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Schůzka členů Varšavského paktu v Budapešti

Dvě hodiny sovětského debaklu
naproti tomu klid, jak
musí uznat i největší sta
linský doktrinář. Strana
funguje, armáda fungu
je, policie funguje, vsjo
fungujeť. Jenom vedení
strany žádá, aby mu
Moskva tolik nemluvila
do zahraniční a hospo
dářské politiky. A to
Moskva
těžko
může
V e světle dnešních ustrpět, protože už jednou
dálostí na sovětsko-čínse strašné napálila s ma
ské hranici je to pocho
lou zemičkou.
pitelné, právě tak jako
Jugoslávský Tito byl
ve snaze Sovětského sva
Stalinův
velký omyl, ale
zu
proniknout
přes
Střední východ do jižní nebyl zase takový, jaké
ho se KSSS dopustila v
Asie a Pacifiku.
Rumunští
komunisté malé, anarchistické A l
však měli dva příklady, bánii. Tam se jim najed
jak se "velký bratr z nou vynořila komunistic
Moskvy” chová k malým ká strana stalinštější než
spojencům. V Maďarsku Stalin. Tito je pravicová
to došlo
ke
krvavé úchylka, a jako takové
vzpouře, v Českosloven ho ho lze zdiskreditovat
sku k cynické okupaci, jako zakukleného reak
kterou měla být země o- cionáře. V Albánii našli
chráněna před "nezod evropskou baštu "levičápovědnými” revizionisty. ci” , vždycky nebezpeč-

Budapešťská schůzka států Varšavského paktu trvala přesně jako prodlou
žený fotbalový zápas. Sovětské delegaci (Kosygin, Brežněv a maršál Grečko) se přihodilo něco nepředvídaného: její požadavky byly zamítnuty jed
ním z členů Varšavského paktu. Rumunská delegace se postavila proti na
vrhovanému prohlášení Sovětského svazu tak ostře a tak hlasitě, že bylo
lépe všemu odtroubit a konferenci "odložit na neurčito” . Obvykle perfektní
sqvétská režie tentokrát selhala. Rumuni kategoricky odmítli odsoudit postoj
Rudé Číny a podpořit Sovětský svaz v jeho dobrodružstvích na Dálném vý
chodě. Je důvodné podezhenř, že v koncilu seděli další dvě delegace, které
mlčky souhlasily s rumunským odsouzením: maďarská a československá.
Bili Asiati z Moskvy
přisoudili
Alexandru
Dubčekovi zvlášť muči
vou úlohu. Byl předse
dajícím
této schůzky,
která měla též dodateč
ně ospravedlnit sovětský
vpád do Československa
v srpnu loňského roku.
Sovětský svaz žádal na
ostatních členech Var
šavského paktu legální
potvrzení, že tyto země
uznávají, že je v rámci
této smlouvy zachovávat
pouze '"omezenou suve
renitu” , podřízenou stra
tegickým plánům mezi
národního komunistické
ho vedení, přirozeně to
ho z Moskvy, přirozeně
Varšavského paktu.
Očití svědkové buda
pešťské konference shod
ně vypovídali, že zatím
co rumunský vůdce ko
munistické strany Geaucescu ostře napadl tuto
koncepci, Alexandr Dub
ček i Jánoš Kádár se vy
znamenávali
sardonickým mlčením.
Tím, že mlčí, křičí, je
prastaré přísloví, a je
těžko si představit, že by
Maďarsko zapomnělo na
krvavou lázeň z roku
1956 nebo že by Dubček
zapomněl na srpen 1968.

Rumunsko se dosud
neseznámilo s přátelský
mi návštěvami Rudé ar
mády, ponecháme-li hi
storii ono "osvobození’’
koncem druhé světové
války.
Proti Dubčekovi moh
li sovětští maršálové a
politikové
namítat, že
svými reformami ohro
žuje
jejích
evropské
křídlo. Z e nezodpověd
ně vydává všanc "impe
rialistické reakci’’ vojen
ské pozice a logistické
spoje jak s Východním
lNě-meckem
tak s dal
šími členy Varšavského
paktu.

V Rumunsku ■ panuje

(Pokračování

na str. 2)

V II. všeodborový sjezd v Praze

Páka skřípe

O převodových pákách se loni v Československu hodně diskutovalo. Mluv
čí různých organizací, svazů, loutkových politických stran, hnutí, společno
stí atd. tvrdili shodně, že {všechna tato "samostatná tělesa” byla ve skuteč
nosti jen "převodovou pákou’’, spojkou mezi veřejností a komunistickou;
stranou, která si ponechala monopol na moc i rozum.
Poprvé v historii cs.
Ž e se po srpnu vše venska a jejich moskev
R
O
H se nezúčastnily de
ské
"poradce’’
by
totiž
okamžitě nevrátilo do
starých kolejí, o to má 'bylo daleko snazší ozna legace zahraničních od
největší zásluhu postoj čit za úchylkáře spisova borů - aby nemuseli zvát
odboráře ze států Var
čs. občanů všeobecně a tele, umělce nebo vůbec
šavského paktu, nezvali
intelektuály
než
"praaudělníků především. Pro
jící lid” . Především pro pořadatelé nikoho. V re
velké straníky Komuni
to má tak velký význam ferátech o sjezdu se pak
stické strany Českoslo
postoj dělnictva, který čs. noviny zmiňují jen o
se opět výrazně projevil dopisu sovětských odbo
v první polovině tohoto rů - bez komentáře - a
měsíce na V I I . všeodbo- o dopisu italských odbo
rářů, který prý byl při
rovém sjezdu v Praze.
Dne 18. března hlásil pražský rozhlas, že čs. a va
jat nadšeným potleskem.
tikánské úřady jednají o dohodě, která by zajistila
Sjezdu se zúčastnilo
Čtyřdenní
jednání
běžnou činnost církve v Československu. Jednání
1.484 řádných delegátů,
sjezdu se vyznačovalo,
probíhají ve skutečnosti už asi dva roky, i když dří
kteří byli dle slov před
ve spíš prostřednictvím, vídeňského kardinála Koenezvykle. živou debatou,
sedy Ú RO K. Poláčka
niga než přímo. Zmíněné zprávě předcházela cesta
která vyzněla v jasnou
čs. biskupů a ordinářů k církevním oslavám do Va
demokraticky voleni, a
podporu
polednového
tikánu. Očékáva še, že jedním z výsledků dohody
čestní hosté, mezi nimiž
vývoje v zemi. V závě
bude brzký návrat kardinála dr. Berana do Česko
se vystřídala celá garni rečné rezoluci sjezdu se
slovenska. Zda se však bude moci tento osmdesáti
tura vedení strany a stá mluví o spolupráci s pra
letý a v poslední době nemocný církevní hodnostář
ujmout na delší dobu svého úřadu pražského arci
tu - Dubček, Svoboda, covníky sdělovacích pro
biskupa, je velmi pochybné. Počítá se spíš s jmeno
Černík, Colo-tka, Husák, středků při prosazování
váním nového arcibiskupa pražského (bezpochyby
Strougal, Císař, Sadov- nutných reforem života
dosavadního administrátora pražské arcidiocéze bi
skupa 'Tomáška) současně s obsazením dosud uprázd . ský atd.
(Pokračování na str. 2)

Kardinál Beran se vrátí ?

něných biskupských stolic a jiných církevních míst.
Jaký politický vliv by mohl mít návrat kardinála
Berana je rovněž nejasné. Na život uvnitř státu asi
malý. Vždyť polský primas nemusel nikdy opustit
svůj úřad a zem a přesto je Polsko v rukách lidí,
kteří"patří ke- komunistům nejkonservativnějším.
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Pro Západ je nyní jistě velmi svádivě přiřa
dit československé zkušeností do archivu histo
rických tragedií a ztracených příležitostí. Bylo
by to však ke škodě Západu, protože chování'
Sovětů v československé krizi odporovalq,.něko*
lika z nejdůležitějších předpokladů, na nichž je
skrytě založena politika Západu. Tyto předpo
klady se týkají vývoje komunistické vlády v
Rusku a vlád na něm závislých, dále předpoklad
udržení status quo a sfér vlivu á zaměření ame
rické politiky na konflikt mezi Ruskem a Čínou.
S těmito předpoklady nikdy plně nesouhlasila
hrstka odborníků, kteří osobně důkladně po
znali Sovětský svaz, avšak takq(vé uvažování
plně prostoupilo veřejné mínění na Západě a
tím do značné míry ovlivnilo politiku západních
vlád.
Anatole Shub v článku "Poučení z Českoslo
venska”, Foreign Affairs. N . York, roč. 47 č.2.

DOPIS TĚM POSRPNOVÝM
Sleduji problémy, s nimiž se potýkají ti nejnověj
ší exulanti a nedovedu se ubránit srovnávání jejich
postavení s naším před dvaceti lety. Je totožné? Je :
snazší nebo nesnadnější? Jsou stejní jako m y a'jestli-'
že ne, v čem jsou odlišní? Myslím, že teprve doba'
ukáže.
Jestliže adresuji tyto řádky právě jim, není to pro
top te chci mentorovat. Byl bych strašně nerad, kdy
by mě zařadili mezi ty “ starousedlíky” , kteří už jim
“ taktně” sdělili, že nejsou žádní političtí uprchlíci,
protože odjeli rychlíkem, aniž by se prodírali.-šur.
mavskými hvozdy, a že stojí za starou bačkoru, pro
tože utekli v jiném roce a jiném měsíci než my. Od
mítám věřit, že by způsob odchodu a datum v kalen
dáři měly vůbec co činit s lidskou kvalitou.
Vím také, že tito noví, “ posrpnoví” uprchlíci našli
již své schopné mluvčí a nepotřebují, aby za :němebo
k nim mluvil někdo jiný. Protože mě však jejich osudy hluboce zajímají, podlehl jsem celkem bez od
poru pokušení vmyslit se do jejich situace a pokusit
se o odpověď na otázku, jak bych se asi sám choval
v jejich postavení.
_____ ~
Myslím, že bych začal jednoduchou otázkou:' proč
jsem tady? Abych si hospodářsky polepšil? Nebo. z
důvodů daleko hlubších?
Kdybych poctivě usoudil, že-patřím do první, ka
tegorie, přešel bych k tomu, co už jsem tolikrát četl
i slyšel. Kalkuloval bych, kolik stojí deset deka šuh-'
ky tady a kolik doma, kolik stojí tady a tam plete
nec vuřtů, jak dlouho musím dělat na auto a na’
dům, zkrátka kolik vydělávám,, často v podřadném
zaměstnání tady, ve srovnání s tím, co jsem v lep
ším zaměstnání vydělával doma. Potom bych dvakrát
podtrhl výsledek a pokud by suma zisků doma pře
vyšovala sumu zisků tady, odebral. bych- se na če-,
zkoslovenský konsulát.
,
Byl by to celkem jednoduchý proces a bylo by to
celkem jednoduché a svým způsobem poctivé roz
hodnutí.
■
•.
Kdybych se však zařadil do kategorie druhé a.
usoudil, že jsem tady z hlubších důvodů než materielníoh, kdybych zkrátka dospěl ;k pevnému závěru,
že přece jenom existují nějaké vyšší hodnoty, moje
dilema by bylo daleko spletitější.
Bylo by spletité, protože vývoj doma je učinil sple
titým, protože bych možná pořád ještě citů úctu k
některým z těch .lidí, kteří stáli v popředí ve chví
li, která nakonec vedla k mému odchodil; k Důbčekovi, k Svobodovi, k Smrkovskému a jiným. Bylo
by spletité, protože bych žil v nejistotě, jestli zápas
doma už je opravdu u konce a jestli bych. tam ne
mohl přece ještě něco vykonat.
V tomto bodě musím vysvléci “ adoptovanou kůži”
nového exulanta a vracím se do té staré, zjizvené ,a
rozedrané, kterou už nosím 20 let... Od této chvíle
mluvím zase. vlastními ústy a jedinou pohnutkou-je
snaha pomoci těm z vás, které znepokojují upřímné
pochybnosti.
.,' Především: nedejte se zmást sametovou rukavicí,
která zakrývá železnou pěst. Nedošlo k popravám,
nedošlo- k zatýkání. A le .proč, ptám se vás,.mělo b y
k nim dojít? Sovětské armády nevpadly do Česko
slovenska proto, že by mužové v Kremlu nesnesli
Dubčeka, Smrkovského nebo'Svobodu a jejích, akční
■program. Vtrhly tam proto, že tito lidé a jejich stra
na začali ztrácet kontrolu nad procesem, který mi
moděk uvedli v chod. Tato kontrola' byla zásahem
Sovětského svazu obnovena úplně a nade vší po
chybnost. Snažte se vidět věci ve správné perspekti
vě. Nezaměňujte akční program KSČ s divokým
proudem národního cítěni, které jste spolutvořili!
To, čeho jsme teď svědky, představuje návrat k sku
tečnému Dubčekovu programu, “nezdeformovanému’ ’
lidskými aspiracemi. Proti takovému programu ne
m ají Sověty zásadních námitek. .
• - (Pokračování -na straně-2. ) -
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nější, protože lépe škole
ní a bezohlednější.
Podle zpráv z Buda
pešti,
sovětská
mise
skončila fiaskem po dvou
hodipách-jednání. Sovět
ská teze byla nejenom
zamířena na východní
Evropu a nebezpečí ze
Západu, ale daleko více
na hrozbu "žlutého ne
bezpečí’ ’.
;:V myslích sovětských
vůdců musí být dnes
dvojí strach. V e studené
válce, kterou si vytvoři
li, stojí, na. dvou stude
ných frontách.
Kdyby nic jiného ne
prokázala
budapešťská
schůzka, prokázala ale
spoň to, že Sovětský svaz
je dnes ochoten:
1, za cenu ztráty dů
věry
komunistických
stran, v západním světě
zajistit, si strategicky zá
padní hranici, o, které ví,
že , , je, nebezpečně pro
dloužena,, - viz případ
Československa,
2. za cenu diplomatic
ké porážky a rizika ne
bezpečného vývoje ve
východní. Evropě mít uvohiěné ruce na Dálném
východě.
V žájmu světové revo
luce, tak asi dnes uvažu
jí, vůdcové Sovětského
svazu, je , lépe ztratit
tvář na západní frontě,
kde se to tak nebere,
než v Asii, kde je to
smrtelné.
V tomto smyslu refe
rovali ' účastníci buda
pešťské schůzky Varšav
ského paktu o Brežněvo-

vě projevu. Brežněv prý
mluvil o sovětských, divi
zích, které by bylo nutno
v případě zvětšení konf
liktu na sovětsko-čínských hranicích odvolat
ze Západu.
T o nelze brát příliš
vážně. Zprávy o stavu
okupačních
sovětských
armád jsou sice notoric
ky nespolehlivé, ale ze
140 aktivních sovětských
divizí je asi 20 ve V ý 
chodním Německu, dvě
v Polsku a čtyři v M a
ďarsku.
Stav okupační armády
v Československu (spolu
s "administrativními úřady’’ ) se nyní odhaduje
na
skoro sto tisíc v
konzervativních
úsud
cích.
Uvážíme-li, že sovětská

