a
živočišná tržní výroba o
7.1% vzrostla.
— V únoru začal vychá
zet v Praze týdeník Stu
dentské listy, který má
nahradit úředně zastave
ného “ Studenta” , šéfre
daktorem je bývalý re
daktor Literárních novin
Svatopluk Pekárek.
— Československo letos
doveze z Japonska
500
automobilů a .tranzistoro
vé radiopřijímače a v y 
veze tam 1.500 traktorů
Zetor.
— Šéfredaktorem měsíč
níku SČSS “Plamen” byl
jmenován K. Kosík a je 
ho zástupcem K. Kostroun.
— M alíř Otokar Kubín,
který žije od r. 1925 ve
Francii, dostal od presi
denta Svobody Řád re
publiky.
— Pavol Mailing byl od
sunut za velvyslance v

D Á M S K Á KREJČOVÁ

s dlouhodobou praxí v Praze
šije na míru dle nejnovější módy
a provádí opravy šatů všeho druhu
A N N A F IS C H E R O V A

Fiat 6, Yincentville,
roh Baker & Mary Sts., Md. Brighton, Vic.
Návštěvy denně po 5. hod. večerní

Řecku a na Kypru.
— R P píše, že se v roku
1968 rozvíjela forma drob
ného osobního podnikáni
na základě povolení vy
daných národními výbo
ry. Počet povolení dosáhl
čísla 23.000. K porovná
ní: v r. 1930 bylo v ČSR
720.007
živnostenských
závodů, v nichž pracova
lo 3,076.982 osob.
— Rehabilitovaný Masa
rykův tajemník dr. Anto
nín Suma dostal k “ 50”
Řád práce.
— Dělník J. Komárek z
Hustopečí u Brna dostal
v r. 1949 trest 10 let těž
kého žaláře, protože pře
šel dvakrát státní hrani
ce do Rakouska, kde si
koupil dvoje hodinky a 1
kg čokolády. Nyní byl re
habilitován.
— Ústředním ředitelem
Č TK byl jmenován Jind
řich Suk, úřadujícím ústředním ředitelem Čs.
rozhlasu Odon Závodský
a generálním tajemníkem
české vlády inž. Milan
Veverka.
FEI/HD
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První schůze Federálního shromáždění v Praze

Federální parlament
D n e 29. ledna se sešly na Pražském hradě obě sněmovny nového Federál
ního shromáždění k samostatným ustavujícím schůzím. Poslanci Sněmovny
národů vykonaly předepsaný ústavní slib.
Schůzi Sněmovny lidu řídila za onemocnělého J. Smrkovského místopřed
sedkyně M arie M iková a další místopředsedové dřívějšího N árodn íh o shro
máždění. Smrkovský byl zvolen podle plánu předsedou, Jozef V a lo prvním
místopředsedou a M iková místopředsedkyní. Dalším i členy předsednictva'
jsou F. Kuba, V . Kučera a E. Sloboda.
Z a celkové účasti 281 poslanců hlasovalo pro Smrkovského 186, proti;
němu 85. V a lo dostal 220 hlasů, M iková 156, K uba 240, Kučera 248 a Slo
bodá 262.

Sněmovna lidu ustavi
la 8 výborů: mandátový
a imunitní, ústavně práv
ní, zahraniční, branný a
bezpečnostní, rozpočto
vý, pro hospodářskou
politiku, kulturní a pro
sociální politiku. Předse
dy byli zvoleni: A. Po
spíšil, V . Knapp, B. Laš
tovička, L. Hofman, inž.
P. Rapoš, inž. A. Bichler, A . Poledňák a inž.
A . Perkovič.

Současně byla prove
dena tajná volba 20 po
slanců Sněmovny lidu do
předsednictva Federální
ho shromáždění. Z ode
vzdaných. 256 platných
hlasů dostali: A . Bichler 250, J. Borůvka 190,
L. Dohnal 225. AI. Dubček 225, J. Gabriška
253, L. Hanúsek 243, L.
Hofman 193, V . Knapp
210, R. Kolářová 212.
M U D r. J. Lacina 228,

B. Laštovička 230, E.
Litvajová 201, J. Loermcz 247, B. Machačová
169, J. Mjartan 240, A.
Poledňák 157, A . Pospí
šil 243, J. Smrkovský
168, J. Valo 215 a J.
Zedník 230.
Sněmovna národů zvo
lila na ustavující schůzi
předsedou všemi ode
vzdanými platnými hla
sy (124 ze 136 vyda( Pokračování na str. 7)

Slováci Čechom
L IS T Y z 30. januára uveřejnili list slovenských
kultúrnych pracovmíkov, ktorý “ vznikol spontán
ně, ako bezprostředná reakcia na množiaee sa
úvahy a pochybnosti o postoji slovenskej veřejno
sti k posledným událostiam” . Přepisujeme nezkrátene:
"V ážen í naši priatelia!
Z rozhovoru niekoPkých literárnych pracovníkov skrsia
myšlienka napísať V á m v tejto
chvíli, aby bolo vidno, že historicky a 1’udsky
podmienený vzťah slovenských a českých intelektuálov nechápeme příležitostné, ale že sa s
V ám i cítíme osudovo spojení.
V in ou niektorých prejavov,
podnecujúcich
vášně a nie rozum, by sa m ohlo zdať, že všetci
slovenskí intelektuáli súhlásia s takýmito prejavmi, ktorým nechýha autoritatívnosť a neznášenlivosť, že intelektuáli na Slovensku ustúpili z humanitných pozícií. že sa vzdali b o ja
proti násiliu. proti pokusom potlačit’ slobodné
myslenie a rozhodo váni e, cenzurovať koloběh
myšlienok.
nevyhnutný pře zdravú existenciu
spoločnosti. D nes chyba na Slovensku tribuna,
ktorá by odrážala v úplnosti slovenské myslenia,
jednotlivé názory a postoje. Chceme, aby ste vě
děli, že ani mocenské opatrenia, brániace vydá
vat’ Z v á z u slovenských spisovatePov svoj časo
pis, ani tradičné rozdeťovanie na vyvolených a
vyhoštěných, inými slávami na poslušných a ne
poslušných, nemůže dosiahnúť izoláciu od Vás,
českých intelektuálov, ktorí proti nevolanej m o
ci a kapitulanstvu stavajú nezlomnost’ ducha,
vyplývajúceho z vePkej kultury, národných a
revolučných tradicií a poznania.
N etřeba nás sústavne poučovat, aké miesto
má na mapě naša krajina. Kto v tejto krajině
nevie, že československá suverenita musí b ra ť
ohPad. na prirodzené podmienky, ktoré sú danosťou, v ktorých od .vekov žili a budu žiť na
še národy? A le kto zároveň nevie, že ponad ne
existujú ohraničenia
vnútené našim národom
proti voli každého vlastenca? Ib a l’udia, ktorí
m ájů před očima svoje odvodené mocenské postavenie, móžu s nimi súhlasiť.
Nechceme generalizovať. O d příchodu cudzích vojsk do nášho štátu sa upevnila mravná
autorita tých predstavitePov
našich národov,
ktorí věděli myslieť, cítiť a konať v súhlase s
myšlením, cítěním a konáním svojho Pudu. Roz
plynula se autorita tých, ktorí sa nezbavili pře
konaných predstáv, že Pud je iba objektom ich

