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Číslo 9.

Dr. Gustav Husák v čele Komunistické strany Československa

Pád Alexandra Dubčeka

V národě, v jehož povědomí stále tak velkou
roli hrají spíš porážky, kapitulace; jvětolomnosti
a;zrady—^-kostnické, lipanšké, bělohorské, mni
chovské a ty ostatní — než vítězství, a spíš ví
tězství morální neiž vzepětí hmotné síly, v ná
rodě, který svou vůli k životu čerpá spíš z re
zistence než z expanze a který ke svým národ
ním rekům úporně odmítá počítat dobyvatele,
utlačoivatele a kořistníky, v takovém národě má
odvěké dilema bázně a odvahy, kapitulace a od
poru, přizpůsobenectví a nasvémstání patrně vět- :
ší specifickou váhu než leckde jinde. . Hlubo- ■
ká mravní krize, jež započala importem Stalini-:
srnu, zhrůzněla v době politických procesů, pro- ■
valila se otřesem kvazihodnot v roce šestapadesátém,- prošla peripetiemi novotnovského reži
mu, vedla k polednové obrodě a po obdivuhod
ném srpnovém yzepjetí morální*1síly národa pro
bíhá do dneška, není ještě zdaleka překonána.
Tím nebezpečnější by bylo bolestínství, tím ví
ce bude stále zapotřebí té "nejpodivuhodnější
lidské ctnosti — odvahy’’.