Co si o tom myslí če
skoslovenský občan, ne
bo občan jiných evrop
ských zemí, podrobených
Sovětským svazem, to
nejlépe shrnuje zlomysl

ný aforismus: "Proč by
chom se měli bát Číny,
když máme tak mocný
nárazníkový stát jako
Sovětský svaz?”
A to je zhruba to, čo
si myslil soudruh Ceaucescu,, když vetoval so
větskou rezoluci proti
Rudé Číně.
Aby to zdůraznil, vy
dal tváří v tvář buda
pešťské schůzce zákon,
podle kterého nemohou
rumunské jednotky ope
rovat mimo Rumunsko a
cizí jednotky nemohou
vstoupit na rumunské území bez schválení ru
munského parlamentu tj. bez schválení Ú V K o
munistické strany Ru
munska. Tento zákon se
logicky týká vojsk Var
šavského paktu.
vm

Páka skřípe
(Pokračování se str. 1)
v zemi. Odbory věří, že
nynější cenzumí opatře
ní jsou jen dočasná, žá
dají záruky osobních
svobod, zmiňují se o
nutnosti brzkého vypsá
ní všeobecných voleb
atd.
Sjezd konstatoval mno
hokrát, že se nepodařily
pokusy hrstky staiinistů
oddělit dělnickou třídu
od inteligence. Karel Po
láček shrnul názory od
borářů takto:
" V období, kdy začí
náme naplňovat konkrét
ním obsahem naši novou
odborovou politiku v je-

Č ESK Ý Š É F K U C H A Ř PŘ IP R A V U J E
P R V O T Ř ÍD N Í (T É Ž Č E S K Á ) J ÍD L A
V

armáda má obrovskou
převahu v nekonvenč
ních zbraních, musí to
být jedině strach z pri
mitivní lidské záplavy,
kterou by Rudá Čína
mohla vrhnout do polo
prázdné Sibiře.
Sovětský svaz dnes ne
sedí na dvou židlích, ale
na dvojí rozžhavené plot
ně. Nyní, zase po dlou
hé -době, přišel čas, kdy
by bylo třeba, aby de
mokracie žádaly na So
větském svazu ústupky v
Evropě.
Budapešťská
schůzka odhalila sovět
skou slabinu.

R E STAU R A C I

WIENĚRWALD
138 Swanston St-, Melbourne-Chy
V poledne též obědy — tři cfaody za $ 1 —
Večeře se podávají do 10 hodin
Telefon: 654-4613

jí skutečné socialistické
podobě, v duchu našich
demokratických a huma
nistických tradic, nedo
vedeme si představit, že
by se nám to mohlo po
dařit bez angažované a
obětavé podpory naší in
teligence. Polednový vý
voj otevřel dokořán ce
stu k přirozenému shlí
žení a ztotožnění v zák
ladních
společenských
společných zájmech me
zi
dělníky,
techniky,
tvůrčími pracovníky a
příslušníky
inteligence.
Mizí napětí a bariéry, v
minulých letech často uměle vnášené mezi děl
níky a inteligenci a vy
tlačující kulturu na okraj
společenské pozornosti.”
V podobném duchu je
sepsána i charta odborů,
která byla rovněž přijata
sjezdem. Její zvlášť po
zoruhodnou částí je vy
žadované právo na stáv
ku.
Velkou část sjezdové
ho jednání zabraly de
baty o podnikových ra
dách (viz minulé číslo
H D ). K požadavku sjez

du, aby bylo urychleno
utváření těchto rad, od
pověděl kriticky zvláště
ministerský
předseda
Černík, který namítal, že
návrh o podnikových
radách je "málo propra-covaný’ ’. Loni prý byl
dán souhlas k experi
mentálnímu ověření čin
nosti podnikových rad
jen v několika desítkách
národních p o d n i k ů ,
avšak praxe se pak vym
kla z rukou vlády, tak
že dnes je prý už v čin
nosti na 500 podnikových
rad;
I v jiných
otázkáchvyslovil sjezd
odlišné
mínění o řešení problé
mů, . aby dokázal, že
R O H opravdu nehodlá
být jen převodovou pá
kou Ú V KSČ. Pro ve
doucí komunisty to mů
že být skutečnost hodně
nepříjemná, i když větši
na sjezdových delegátů
tvrdila, že jsou sami čle
ny KSČ, a když se něko
likrát ozvalo ujištění, že
všichni uznávají nutnost
vedoucí úlohy KSČ ve
státě.

Potřebujete vymalovat

i. MELIH
61 Wardale Rd., Springvale Sth., Vic., 3172

i telefon (po 6. hod. več er): 546-0503
ji
uspokojí každého zákazníka
■ Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem j i j i ž prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma . . .

Dopis těm posrpnovým
(Pokračování se strany 1)
Neúpadejte také do, nového ' “ kultu .osobností” . Ja-\
kou úctu můžete cítit k lidem, kteří se dovedně v y 
vlékli z jakékoliv zodpovědnosti za všechno nepopu
lární, kteří však, stejně dovedně, žádají kredit za
všechno populární. Potlačení studentských demon
strací? Přišel rozkaz z Moskvy. Podpora bérlínské
blokády? Brežněv nařídil. Facka do tváře jugosláv
ského spojence? Sedmdesát tisíc rudoarmějců v Če
skoslovensku, Nemravná politika na Středním v ý 
chodě? Někdo v Kremlu - zvedl telefon. Na druhé
stráně: my jsme zařídili, my jsme docílili,-my jsme
povolili. Maršál Petain a norský Quisling mluvili
přesně tak v podobných okolnostech:
N ový uprchlík by, myslím, měl vzít všechno tohle
v úvahu a jít dále, M ěl by uvažovat o tom, že Česko
slovensko není ani střed vesmíru, ani osamělý ostrov,
že jě část jednoho světa a jeho zápas součástí jedno
ho zápasu o lidskou svobodu, nejen o státní samo
statnost.
Stát není sám o sobě nic. Je jenom obal, jehož
náplní jsou lidé, a jeho samostatnost není víc, než
prodloužením, jedním aspektem samozřejmých práv
a svobod jednotlivých občanů. Státní samostatnost
neznamená lidskou svobodu. Hitlerovo Německo by
lo samostatný stát, Francovo Španělsko jé samostat
ný stát a, chcete-li bližší a příbuznější příklad, po
dívejte se na Rumunsko.
Bylo mnohokrát řečeno, podtrženo a “ ovykřičníkováno” , že je občanu. Duibčekova Československa do
voleno nesouhlasit. Podivná svoboda! Povoluje se ne
souhlasit, ale současně se zakazuje projevit nesou
hlas praktickým způsobem.
Nemyslím, že bych nedovedl pochopit “ českoslo
venské specifikum” a doufám, že mi 251etý HruškaBazika, tč. dočasně v Sydney (viz minulé číslo HD,
p. r.), promine, vypůjčím-li si od něj toto vzdělaně
znějící slovo. Otázka je, jak široké “ specifikum” ? Je
specifikum specificky stranické a jsou dokonce speci
fika specificky všelidská. První odmítám, druhé při
jímám a dokonce nadřazuji národním.
Těm z vás tedy, pro něž sovětská invaze nebylá
plným důvodem, ale jenom impulsem k hledání svo
bodného a lidsky důstojného života, chtěl bych říci
upřímně a v dobré vůli: užívejte nově nalezené svo
body, poslouchejte jenom vlastní svědomí a vlastní
mozky. Začněte si budovat hově hmotné existence,
ne však výlučně. Nezapomeňte, proč jste tady, střež
te se duchovní degenerace, hledejte vlastní cesty k
cílům, které vás sem vedly. Chovejte se tak, abyste
ještě po letech mohli říci, že jste tady z hlubších dů
vodů než materielních.
Většina z nás “ starých” už to říci nemůže.
K arel W en d t.

VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK
Přijmeme vedoucího úředníka, mezi jehož
povinnostmi bude přijímat objednávky a zho
tovovat hlášení o potřebném materiálu. Je to
zodpovědné místo, které vyžaduje soustředění,
poziornost k detailu a sběhlost v počítání. S
vhodným
plat.

uchazečem

Výtečné

bude

dohodnut vysoký

všeobecné podmínky,
zajištění.

pensijní

Hlaste se láskavě u:

E X E C U T IV E D IR E C TO R :

a d a
370 Huntingdale Road,
Huntingdale, Vic.

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

!
[•
j
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.

(300 yds. ze stanice Huntingdale)
'Z L O B Í
i1

V Á S

O ČI?

Bolí Vás hlava?

Noste brýle od O P T Á !

O P t O
Capitol House, 113 Swanston St.
M E LB O U R N E , (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉK Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník ha požádáni