politiky, ktorí každý pokus o premenu reality
vyhlasujú za podozrřvú nepriatePskú činnost’ a
každý kritický postoj k ich činnosti vydávajú
za nesúhlas s celou politickou reprezentáciou.
Diskreditujú ju, ale na druhéj straně používajú
jej autoritu ako obranný štít.
Chceme, aby ste věděli, že federatívne usporiadanie nášho štátu považujeme za správné a
prirodzené. N espájajte nevyhnutnosť federatívneho usporiadania s výrokmi Pudí, ktorí vo ¡vzni
ku íederácie vidia dovršenie protičeského zápa
su. N ie je to takč Federatívne usporiadanie, v
ktorom každý národ rozhoduje o svojom osude
dobrovoPne v dohodě s iným národom, je výsledkom b oja slovenských progresívnych sil, b o 
ju j úcich v súlade s českými progresívnymi sila
mi proti tej istej byrokraticko-mocenskej před
stavě ovládania štátu, krajiny, národa.
V súčasnej smutnéj situácii je nevyhnutné
odmietať právě tak český šovinizmus ako aj slo
venský nacionalizmus,
lebo izolujú slovenské
progresivně síly od českých progresívnych sil.
A k o nikdy predtým třeba odmietať každý p o 
kus, ktorý sa usiluje zneužit’ zaostalé vrstvy my
slenia nacionálnou, sociálnou, náboženskou alebo antisemitskou demagógiou. K om u by mohla
poslúziť? Ib a 1’uďom, ktorým vyhovuje diktát,
umrtvený duchovný život a rezignácia, Puďom,
ktorí sa považujú za jediných m ajiťelov krajiny
a jej dejín.
N ie je to všetko, co by sme V á m v tejto chví
li chce li povedať. Nechcem e opakovat’ názory,
ktoré sú všeobecne známe. Spolu s V á m i nespoliehame sa na prozretePnosť, ale na sebavedomý
hrdý postoj našich národov, na zmýsel nášho
Pudu pre slobodu, pravdu a spravodlivosť. Sme
celkom na straně jeho svátého práva rozhodo
vat’ slobodné o svojom osude. Sme pevne s V á 
mi, naši priatelia.’’

List podpísali: Karol Rosetíbaum, Ivan Kusý,
Henrych Pifka, Michal Gáfrik, Juraj Špitzer,
Vladimír Petřík, Alexander Šimkovič, Júliús Nage, Jozef Bžoch, Pavol Števček, Jozef V el’ký, M i
lan Hamada, Viera Duíbeová, Rudolf Chmel, Zora
Jesenská, Milan Ferko, Dominik Tatarka a Roman1
Kaliský. “ Z prostých časových dóvodov nebolo
možné dať list kolovat’ medzi všetkými slovenský
mi kultúrnymi praeovníkmi a preto ho podpísali
len pracovníci Ústavu slovenskej literatury SAV,
kde aj vznikol, a členovia výboru Zvázu sloven
ských spisovatelov, ktorí boli narychlo dosiahnutelní.”

HLAS
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Od centralizace k federaci
Ferdinand

Peroutka

Neexistuje větší záruka jednoty státu než ta, která je v jednotě smýšlení obyvatelstva. V kritic
kých chvílích loňského roku Češi a Slováci s enthusiasmem smýšleli stejně, nejdříve o liberalizaci, de
mokratizaci, nezávislosti, potom o invazi. T o byl základ,, na němž Československo se mohlo roz
hodnout pro federaci bez pocitu, že přivolá na sebe.riziko.
Síly, které pracovaly k federalizaci, byly zřejmé. N a prvním místě byla to vůle Slováků. Jestliže
Češi potřebovali poučení, že nejtěžším podnikem v politice bývá nedbat přirozené síly, dostali je
během pěti desítiletí. Jestliže Slováci potřebovali poučení, jak nebezpečně by je oslabil rozchod a
Čechy, také je dostali. Smýšlení a zájem spojily Čechy a Slováky a byly dobré důvody věřit, že stát
nyní federalizovaný bude pevněji založen něž kdy dříve. N e n í třeba opouštět tuto víru, ale je třeba
pamatovat, že je osudem věcí měnit se z nejrůznějších příčin během času a že věci zřídka zůstá
vají přesně takové, jaké byly na začátku. T ím “nem á být řečeno nic více než že dobré věci je třeba
cílevědomě opatrovat a pěstovat. V tomto případě to znamená pečovat o zdraví federalizace čili
učinit (všechno pro to, aby jednota smýšlení trvala. Jestliže některé věci v minulosti Čechy a S lo
váky rozdělovaly, snad je možno nyní je vysvětlit! s historickým klidem. N a příklad, snad, původ
centralismu.