17. duben, den kdy se konalo zasedání pléna ústředního výboru Komuni kým a tím i protikomuni
stické strany Československa, se dostavil s očekávanými důsledky. Alexandr stickým projevům.”
"Všichni jsme povinni
Dubček byl zbaven vedení strany. Na jeho místo se vedral ctižádostivý vůd
ce Komunistické strany Slovenska dr. Gustav Husák. Počet členů presidia s plnou vážností si uvě
ústředního výboru byl snížen na jedenáct. Smrkovský přestal být členem po domit, . . . jaký ohlas
litbyra a Dubček sám je pouhým členem. Zdá se, že pád Alexandra Dubče mají tyto události i v
socialistic
ka bude pozvolný. Nakonec je v zájmu sovětů, aby Dubček byl nucen asi sousedních
stovat při potlačování reforem, které zavedl- Odejde, aě vykoná svoji úlohu kých zemích. . .”
příslovečného mouřenína. Je symbolické, že jedním z jeho posledních činů
"M oh li jste si přečíst
Ivan Bystřina v Listech z 3. dubna 1969
v úřadě generálního tajemníka strany bylo zavedení cenzury a osobní čistka v Rudém právu, jaké
mezi rebelujícími novinářů
znepokojení vyvolaly ty
obča to události v Sovětském
N ad Československem žily zavléci Českosloven československým
se v uplynulých dnech sko d o imperialistického nům v podobném tónu. svazu. Je nesporné, že to,
M luvě o protisovět- <;o se odehrálo, . . . je ne
rozhostilo protektorátní tábora.
Dnešní generální tajemník Komunistické strany'
M ějm e pro něho p o  ských bouřích koncem jen důvodem k oprávně Československa dr. Gustav Husák byl vězněn v době
ticho.
Jedině studenti na a- chopení. Byl nucen udě března, jichž se podle ným diplomatickým pro ‘ kultu osobnosti” jako buržoazní nacionalista. Jestli
kademicfcé půdě Karlovy lat takové politické sal úředního přiznání spon testům, ale i velmi váž že toto by býval byl jeho jediný zločin, pak bychom
university a v jiných mě to, že každý musil vědět, tánně zúčastnilo přes půl ným způsobem negativně dnes mohli připustit, že byl asi vězněn právem, dívám e-li se na minulost očima pravověm ého stalince.
stech zvedli hlasy k pro že mu kdosi tento projev miliónu občanů, přiznal: ovlivnilo postup norma
Dr. Husák je dnes představován jako pravý reállizace
jak
uvnitř
naší
ze
"Nemůžeme
zastírat,
nařídil. A každý také ví,
testu.
politik, muž, který ví, co může a co nemůže, co se
mě,
tak
v
našich
vzájem
že
při
těchto
událostech
V akademické stávce, kdo to byl.
smí a nesmí. Jeho politická kariéra po propuštění z
která prý byla špatně
Ještě před svým pá došlo k vážným antiso- ných vztazích s našimi vězení a politické rehabilitaci je sice poměrně krát
zorganizována, protesto dem mluvil Dubček k ivětským, protisocialistic- (Pokračování na str. 2) ká, ale stojí za to, abychom se nad n í zamyslili. Není
třeba debatovat o tom, že Komunistická strana Slo
vali proti znovuzavedení
venska byla po válce stranou ve straně a že v- ní
Přestanou,
už
manévry
kolem
Československa?
cenzury a omezování okvetly “buržoazně-naeionalistické” a někdy přímo separaťistické tendence. Slovenští ministři a náměstci
sobníoh svobod.
ministrů měli výkonnou pravomoc v historických ze
Není to braní se slo
mích a na Slovensku, ale byli to slovenští pověřanci,
vy, když řekneme, že to
kteří na Slovensku skutečně .vládli. Předůnoroví slo
. byl čistě akademický pro
venští komunisté mají největší podíl na dnešním vý
"Podle
plánu
bojové
přípravy
útvarů
a
štábů
spojených
ozbrojených
sil
test. Příznačné bylo, že
voji Československa. .
zemí signatářů Varšavské smlouvy začalo |v posledních dnech března t. r.
Gustav Husák patřil k této stranické elitě s nacio
mlčely odbory.
Nezbývá nám než se společné cvičení nazvané Vesna 69. Cvičení probíhá na území Polska, NDR nalistickými tendencemi. Zdá se také, že ani léta “dea Československa. Zúčastňují se ho štáby, svazky a útvary spojovacích vojsk formisimi” a osobní persekuce ho nijak nezměnila.
dívat s obavami na nad
Je příliš brzo se dohadovat, do jaké míry. se, dr. Hu
cházející květnová výro Sovětské armády, ČSLA, Národní lidové armády NDR a vojska PLR. Cvi sák zavázal vedoucím Komunistické strany Sovětské
čení
řídí
zástupce;
M
N
O
,
náčelník
gen.
štábu
vojska
PLR
divizní
generál
Bo
čí. Vedení Komunistické
ho svážu. Že se zavázal, o tom není pochyb, jako ne
strany Československa si leslav Chocha. Cílem cvičení je upevnit součinnost štábů a útvarů v organi lze pochybovat o tom, že slovenské separatistické ,
tendence sehrály velkou’ úlohu v dnešní česko-slojistě uvědomuje výbuš- zaci a vedení bojové činnosti ve složitých podmínkách soudobého boje a
vensíké tragedii. Stačí jenom letm o přeHédhtíut, jak
ro|vněž
posílit
spolupráci
a
přátelství
armád
zemí
Varšavské
smlouvy.’’
nost dnešní situace.
se měnila politická atmosféra v Čechách a na Slo
armád států vensku v uplynulých deseti, dvanácti letech ,,
V tomto stručném o- civilní, politické, a do manévry
Josef Smrkovský byl
první, který vykonal ve známení tiskového mluv staneme se blíže k sku Varšavského paktu na