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

- 3Čs. tisk o spolupráci U S A a SSSR

— Dne 7. března položili ní, aby se zamezilo další .— Rehabilitační komisi.
věnec u hrobu T. G. Mi v mu šíření onemocnění.
na ministerstvu zahranič
Lánech zástupci Svazu — V Praze se konal u- ních věcí došlo podle RP
čs. spisovatelů národní u- stavující sjezd Svazu če přes 350 žádostí o rehabi
Pod názvem "K lid velmocí zvítězil” uveřejnila Mladá fronta' cíne 7. břez
mělec J. Seifert
a za ských skladatelů, který lita ci Mezi nimi je -p r ý na komentář Aleše Bendy k volbě německého spolkového pťesídfeatá- V zá
sloužilý umělec A. Bra- zvolil předsedou dirigen- přes 10 žádostí od býva
padním Berlíně, který překvapuje svou orientací naznačenou již uvedeným
nald á dále gen. tajemník tá V. Neumana.
lých pracovníků čs. zahra
Společnosti
pro
lidská — Český úřad pro tisk a niční služby, kteří' se z titulem. Citujeme z,něho několik pasáží:
práva- dr. E. Ludník, de informace, tj. cenzumi ú- -“ciziny nevrátili . domů,
-"Středeční volby 1.(5. Johnson, který, jak,, se dva největší giganti. Přoý
legace pražské rady Sva řad pro české zené, má -protože se obávali- perze března)- proběhly celkem
dnes ukazuje, byl přede to zřejmě byl již od po
zu klubů mládeže a mno nyní
106 zaměstnanců, kuce. Komise zatím vyslo
bez, incidentů; Nedočka vším z mezinárodně pre čátku -, -Sovětský.
svaz''
ho dalších. K . hrobu se rozdělených do 4 odborů. vila. rehabilitační výrok
přišlo v těch dnech po — Dr. Prokop Drtina, mi asi u 200 lidí' (mezi nimi li se- ti, ■kdo se. sjeli, do stižních důvodů v Krem zdrženlivější ,v celé ber-;
klonit desetitisíce lidí.
nistr spravedlnosti do ko Bystřičky. Goldstuecker, Berlína, aby. si poslechli lu nepřijatelný. Nastou línské' 'záležitosti' riež' vý-V
— Ú V Komunistické stra munistického puče, byl Hajdů, Martinec, Outrata, kanonádu motorů sovět pil Richard Nixon, od chodoněmečtí á polští
ny Slovenska zvolil za několik dní po něm zat A . Kcíímeister aj). U 11 ských
stíhaček . .typu kterého ,se hodně právě partneři, a jak se zdá,
další členy předsednictva čen a držen ve vyšetřo žadatelů, komise shledala,
M
IG
,
nedočkali
se ani v -mezinárodních ' vzta přispěl.,, i.význámnouměže
se
na
ně
rehabilitace
Ú V KSS M. Hanku, ředi vací vazbě téměř 6 roků.
příznivci pouličních bi zích očekává. Schůzka rou' k tomu, že konflikt
tele VSŽ, L. Abraháma, Pak byl odsouzen pro n easife vzta h o va t.
ved. taj. ZS K V KSS, J. “zločin úkladů o republi — Gesesálním tajemní tek mezi mladými levičá- ■ha nejvyšší úrovni mezi byl včas zažehnán.”
Elšíka, předsedu OV KSS ku a zradu státního ta kem v čfeskěm' výboru pro ky a v .tomto směru zku
ním a sovětskými před"N a druhé straně-ber
ORZJD v Bratislavě a jemství” na 15 -lei: V r. cestovní ršach. je U Bor-'
šenou západoberlínskou staviteli je-na spadnutí.” línské zdi Spojeně státy
taj emnfka Ú V KSS J. 1960 byl amnestován. IM e teL '
Turčeka.
27. února tr_ bylo zaháje — 3. března dcSo k d a t policií . . . ”
; "Sovětský svaz nechce hrály;" podobnou ; roli..
na
Tebahílřřaftuf
iSzessí S ehh pofasti o u lou p ili
— Uzavření čs. lodi "L ed
"Současná krize (by pochopitelně
zabouch—; Neměly zájem na zvyšo-.
zbraní
Jjficyýnši
milic.
před
městským
soudem
v
nice” v Suezském průpla
Pcfass o rteEa fe f do skla la) zažehnána, můžeme nout dveře .kě kulatému vání -napětí', ále přitom
Praze
S
lyšeli
svědci,
dr.
vu způsobuje Českcslovensku roční ztrátu 4 až F. Ttžže&ý, gen. Klapálek, diště zbrani U f v e Vál se tedy ptát proč. Ti, co stolu předčasné, zvláště si 'zacho-válý;"čištý " štiť
gert. Janoušek a gen. Hu covnách tnab v CŽKEna- načasovali poslední ber
4J mil. Kčskdyž na Východě tlačí před spojenci tím, že je
— H ově zvoleným synod deček a další, vesměs vy tově se však sraferžl Pa- .■línskou krizi, si vybrali soupeř, který projevil ujistily o své podpoře...
cfeateiě
nefoyS
dopadeni
povídali'
v
jeíx>
prospěch.
ním. seniorem Českobratr
--- SfezŽ ťžmwmS jStíyiiiMm- vskutku špatnou dobu. právě po Nixónově; zvo Sovětskému1■svazů ' pak
ské církve evangelické j e Učení bylo odročena!, aby
ThDr. V. K ejr, jeho 'ná aaoHI být vydechnuti sy a Kaárasčáoe a iřcSnS- rPoslední studená vlna leni mimořádnou aktivi daly jasně ha vědomí,''
Hory se pa®, benzásesa -a.
městkem PhDr. J. Paknr- další svědci
;vzedmutá
po
zásahu tu. k oživení americko- co si o celé záležitosti,
— Podniková rada a. ja. za p á lil rfcťaSf wribmKlr, Hrta.
ný
vojsk Varšavské smlou- čínských styků, a doža myslí, notou o čtyřech..-,
pocálasiSkjvnafí
Bfcafefeva
zrvafirem dr. P. šimek.
bodech.’’
: -• ■ — Předsedou Svazu slo la ředřítí-em "pcsfeSm ™4- oáns poffleM. Bafieše pesa- ,v y v 'Československu již duje se stále hlasitěji
z e sáSEte, že 3® o-MSScáše—i odpadla- Uklidnila se třetiny světového vel
venských skladatelů se £ . KtaSžctea.
"U jistily SSSR, že se.
stal národní um aec A le — T ím , že se na počátku
íčástečně stma-re ve Viet- mocenského krajíce, jež zhošťují-. své povinnosti
xander Moyzes a místo r. 1 9 6 8 stalo áugm-bn pra voda tedwr m. S.
•trami, odešel president prozatím pořádaly pouze (Pokračování na str. -8) ~
s
u
s
r
předsedou šéfdirigent S lo hy 21 obcí z cfaesa P tavenské filharmonie Ladi ha-západ a íhaba-výefeos^,
stoupl počet jejach očgnraslav Slovák.
— Před zvláštním sená tel rázná' o více než S7
tem Městského soudu v tisíc a dtvcáfel rH ftu p h tPraze se konalo 6. března počtu 1482-134- T r_ 1SS&
přelíčení ve věci řng. J. se v P rá n aaiocSlB H»43«
V
federácie do Svata, a
Cuhry, dr. V . Jandečky, dětí, ale 1-LS43 občasa
ixstwu
fa
m
twMm
mji
.J
I
h m b ; org infig- nového Štátneing. A- Janáčka a F. H of zemřelo. Z Testera se
.ho aspotiadaMa je predzsoo. úlohou nržĚnu riemana, kteří b yli v r. 1961 přistSiovaio J3JW6 csass
im ir
liitrmir-r hospodárn é), ktorá sa od
chu jednoty celého čs. Státu”.
odsouzeni za podvratnou a trvale Praha opesSa.
činnost,, protože "soustře 9.541 lidi.
,.«bipicáe tšoe dhotBa.:; V . tomto marném holi.
Předseda CNR dr. Č. Císař vyjádřil "presvedď ovali reakční elementy — Zvláštní senát kraislěMifUMsCia čežaýcžit ptnlttairitei^ov n ajv y ^ d t orčerrie, že budúci rozvoj SSR sa stane' ďaíšou
a osoby pod vlivem kato ho soudu v Brně refeabt■
g ím mm ebotšt ■aia.w&aýA republik — českej a
oporon nášho spolóčného šťátú”; V závěre rolického kléru, se kterými litoval bývalého prjivTiOi
kovania přijali obe předsednictva spoločné v y -:
počítali pro Křesťansko referenta 'Ústřední rady
demokratickou
stranu” . družstev a nyní
Trn drej nátodnej taň ? (Č N R a S N R ) a vlád. hlásenie, jv ktorom sa o. i. hovoří: "Spolu so :Někteří ž nich byli od jazyků JTJDr. Isidora S u 
SSbmesvdaef a čeaicej socžalistickej republiky
yšetkými občanmi sme odhodlaní rozvíjať a
souzeni již po r. 1948, v ku z Prahy - Pankráce a
(S
^
t
a
ČSR>
v
BratiřiiaTe.
koncotn
fehroára
prehlbovať myšlienku demokratizácie veřejného,::
r. 1960 na amnestii pro jeho bratra Jana Stuku,
I969S. Z ávažmani ptoiliiesi.Msm. Ltorými sa zaopolitického i hospodářského života nasej společ
puštěni a brzy pak odsou zemědělce z Domanma na
zeni znovu. Z referátu o Hodonínsku, kteří byli v
f a e ^ hofi W f e . ďaBšeíao rastu inflačných. nosti. S tým súvisí aj uskutočnenie ekonomickej
přelíčení citujeme Lido r. 1949 zadrženi na hraní
traadrnržč ofejanaýóciA sa r čs. oázodnam hosreformy, bez ktorej nie je důsledné rozvinutie
vou demokracii -ze 7. 3.: cích při pokusu odejít do
podárstae
so
*
r
j*1Ara
Ě
m
m
m
tempem.
Szmino-adfederácie
možné. Nedopustíme, aby sa staré
“Vzruch do přelíčení při ciziny. Tehdy byli obža
ministraEÍvrsa. otganátácia federárié. riesenie by- - myšlienfey byrokraticko-administratívneho řiadenesl požadavek prokura-, lováni z velezrady.
turý, aby si soud vyžádal — Dne 8. března se kona
nia v najřůznejšich obměnách přebojovall do
další materiály z mini la v: Památníku 77.000 v
niektorých opatření legislatívnych a administra- .
pravý, a L ~N5e je tajaaostvom'” napísala
sterstva vnitra o průběhu Pinkasoyě
synagoze v
tavných.”
Pravda
z
3.
nsarea.
áe
tempa
rastu
pcíjmov
obytehdejšího vyšetřování, o, Praze tryzna k . 25. výrovatdV^a marwr;.. převyšuje rast prixiuktívity
tom, zda odsouzení byli po ■čí-;vyhlazení českého tá
Spoločné zasadnutie delegácií oboch národ-,
svéín podmíněném pro-, bora v Osvětimi. Do . sy
práce, že za janoár sa . předpokláda ný maloných vlád, vedených predsedom vlády- ČSR ing.
puštění sledováni ' a abý nagogy položil věnec jmé
dxhodaý aíwat peefadči o 20 petena. tm naStanislavom Rázlom a predsedom SSR ing. Štebyl předvolán bývaiý v y  nem presidenta Svobody
'
ďalej
rasde nemalé daSčstvo bospodáremža rnifanom Sádovským, sa konalo v Bratislavě 27.
šetřovatel StB kapitán předseda
Federálního
nulýdt rokov — tovarovými fradaaá uArytá
Kubík.. Obhájce připom shromáždění dr. P. Coíotfebruára. Hlavným predmetom rokovaniá bola
něl, že tento bývalý v y  ká a další věnce předseda
kúpna cena. Takýto yývoj- třeba regiiiowaí1
,
problematika jjriprayováného zákona o sociali
šetřovatel je nyní plukov- ■české vlády Rázl a zá
lebo v opačnom pirípaMÍe bý sa vytvxwSa ař
stických podnikoch. Delegácie (vyhlásili, že "ko
níkém a zastává funkci stupci různých, úřadů ;a,
tuááa. yýžadBjúca si drastické opatrenia.”
nečný návrh zákona by mal vychádzať zo stánonáměstka ministra vnitra organizací.
\
•»
N a programe spolomej sebodze predsedmv GroeSserově minister — -V Praze byla podepsávxsk politických, vědeckých a ostatných inštitů- .
stvu.” ' ' (Svědci.. předtím na vládní dohoda o -vzáJ . ctiey SN R a Č N R vo dnoch 27. - 28. februára
cií, najma Revolučného odborového hnutia,: a ..
uváděli, jakým způšoběm jemné letecké t dopravě5
bdlo- jx>dl*a vyhlásenia. předsedu SNR Ondřeja
zo stanoviska oboch národných vlád i federál
byla vynucována -neprav-. mezi ČSSR a, U S A ...
Klokoča "vymeniť si názory a prispieť k sponej vlády ”. Bolo zdůrazněné, že obidvé vlády
divá. přiznání atd.). Soud;
Střední Slovensko má
loěhému riešeniu róznych otázok, ako sú otázky sa trúlnjů "ď alej rozvíjať ekonomickú reformu,,
líčení odročil na 3. dub
od. 1. března dvě nová'
týkajuce sa federálnej legislativy, postupu pří
na.
’ .
pričom základným princípom musí byť organic
..města: povýšeny byly láz
— Rakouský rozhlas, ozná ně' Sliač a Žarnovice v
pravy a prerokovania róznych otázok, ako sú
ké spojenie plánu a trhu a v žiadnom případe
mil, že z návštěvníků V í okrese Žiar n. Hronom. ‘
otázky týkajúce sa federálnej legislativy, postu
návrat k direktívnemu systému riadeiiia, áni: k
deňského veletrhu z ko — Podle ústavního záko
pu
přípravy
a
prerokovania
návrhu
zásad
o
náutvoreniu živelného trhu” (Pravda, 28. febřuámunistických států se 120 na-o Radě obrany státu
rodohošpodárskom pláne a rozpočte, otázky po
ra). Delegácie si tiež vyměnili stanoviska k, o.-osob ■ odmítlo yrátit do jmenoval president Svo
svých zemí.' Méži nimi je ’ boda 1. března předsedou
stupu při prípráve nového administratívno-úpatreniam na stabilizádu vnútemého trhu a 1
56 Čechó a Slováků a 55 Rády obrany státu A le
zemnébo členenia čs. státu, a ďaíšie” . Předseda
zmiememu inflačných tendencií, a vzájomne sa‘
Rumunů..
xandra Dubčeka,, místo
- SNR zdůraznil, že "posláním súčasného rokooboznámili so zámermi na riešenie bytového
— Na českolipsku se roz předsedou " ihž. Óí Černí
přoblému. Nakoniec ša jvládne delegácie do- .
mohl svřab a vši - díky ka a členy Husáka, Strou-1 ' vania je o. i, nachádzať spósoby, ako zvýraznit’
snahy o spoločné riešenia právnej a ekonomic
hodli, že hudú v tejto formě vzájomných stysovětským okupačním jed gala, Sádovského, Rázla,
notkám; Na. školách byla gen. Dzúra a gen. K , Ru
kéj struktury oboch národných republik v dukov pokračovat’ aj v budúcnosti.
FEI
nařízena zvláštní opatře sova.

DOHODA VELMOCÍ ?

Spolupráca národných
orgánov
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ČS. JA R O A N A ŠE M IN D R Á K Y

GMH D Ě L N ÍK Y
GENERAL MOTORSHOLDENS

Minulý týden začalo v Československu jaro. T o jaro, které se ještě loni psalo s velkým J, se nyní
už zase píše obyčejně s malým začátečním písmenem, neboť je opět malé, ušlápnuté a bezvýchodné
jako všechna jara předcházejících dvaceti let.

ve stáří 21 až 50 roků

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

;

G. M. H . Employmcnt
Princes Highway, Dandenong, Vic.
Telefon: 792-0111, Ext. 262
impiu iuou XujjaiiSuu jsopmz

Kukátko do ČSSR
Z POSELSTVÍ X VI. SYNODU
ČESKOBRATSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
. . .NeospravedlniteLný vojenský zásah v srpnu 1968
nežlikvidoval možnost řešení této krize (vzniklé
přéd lednem 1968) jen díky statečnosti a jednotě na
šeho lid u . ■. Nemožnost rozvíjet organicky ohrodný
proces podle našich tradic, necitlivé zásahy z vněj
šku, které dosud znemožňují volby, udržování vče
rejších a mocensky zaměřených politiků, kteří svou
neschopnost maskují přátelstvím k SSSR, a nejisto
ta o odchodu cizích vojsk a pobyt jejich posádek
zejména ve městech - to vše prohlubuje krizi našich
národů a oddaluje perspektivu dorozumění sjpěti zemčmi. Nejvážnějším projevem této krize je, že prav
da přestává být pravdou a že se věci nenazývají
pravými jmény. Jsme v nebezpečí, že sami začneme
uznávat, že -mír nelze upevňovat jinak než zvyšo
váním vojenského potenciálu, že se k svobodě dostštneme přes cenzuru, že internacionalismus zname
ná podrobit se zájmům velmocí. Otřesné je, že co je 
dni považují za bezpráví a křivdu, někteří nazývají
hrátrskou pomocí. Toto všechno rozkládá snahu
Op vnitřní pravdivost, otupuje svědomí, křiví páteř.
Snadno se pak podléhá náladám, že máme-li fyzicky
přežít, je potřebí přijmout tuto situaci jako realitu
ai omezit se na spotřební'život. Takováto rezignace
bere odvahu k životu a ještě prohlubuje dlouho se
vlekoucí skutečnost, která nás těžce trám, ie náš ná 
rod vymírá. Tisíce něnarozenýéh dětí je utracováno
sé zarážející samozřejmostí-----V naději překvapi
vých možností nikdy už nesmíme přestat vidět věci
tak, jak jsou, přestat rozeznávat pravdu od lži, ne
můžeme a - nechceme se; navzájem vmanipulovat do
postojů, které nezastáváme, nechceme volit za své
představitele ty, kterým nevěříme a odmítáme po
tlačování věcné kritiky ideologickými schématy.
Náš postoj k 21-srpnu je jednoznačný. Falešně by jej
však vykládal ten, kdo by v něm chtěl vidět uraže
nou národní hrdost nebo projev nenávistné vášně.
Rbste z věrnosti k pravdě a z lásky k svobodě všech
1H Í...