Jako tak často, Karel Havlíček mohl i v sloven
ské otázce být dobrým učitelem. On, za. prvé, učil,
že “ všechno přijde na okolnosti” , jak se vyjádřil v e
své staročeštině. Vztahy Čechů a Slováků vskutku
musily podléhat okolnostem a měnit se, když okol
nosti se měnily.
Za druhé, v polovině minulého století Palacký a
Havlíček prosili Slováky, často úpěnlivě, aby se neodtrfhávali od společného kmene a aby spolu s Če
chy žili jako jeden národ československý, snad i s
jednou společnou spisovnou řečí. Argumentovali, že
je toho třeba zejména pro velký počet nepřátel, kte
rý Češi a Slováci mají a že v jednotě lépe odolají.
Avšak Havlíček také psal, že, kdyby bratři Slováci
se jinak rozhodli, on uzná jejich právo na to a pod
robí se jejich vůli. Po celou dobu pozdější Češi ne
našli lepší způsob, jak se dívat na slovenskou otázku.
■Dejme tomu, že někdo v lednu řekl, ž e .je třeba
si vzít teplý kabát, a dejme tomu, že v červenci by
mu někdo vyčítal, že to je špatný úsudek. Mezi sta
vem, v jakém Slováci byli roku 1918 a stavem, v
jakém byli roku 1968, je takový rozdíl jako mezi led
nem a červencem.
Trvalým thematem mezi Čechy a Slováky byly
centralismus a autonomie. Bylo by proti historické
mu smyslu žádat, aby názory na tuto otázku se ne
měnily za padesát let a bylo by pošetilé obžalovávat
někoho z nedůslednosti proto, že roku 1918 mnohem
nepříznivěji smýšlel o slovenské autonomii než o
ní smýšlí dnes. Neboť, jak Havlíček pravil, “ všech
no přijde na okolnosti” .
Okolnosti, týkající se Slováků, ustavičně se mě
nily. Roku 1918 byly jiné než roku 1928 a jiné než
roku 1938. Značně se opět změnily do roku 1945 a
do roku 1968 učinily takový skok, že už se nemlu
vilo o autonomii, nýbrž už jen o federaci. Všechny
tyto okolnosti se týkaly stavu slovenského národa.
Tím tempem, jímž Slováci vyspívali a sílili, některé
staré úsudky, zcela rozumné ve své době, ztrácely
platnost, v některých lidech se udržovaly už jen setr
vačností. Byla doba, kdy i jen skromná autonomie
mohla být pro československý stát větším nebezpe
čím než bude dnes federace.
Česko-slovenské vztahy dlouho byly kaleny centra
lismem, a ť jakákoli byla jeho příčina a ať jakékoli
byly snad jeho původní zásluhy. Přišla doba, kdy
většina Slováků viděla v centralismu nic jiného než
výraz české panovačnosti. Málokdo dnes vzpomene,
že centralismus původně byl požadavkem- sloven
ských- vůdců, kteří si přo svou zemi nevěděli žádné
lepší rady než aby se j í pevně vládlo z Prahy'. Bylo
by slušno toho aspoň vzpomenout.
Když roku 1918 československá samostatnost byla
vyhlášena, slovenský národ se objevil ve svrchova
ně chabém, žalostném stavu. Slovenští vlastenci to
věděli a byli sklíčeni. A by odbojní' Maďaři byli uchlácholeni, roku 1867 Rakousko bylo rozděleno na
dvě části, z nichž v jedné měli vládnout Němci, v
druhé^ Maďaři. Maďaři byli uspokojeni politicky,
ale měli starosti, jak udrží své postavení. Znepoko
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WIENERWALD
138 Swanston St., M elbourne-City

V poledne též obědy — tři chody za $ 1
Večeře se podávaií do 10 hodin
Telefon: 654-4613

3. 3. 1969

Potřebujete vym alovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

J. MELIH
61 W a rd a le Rd., Springvale Sth., Vic., 3172

telefon (po 6. hod. večer): 546-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mě práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!

Med kolem úst
, (Pokračování se str. 4)
lékařský svaz dělá. potí
pronajmout podle vlast že
cizincům.
Protože
ní chuti.
jsem žena, vadí mi, že je