Na počátku bylo slovo, a ,to slovo promluvil. Chruš- ’
řejné. pokání, které na čího ministerstva národ tečnému účelu manévrů. československém území, čov, když napadl Stalinův režim. Nikdo nemluvil pro-,
ti Stalinovi a jeho čase ohnivěji a odvážněji než slo
něm bylo patrně vynu ní obrany ČSSR, které
Sovětská armáda se které "náhodou’ ’ oficiel
venští komunisté. To v době, kdy se v historických
ně
končily,
když
začína
ceno. V e svém projevu otisklo s dvoudenním "cvičí’’ na území evrop
zemích teprve šikovala avantgarda, “reformis-tů” .
lo
zasedání
pléna
ústřed
zpožděním
Rudé
právo,
napadl "pravicové protiských. satelitů téměř ne
Domníváme se, že je přímá souvislost mezi činností
sovětské a protistátní ele Istačí zaměnit jen pár vo přetržitě už dvanáct mě ního výboru KSČ, které Gustava Husáka a pádem Alexandra Dubčeka. “ Dub- .
menty” , které prý se sna jenských výrazů za názvy síců a po celou tu dobu se pak na odstranění čekovci” na Slovensku ovládli stranický aparát dlouho předtím, než byl Antonín Novotný přinucen ab
si v rámci úkolu udržet Dubčéka, tuhé cenzuře a dikovat. Když byl přinucen odejít, byl v, čele Komu
dalších
požadovaných
impérium vždycky na
nistické sitrany Slovenska poměrně neznámý, ale prů
chází "v složitých p od  změnách "usneslo” (prý bojný Alexandr Dubček, který přenesl své sídlo do
Prahy. Dr. Husák se stal vedoucím slovenským, ‘ko
Ke změnám v předsednictvu ústředního výboru mínkách soudobého (p o většinou 183 : 5).
munistou, i když neměl hned totu funkci Oficielně'.
KSČ dodáváme několik podrobností:
Zákrok sovětské armá Po určitou dobu jeho. politika a politické ambice ne
Z dřívějších 21 členů ztratilo svá místa v nejmoc litického) boje” své úko
nějším vládním orgánu československá 12 členů. Nej- ly dílčí.
dy - politickým tlakem byly zřejmé. Těžiště reformního hnutí -se- přestěfee-valo do Prahy s Alexandrem Dubčekem.
’
známéjším mezi těmi “zatracenými”
byl ovšem
Tentokrát byla jejím nebo mocí - se v Praze
Smrkovský (který však zatím zůstal místopředsedou
Když
dr.
Husák
zjdědil
po
Dubčekovi
Komunistic
federálního parlamentu). Dalším je předseda, vlivné cílem už příliš dlouho a Bratislavě očekával a kou stranu Slovenska, nastalo postupně ochlazování
ho Městského výboru KS v Praze Bohumil Šimon. odkládaná "náprava” ve vedoucí čs .'komunisté se “ reformistického” zápalu na Slovensku. V pozdních :
Novými členy předsednictva se stali Colotka a před vedení
československé jej snažili odvrátit nebo měsících loňského roku bylo nashromážděno dosta
seda ÚRO Poláček, členy presidia je těchto 11 osob: komunistické strany. D e alespoň oddálit. Tak je tek informací o tom, jak Husákovo vedeni se snažilo
Ludvík Svoboda, Gustav Husák, Dubček, Černík,
oddělit Slováky od kacířských Čechů, které vedl Slo
Štrougaí, Sádovský (který se stane generálním sek monstrace po vítězství nutno se dívat například vák. Nebyla to ani železná ani sametová opona; již
retářem Komunistické strany Slovenska), předseda čs. hokejistů nad sovět na putovápí presidenta se. Komunistická strana Slovenska snažila postavit od
Národní fronty Erban, V. Bíl’ak, Piller, Colotka a ským
mužstvem byly Svobody po čs. vojen Čadcy po Bratislavu. Byla to kombmaee, v níž osob
Poláček.
vhodnou, příležitostí k ských posádkách, nej ní jmenování ve stranickém aparátu KSS se snoubi
Dubček ztratil i svoji práci v sekretariátu strany,
la s nátlakem na odbojné představitele “sdělovacích
kde měl výslovně na starosti kontrolu nad stranic zákroku. Kdyby bývalo prve poblíž západních prostředků” a s technickým bojkotem inform ací o /
kými organizacemi, jakož i záležitosti obrany a bez té nebylo,, použil by se hranic, později též jinde politickém a hospodářském refoímismu v historic
pečnosti. Má se stát předsedou federálního parla důvod jiný.
včetně Slovenska, a při kých zemích.
mentu, kde vystřídá Colotíku, který se vrátí k původ
Ž e vzala řešení "če tom nápadné zdůrazňo i 28. říjen 1968 viděl utvoření česko-slo-venské fede
nímu určení, k místopředsednictví vlády. Důležitou
race v rámci Československé republiky. Nikdo nefunkci sekretáře ÚV pro zahraniční věci má nyní skoslovenského případu’ ’ vání, že ie českosloven |
(Pokračování- na straně 2.)
ská
armáda
plně
připra
Vasil Bííak. Sekretariát ÚV opustil Jiří Sekera, kte do rukou opět sovětská
rý současně ztratil místo šéfredaktora Rudého práva armáda, svědčí několik vena udržet spolu s orgá j
Published by F. Váňa,
a byl odsunut na místo redaktora Hospodářských no detailů z posledních u- ny čs. Veřejné bezpečno
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121.
vin. Sekeroví zástupci v ústředním orgánu strany —
i
Printers: “Unification” Pty. Ltd;
sti pořádek v zemi.
Emil Šíp a Zdislav Šulc — už svá místa ‘'uvolnili” dálostí v Československu,
j
497 Collins St., Melbourne, Víc.
které vyvrcholily dalšími (Pokračování na straně 2)
několik dní před ním.