Listy, 6.března 1969
B IĽ AK M USEL ODISŤ
Velm i rád by som sa Vám zmienil o jednej věci,
kforá je v spojitosti s cestami V. BiTaka na výchdné
Slovensko. Vopred bolo oznámené podniku, čo vyřába obuv v Bardejove, že icfa navštíví V. BiTak.
Robotníctvo a osazenstvo podniku ho odmietlo s tým,
žě hudú štrajkovať. A tak si to rozmysleli a BiTaka
nepustili do závodu. V Hnmennom předseda závod
ního výboru KSUS a předseda ZO ROH v Chemostave nevedeli o příchode V. BiTaka na schódzn,
kiorů zorganizovali 1’aviěiarL Ked’ sa o přítomnosti
BiTaka dozvěděli,ohyčajní india nestranici a aj stra
níci, protestovali proti jeho přítomnosti a tak ne
slavne musel žádnými dvierkami odisť.
R. Kovalčik, Košice, v Reportéru, 6. 3. 1969
N A SLOVENSKU POKRAČUJE ČISTKA
^ .. Musím šě zmínit o jednom případě, protože ko
lo n něho začíná rozruch.' Špatnou službu straně pro
kazoval .;... v posledních měsících i bývalý vedoucí
ideologického oddělení tJV KSS s. M. Kusý. V roz
poru s listopadovou rezolucí ÚV KSČ a v rozporu s
linií předsednictva ÚV KSS zaplavovali slovenský i
český tisk, rozhlas a televizi články a projevy, v
nichž v podstatě přebíral pravicová oportnnisfeká
hlediska k celé řadě závažných otázek politiky naší
strany, veřejně polemizoval se zásadními dokumenty
ÚV KSČ a ÚV KSS. Předsednictvo ÚV KSS bylo
proto nuceno 17.'února t. ř. uvolnit s. Kusého z funk
ce vědoucího ideologického oddělení ÚV KSS. Vzhle
dem k tomu, že s. Kusý v této kampani proti linii
strany pokračuje i nadále, je nezbytné i v této úpra
vě se ód jeho nesprávných názorů veřejně distanco
vat.
G. Husák na plenárním zasedání ÚV KSS,
1

Z domova mi přátelé napsali:
, . je to bledší a bledší, už dáivno je nám jasné, že se neusku
teční ani ten minimální program a když, pak jenom za takových obětí, jako jsou naše lživé p o 
chodně. Nejlepší z nejtopšfch ubývají a bahno se usazuje. Konzervy provokují, zvedají hlavy, orga
nizují se, nechtějí ze svých míst, protože” za sebou cítí tanky. A tak še člověk bez radosti dívá, jak
přichází to o rok starší a o.století smutnější trpké jaro, jak lidé v tramvajích visí na držadlech
jak stíny ze záhrobí, jak semtam ještě vytryskne trefná anekdota, jak mládež, odbory a kulturáci
drží ještě poslední nedoby(i)té zákopy, zatímco ve vzduchu visí očekáváni Bartólomějské noci, v kte
rou se může proměnit už ta dnešní, zítřejší nebo ta, co přijde za dva ro k y .. .”
Když tak člověk pro
čítá dopisy z domova,
naplněné smutkem, oba
vami a beznadějí a srov
nává je s výroky lidí ja
ko Václava Hrušky Baziky (o němž jsme se
dočetli v minulém H D a
jehož přiléhavějším jmé
nem by bylo Bazilišek,
protože to zní stejně, ale
mnohem lip vystihuje
jeho pravou povahu), ne
ví, zda se má smát či pla
kat. Plakat nad tím, že
i mezi těmi, kteří po
srpnu odjeli z vlasti,
jsou lidé, jejichž jedi
ným kredem je vlastní
prospěch.
A smát se tomu, jak
tito lidé naivně věří, že
jim nifcdo neobjeví je
jich zadní vrátka. Co asi
říkal takový Bazilišek
na australském velvysla
nectví ve Vídni? Ž e si
společně s Josefem L í
skovcem, Danou Loso
vou a Jozefem Kupkovičem udělají
příjemný
výlet do Austrálie a aby
se mohli bez potíží vrá
tit zpátky, pošlou odtud
československým
novi
nám dojemný dopis, v
němž se hlásí k "poled
nové linii KSČ” ?
Nevracela bych se k
tomu znovu, kdyby tako
vý Bazilišek byl mezi ná
mi posrpnovými jen je 
den. Mezi melbournským
lidem kolují však všeli
jaké, bohužel pravdivé
příběhy. Třeba o dívce,
kterou vzali do rodiny
starší manželé s tím, že
jim pomůže v drobných
domácích pracech a zato
bude jako jejich dcera.
Věc dopadla tak, že dív
ka nejen odmítla coko
liv dělat, ale navíc se ne
chala obsluhovat, živit a
šatit a starým manželům
bez obalu řekla, že jí
práce může vlézt na zá
da, ona je tady přece
host.

Když vyšel v H D (č.
5) -článek, v němž srov
návám životní standart v
Československu
a
v
Austrálii, přišel mi vy
nadat muž, který se dal
slyšet v tom smyslu, že
Rudé právo, 13. 3. 1969 bude raději žít v komu-

nistickérp režimu než ta datně ulehčeno tím, že
dy.
si nové přátele nemusí
me
hledat jen
mezi
Zdálo by se, jakoby
Australany,
že
zde
má
bylo tenkrát v srpna
nám všem ůpině jasné, me lidi, kteří vyrostli ve
proč odcházíme a teď stejné zemi a spojuje je
nám to najednou jasné s námi tt* nejkrásnější není. Ponechám-li však mateřská řeč.
V minulém H D jsme
stranou Bazilišky i d ív
ky, které se sem jely si v článku "Naardenskě
vdát a s úžasem zjistily, sjednocení’ ’ mohli pře
že na ně na letišti neče číst vety:

A těch se nám, myslím,
zatím dostává dost.
Pak je zde druhá otázka - asimilace v no
vém prostředí. Člověk
sem přijde a je němý.
Nejobyčejnější záležito
stí narůstají do oblud
ných rozměrů. Problém _
je někam zatelefonovat...
Problém, je vyjednat ně
co na úřadě. Problém je
"Spolupráce nás všech porozumět vtipu nebo.,
kají magnáti v přepycho
vých Cadillacích, pak vi v džine, kteří jsme opu ho sám vykládat. Prob
dím, že někdy se špatná stili z politických důvo lém je i pohotové odsek
nálada zmocňuje nás dů svoji vlast, je velmi nout člověku, který je tivšech, tedy i těch, kteří žádoud. Snaha "starých” protivný nebo který se
na spolupráci se stranou a "starších” exulantů a na tebe vytahuje. Člověk
a vládou v poslušném krajanů dosáhnout plné je bezmocný jak děcko,
Československu
nepo ho dorozumění s "nový připadá si jako méněcen
samozřejmost, ný blbeček a z toho vše
mýšlejí. T o je ovšem mi” je
naprosto přirozené. N a  kterou nehylo třeha zdů ho vzniká duševní neušinec, zasazený do cizího razňovat nebo vymáhat. ’ rasthenie, od níž není
Podepisuji se plně pod daleko ke zkresleným ná
prostředí, musí v sobě
vyřešit tři základní dile tyto věty. Bylo by moc zorům na celý duševní
mata. Prvním - podle špatné, kdyby se vinou život v nové zemi.
A ještě třetí dilema,
mého soudu velmi důle několika Bazilišků a prá
žitým - j e otázka zkla ce se štítících dívek měl které si každý z nás mu
mání ze ztráty přátel. v myslích těch, kteří při sí vyřešit - otázka do
Každý jsme žil v určitém šli do Austrálie léta před časnosti nebo stálosti na
prostředí, obklopen ur námi, zahnízdit dojem, šeho pobytu mimo do
čitými lidmi. ' Některé že noví vymáhají pro se- mov.
Z a ten půlrok od srp
jsme ovšem nemohli po be nějaká privilegia.
na
se situace v Českoslo
čítat mezi své přátele,
Pravda, potřebujeme
avšak jiní nám přirostli pomoc, potřebujeme sem vensku stále víc. upravu
k srdci. A teď se odstě tam nějakou informaci, je ke spokojenosti sou
hujete do Austrálie a nebo doporučení, bez ně druhů "ochránců’ ’. T e ď
už začíná být zřejmé, že
najednou se cítíte doce hož
bychom byli na
nedojde-li ke světové
la sami. Nevím jak vás, dlouho
odsouzeni ke
ale mne to strašně dep stagnaci, tak jako byli válce a k novému rozdě
lení sil v Evropě, nemů
rimuje.
před dvaceti lety oni sa
že
doma dojít ke změně,
Léčení tohoto pocitu mi. Co však nejvíc po
která
by umožnila náš
osamění si ovšem vyžádá třebujeme, je přátelské
delší dobu, i když je vy slovo, úsměv a sympatie. návrat.
Pokud si ovšem n-eřekneme, že na to, aby
chom v Austrálii čistili
P R V O T Ř ÍD N Í
okna nebo auťáky, jsme
M A SO A U Z E N IN Y
nemuseli odcházet. Po
VŠEHO D R U H U
kud nám opravdu jde o
N A K O U P ÍT E V Ž D Y
. něco víc než o naplněné
U F IR M Y
ledničky.' Pokud si za.
podmínku návratů do.
vlasti, klademe svobodu
.pohybu, slova i mysli.
Díváme-li se na věc z
tohoto hlediska, pak.ne
M A J I T E L É J. Sí H. K O P E C K Ý
ní reálná naděje na změř
326 H IG H STRE ET, KE W , V IC .
nu bez velkého krvepro
lití, které si dost dobře
T E L E F O N : 86-7178
nemůžeme
přát.
V Z I M N Í C H M Ě S ÍC ÍC H D O M Á C Í
Možná, že za nějaký
J A T E R N IC E A J E L ÍT K A
čas budeme vědět víc.
Zatím však léčme své
TEPLÁ D O M ÁCÍ SEKANÁ
osobní mindráky tím, že
D RŮ B EŽ
si je budeme uvědomoN A Š E Z Á S A D A : DOBŘE S L O U Ž IT
. vat ve všech souvisloZ Á K A Z N ÍK Ů M
stech i v jejich přiroze
nosti. Marcela-Čechová

KEW CONTINENTAL
BDTCBEBS PTY. ITD.
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DILEMA

Socialismus nebo komunismus
Ferdinand

VÍTE, ZE

Peroutka

Sdvěty, jak pravily, vtrhly do Československa proto, aby tam socialismus přestal být ohromován.
Zůstávají v zemi a staví v nř budovy pro své vojáky proto, aby socialismus nebyl ještě jednou ohro
žován. Z a tím existuje dilema, které se Čechoslo váci varují rozbírat, aby se sojvěty ještě více nerozěílily. Toto dilema zní: socialismus nebo komunismus?
Když sověty vpadly do Československa, doprovázely to theoretickým dokumentem, jehož obsah
je ve světě nazýván "Brežněvovou doktrínou’’. Jakoby pojednával o věci zcela jisté, tak jisté jako
jsou kameny, dokument pojednává o "omezené suverenitě’’ komunistických států. Nezávislost ko
munistického státu, praví se v dokumentu, je omezena jeho povinnostmi ke komunistickému bloku.
To někteří členové bloku kriticky převracejí ve své mysli. Vidí, že jejich suverenita má být omezena,
. kdežto suverenita sovětského Ruska zůstává neomezena.
Sovětský dokument dává dále na srozuměnou, že sovětské Rusko je jediným povolaným vyklada
čem toho, co je .pravý socialismus a marxismus. To není nic jiného než další omezeni suverenity
ostatních komunistických států: nemají právo řídit se tím, jak ony rozumějí socialismu a marxismu.
Sověty pokládají i invasi za oprávněný prostředek proti tomu, kdo by Se takto neonezovaL M i
mo jiné sovětský dokument praví, že zápas ve světě bude trvat ještě třicet let a skonči vítězstvím
komunismu.
T y to
these dokument
vyhlašuje ve jménu so
cialismu. Otázka nyní
jest: může ten, kdo s tě
m ito thesemi nesouhlasí,
sám sebe pokládat a být
jiným i pokládán za p o
řádného socialistu? S o 
věty o tom pochybují.
Jestliže někdo napří
klad nesouhlasí s tím,
aby zápas, který v této
době se vede na pomezí
'atomícké války a který
vzal klid už ze života
dvou generací, byl ještě
vědom ě prodlužován o
třicet let, tedy ještě
o jednu generaci: je to
ještě
nepochybný
so
cialista?
N e b o : největší sově
tská
atitorita
Lenin,
řekl: Komunismus zna
mená byrokracii a cen
tralismus. Jestliže někdo
vystupuje proti centra
listické byrokracii a pro
ti tomu, co z toho p o
chází, ja k j e to s jeh o
socialismem? Z d á se být
sovětským míněním, že
v nejlepším případě je
to socialismus nějakého
druhého nebo
třetího
řádu.
P o celou dobu. co so
věty
přísně
sll^r*íly,
k Čechům, a Slovákům,
mluvily k nim daleko
více ve jménu sodaĚsam
než- ve jménu komuni
smu.- T o m ělo důvod,
v tom, že -slovo sodšaBr
smus je
popclázačpí,
ne tak potřísněno urči
tými událostmi, jako j e
slovo komunismus- S o

můžete letět luxusním džětem
Z A U S T R Á L IE D O V I D N Ě A Z P Ě T
Z A Z V L Á Š Ť S N ÍŽ E N É J Í Z D N É f 821.40,
re skupinách (A ffin ity Groups) aspoň 15 osob
Čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné
informace
ochotně sdělí

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins, St. (ro h Elizabeth St.)
Melbourne, Víc., 3000
Telefon 63-4001, 63-4002
.
'

K dopisu čtyř sydneyských nových čs. uprchlíků
pražskému Zítřku.
.