jovalo je, že jich bylo málo. Maďarský spisovatel
tehdy napsal: “ Je nás tak málo, že nemůžeme ze
svého kruhu vyloučit ani otcovraha.”
V Reportéru ze 16. tu platová diskriminace
- V elký a odvážný podnik přišel Maďarům na mysl:
ledna
1969 je pěkný člá žen i v těch povoláních,
jestliže by se jim podařilo v krátké době pomaďarštit národy, žijící pod jejich vládou v uherské nek o nových opatřeních, které vůbec nevyžadují
polovině říše, Maďaři by se stali velkým, dvaceti- při družstevní bytové vý silné svaly.
miliónovým národem. Byli uneseni touto vyhlídkou stavbě.
Mám ale dojem, že i
Dosud
vláda
a zahájili odnárodňovací politiku neslýchaných roz
hradila 30% stavebních Australani si tyhle věci
měrů a s neslýchanou důsledností. Slováci byli hlav 
ním terčem. Po pěti desítiletích M aďaři měli důvo nákladů, 40% musel člo uvědomují. Právě v těch
dy být spokojeni. Roku 1914 maďarský ministerský věk složit hotově jako to dnech jsem četla o
předseda hrabě Tisza se rozhlédl po Slovensku a zálohu a 30% si mohl tom, jak ministr pro při
řekl: “ Slovenského národa již není.”
vypůjčit od státní ban stěhovalectví volá po vy
Roku 1918 Slováci byli vymaněni z této maďarské
machinace, ale slovenští vlastenci byli si vědomi, ky. Nyní bude státní pří užívání kvalifikace při
pevný - 7.200 stěhovalců a vybízí - na
že Tisza měl téměř pravdu. Slovenská inteligence spěvek
byla úspěšně pomaďarštěna, a když Slováci teď mě Kčs na každý družstevní řídit nemůže - všechny
li do státních úřadů dodat úředníky slovenského byt plus dalších 910 Kčs zájmové organizace, aby
smýšlení, neměli jich. Administrativní kasta byla
na čtvereční metr obyt plně uznávaly vzdělání
ztracena, a národ byl jako tělo bez hlavy.
a schopnosti získané v
né
plochy.
První sčítání lidu ještě více polekalo vlastence.
Evropě.
K dyž sčítací komisaři se ptali prostých lidí, k jaké
N a první pohled to
národnosti se hlásí, mnohokrát odpovídali: “ Slovák
Nemohu také nevidět,
vypadá krásně, ale ve
nebo Maďar — všechno jedno".
že šedesátiíeté babičky
Vávro Šrobár, první mezi slovenskými vůdci v té skutečnosti je to zase jěn
tu vypadají jako čtyři
době, psal: “ Odrodilstvo kvítlo medzi Slovákmi ako mazání medu lidem ko
v žiadnom národe na světě.” Jiný slovenský vůdce, lem úst. Tím, že vláda cátnice a koulejí kulička
mi po trávníku s elánem
Milan Hodža, pozdější ministerský předseda česko
slovenský, psal, že při své nízké úrovní- kulturní stanovila svůj příspěvek třicetiletých. Vzpomínám
slovenský národ je neschopen být nositelem státní jako stálý, pojistila se, přitom, jak uštvaně u
myšlenky. Vůdce slovenských sociálních demokratů aby
nebyla
postižena
nás vyhlížela "pracující
Ivan Dérer psal: “Velká většina slovenského lidu by zdražením
stavebního
matka’ ’.
la mrtvou masou, která neměla ani národního, ani
lidského uvědomění.” A v listopadu 1918 dr. Blaho, materiálu, které je znač
Vzpomínám taky, že u
který zůstal na Slovensku, aby tam reprezentoval né. Bude přispívat stej nás dostávaly "dělnické
vládu republiky, psal Šrobárovi do Prahy: “Vávro, ně, a ť bude cihla stát
kádry” stipendia dvakrát
len železný centralismus nás vytrhne.”
padesátník nebo tři ko
vyšší než normální stu- .
Tato vzpomínka . na počátky česko-slovenského runy.
Veškeré více-násoužití nechce říci nic jiného než že vskutku všech klady a zdražování za denti, kdežto tady každé
mu opravdu nadanému
no záleží na okolnostech a že nic nepřijde před svým
časem. Centralismus zoela logicky vyplynul z počá platí občan ve formě dítěti hradí stát skoro
tečních okolností, kdy Slováci bez české pomoci by ! zvýšeného úvěru u státní celé školní výlohy. A za
byli ztraceni. Slovenská autonomie po roce 1945 také banky a tím tedy ve fo r
.vyplynula z okolností:' povstáním proti nacistům Slo- ! mě zvýšeného nájemné dolar se tu nabízí mno
hem hodnotnější věci,
yáci dostatečně ukázali národní a politickou uvědomělost. To je učinilo spolehlivým nositelem státní ; ho. A tak můžeme vbrz než se daly v Českoslo
myšlenky. A federace přišla ro ta 1968 — opět na ! ku očekávat, že ani ty vensku sehnat za 40 ko
základě okolností —, když už by bylo nerealistické , činže, které byly dosud
a přímo neslušné pochybovat o národní a politické ' snad dvakrát nižší než run . . .
Nade vše pak vzpo
zralosti- Slováků.
j
V každém politickém systému se vytvoří setrvač zde, nezůstanou nedot mínám, že mi v Česko
né síly, které ‘systém udržují, i když snad ho už není čeny.
slovensku chybělo, co
třeba. Je nesnadno rozhodnout, zda Češi se nedrželi j
Kdybych
byla
mužem
mám tady: pocit volno
zbytků centralismu déle, než by byli měli. Ale v jed- !
nom případě mohou být rehabilitováni. Ještě roku a třeba lékařem, asi by sti a své soukromí.
1938 se ukázalo, že. český odhad slovenské situace se mi nelíbilo, že místní
M. Čechová
b y l správný a že na Slovensku bylo dosti živlů, které
b y autonomii učinily riskantní. Byly to živly, které zumnému uspořádání Československa. Bylo by do
potom zavedly slovenský stát do poslušného, ně(kdy konce podivno, kdyby se nepokoušely nasadit páku
i nadšeného kolaborantství s nacisty. Později však na rozhraní česfeo-slovenském.
Slováci' sami vyhladili nebo vyhnali a po světě roz
Je ''dostatečně jasno, co může být pokládáno za
ptýlili tuto kaistu.
slovenský národní zájem a zdá se, že na české stra
Stav, v jakém Slováci roku 1918 vstoupili do no ně je ochota mu plně vyhovět. A le například propa
vého života, ukázal, že kritika starých slovenských gování cenzury, výklad marxismu ve prospěch abso
vůdců devatenáctého století, hlavně Vajamského, ne lutismu nebo horleni proti svobodám občanským a
byla nespravedlivá. Odluka od Čechů a od západní, politickým, podle žádných pravidel, nepatří do slo
kultury, pasivní spoléhání na carské Rusko přivedly venské otázky. Nikdo nemůže říci: ve jménu Sloven
slovenský národ do malátnosti, kterou v počátcích ska — ať žije cenzura! Nebo: v slovenském národ
sám byl neschopen překonat. A le v jedné věci štúr ním zájmu je třeba, aby dělnické odborové organi
a Vajanský měli pravdu: že Slováci nebudou chtít zace byly politicky vykleštěny.
být členem jakéhosi zatím neexistujícího národa če
Kdyby v těchto věcech někteří slovenští funkcio
skoslovenského, nýbrž že budou chtít být Slováky — náři brali jméno Slovenska nadarmo a začali pěsto
■ prostě a nekomplikovaně.
vat jinou ideologii, než jaké Slováci se až dotud drže
;
Vždy ještě každý blízký imperialista apeloval na li, znamenalo by to, že sovětům se podařilo nasadit
; rozdíl mezi Čechy a Slováky a snažil se jej prohlou- ■větší nebo menší páku na rozhraní česko-slovenském.
; bit. Nelze očekávat, že sověty by se obdivovaly ro;
15. 2. 1969
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Dopisy redakci:
V L Á D A VOLÁ K N Á V RATU
Můj pas praví, že jsem stále ještě občanem Česko
slovenské socialistické republiky, i když můj^ pobyt
zde je porušením jejích zákonů. Takových je
ovšem víc, prý něco kolem 40 tisíc, v Austrálii snad
zatím přes 4.000. Všichni jsme po srpnových událo
stech opustili vlast a o nás o všechny prý má teď
naše vláda starost. Já sám jsem však neodjel jen a
jen kvůli, “srpnu” , ale také pro své přesvědčení, že
každá komunistická vláda Vládne ne k prospěehunároda, ale k prospěchu strany, “ celosvětového” ko
munistického či jiného “nejpokrokovějšího” hnutí.
Teď se však z novin dovídám, že jsem se mýlil. Zjiš
ťu ji s překvapením, že vláda je plna starostí o své
občany, zvláště o ty, kteří odjeli do zahraničí. Sta
rostlivě mi oznamuje, že jsem v kapitalistické zemi
vykořisťován a abych prý jel proto domů. Dokonce
i cestu mi prý zaplatí a doma mi zřejmě dá i byt,
nevěda co dělat s příslovečným nadbytkem bytů.
Hlavní však je, že prý se nemusím bát, protože o
m oji beztrestnost a tuidíž i bezpečnost je prý posta
ráno. A to jsem skutečně rád. Naplňuje mě neoby
čejným pocitem; bezpečí, slibuje-li mi bezpečnost
někdo, kdo si není jist bezpečností vlastní.
Ovšem i jinak je to starostlivost vskutku dojem
ná, zvláště uvážíme-li, že se mě vláda celá léta ne
zeptala, zda jsem doma honorován podle vzdělání a
znalostí. A ž když jsem odjel, vznikly starosti, aby
mi nikdo ve zlé cizině nekřivdil, abych dostal, co
mi patří. To bych zřejmě dostal, kdybych se vrátil.
Jen jsem trochu na pochybách, co by všemu řekl
můj bývalý šéf, takto zasloužilý revolucionář.
L ze ovšem namítnout, že tato “ nová” komunistic
ká vláda je jiná než ta “ stará” komunistická vláda.
Ovšem, to základní přídavné jméno zůstalo a nepři
padá- mi to jako záležitost pouhého názvosloví. P ři
pusťme však přesto, že “nová” vláda je. lepší a poc
tivější. Jistě i její prohlášení budou serioznější.