věty spoléhají, že nepo péče, aby neexistoval.
bolse*
zorný
poisluchaě ani
K d o se pokusil o jin ý ani
se
wtposhtTflo
nepostřehne, že se tu typ komunismu, byl o~ vikům
nevím, jak přátelštěji Vás oslovit^--Neznám.-Vás
nečiní rozdíl mezi socia hrožen. Roku 1956 bylo- přes n ej paBejssi Spasili a a dopis otištěný v HD (č. 6. “Naaxdenské sjednoce
lismem a komunismem. Polákům řečeno, že bu zahynsslL Tam zacmadzEc- ní"’ , p. r.) ve mně nevzbudil jiné city, než znechu
cení a vztek. Vztek o to větší, že snad skutečně hlou
CřEsCStSSnad by žádný rozdíl dou pobiti jako mouchy, J1
pí nejste.
nebyl, kdyby komuni .jestliže se odchýlí od so ^kCJSCZESL z ijs o crsfaA frSetkám-li se s někým, kdo prohlašuje: kdybych
smus existoval v praxi větské linie a roku 1965
hsS. dnma byt, nikdy bych neodjel, nemohu, než še
a zanechal za sebou sto československý
útrpně usmát. Pochopitelně, ten, kdo sem jel bud’
pokus TWS&OCpod vlivem jakési masové hysterie — ..utekl jserťi,
py, které straší. I když byl zadušen, j e tedy so
mižmumr
gie»- protože utíkali všichni mí známí — nebo proto, 2ě
se snaží o tom pokud větské Rusko tím. - čím
te p a vidinou rychlého zbohatnutí, ten tu spokoj eh
saB^.
:SedÉi
^'Ssxssr
možno nemluvit a ne chce být, reprezentan
tm í m c t ž p A le do téhle skupiny patří lidé s ma
staví dilema tak jasně, tem komnajsam a komu lisgMS. jaie mm fc ffc V l ý * rozhledem a minimální potřebou svobody, lidé,
.•' k t a ý n naopak vyhovuje, mají-li od někoho nalinko.eSJEagT
jak existuje, vzrůstající nismus je - co v sovět 'C^rXwOSSSBC1váaB, c*» a kdy mají, co nesmějí, co mohou dělat. ; j.
počet evropských komu ském Ruska se děje. imČvm* p e H a ia m mámímB ^ e t, Vašku a Pepíkové, Váš dopis o mdlém ro9
jge
USÍ&Bžlc
®®®^
koummnistů začíná dávat v té řCcto j j wdit
nesas^t: ■mmmtS »cžr mmmuc meswšáčí, ale co to, proboha, děláte se svoů
nebo oné terminologii smus, raust raysicT g*3 so- W&t
■gávkou mfeUgeace? K cenu j i to propůjčujete? To,
ta ji dts&L
přednost socialismu před
že Jste Iso adresovali pražskému listu, mě přivádí k
j^
en
efL
p
i
Í
m
|
6
.
$
em
—
komunismem - širšímu
f exšpvhmě — tstžž že š připravujete půdu k návratu.
beztréstuáma. Natolik Vám. to myslí, abyste
krtihát-ls
genii
askolL.
před užším.
evažcHralž, že n^ste-li tady spokojeni, chcete se vrá
Často napadá otázka, icaidv reřrrt je nic jřrsétí: a být přijati na školy, musíte “být aktivní” . Zná
jak by komunismus v y  k o než scsXsrs. jeh o ča wicŮaSmtmm- te to a š tak dobře ja k o já,- nakolik se u přijímacích
padal,
kdyby
poprvé rů . Staré jnsĚisy gěrdpe jto s šek hleděl© např. na členství a aktivitu v ČSM.
ý
byl zvítězil v západní vídaiy. že čtcJiék za i o - ■3Č 3Eěrr. aSe e b kaK=3=i- V y jate áok<once Heny KSČ ! Evropě a odtamtud se rsusissBt jcaeseesBě áaaaat- ssssas se <&KBác j^Sssec ss^ . Vaše specifikum, Vaše “malá 'skupinka mladých
jSffi” — prosím Vás, uveďte raději na pravou míru
CTBe Sw£.
rozšiřoval. A však zv í me svnru kut.jua- Sec
ip^Spefte těch, kdo si v HD přečetli ten nechutný
tězil v Rusku a - jak asi cnhSiwárr MS. 3ZB 3
-gair.r ř.tyáš. to, ja k se ze svého “využívání”, gnažíte
M»?5uS5«r p M c e j * teBSbd:;Tife asoteT’ čti á podnikávósti! Využili? Přóbylo nevyhnutelné - při věsí - jaké iaúc časy só- a e
i á a srpscy- .-■ato£.'Je‘.te Ikďbé slovo, ale situaci lépe -vystihne;
ja l na sebe některé srv- seceácá^r
ans—
-i ^ __
g,
J B 'Í^ m Ž l»'Í^H^£9BSSSK qJÚLJŽL-Je to- “specifikum” pro ty,' kdož měli zájem
sy oné země. T a jedem
.s feBtfey 2 funkcionáři proto, že z toho něco bylo.absolutismus hned na Kttdk. kdr c c s ís . íe jamu » Iwá&cwďi aab BB*!. O s& ;
“VšáSínae
se mezi lidi, kterým jde o něco- víc než
stoupil na
druhé
^ m tfb á a a é tedniéky a výši bankovního konta.” Zřejho a pokus o sebevládu,
iďBě V ás hade na letišti 'očekávat vybraná skupinka
—
wájr vj> j j 'a i:..TŤ a agabé pilea^čl- JBšL
člověka
byl vylcačea.. vm * £ :e-3CXt
j e všude strakaté, ani ■černé ani bílé.
gsp>iwe
jiwww .... .. ■iV bip .liaat- se éó do poměru zabarvení. V každé' zemi je
„ 1
N a začátku dvaeáaék-3 klisbcJtQk.
kterým jde jen o. peníze a část jiných,
Je d ssx gáaarkkL aóar
století vůdce anglickýzk:
4i casc^ Sie 9 39** kterým sezáleži na potravě v ledničce, ale v knihovsocialistů řekl, že sffleša-- Torna Sečm e, ž e esasseáe 2b
1*6. Č ec, které jsem zde poznala, náleží k oběma skulismns je spojení všech SStm at. maeinĚamss - Ib s- b é p t—ú -«£ geaswflépp- pWBMitr A Vašim názorem se cítím za "tu druhou
. dBUňfwg.
např. za zubního lékaře, který řígentlemanů. J e l i aáaom--.. ac~...... .. .... waQE*
.»..
_W
.% š:''fĚm ttm Ějsaa se doma špatně neměl. Pracuji tairmwMwiaMMiagg. T g m o *
aiaac Iboti. za
Lsšé by£c
pa
im»píi í i '
®
S rsleŠBEÓěs gaseoBsetSi sae- ; dbý. daihÉ3B kle a často do večera. A le práce, -mě .těšil
JEwaátw: -pacim ly odbývat, nemusím, .na schůze, ne!ya»že '
so cialism u s w . aassanisÉsa.1•
b c 1 vůbec k » e iiiiBnu-1
*
T íM ř - í B deseti lejstrech vykazovat činnost, nejsemohled á nastolil aesvioh©—
JSCtSokoil gBML.I»lSilM
H
iaLMi TlT-JMI 3*^:dpnR9EB vrchní sestry — straničky.
j e -.arliwlmg»jgi Je clo-” ní. b d i
dkr
, mtmv hý
31CT v ý  ■ Jsesr oEnačíyřicátý ročník, tedy prakticky-,Vašela za cag.ieuEm . A dfas& o wacassleších. sajsá
sně- ■vaafciaice. Táké mě učili “ opustíš-li mě,. zahyneš” .
jak byl la moc nad ížnatefc a TŽSaé jsem m S a zkreslené představy, jak ten “ pro-.
3Sě^ý-la^itaBsnus” vypadá. Emigrovali jsme po 21.
sm ts mez sovetskýy a by ssAiggeožžis v Rusku, je Smrtí a
gwwy
se nám pro nás i očekávané dítě zdáltí
la vyn j v ljd ji nst . hrubá úzký zuost. A n i mnohým "zjevy, nad ni««MÍ». $e k o  'eŠató proim íl& o lepši než čerstvá bratrská okupaváku tajil d e d ř*, % *e é‘ ce. ž ífe s e dvouměsíčního chlapečka a manžel -$ 43;
ffžžrtfiw: týdně. Tím je snad řečeno dost ó možnosti
větské kolektivlsaci ves jy t íá 8 m» zbohatnutí nebo alespoň šetření. A le pozná-!
nice zahynulo mřlmlSk B jgaae ía onu stále omílanou, ale skutečnou svohomiliónů lidí, ještě více dBL. A o ta nám šlo a jde .především. Těžko se stane,
miliónů
bylo posláno sta aayežaotn v budoucnu miuseli rozvažovat, kotipí-íi se
P O D P O Ř T E JEJ D L E S V Ý C H M O Ž N O S T Í
(Pokračování na sír. 6)
(Pokračování na straně 6)
D IR E C T O R A P P E A L

Kl egové posrpnoví,

Je měsíc Červeného kříže
D ary zašlete laskavě na

RED CR0SS SOCIETY VÍC. DIV.
122 Flinders Street, Melbourne, V íc., 3000
D ary v částce $ 2 a výše jsou v daňových přiznáních odčitatelné z příjmu

Veškerá P O JIŠT Ě N I odborné provedou

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

958 Nepean Highway, M O O R A B B IŇ , Víc., 3189
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Irving Shulman: Valentino. Trident Press, New York

Valentino! Valentino!
"N a jih od Alžíru ale nikoli na východ od Suezu, V krčmě ještě neblý
skala ostří nožů,” hlásaly mézitittílky, a v temném sále biografu zašuměl
nadějný checht. "Co tu děláš, synu sovy?”, zasípěl zlosyn páchnoucím de
chem o několik titulků.později. Nikdy na toto představení) nezapomenu. Byl
protektorát a z ničeho nic se na pořadu objevila oprášená kopie "Šejkova
syna’’ s Rudolphem Valentinem v titulní roli. D o smrti budu vděčen ono
mu podnikavci, který tak originálně protrhl mlhovinu protektorátní filmo
vě nudy. .
. ;

VELIKONOCE

JOSEF H O R A
Sabatiniho. ságy "Zakuk
Také jsem se kdysi k tobě
lený sokol’’.
blížti za htaholu zvonů,
Věříte-li na to, že se
na zelené ratolesti
bohové mstí, pak je V a
padal květonosrtý dech.
lentinův život pádným
A pohledy milionů
dokladem. Velký mile
hořely v tvém utrpení,
nec měl strašnou smůlu
stoupaly jak ptačí hejna
na ženské. Jeho první
nad jezera střech.
manželka se před ním
zamkla ve své ložnici
List a k v ě t a p t á k a V ítr
před soumrakem svateb
k o r u n o v a l y d e n b o ž í.
ní noci. Jean Ackers
Jenom stíny na zahrádkách
buďto nevěděla, co chce,
ve tvar kříže kladly se.
nebo to věděla až moc
A jak vítr jimi houpal,
dobře.
ty tam, próbodený noži,
Skutečností je, že V a
výškou mého snu jsi stoupal
lentino mohl při rozvo
do nebeských bran.
dovém řízení prokázat,
Stromy Vzpínaly své ruce,
že toto manželství, jak se
zvony v šat tvůj oděly tě,
říká, nebylo nikdy na
křídla krve nesla nás
plněno.
nad bolest a zmar.
Jeho druhá žena, N aA jak jsem stál na úsvitě,
íaeha Rambová: (vlast
jaro plakalo mi v rukou,
ním nelahodným jmé;
syn člověka odcházel jím
nem Winnifred Huddo svých legendárních jar.
Jnut) nosila kalhoty a
mávala s ním tak, že mumálem zničila kariéru.
-patrně velmi jednostran svého . života ■ vydělal
Velký milovník se jí bál
ná
záležitost, protože Velký milenec přes pět
a velmi se radoval, když
Valentino se ne a ne vy miliónů dolarů. Stačil
se s ním dala rozvést.
jádřit.
utratit daleko víc.
Tak skončila velká láska,
N
a
Valentinově
po
pro niž Rudolpho má
Když se přihlásila her
lem bručel jako bigami hřbu sehrála .Póla Negři ní správa, vyšlo najevo,
velkou roli -jako rádoby že tómabawk tamo zaťa
sta.
Smrt mu ušetřila osud vdova, načež se v době tý dosahuje astronomic
horší smrti. Po druhém několika měsíců provda ké výše. T o však neza
rozvodu zaťala do něho la za prince Mdivaniho, bránilo
Valentinovým
své štíhlé spáry jiná fil jednoho z těch Gruzín- příbuzným,' aby nevedli
mová divá s typicky pol ců, kteří se povýší na po dvacet let soudní při
ský šišlavým jménem, prince, když měli doma o Rudolphovu závěť.
známá tehdejšímu publi alespoň jednu slepici,
O d začátku bvlo zřej
která opravdu nesla.
ku jako Póla Negři.
mé,
že tu je dědický spor
Byla to jedna z těch
T o, co přišlo po V a 
žen,'které by-si nejradě lentinově smrti, už bylo o suché z nosu. Valenti
ji postavily . postel do jenom smutné. V něko nova , pozůstalost, která

Rudolpho Guglielmi — Valentino zemřel v srpnu 1926. Jeho posmrtný
kult je dnes v rukách přestárlých hysterek, které se na spiritistických sean
cích, domlouvají s duchem nesmrtelného Rudolpha a pořádají výroční pouti
k jeho hrobu. Ale je kult Valentina opravdu tak mrtev? Lidé od filmu si
to zřejmě nemyslí. V padesátých letech natočil Edward Smáli film o jeho
životě (s Tony Dexferem) a v šedesátých letech nikdo menší než Marcello
Mastroianni se pokusil o totéž ("Ciao, Rudy” ). V obou případech to byl
strašný propadák. Ode dne Valentinovy smrti se producenti pokoušeli na
lézt za něho náhradu: Ricardo Cortez (vlastním jménem Jacob Kráentz),
Warner, Baxter, Clark Gable, James Cagney, Geořge Raft, Ramon Navarro
bá i Anthony Quinn byli zváženi a nalezeni lehkými. Neboť je prostá prav
da, že Valentino byl dítětem své doby a měnících se morálních měřítek.
-Jestliže v hořejším ne přijel do Ameriky jako ku jako romantický gauúplném výpočtu chybí chudičký emigrant z Ka- čo, byla z něho hvězda a
jméno Douglase Fair- labrie v roce 1913. Am e symbol. A měl štěstí, že
bankse, je pro to pádný rickou kariéru začal jako po tomto filmu někdo ve
důvod. Jako byl Fair- tanečník, abychom ne studiu vyhrabal román
banks ideálem moderní lekli rovnou, jako gigo-; E. M. Hallové "Šejk” ,
kterážto role ho dosadila
ho muže, tak byl Valen lo.
tino ideálem žen, které,
V té době se zapletl na trůn jako Největšího
sní u plotny o nádher do povážlivé aféry, kte z milovníků.
ném, romantickém a bez rá čpěla pasáctvím a vyPo "Šejkovi’’ přišel za
ohledném hřebci, který děračstvím. Vyvázl sice, se
na
řadu
Ibáňez
bý pálil jejich rety žha ale po zbytek života (ne, ("K rev a písek” , příběh
vými polibky, zatímco by celých devět let - zemřel toreadora), a pak "Š ej
s neméně žhavými prsty, na infekci po zápalu sle kův syn’’ , šílená zpatlastrhával poslední kousky 1 pého střeva, když mú nina, nad kterou kritiko
prádelka.
■bylo 31 let) se nad ním vé trnuli vzteky -a dám
Valentinův sex-appeai vznášel stín Sing-Singu. ské obecenstvo sladkou
V e filmech dělal zpo závratí.
byl založen na jednodu
ché filosofii: když je čátku cizokrajné svůdce
Valentino byl kostymznásilnění nevyhnutelné,1 a vilná hrabata. Díru dó ní herec: z jeho paměti
je nejlíp to vychutnat. světa udělal ve filmově hodnějších filmů jme
Pokladny biografů jed versi Ifaánezových "Čtyř nujme ještě: "Monsieur
noznačně prokázaly, že příšerných jezdců z A po Beaucaire” , "O rel’ ’ (ná
to--je filosofie miliónů kalypsy’’.
mět z Puškína), "Svatý
žen na celém, světě.
CM tohoto okamžiku, ďábel” . Jeho.smrt přeru
Rudolph
Guglielmi ■kdy se představil publi šila přípravy k natáčení výkladní skříně. Byla to lika

posledních

letech (Pokračováni

na ,str. 9)

je 2 Československa. Z Reportéra se dozvídáme, že be autor V. L. Bořin se v něm pokouší kriticky srov cházel fašistický plátek Štít národa, kolem kterého
nat demokracii předmnichovské republiky, náš po se soustředila společnost fašistických individuí nej
Vladimír Ležák-Borin se stále politicky činí.
horšího kalibru. Šalda líčí, jak Bořin udržoval styky
Reportér (ž 6. března 1969) přináší přetisk člán lednový vývoj a demokracii na Západě. . . ”
Kritika předmnichovské republiky spočívá v Bo- s šéfredaktorem tohoto plátku, kterého přivedl za
ku:; Františka Helešice (jestliže se nemýlíme, jde o
plukovníka justiční služby,;který nedávno prováděl rinově versi v tom, že když jako zklamaný komuni ním, aby mu Štít národa tiskl, a po odmítnutí, jej
réhahilitační proces s generálem Heliodorem Píkou), sta přešel do národně-socialistického Českého slova, vydíral, a jak Bořin udržoval styky se, sudetpněmecnapsaný pro oficiální časopis Komunistické strany nesměl prý, z příkazu Edvarda Beneše, psát proti kými studenty atd. Pro charakter- Bořina svědčí i ta
Československa “ Život strany” (č. 8/69). Vladimír. Sovětskému svazu. František Helešic na to odpovídá to věc. V srpnu 1937 napsal pražskému policejnímu
Ležák-Borin zřejmě následoval Klému: už zase šel v (komunistickém) “ Životě strany” : “Je to sice fan ředitelství dopis, ve kterém dehuncoval, že odpověd
tastický důkaz, když každý pamětník a historik ví, ným redaktorem Rudého práva je. .hlášen Josef Še
s Moskvou.
Především je třeba něco říci o tiskovině, ve které kolik protisovětských článků vycházelo za předmni divý, který nikdy novinářem -nebyl, ale list řídí Jan
Borinův článek vyšel. Jmenuje se “ Tribuna” , a je . chovské republiky a kolik jich napsal sám Bořin, ale Šverma.a J. Fučík, Haló noviny Kurt Beer-KonracL
Prý “aby tito lidé nemající nic společného ,s redak
to orgán č e s k ý c h
stalinistů. “ Tribuna” za bu diž. . . ”
-‘
- .
Nezáleží tolik na tom, co. Bořin dělal v Austrálii cí byli odsuzováni za delikty” .”
čala vycházet 1., ledna 1969. Dělníci tiskárny Rudého
Podstata zbytku článku Františka Helešice budě
práva odepřeli tišknout je jí první číslo, pokud někte jako “ zanícený antikomunista” , a nezáleží na tom,
ré/pro-stalinské články nebudou staženy. B yly sta že někteří lidé mezi námi ho přijali jako spasitele. iznáma čtenářům v zahraničí, kteří .mohli sledovat'
;
ženy a “ Tribuna” nyní vychází. W 2míněnér» čísle) Byla to jenom, jedna z episod Borinova anarchistic- Borinova kariéru:
- “Na podzim 1939 se ocitl v P a ř íž i. Jeho další čin-;
s e o b je v il Borinův článek, nazvaný v diskusní rub-, ;kéhó života." František Helešic dnes uveřejňuje ně
rice “ Za hloupost Se nestyďte,, a pravdy každému které episódy* z Borinova života* které nám Bořin nost je spojená se škupinoú 'kedém Osuskěho, stal se;,
sekretářem Česko-slovenského Národního výboru,"
skromně zamlčel:
přejte” . Je to trefný nadpis.
“ Okolnosti svého rozchodu s komunistickou stra který tvořily osoby, jejichž činnost, již.za .druhé re
František Helešic píše v “ Životě strany” : “ Způso
bem sobě vlastním, překrucováním, polopravdami, nou líčí Bořin zkresleně. Nestojí za to se tím podrob publiky nebyla dobrá a byly kompromitovány'styky
lži pokouší se tento bývalý Čech, ale duchem cizinec něji zabývat. Jen jednu charakteristickou maličkost: s fašistickými organizacemi. Stejně i další činnost
a činností krajní reakcionář, Zasahovat do našich vě- v “ Tribuně” píše, že k “ úloze popravčího úehylkáře Borinova v Anglii za války, kdy se, přimkl k .reakčnící. Jako člověk, který se nestydí za svou minulost. Bořina” se přihlásil Budín (Stanislav Budín — jeden mu proudu v čele s proslulým generálem Prchalou,
A le měl 'by se za ni stydět. A ‘“ Tribuna” , která dává z Dubčekovců — pr..), domníval se, že to bude lépe nesvědčí o jeho dem okratismu...”
“Není jistě náhodné, že se po válce do vlasti ne
Borinovi takovou širokou publicitu, -měla by svým přijato. Zapomněl však, že ve svém protisovětském
článku v “Přítomnosti” dne 4. listopadu 1936 přisou vrátil a působil v pravicových organizacích neofačtenářům říci, s kým měli čest..
“ Tribuna” nic takového ovšem neudělá. Jejich, dil tuto úlohu nikolf.Budínóyi, ale Eduardu Urxovi.” . šistického, šovinistického zaměření. Patřil k blízkým
, Bořin, říká. František Helešic, ze strany vylóučen ■spolupřacovníkům’- generála Prchaly, dohře známého
příznivců je málo a těch, kteří vládnou bérem,,ještě
méně. Bořin je pro ni akvizice tak exotická, jako nebyl, ale přešel do Večerního Českého slova. Hele z revanšistických sudeťáekýeh sjezdů, kde dělal po
byl pro antisemitský tisk druhé republiky Mohamed šic také cituje z pamětí ředitele vydavatelství Me~ třebnou štafáž. . . V roce 1952 Bořin emigroval do‘
Alláh Brikcius. “ Tribuna” s radostí otiskuje každv iantricha Jaroslava Šaldy: jednoho dne se u něho A u strálie. . . ”
A my víme, jaké svinstvo tu dělal. Bořin začal svo
příspěvek, který dokazuje, že svoboda ie škodlivá a objevil Bořin, ohlásil se jako řádný člen redakce R u -.
ji politickou, ale i lidskou kariéru jako anarchisty
že b y měla být spíše omezena než rozšířena. Borinův dého práva a nabídl mu své služby.. ...........
Na. tom by celkem nic nebylo, ale František Hele člověk bez idejí a bez řádů, který nikdy nepochopil,
příspěvek tuto thézi jenom potvrzuje.
íkántišek Helešic komentuje: “V pátém čísle “ T ri šic píše o horším: “ Salda-pak. píše, jak postupně, jak svoboda zavazuje. Bůhví, jak ji skončí. Podle ně
buny” byl uveřejněn v diskusní rubrice článek “ Za zejména za druhé republiky a okupace, dospěl k ná- kterých zpráv ,už zase z Československa kamsi oájeL.
'
ffifM
hloupost se nestyďte a pravdy každému přejte” . Je ' žoru, že Bořin je dobrodruh. Například v Praze v y  g§’
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aby
zvedli
pochodeň,
kterou zapálil Dubček a
jeho' kolegové.” .

"Československá ' hi
Koncem minulého roku vyšla v Praze sbírka dokumentů Historického
storie roku 1968-doka
íústavu Československé akademie věd o srpnové sovětské invazi Českosloven
zuje, jak mocné jsou sí
ska pod názvem "$edm pražských dnů”. Publikace, vydaná v malém poctu
ly národní nezávislosti a
.výtisků jen pro zvlášť zainteresované psoby, byla brzy doma i za hranicemi
demokracie, i když jsou
ipřejmenována na "Českou černou knihu”, jako protiklad k "Sovětské bílé
postaveny proti nepře
knize’’, tj. k ubpjhému pokusu o vysvětlení' inýaze, podanému tiskovou sku
konatelným překážkám.
linou sovětských žurnalistů v Moskvě v malé knížce nazvané "K událostem
Přijde den, kdy národy
|ý Československu’’. Y minulých týdnech vyšla v Americe další kniha na
Sovětského svazu vzdají
jtéma Československo 1968. Jmenuje se "D vě stě pražských dnů” a jejím
poctu
Československu
autorem je Harry Schwartz, jeden z vedoucích redaktorů listu New York
za to, jak přispělo k uTimes a uznávaný odborník v otázkách světového komunismu.
spíšení konce byrokra
>í Dvě stě pražských dnů” toků na svou národní českých a slovenských tické novostalinské dÍKsil, které uvedly proces tatury. Tato tyranie pře
počítá Harry Schwartz suverenitu.
Jod 5. ledna do 20. srpna'
"Nečiním si nárok na demokratisace v chod a žila svou dobu, ale tvrdo
:Í968. Kniha má ’ podti- úplnou objektivitu,” pí které se nedaly umlčet šíjně odmítá odřejít se
!tul "Boj za demokracii še Harry Schwartz, "ale ani násilnou okupací.
scény, doufajíc v něja
"Československé jaro kou politickou transplanv Československu” a její ačkoliv se obdivuji sta
' .ústřední části je podrob tečným Pražanům, sna 1968 je novým mezní táci srdce, která omladí
me vylíčení "českoslovén- žil jsem se zaznamenat kem v dějinách lidské její stárnoucí vůdce a
ského jara 1968” :,; o, všechna podstatná fakta svobody a zvláště ve vý její zastaralé ideje. Je
voji
komunistických 3
němž autor říkáj ■ že .tq . •a uvážit světla i stíny.”
Ito marná naděje,” užavíbyla jedna z nejpovzbu- ; Harry Schwartz, který stran a ideologie k vět-jIrá Harry Schwartz.
:divějších a zároveň nej-, v roce 1968 ‘ několikrát Šímu humanismu,” píšelI Knihu "D vě stě praž
i tragičtějších
..■událostí Československo navštívil, H a rry Schwartz v závě-jí š kých dnů” - stejně jako
[mnoha posledních let.
I■černou knihu o sedmi
v sobě _spojuje kvality ru.
" A ť se v budoucnosti]■ pražských dnech - vyda"Každý, kdo [ věří- ve žurnalisty a- politického
svobodu a sebeutčení vědce, a tak jeho kniha stane v Československu|■lo newyorské nakladatel
i národů’’ , píše
Harry podává nejen chronolo-**1.cokoli, přijdou jiní - v ství Praeger.
Z . Č., N . Y .
Schwartz v úvodu, "mu gii československých ó-» [Československu i jinde sil být nadšen a inspiro dálostí, ale také analysu
ván živelným a stateč- jednotlivých dějů a po
nýrň pokusem českoslo stav.
(Fofaračování se str. 3)
se SSSR postaví proti ja
venská .0 sebeosvobození,
Přestože autor neskrý a odpovědností, za západ kékoliv akci, jež by by
který
, představovalo vá své ‘sympatie, n a ň to
těchto
neuvěřitelných analysa vždycky nekritic ní Berlín Odmítly, spo la v rozporu se statutem
200 dní, A každý musil ká. Dubčekovo vedení z lu s oběma spojenci - Berlína.”
"Jisté . kruhy v N ě
být zdrcen brutální in ní vychází ve velmi po 'VeBam Británii a Fran
mecké
spolkové republi
vazí, která chtěla zničit sitivním světle, ale H a n y cií - jako . nepodložené
ce
se
dívaly
s krajní ne
tvrzeni
vlády
Německé
naděje a sny českoslo Schwartz mu vytýká, že
libostí
na
akci
U S A a,
venského lidu.
někdy ’ v rozhodujkírib demokratické republiky jak svědčí prohlášení
a o niuitarštjcké politice neonadstické N P D , dá
:> Tato., kniha je poku chvílích . zakolísalo
sem,
vylíčit, největší hlavně že ve drnech a Německé spolkové re valy Spojené státy v
chvíle
Československa týdnech před 20. srpnem publiky doma i v západ podstatě do jednoho pyt
ták prostě á tak přesně, nehovořilo s národem ním Berimě a odmztly o le se SSSR.”
jak je tó možné, á při zcela upřímně o podsta něm disS:iitnvat. Upo
. . Nakonec extremi- I
pomenout
neuvěřitelný tě sovětské \ hrozby- S zornily Sovětský svaz na
sté na obou stranách
příběh jednoty a stateč největším obdivem, vsak jeho povinností, vyplý
prohráli. Odpadla ně
nosti, s níž českosloven autor hovoří o idealismu, vající ze čryŤmocenského
mecká a pruská bojov
ský lid aspoň částečně mravní ~integritě a ’ du statutu Berlína, a vyjád
nost. vášní zapálené oči
zmařil účel surového ú- chovní vyspělosti těch řily své přesvědčení, že
uhasly před klidem a
rozvahou obou velmocí,
které přece jenom daly
Návštívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit •
vědět, že stále nebyla poČ ESK O U R E ST A U R A C I S D O B R Ý M ČESKÝM JÍD LE M
depsána mírová smlouva
ani s jedním Německem
a že jsou tedy stále ještě
274 Victoria St. (p ro ti jn iárn í i t e i d ), Kinjrs Cross, NSW .
pány
střední Evropy.”
--v'.
Telefon 31-7977
fei :

Dohoda velmocí ?

KISS EDDI‘S INTERNATIONAL

NÁBYTEK VŠEHO D RUH U,
■

KOBERCE, Z Á C L O N Y
a ostatní Zařízení domu

K O U PÍT E

NEJLÉPE

od

PAISLEY HOME
FURNISHERS
110 Miller Rd„ Nth. Áltona, Víc.
(G. Zapadlo) — tel. 314-6968

,

DECORCENTRE
315 La Trobe St., Melboůrne
(M. H ájek) — tel. 67-6649

S

Y

D

Přijmeme
starší paní
zdravou a hodnou, kte
rá by dělala snídaně a
trošku pomohla večeř.
■Měla b y svůj pěkný
pokoj, koupelnu, tele
fon a T V , plnou stravu
a dostávala b y $ 5.týdně. Dále přijmeme
ženu k úklidu
|
a žehlení,
j 4 - 5 dní týdně po 6 - T
Ihodinách. Obě místa k
[ nastoupení v červnu
Itr. Volejte před 10.
[hod, ráno nebo po 4.
[hod. odp.: 36-5785 nebo
[
[

36-2136 (Sydney).

I
Přijmeme
[
ŠVADLENY A
|
FH O ŠÉKKT
t pro oděvy střední ja j kostí. Dobré mzdy a
l podmínky, stálá místa.
[
W E sm
[ M ANVFACT. CO.,
I 78a Caznpbeli St.,
|Sydney, teL 211-1907.
Přijmeme
řl.NIŠÉKKY
obleků,
zapracované.
Dobré mzdy, výtečné
pracovní podmínky. 4-i
dne týdně, stálé za
městnání.
I

Belvera Fasbions,

I
58 Taylor Stí,
'Darlingimrst (Sydney)
Telefon: 31-3420 nebo
31-6167.

N

E

Y

Přijmeme
’
HOSPODYNI,
která by v .domě byd
lela (saniost. pokoj)
nebo docházela' 5krát
týdně. Moderní dům
ve Vaucluse (Sydney),
dobrá mzda. Volejte
Sydney:
69-5300
(v
občh. hodinách) nebo
37-1855 (po hodinách).