DOMOVA

Čs. pomocný fond

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:
V minulých dvou týdnech nedošly žádné další
Martu Didiovou z Ružomfoecrka (Washington?), Iv a 
příspěvky. V téže době bylo z fondu vyplaceno na Ronce-Rosen-zweiga, (A nglie?), Václava Čecha
$ 110.00 potřebným novým přistěhovalcům do Austrá (který přijel koncem m. r. do Austrálie), Emila For
lie.
mánka z Brna a Karla Hrubého, který odjel z Pra
hy 20. září 1968 (dopis v redakci).
INFORM ACE N O V ÝM PŘISTĚH O VALCŮM
v Melboume: 315-317 La Trobe St.,
LID O V Ý KONCERT V MELBOURNE
Melboume-City, tel. 67-4385 nebo 67-6649.
Příští bezplatný “Lidový koncert” se bude konat
v Sidney Myer Music Bowl v době “ Moomba - kar
nevalu” v neděli 9. března od 3.15 hod. odpoledne:
Sólisté: tenor (Elizabethan Trust Opera Company)
(Pokračování se str. 3)
řádu, o záruce občan Donald Smdth a sopranistka: Glenda Raymond. Hra
je orchestr Australského královského námořnictva a
ných) prof- dr. D . H a- ských práv, socialistické
Australský sympfonický orchestr, řízený Hectorem
inese,
místopředsedou zákonnosti i právní o- Crawfordem. Konferenciér Geoff McComas.
114 proti 23 hlasům J. chraně zájmů společno
Koubu a dalšími členy sti, o vyloučení libovůle
předsednictva dr. O . So atd.
botkovou, R. PacovskéProhlášení pojednává
přij meme
ho, O. Rácze a O. Súle- též o ' upevňování vnitř
Není třeba předchozí praxe
tyho.
ní bezpečnosti” a ochra
Výtečné možnosti vysokých výdělků
Bylo zřízeno - stejně ně před asociálními a kri
po krátkém zapracování
Dobré pracovní podmínky a výhodné zajištění
jako ve Sněmovně lidu minálními živly. Pouka
do důchodu
- Osm výborů, jejichž zuje na to, že vláda uHlaste se u:

Federální parlament

Dělníky do gumárny

předsedy se stali J. H rd 
lička, prof. dr. V . Hatala, inž. P. Višňovcová.
I. Piatnica, inž. J. To
man, prof. inž. J. Rosa,
M. Chorváth a B- Ungrád.

Do předsednictva Fe
derálního
shromáždění
bylo zvoleno 10 českých
a 10 slovenských členů a
to: za českou polovinu:
F. Bláha, Č. Císař, E.
Brlban, J. Hrdlička, J.
Kouba, M. Matyáš, K.
Neubert, K. Poláček, J.
Špaček a J. Toman, za
slovenskou polovinu: P.
Colotka, K. Cserge, D.
Hanes, V . Hatala, G.
Huisák, M. Chorváth, V .
Kapišovský, J. Kašičková, O. Klokoč a J. Rosa.

Vláda nám prý nabízí zaplacení cesty. Předpoklá
dám, že je informovaná, že ví, že bude muset kromě
toho uhradit australské vládě výlohy , za naši cestu
semi, nezdržíme-li se tu dva roky, A tak si předsta
vuji, jak se 4.000 Čechoslováků hromadně vrací do
mů á jak čs. vláda vyplácí australské vládě přes l i
miliému australských dolarů ($ 400 za osobu) jako
úhradu našeho výletu na 5. kontinent. Jistě to usnad
ní “bohaté valutové reservy” . Pak jsou ovšem i čs.
občané v jiných zem ích. . . Zdá se, že má vláda o
jednu starost víc: abychom je jí nabídku nevzali váž
ně. Ovšem návrat nějakého toho zbloudilého syna,
který by dodal propagační materiál, to ano. To stát
ní kapsa unese, a nakonec o nic jiného než o propa
gandu nejde.
Dne 30. ledna se ko
A. Nebeský, N. Fitzroy nalo společné jednání

NÁBYTEK VŠEHO D R UH U,
KOBERCE, Z Á C L O N Y

a ostatní zařízení domu
K O U P Í T E

N E J L É P E

od

PAISLEY HOME
FURNISHERS
110 M iller Rd., N th . Altona, Vic.

(G. Zapadlo) — tel. 314-6968

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

(M. Hájek) — tel. 67-6649

Ž E N Y

18 — 35 roků přijmeme k zapracování v našem
expedičním oddělení.
Denní směny: 6.30 ráno do 3 hod. odp. nebo 7.15
ráno do 3.45 odp. Je též možné zaměstnání na
stálé odpolední směně: 2.55 odp. do 11.15 hod.
noční.
Nabízíme dobré mzdy a po zapracování bonus.
Vlakem pouhých 7 minut z nádraží ve Flinders
Street.
Hlaste se laskavě po 9. hod. ranní
v osobní kanceláři
A R N O T T — BROCKHOFF — G UEST
PT Y . LTD.
55 Stokes St., Port M elbourne
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obou sněmoven, na němž
byla potvrzena dřívější
"dohoda1’ o složení před
sednictva: předsedou byl
zvolen prof. dr. P. Co
lotka, prvním místopřed
sedou J. Smrkovský, dal
šími místopředsedy L.
Dohnal, J. Gabriška, dr.
D. Hanes, L ’. Hamísek,
K. Neubert a J. Zedník.
V
odpolední
části
schůze Federálního shro
máždění byl přítomen
presiídent L. Svoboda.
Byl přečten jeho dopis,
v němž oznámil, že od
volal P. Colotku z funk
ce místopředsedy fede
rální vlády a jmenovat
na jeho místo prof. dr.
K. Laca, který ihned vy
konal slib.

snesením z 23. a 24. led
na vyslovila bezpečnost
ním sborům v úsilí o udržení veřejného klidu a
pořádku
"důvěru
a
plnou podporu” . "Nikdo
nebude vystaven nebez
pečí postihu za své poli
tické názory, je-li jeho
činnost z hlediska, našich
zákonů nezávadná’’ , říká
dále.

V dalších částech pro
hlášení se mluví o roz
víjení ekonomické refor
my, mluví se o zahranič
ní politice v tradičním
prosovětském a protiametickéai a hlavně protinemeckém smyslu, o
metodách a formě práce
vlády, o aktuálních prob
lémech současné vnitro
politické situace, přičemž
se zdůrazňuje, že vláda
je pevně rozhodnuta "neustupovat žádným ultimativuán požadavkům,
at- jsou vytyčovány kte
roukoli skupinou občanů,
a bude důsledně pečovat
o včasnou realizaci úko
lů, které jsou v zájmu
pozitivního vývoje so
cialistické společnosti’’ .
Vztah vlády ČSSR k
vládám ČS R a SSR podle
Černíka "není vztahem
nadřízenosti a podříze
nosti. Je vztahem tří
partnerů” .

THE

EM PLOYM ENT

O F F IC E R

DUNLOP Australia Ltd.
N orm an by Road, Montague, Vic.

(vedle nádraží Montague)

V ÍTE, ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z A U S T R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T
I Z A Z V L Á Š Ť S N ÍŽ E N É J ÍZ D N É $ 821.40,1
Jve skupinách (A ffin ity Groups) aspoň 15 osob <
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné
informace
ochotně sdělí

A LM A
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
Melbourne, Vic., 3000
Telefon 63-4001, 63-4002

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
ťujem e naše zaměstnance jedinečným americkým
způsobem.
Nepožadujeme znalost angličtiny

Diecraft

V rozpravě o tomto
prohlášení vystoupilo 21
poslanců. V závěru jed
nání přítomní poslanci
vládní prohlášení schvá
6 Radford Rd., Reservoir, Viclili a tím také vyslovili
Telefon 460-1366
"plnou důvěru federální
(Denně
do
6
hod.
odp., a v sobota do Z hoA odp.)
Poté přednesl inž. O. vládě ČSSR” .
Černík celkem bezbarvé
FEI
programové prohlášení
federální vlády. Volal v
něm po stabilizaci vnitro
Veškerá P O J I Š T Ě N I odborně provedou
politických poměrů, zdů
raznil
vedoucí
úlohu
KSČ, pojednal o zákon
Insurance Brokers. Volejte (česky neb ékm.J 9M433
nosti a ochraně sociali
958 N epean H ighw ay, M O O R A B B I ř i» V i c , 3189
stického
společenského

Australia

R. C. Kugler & Associates

-8-

HLAS

DOMOVA

3. 3. 1969

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

Karel

Janovský,

M nichov

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS PTY. LTD.

N ep ela mistrem Evropy, Mašková měla pád

Krasobruslařské mistrovství Evropy
V

západoněmeckém středisku zimních sportů v Garmisch-Partenkirchenu,
dějišti
olympijských
her r. 1936, se v druhém únorovém týdnu sešla evropská krasobmslařská elita, k 61. evropskému
šampionátu, který měl vcelku dobrou úroveň. V e volných jízdách sice chyběl podle názorů exper
tu lesk takového Jacksona (K a n a d a ), Giletiho (F ra n c ie ) či Jenkinse ( U S A ) a v povinných fig u 
rách umění K arola Divína, všeobecně však byli odborníci spokojeni.
Trojitý skok už dnes patří k
dobrém u tónu, ale jak se požaduje více ve skocích, tak jsou přirozeně zatlačovány do pozadí

M A J I T E L É

Hokejová liga

8C H.

K O P E C K Ý

326 H I G H S T R E E T , K E W , V lC .
T E L E F O N : 86-7178
V Z I M N Í C H M Ě S ÍC ÍC H D O M Á C Í
J A T E R N IC E A J E L ÍT K A
TEPLÁ D O M Á C Í SEKANÁ

kroky a choreografie.