Přijmeme
HOSPODYNI KU CH AŘKU
do domu ve Vaucluse
(Sydney), v němž byd
lí manželé s dospělou
dcerou. K disposici je
oddělený byt s koupel
nou a T V . a vysoká
mzda pro vhodnou osobu. Pomocnice k úklidu je Už v domě. Te
lefon (S y d .): 37-2708.
Přijmeme
dívku nebo
mladou ženu
(může mít malé dítě)
jako pomocnici v do
mácnosti. Lehká práce,
2 dny volno, mzda či
stých $ 30 týdně (po
srážkách). K disposici
vlastní ložnice, kou
pelna, telefon, TV. K
nastoupení v červnu
tr. Volejte před 10.
hod., ráno nebo po 4.
hod. odp.: 36-5785 nebo
36-2136 (Sydney).

Obchodujeme s piistěhovolci ui 20 let
/ Tisíce a tisíce Italů, Řeků, Němců, Jugoslávcú, Poláků, Maďaru, Maitézanů atd. jsou našimi stálými a spokojenými zákazníky. Velmi se těšíme,
I' ,
že b a fa n é mod posloužit i novým československým přistěhovalcům!
K' V baších prodejnách dostanete všechny druhy nábytku, domácích elektrických spotřebičů, osvětlovačů, koberců atd. a to za nejnižSť ceny a za
výhodných podmínek

Frisco Hom e F u rn ish e rs
264 K I N G STREET, N E W T O W N (S Y D N E Y )
Telefon: 37-3664, 57-7855. * U nás se domluvíte česky neb slovenský
Prodejky též na: 672 King St., St. Peters * 1205 Canterbury Rd.. Punchbowl * 132 Burwood Rd., Burwood

HLAS

31. 3. l 969

DOMOVA

Čs. pomocný fond

-9PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Miroslava Ježila z Brna, 'který, odešel..v. r..- 1949. do.
<Ss. nář. sdružení v- Canbeře zaslalo. do: fondu $; 3.
Z fondu bylo v minulých dvou- týdnech vyplaceno Austr.. (zpráva) a V-acha ž Liberecka, který přijel
$ 50 a na poštovném za zásilky učebnic angličtiny ■do Austr. končena m. r.-. (hledá'synovec Václav)-. 96 centů.
;
'
HOKEJOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA
(Pokračování se strany, 10)
III. V A L N Á HROMADA
ŠVÉDSKO PORÁŽÍ ČSR 2 : 0
ČS. OBCE LEGIONÁŘSKÉ,
K do nedá branku, nemůže vyhrát. Tak lehce by '
jednoty ve Viktorii, se konala dne 22. března 1969
která.ge koná v neděli dne 6. dubna 1969
v sále YM C A v Melbourne. Předseda br. Piek vzpomr se dalo komentovat střetnutí ČSR — švédsko, ale
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
něl v úvodu dramatu loňského roku a na důstojnou skutečnost není tak jednoduchá. Prohru s hokejisty
úlohu, kterou jednota hrála při všech akcích čs. ve Tre Kronor v poměru 0 : 2 nutno v prvé řadě ozna
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
řejnosti v Melbourne. Celé shromáždění přijalo- s čit za nešťastnou, za celý s.e.riál Smůly a řekneme
Jídlo
— pití
povděkem-, dopis australského ústředí RSL v Canbe znovu otevřeně: . na prohře: Se -podílejí rozhodčí,
(K disposici budou pouzé nealkoholické nápoje)
ře, které oznámilo, že repatriační nárok bývalýcn zvláště Kanaďan Joual, který měl v posuzování či
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
čs. vojáků v druhé světové válce, kteří sloužili pod sté čř nečisté hry na mužstva různá měřítka.-' Zatím
K ra ji se tam též kuželky, odbíjená a,stolní tenis
Spojeneckým velením (tedy nejen pod britským ne co zákrok Švédů na Jaroslava Holíka, .-který dohrábo australským- velením) v kterékoli válečné zóně va l zápas potlučen, tekla mu z obličeje, krev, nepo
jě právně uznán. Fotokopie dopisu budou členům slal nikoho ze Švédů na. trestnou lavici, vylučoval
rozeslány. (Bližší informace v této záležitosti podají, Čechoslováky jak na běžícím páse (dostali celkem ,25
bři. Piek — tel. 94-6635 nebo Leiss — 20-6977). N e ■minut). Když hodiny na stadiónu ukazovaly teprve.
malý ohlas mělo i oznámení o založení sociálního 1:47 min., vyloučil Jiřího Holíka a 12 vteřin, na tp.:
fondu jednoty. Po zprávách odstupujících funkcio i Pospíšila, takže jsme hráli 3 na 5 Švédů a Švédo-.,
Moderní prachové přikrývky
nářů a udělení absolutoria byli zvoleni na další ob vé v této dvojnásobné přesilovee vstřelili vedoucí
D R E A M D O W N
dobí: předseda br. J., Piek, členové výboru: Foresfer, branku, jejím ž autorem byl už ve 3. minutě Palmu
Peřiny, polštáře, přehozy, ložní
Havlíček, Herz, Krupka, Kufel, Leiss, Regner, Sil- quist. A když se čs. tým trochu uklidnil a zdálo se,
materiál všeho druhu výhodně dodá
van, Slabik a Urban. Jednotlivé funkce budou sta- že bude hrát zase “ svou hru” , poslali rozhodčí v e 3.
! noveny na ustavující schůzi 12. 4. ve 4.30 hod. odp. minutě 2. třetiny na trestnou, lavici -iía 5 minut..obránce Horešovského. Švédové sice tohoto oslabení -.
v YM CA.
560 LONSDALE
nevyužili, ale Čechoslováky stálo zcela určitě mnoho,
České ochotnické divadlo v Melbourne
sil. Přesto patřila čs. hokejistům .poslední třetina.MELBOURNE
připravuje veselohru Olgy Scheinpflugo-vé “ Okénko” ■Švédové se zmohli jen na vyhazování kotouče ze
Telefon 67-2666 a 67-1887
Jia 16. a 17. května tr. v Arts Theatre, 27a Cromwell své třetiny. Převaha ČSR byla velká, branka.vise
Brisbane: 85-2738
Rd., South Yarra.
la ve vzduchu. A právě když Čechoslováci svírali
Sydney: 759-8463
Švédy ve třetině, utekl Lars Nilson (v 58. minutě),
Campbellův pahřební Dzurilla vyjel proti němu z brány, ale ten stačil
ústav v New Yorku byl poslat přece jen kotouč, dó prázdné čs. svatyně. Po
(Pokračování: se str. 7)
po týden obležen tisíci rážka byla zpečetěna.
Hokejisté SSSR porazili Finy 6 :1 . O jediné vzru
byla nemalá, byla vydra zvědavců, kteří prostě'
žena za směšně nízké ce zastavili provoz ve stře šení se postaral nejlepší finský útočník Oksanen,
který ve 14. minutě poslední třetiny vsítil čestnou,
ny, takže zdaleka nesta du města.
branku. O minutu později se však už méně vyzname
čila zaplatit, ani běžné
Další hysterické výje nal, když neproměnil trestné střílení, první penal
dluhy.
vy a hollywoodská bar- tu, která byla nařízena na mistrovství světa ve Stock
Valentinův bratr A l numstina následovaly na holmu. Odpískal j i čs. rozhodčí Baťa za podtržení
finského útočníka sovětskou obranou v gólové poberto byl v jistém smy hollywoodském
hřbito zici. ''
slu
mučedník.
Když vě. Valentino dodnes ne
ČSR PORÁŽÍ SSSR 2 :0 ( 0:0, 1: 0 a 1: 0)
“ Jsme s vámi — buďte bez nich! ” , “ Dnes vám ne
Hollywood hledal ná má svůj hrob. Jeho p o 
hradu za Valentina, na zůstatky leží v rodinné pomohou tanky!” , “V srpnu v y — dneska my!” Tako
vé a podobné standarty v hledišti . stockholmského
padlo kohosi, že jeho hrobce rodiny Mathiso- stadiónu plápolají vítězoslavně ve chvíli, kdy pár
nej logičtějším
nástup vy.
stovek Čechoslováků zpívá na první jarní den.
cem by mohl být jeho
K této hrobce každo —21. března — čs. hymnu a reprezentanti “ všemocné
ho” SSSR musejí stát v pozoru a vzdát hold čs.
bratr.
ročně putují ve výročí vlajce. A do celého světa se jako blesk dostává zprá
Byl v tom ovšem há úmrtí řídnoucí
ctitelé va: Československo zdolalo favorita světového . šam
ček. Alberto byl sice Nesmrtelného
milence, pionátu SSSR 2 :0 a jména střelců branek:. Jana
Rudolphovi
podoben, včetně pověstné Dámy v Suchého (ve 33.minutě při dvojitém sovětském
cslabení) a Josefa Černého (sólo ve 47.minutě) se.
ale měl nos jako bambu černém. A i tato kopie zapisují zlatým písmem do análů slavných chvil čs.
li. V postihu filmové slá Shakespearovy neznámé ledního hokeje.
Všichni ,čs. hokejisté od hrdiny střetnutí Dzurilyvy Alberto podstoupil milenky byla, jak musí
řadu plastických opera me smutně dodat, vý až po toho nej slabšího hráče se vypjali k výkonu,
o kterém se bude mluvit v kruzích -hokejových fa 
cí, po- nichž to však po sledkem
podnikavosti noušků po generace.
řád
nebyl Valentino. reklamního agenta.
Trenér Jaroslav Pitner neměl před zápasem se
Přijde nový Valenti SSSR lehkou úlohu. Nemohl nastoupit Jarda Jiřík,
Škoda,.že nikdy neslyšel
o Cyranovi z Bergeracu. no? Nezdá se to pravdě který vždy na Sověty platil. A le podařilo se mil pos
lat na kluziště mužstvo, které se ukázalo jako celek
Z Valentinova pohřbu podobné. Pohled zpátky morálně i takticky na výši,— psychicky dobře při
se stal, zásluhou senzace- nás přesvědčí, že symbol pravený, bojovný tým, jehož každý hráč byl bruschtivého publika a kal moderního mužství je lařsky perfektní •a'jeh o technika holé s kotoučem
kulujících
filmových čím dál mladší a mladší. přímo obdivuhodná. V e chvíli, kdy Josef Černý .v 7.
minutě poslední třetiny po přihrávce Jana Suchého
promotérů,
hysterický Irving Shulman říká:
projel kluzištěm a zasunul kotouč za záda bezmocné
karneval.
"P o Sinatrovi přišel ho sovětského brankáře Zingera, jsme tu už byli.
Marlon Brando, po němž přesvědčení o vítězství. Všichni s námi fandili,, ze
ZPR ÁVY OSOBNÍ
přišel James Dean. T o  všech koutů stadiónu se ve. všech jazycích, ozývalo:
“ Á ť žije Českoslovénsko!” , “Rusové, nechte..Česko
ho výs.třídal Elvis Pre- slovensko svobodně žít!” Byla to pravá proíisověíMARIE KUBEŠOVÁ
sleý, vystřídaný Tommy ská demonstrace..
a
V druhém utkání dne Švédsko porazilo Kanadu
Sandsem. Po Sandsovi
KAREL IZB A
nastoupil Fabian a po 5:1.
K A N A D A — USA 5 : 0
dovolují . si oznámit, že něm přišli Beatlové . .
Chcete poslat peníze do ciziny své rodině
Derby zámořských týmů Kanady a U SA bývala
jejich sňatku bude požeh
nebo přátelům? N ebo snad jako dar či poukaz
Kdo na jejich místo? kdysi na světových šampionátech úplnou, hokejovou
náno v sobotu dne 12.
z jiného důvodu?
dubna 1969 v 11 hodin Obáváme se, že když to pochoutkou. To, co jsme však viděli v jediném
A ť máte jakýkoli důvod, doporučujeme, aby
dopoledne v kostele sv. (tak půjde dál, že to bu- utkání dne 20. 3., byla jen imitace hokeje. Pod svou
Jana v East Melbourne. ,de nezletilý neurotický úroveň hrající mužstvo Kanady zvítězilo nad slabý
ste nechali State Savings Bank plat za Vás v y 
mi hokejisty U SA 5: 0, po třetinách 1:0, 0 : 0 . a
Elsternwick,
duben 1969 trhán.
řídit . i . Poukazy touto formou jsou bezpečné,
jun 4 : 0.
(Dokončení referátu příště)
LETO VISKO
“ŠUM AVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU

R U M E L CO.

VALENTINO !

Zasílejte
peníze
do ciziny
bez obav

jednoduché a pohodlné. Zastavte se v některé
z filiálek "Státní’’ banky a informujte se u
jejího ředitele. Sdělí Vám ochotně všechny
podrobnosti.

The State
Savings Bank
óf Victoria

Dne 29. března 1969 -torna
byly. už 4 roky, co náš
navždy opustil náš milo
vaný manžel, tatínek, a
.dědeček p. JAROMÍR DANĚK
Nemůžeme zapomenout.
Kdož jste jej-'znali, prosí
me, vzpomeňte s nárpi.
■A. Dáňková
s dcerou Marií a vnučkou
Southport, Qld.

EDEN PARK ESTATE — W H I T T L E S E A
v blízké budoucnosti satelitní město Melbourne
VELKÉ P A R C E L Y O ROZiM!ĚRTJ 165’ x 528’
CENA $ 1.700 až $ 2.200 (maximum)
Vyčištěné .travnaté pastviny. Přívod elektr. proudu na náklad prodávají
cího, $ 350 deposit, splátky $ 8 týdně, úrok 6J%, splatno za 4 roky.
Parcely najdete takto: Z Prestonu jeďte po Plenty Rd. do Whitílesea,
potom pokračujte i míle po Wallan Rd., odbočte vlevo na Glenburnie.Sá.
a jeď te po ní 1£ míle. EDEN P A R K je na levé straně.
Volejte majiteli: 663-3706 nebo nechte zprávu na č. 63-4291, 870-1874.
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SPORT DOMA I V CIZINĚ

Provádíme veškeré práce optické
p ře s n ě , r y c h le

a

za le v n é

ceny

\

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

Karel Janovský hlásí ze Stockholmu:

Hokejové mistrovství světa
Světový "superšampionát” v ledním hokeji, kterého se na stockholmském Johaneshoyu stadiónu
poprvé účastní jen nejlepších 6 reprezentačních týmů (hrají systémem každý s každým dvakrát), má
skvělou úroveň a bude zřejmě zajímavý do posledních zápasů. Po nešťastné porážce čs. národního
mužstva se Švédy, při které "zaúřadovali’’ i rozhodčí, se už pomalu zdálo, že Sovětský svaz půjde
nezadržitelně za obhájením titulu mistra světa Mužstjvo SSSR však v dramatu, nemajícím snad obdo
by, prohrálo se skvěle hrajícím mužstvem Československa, které bylo ze strany hráčů i jakousi protisovětskou demonstrací, a tak Čechoslováci už m ají reálnou šanci na medaili. Jakého lesku však bu
de, to nám ukáiže teprve druhá polovina soutěže.
ČSR — K A N A D A 6 : 1
Je těžké přesně popsat atmosféru na stockholm
ském Johaneshovu stadiónu ve chvíli, kdy se v so
botu 15. března o 12,23 hod. překrásnou sportovní
halou nesou zvuky čs. stá,tni hymny, a na stožár v í
tězů stoupá poprvé čs. vlajka. Těch několik stovek
Čechoslováků, a ť již jsou to turisté či ti, co zůstali
v exilu, se snaží zpívat spolu, vidíš slzy v jejich
očích, — kdo z nich by v té chvíli nemyslel na svou
pokořenou vlast. A když pak dozní poslední zvuky
hymny, provolává celé s Čechoslováky tak sympatisující hlediště slávu vítězům, kterým se premiéra
zdařila skvěle:' porazili Kanaďany 6 :1 (po třetinách
1 :0, 2 :1 a 3 :0 ), což je po tamperském triumfu
8 : 0 z r. 1965 druhé největší vítězství čs. národního
mužstva nad reprezentanty kolébky ledního hokeje.
Ačkoli čs. hokejisté začali' zápas s Kanadou velm i
nervósně a v prvních 20 minutách, “ spálili” řadu v y 
ložených šancí, nelze jim upřít bojovnost (a to i ve
chvílích, kdy se jim nedařilo). K dyž si pak uvědo
mili, že jsou po všech stránkách lepší než Kanaďa
né (foruslařsky, technikou hole, přehledem), pomalu
se uklidňovali a od druhé třetiny začali hrát “ svou
Aru” . Pak už kotouč putoval z hole na hůl, reprezen
tanti javorového listu byli bez jakékoli šance na
úspěch. Hvězdou utkání byl bratislavský Nedoman
ský, jehož sóla celým kluzištěm přiváděla na 7.000
platících diváků do hokejového opojení. Ze všech
stran — i z kanadské — jsme okolo sebe slyšeli:
“ Ten by byl ozdobou i mužstev americko-kanadské
profesionální ligy!” A v čs. táboře panoval názor,
že Nedomanský zahrál v závěrečné třetině tak, jak
ho ještě nikdo na světovém šampionátu neviděl hrát.
VydržíJli mu forma na celé mistrovství, pak tento
šampionát může skončit pro Československo úspěš
ně. Václav Nedomanský. svým výkonem strhl celé
mužstvo k velkému a nadšenému výkonu a Kanaďa
né mohou být nakonec ještě rádi, že neprohráli
vyšším rozdílem. B yli na to zralí, i když někdy pře
háněli tvrdost, hráli nečistě a záludně.
Sled branek; Jiří Holík 1 : 0 (ve 14. minutě); Steve
K in g (za “ spolupráce” čs. brankáře Dzurilly, který
však pak chytal dobře) 1 : 1 (24. min.); Nedomanský
2 :1
(29. min.); Suchý 3 : 1, Ševčík 4: 1, Su
chý 5 : 1 a Horešovský 6:1. — Brankář Kanady

Wayne Stephenson zasahoval 35krát, Dzurilla 18krát.
Na lavici hanby si odpykali Kanaďané 10, Čecho
slováci (Jarda Holík 4, Horešovský 2) 6 minut. —
ČSR hrálo v sestavě; Dzurilla, - Maehač, Suchý, Horešavský, Pospíšil, - Ševčík, Golonka, Jiřík, - Nedomanský, Černý, Farda, - Holík Jaroslav, Holík Jiří,
Hrbatý. — švédští rozhodčí: Dahllberg a Wiking trpě
li ve většině případů záludnou hru Kanaďanů, Če
choslovákům neuznali jeden gól, (prý byl hráč v
brankovišti), naopak Kanaďané jim vytýkají, že dru
há branka ČSR byla prý vstřelena po předchozím
postavení mimo hru.
V zahajovacím dní světového šampionátu porazili
Švédové, tak trochu s dávkou štěstí, v některých fá 
zích hry rovnocenné Finy 6 : 3 a SSSR zdolal hoke
jisty U SA 17 :2.

ČSR — USA “JEN” 8 : 3
V neděli 16. března se čs. hokejistům valně nedal
řilo. Stříleli na americkou branku jak vojáci u Verdunu, ale byly to střely nepřesné, které stačil v mno
ha případech golman U SA Mike Curran krýt. V y 
hráli pouze 8 : 3, takže velká sláva v čs. táboře ne
byla. Čechoslováci nebrali utkání docela vážně, ne
hráli naplno a hlavně špatně bránili. Jelikož nemohli
pro zranění nastoupit Jaroslav Jiřík (v 1. třetině zá
pasu s Kanadou mu soupeř pohmoždil zápěstí) a ne
hrál ani Jiří H olík (potlučen v obličeji), vystřídal
trenér Jaroslav Pitner všechny hráče, které měl k
disposicí, tedy i např. jihlavského obránce Bedná
ře (debutant v mužstvu), i útočníka Jihlavy Augu
stu a v brance později nahradil Dzurillu pardubic
ký Lacký. — Třetiny: 2 :1, 4 : 2 a 2 : 0. — Góly ČSR:
Nedomanský a Jaroslav Holík po 2: Farda, Suchy
Hrbatý a Golonka po jednom.
Šlágrem druhého dne bojů byl zápas SSSR — švéd
sko, ve kterém hokejisté Tre Kronor potvrdili, že do
vedou na “ Husáky” zahrát. Předvedli skvělý výkon,
1 přesto, že podlehli mužstvu SSSR 2 :4. M ěli však
v zápase velkou smůlu a navíc je poškodila americ
ko-kanadská dvojice rozhodčích Joyal - Trumple. V
19. minutě 2. třetiny jel švédský útočník Stemer
sám na sovětskou branku, byl však ze zadu v gólo
vé pozici podtržen sovětským obráncem Lutčenkovem, takže rozhodčí měli pískat penaltu. Místo toho
však provinilce poslali na 2 minuty na trestnou la
vici, a tak mužstvo značně poškodili. To vše se udá
lo za stavu 2:2, tedy .ve velm i důležité chvíli. V y
čerpaní a rozezlení švédové v poslední třetině “ ka
Slovenské týmy, které v posledních dvou sezó pitulovali” a prohráli ieště 2 :4.
Kanadské hokejové národní mužstvo získalo prvé
nách hrají v 1. čs. fotbalové lize tak významnou
roli, se nyní prosadily i na. mezinárodní s c é n ě 2 body. Porazilo Finy 5:1. Kdo zápas neviděl, mohl
Po mužstvu Slovana Bratislava, které vyřadilo by se podle výsledku domnívat, že byl jednostran
AC Torino a kvalifikovalo se do semifinále soutě nou záležitostí Kanaďanů. Chyba lávky. Ještě 4 m i
že “ držitelů trofejí” , dosáhl ještě většího úspěchu nuty před koncem střetnutí prohrávali Finové jen
Spartak Trnava. Po “ hubeném” vítězství doma nad 1:'2 a zle soupeři zatápěli. K dyž však starý lišák
řéckým přeborníkem A E K Atény 2 :1 uhrála Trna kanadského týmu Roger Bourbonais vstřelil v 17.
va na horké půdě v Aténách remisu 1: 1, a postou minutě poslední třetiny třetí gól, nastal na kluzišti
p l a do semifinále nej slavnější evropské . soutěže úpláý tanec Kanaďanů. Tak velkou radost měli z
^Poháru mistrů evropských zemí.
Tento úspěch se gólu, který jim prakticky přinesl prvé vítězství.
Ž čs. týmů podařil pouze pražské Dukle, která pak Deprimovaní Finové dostali pak ještě 2 branky.
FINSKO — ČSR 4 : 7
však (na jaře 1967) byla vyřazena Glasgow Celtic.
Bude Trnava úspěšnější? Dne 22. března bylo pro
Finové se rok od roku lepší. A tak čs. hokejisté
vedeno rozlosování, dle něhož se Trnava utká v se vědomi si této skutečnosti, hráli proti nim od Samé
mifinále s mužstvem A jax Amsterdam (který porazil ho začátku naplno, a v prvních dvou třetinách po
ve třetím střetnutí na neutrální půdě v Paříži v na dali výborný výkon. V závěrečné třetině však ka
staveném čase Benficu Lisabon 3 : 0) a obhájce tro nadští sudí Joual a Vailancourt pískali až příliš dipfeje Manchester United (vyřadil Rapid Vídeň 3 : 0 íomaticky, Čechoslováci hráli dvakrát 3 na 5 Finů,
a 0 : 0) se utká s AC Milanem (doma hrál s Glasgow a-tak pochopitelně ■bylo čs. mužstvo vyvedeno ze své
Celtic 0:0, vyhrál však v Glasgově 1: 0) .
koncepce hry, založené na rychlém přechodu z obra
Trnava produkovala i v Aténách útočnou kopanou. ny do útoku.
: V prvním poločase měla i zde velkou převahu, kte
Střetnutí vypadalo na debakl Finů, ale přece se
rá byla korunována .ve 22. minutě Švédovou bran tak nestalo. Místo aby rozhodčí na počátku závě
kou. Naopak A E K propásl několik vyložených šan rečné třetiny za stavu 7 :' 2 pro ČSR uznali osmou re
cí. Po změně stran převzali řečtí fotbalisté inicia gulérní branku ČSR, vyloučili Fardu a od té doby
tivu, mocně útopili, á'le výsledkem tohoto jejich . (45. minuty) se Už čs. hokejisté nemohli dostat do
zcufalého náporu byl 13 minut před koncem jen i tempa. Hrdinou zápasu byl brněnský obránce Mavyrovnávací gól;
. ' .
‘ chač, který nejen skvěle bránil, ale vsítil Finům 3

Trnava v semifinále

M . C HRPA
Optical Service
::

Fotbalová liga

::

Jarní premiéra 1. čs. fotbalové ligy ročníku 196869 naznačila, že v cizím prostředí se bude týmům
těžko vyhrávat. Poprvé v sezóně vůbec si totiž žád
né z hostujících mužstev nedokázalo přivést ze- své
cesty bod. Prvý ligový gól 1969 dal mistr Spartak.
Trnava, který (vzhledem k utkání PMEZ v A té
nách) v předehraném zápase porazil v I. kola jará.
(celkově 14.) většinu střetnutí se jen bránící muž
stvo Teplic góly Švece a Farkaše 2 :0 a udržuje si
náležitý bodový odstup od dalších týmů.
Střelecké hody mělo na 20.00 diváků na Tehelnom poli v Bratislavě, kde domácí Slovan de
klasoval Slavii 4 : 0. A jelikož Slavii bylý na protest
B. Bystrice znovu odebrány body z posledního kola
podzimu (zápas vyhrála B. Bystrica 4 :0, avšak v
utkání bylo vystřídáno více hráčů než je dovoleno, a
tak napřed bylo červenobílým přiřknuto kontumační
vítězství 3 :'. 0, nyní však bylo rozhodnuto, že body
nedostane ani jeden z nich). A tak pražská. Slavia
bude mít asi co dělat, aby se zachránila v 1. lize.
Z pražských týmů měla nejlepší jarní start Spar
ta, která doma porazila — b y ť i jen Kvašňákovou
brankou z pokutového kopu — Inter Bratislava 1: 0.
— Pražskou Duklu porazil v B. Bystrici prakticky
jeden muž — Petráš, kterému se podařil hattrick
(B. Bystrica vyhrála 3 : 1 ) . — Se slovenskými tý
my udržuje krok Baník Ostrava. “ Na Bazalech”
porazil gólem Juengra Žilinu 1 : 0 více než zaslouže
ně. — Fotbalisté Pardubic byli v Košicích s místní
Lokomotivou ( 0 : 2 ) bez šance na čestný výsledek a
druhé mužstvo Košic VSS ponechalo body v Tren
číně, kde prohrálo 1:3.
Tabulka po 14. kole: 1. Trnava 21 bodů, score
26:10; 2. Slovan Bratislava, 3. Ostrava (po 17 b.);
4 . Trenčín, 5. Lok. Košice (po 16 b.): 6. Dukla Pra
ha 15 b.; 7. Sparta Praha 14 b.; 8. VSS Košice, 9.
Pardubice (po 13 b .); 10. Inter Bratislava, 11. Tep
lice (po 12 b.); 12. B. Bystrica, 13. Žilina (po 10
b .); 14. Slavia Praha 8 bodů, score 7 :22.
moc hezké branky. Trenér Finů Čechoslovák Gusta
Bubník řekl, že Finové prohráli vysoko proto, že ne
poslechli jeho rad, aby finská křídla kryla českoslo
venská, navíc prý Finům “zaspala” několikrát obra
na. — Branky ČSR: Maehač 3, Nedomanský 2, po
jedné pak Suchý a Jiří Holík. — Střely na branku
35 : 18 pro ČSR. Vyloučení: 18 minut si na lavici
hanby odpykali Čechoslováci, 6 Finové.
Proti sovětským hokejistům si nesmí žádný tým
— chceli mít naději na úspěch — dovolit na počát
ku zápasu sebemenší chybičku, neboť Rusové jí do
vedou náležitě využít. A pak už “ sovětská mašina”
se rozjede na plné obrátky. To pocítili i Kanaďané,
kteří na počátku 6. minuty dostali z hole Vikulova
po hrubé chybě zádáků ( v době, kdy sovětské muž
stvo letmo střídalo) prvou branku; Sověty dokázaly
využít momentálního rozpoložení kanadského muž
stva a v rozpětí 58 vteřin dali Kanaďanům 3 góly a
zápas se stal už nezajímavý. Skončil vítězstvím
SSSR 7 : 1, po třetinách 5:1, 2 : 0 a 0:0. — Výkon
hokejistů U SA se zlepšil, přesto podlehli Švédům
2 : 8.
(Pokračování na straně 9)
HLAS

j

ROČNÍ
:

DOMOVA
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Řídí redakční k>--m
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 312)
Telefon: 42-5980
PŘEDPLATNÉ:

(Austr.) S 5.-, jed*. 4Uv?
výtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAM O Ř Í: lodí za přibližn* toteu
předplatné, tj.-austr. nebo N Z #5.-, £stg S/5/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemí sdělíme na pořMáal

obHúam.