Příjemně překvapil 181etý bratislavský student Tůmová - Pešek zajeli volný tanec bez nějakého kik-Ondřej Nepela, který porazů svého největšího r i 5U či nejistoty, ale byl to jen průměr, nic mimořád
vala, .držitele olympijského “bronzu” Francouze Pat- ného; Holanovi byli nakonec sedmí, Tůmová s Peš
rícka Peru nejen v povinných cvicích, ale i ve ^ vo l kem devátí. Nic jim nepomohly sympatie hlediště,
né jízdě, a nakonec měl před ním náskok téměř 43 odkud se mnohokrát ozývaly hlasy: “ Svobodu pro
bodů. Sympatický Ondřej jel volnou jízdu naprosto Československo!” . — Angličané upustili v tancích od
^soustředěně, už na jejím počátku skočil trojitého své tradiční školy. Zbavili se všech poskoků, jezdí
' salchova, po kterém následoval celý seriál dvojitých v nádherných obloucích a využívají výborně skluzu.
skoků,' neriskoval však trojitého rittbergera (kte- A v tomto směru vynikali staronoví mistři Evropy
' rého skákal v tréninku jistě), neboť si byl vědom to Dianě Towlerová a Bernard Ford, kteří zajeli' svůj
volný tanec ve velkém tempu, s chutí a řekli bychom
ho, že mu to'stačí k evropskému prvenství.
Pořadí: 1. Nepela - umístění 9, bodů 2.806,4; 2. v “Romanovském stylu” , i když se zdá, že do výko
Patrick Pera (Francie) um. 18, bodů 2.760,7; 3. Čer- nu E vy a Pavla Romanových před takovými pěti lé 
veruchin (SSSR) um. 27, bodů 2.697 . . . 8. Marian ty mají ještě co dohánět.
A konečně: v soutěži sportovních párů přerušit
Filc (ČSR) . . . 17. Petr Starec.
mladý sovětský pár Irina Rodnina a A lexej Ulanov
Obhájkyně titulu mistryně Evropy 191etá Hana dlouholetou nadvládu nesympatické sovětské dvojice
Mašková z Prahy si vše “ zpackala’’ už v povinnýcn Ludmila Bělousová - Oleg Protopopov, když v jeho
po kterých byla až třetí, 32 body za svou největší ri- volné jízdě byla potřebná živost. Čs. mistrovský pár
valkou Rakušankou Beatrix Schubovou. Navíc ve vol L. Dráhová - P. Bartosiewioz měl smůlu, Dráhová
né jízdě neměla šťastné vylosování, neboť z těch tří, se už při tréninku zranila, a tak byla z Prahy na
mezi než se měly rozdělit medaile, jela jako první. rychlo povolána náhradní dvojíce Dana Fialová Objevila se na ledě neklidná, zřejmě velmi nervózní. Josef Tůma. T i od počátku ledna (mistrovství repub
Začala krásným dvojitým axelem, pak však (už ve liky v Č. Budějovicích) netrénovali atak se nebylo
. 30. vteřině své volné jízdy) při pokusu o trojitého čemu divit, že obsadili až poslední 12. místo.
rittbergera měla pád, z kterého se do konce pořád
ně nevzpamatovala. Pravda, zajela nejnáročnější
S P A R T A V MONTE VIDEU DRUHÁ
“ volnou” ze všech tří hvězd, ale v celém pojetí se , V zemi dvojnásobných mistrů světa v kopané —
zračil je jí velký pád. Rozzlobena na celý svět, odje v Uruguayi — probíhal velký mezinárodní fotbalový
la hned po skončení jízdy do šatny, aniž by vyčkala turnaj o Pohár Montevidea, jehož vítězem se po v e l
známkování. Rozhodčí b yli spravedliví, uznali, že kých bojích stal domácí National s 8 body, rozdí
pád byl způsoben při pokusu o trojitý rittberger, a
lem jednoho bodu před pražskou Spartou, která si
. tak nakonec obsadila 2. místo .(lepším umístěním ce vyhrála nad držitelem trofeje 2 : 1, porazila i dvoj
■“ 22” ) před Rakušankou Schubovou (umístění 23), násobného vítěze “ Světové trofeje” Peňarol Montekterá dostala “bronz” . Mistryní Evropy se však sta i video 1 : 0, i Independiente Buenos Aires 5 : 2, zkla
la východoněmecká krasobruslařka Gáby Seyíertová, mala však v zápase s argentinským přeborníkem Vekterá věděla ja k obě je jí rivalky dopadly, nerisko lezem Sarsfieldem. Prohrála s ním v utkání bohatém
vala, předvedla slušnou volnou jízdu bez trojitého na velké brankové příležitosti vysoko 0: 4, a tak
skoku, přesto jí čtyři rozhodčí dali ideální známku vlastně si pokazila dobrý dojem z ostatních startů.
“ 6” . Umístění dalších čs. krasobruslařek: 13. L u d  Slabý den měl. v tomto nešťastném utkání brankář
mila Bezáková, 15. Eleonora Barická.
Rramerius, který mohl alespoň dvěma brankám za
Roli světové velmoci v tancích na ledě převzali bránit.
znovu reprezentanti V. Británie a na čs. páry zbyla
podřadná umístění. Dana a Jaromír Holanovi, i pár
TRIU M F V D UBLINU
Mezinárodní mistrovství Irska ve stolním tenisu v
Dublinu skončilo triumfem čs. tabletenistů. Nejúspěš
nější zde byla Marta Lužová-Hejmová, která žije
K dyž jsem hovořil po vánocích na evropském mi od invaze cizích vojsk do ČSR se svým manželem,
strovství hokejových juniorů v Garmisch-Partenkir 1bývalým hokejistou pražské Sparty, v NSR. Marta
chenu s jedním z největších čs. odborníků o dosavad ! vyhrála 3 tituly:' dámskou dvouhru (ve finále po
ním průběhu čs. ligy, řekl v kostce asi toto: “ A ť už razila Angličanku Heapsovou 21: 9 a 21 :11), spolu
letos vyhraje čs. nej vyšší soutěž kdpkoli, jedno bude s Heapsovou byly nejúspěšnější v dámské čtyřhře a
za všech okolností platit: nejmodemější a také nej- s rakouským partnerem Pinkiewiczem prví i v mi
. účelnější lední hokej hraje u nás Dukla Jihlava. Jak xu. I dva zbývající tituly získali Čechoslováci: v pán
Bratislava tak i Z K L Brno mohou ještě zastavit v í ském singlu zvítězil Kollarowits, který v závěreč
tězné tažení jihlavských vojáků, ale mistrovský titul ném střetnutí porazil Staňkova přemožitele Irčana
/ by v tom případě nezískal nejlepší!” Jak tomu pak Langana 21 :18 a 21 : 18, a se Staňkem porazili ve
. bylo? Mlužstvo Slovanu už v prvních lednových dnech finále čtyřhry irský pár Langan-Caffrey 21 :' 12 a
21 : 19.
polevilo, a tak teoreticky měli šanci ještě hokejisté
Z K L Bmt», kteří šli od vítězství k vítězství, na
E R IK ŮV COME-BACK
prvenství v ČSR však už bylo pozdě. O lize bylo s
Radostný návrat na me mužů - vedla k úspěchu.
, definitivní platností rozhodnuto v předposledním 35.
kole, kdy Jihlava vyhrála v Č. Budějovicích 14 :3 a zinárodní scénu slavila Dne 15. února vyhrál Eměla tříbodový náskok před Brnem. Poslední kolo bývalá mistryně světa v rik Sdhinneger, mistr svě
bylo už víceméně formální záležitostí: zatímco inistr lyžování Rakušanka Erika ta ve sjezdu žen, v rakou
deklasoval v exhibičním střetnutí Bratislavu 10 : 5, Schinnegrová, u které v ském středisku zimních
prohrálo ZK L, hrající už bez zájmu, v Litvínově minulém roce rakouští lé sportů v St. Corona svou
kaři zjistili, že není ve speciální disciplinu - sjezd
2 :4, a tak skončily boje o mistrovské body. Sezóna
skutečnosti žena, ale muž. -, před svými krajany E.
ledního hokeje je však teprve před svým vrcholem:
Erika, lépe řečeno Erik Schweigerem a Andi Sei
světovým šampionátem ve Stockholmu, na který se
Schínneger začal s trénin
čs. národní mužstvo pilně připravuje.
fertem. A není asi třeba
kem s rakouskými muži
že
Erik
Konečné pořadí 1. čs. ligy: 1. Jihlava'59 bodů, sco- už lpni. Měl však nešťast zdůrazňovat,
re 206..: 83; 2. Z K L Brno 54 body, score 184 : 121; 3. ný pád a tak byl vyřazen Schinneger měl z tohoto
Slovan Bratislava 49 b., score 147 : 115; 4. Pardubi na dlouhé týdny z tré vítězství stejnou radost
ce 37. b., 5. Kladno 36 b., 6. Sparta Praha 33 b., 7. ninku. Vůle po šťastném jako ze svého titulu m i
Košice 30 b., 8. Litvínov 25 b., 9. Zlín 24 b., 10. Č. návratu na lyžařskou drá stryně světa v srpnu 1966
Budějovice 13 bodů, score 103 : 186 (sestupují).
hu - tentokrát v soutěži v čilském Portillo.

J.

DRŮBEŽ
N A Š E Z Á S A D A : DOBŘE S L O U Ž IT
Z Á K A Z N ÍK Ů M

- - Ve zkratce - — Výbor rozhodčích při mezinárodním fotbalovém
svazu F IF A v Curychu vypracoval nový plán, podle
kterého mají na mistrovství světa v kopané v r.
1970 v Mexiku řídit zápasy hlavně rozhodčí těch
zemí, které nestartují na světovém šampionátu, —
tedy skuteční neutrálové. A pořádající stát Mexiko
může mít na turnaji jen tři sudí. A ž dosud bylo ne
psaným zákonem, že každá země, která byla na tur
naji světového šampionátu zastoupena, vyslala i své
rozhodčí.
— V Paříži byl rozlosován jubilejní dvacátý ročník
neoficiálního mistrovství Evropy tenisových juniorů
o tzv. Galeův pohár, který letos obhajují Španělé.
ČSR je pořadatelem jedné ze 4 skupin 2. kola sou
těže a zápasy se budou hrát ve dnech 24. - 27. čer
vence v Mariánských Lázních. Ve skupině hraje
Francie s V. Británií, a čs. junioři se střetnou s v í
tězem tzv. rakouské podskupiny (ve které jsou teni
sové naděje Maďarska, Portugalska, Švýcarska a Ra
kouska). Vítězové 4 skupin budou počátkem srpna
bojovat ve francouzském Vichy o Galeovu trofej.
— 201etý norský student Dag Fornaess po vítězství
na mistrovství Evropy v německém Inzellu, triumfo
val i na mistrovství světa v rychlobruslení v holand
ském Deventru. 2. Claeson (Švédsko), 3. Verkerk
(Holandsko - favorit).

Plachý evropským
rekordmanem
Z tříčlenné skupiny čs. lehkých atletů (Odložil —
Petr — Plachý), která při svém dvoutýdenním po
bytu v USA absolvovala několik mezinárodních mí
tinků, obstál nejlépe nadějný košický půlkař Jozéí
Plachý, pátý nejlepší běžec na olympijských hrách
v Mexiku na 800 m. Na závodech v Los Angeles, na
uznávané nejrychlejší palubovce západního pobřeží
Spojených států, prohrál sice závod na 1.000 yd s
olympijským přeborníkem Australanem Doůbellem
(2:06,3 min.), ale časem 2:08,0 min. zlepšil nejen
československý, ale také evropský halový rekord, je 
hož držitelem byl časem 2:08,4 min. Němec F. J.
Nenaper. Tisíc yardů je nejčastěji vypisovanou halo
vou střední tratí v Americe; čas 2:08,0 min., který je
mezi deseti nejlepšími všech dob na světě, má tedy
opravdu vysokou hodnotu. Vítěz Doubell zůstal jen
0,3 vt. za světovým rekordem Novozélanďana Petra
Snella.
HLAS
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Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
Telefon: 42-5980
ROČNÍ

PŘEDPLATNÉ:

(Austr.) S 5.-, jedít-HUv-*
výtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAM OŘÍ: lodi za přibližná toto»
předplatné, tj. austr. nebo N Z ¿5.-, £stg t / 5/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemí sdělíme na pořádá*!
obratem.