GUSTAV HUSÁK
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Pád Alexandra Dubčeka
(Pokračování se str. 1) vysokou politickou cenu, komunismus a vede k a- politicky a ekonomicky

sousedními socialistický a to zdržením pozitivní
mi zeměmi, zejména se ho řešení aktuálních a
Sovětským svazem.’’
naléhavých
otázek . . .
Dubček ovšem nemohl Myslím, žé budeme prav
říci, že normalizace. zna dě nejblíž, když řekne
mená prostě ' sovětizáci, me,^ že se potvrdilo to,
a že: to byla sovětská in na co jsme už loni nejed
vaze loňského srpna, kte nou upozorňovali, a co
rá vytvořila tak nesnesi někteří
stále nechtěli
telné ovzduší,, že se z chápat: že u nás existo
projévu
sportovního valy a existují antisovětnadšení lavinovitě vyvi ské a antisocialistické sí
nula pro.tisovětská de ly, nálady, tendence .
"Jejich cesta vede k
monstrace- Nikdo to ji
stě neví lépe než Dub- tragickým následkům a
ček.
stojí jako překážka uJsa neocenitelným za pevňování kurzu na ujatcem.
komunistické skutečňování polednové
strany, je nucen schvalo politiky.”
"Antisovětismus . pře
vat opatření oněch po
věstných deseti "rehabili devším jako platforma
tovaných” mužů, vede otevírá prostor pro antiných stalinisty Husákem,
Indrou, Štrougalem a
Kolderem.
Dubček vykreslil če (Pokračování se str. 1)
Vrchní velitel čs. bran
skoslovenským občanům
né moci Svoboda, dopro
chmurnou budoucnost:
"Je smutnou skutečno vázený většinou "vedou
stí, že za tyto poslední u- cího kádru” strany a stá
dálosti zase zaplatíme tu, začal svou "inspekci’’

vanturismu a k vandali
smu a je v přímém proti
kladu se socialistickou
demokracií, o
kterou
nám jde, je brzdou její
ho uplatňování.’’
Českoslovenští stalinisté si dnes drží Dubčeka
v ústředním výboru stra
ny, aby i jeho jméno se
objevilo na připravova
ných dekretech a "opat
řeních” .
Proto to byl Dubček,
který pravil:
"Stále žijeme v situaci,
kdy pseudoradikalistický
postup některých lidí ha
zarduje se stavem u nás
v republice . . . Kdyby se
tyto, tendence měly dále
stupňovat, vedlo by to

nevyhnutelně k rozvratu,
což v žádném případě
nemůžeme připustit . . .’ ’
"Vláda v důsledku ně
kolikaletého
neefektiv
ního vývoje, který se ne
podařilo zastavit, bude
muset přijmout řadu roz
hodných a v mnoha smě
rech i nepopulárních opatření k jejímu řešení.”
Pokyny a směrnice k
provádění těchto opatře
ní si jistě přivezl dr.' Hu
sák z Moskvy,' kam se
vypravil krátce po svém
povýšení na vůdce stra
ny, údajně na schůzi čle
nů' komunistické Rady
vzájemné
hospodářské
pomoci - Comeconu.

Zásah ozbrojených sil

POTLESK RUDÉ ARMÁDĚ
Zahraniční korespondenti hlásili v minulých dnech
malý, ale pro situaci typický detail ze zasedání CO
MECONu v Moskvě. Když ve svém projevu sovětský
delegát vyzdvihoval nezměrné zásluhy Rudé armády
na loňském potlačení kontrarevoluce v Českosloven
sku, vypukl velký potlesk shromážděných delegátů.
Jen vůdce rumunské delegace Ceaucescu seděl ne
pohnutě, netleskal. Gustav Husák naproti tomu jen
vteřinku viditelně zaváhal a pak se přidal k potlesku
ostatních.

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

W ardale Painting Service
MAJITEL J. MELIH
61 Wardale Rd., Springvale Sth., Vic., 3172
telefon (po 6, hod. večer): 546-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

V ÍT E, ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z AUSTRÁLIE D O V ÍD N Ě A ZPĚT
i Z A Z V L Á Š Ť SNÍŽENÉ JÍZD N É $ 821.40,
lve skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob <
, čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné
informace
otíhotně sdělí

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Colliňs St. (roh Elizabeth St.)
Melboúrne, Vic., 3000
Telefon 63-4001, 63-4002

31. března, tedy v době,
kdy už bylo řešení doce
la v rukách sovětských
armádních velitelů. So
větský ministr války už
si tehdy - uprostřed vše
ho zaneprázdnění s ar
mádním manévrováním udělal desetidenní "o kénko’’ , aby
navštívil
centrální skupinu Vojsk
(jak Se v Moskvě říká
okupačním vojskům v
Československu). S ním
přiletěla i početná sku
pina generálů á důstoj
níků generálního štábu
ozbrojených sil SSSR.
Jako spojka k politické
mu vedení byl v Praze k
dispozici náměstek so
větského ministra zahra
ničí Semjonov.
I československé novi
ny pak hlásily, že se mar
šál Grečko příliš nezdr
žoval v Milovicích nebo
v Olomouci, ale zato měl
čas k rozhovorům s tak
zprofanovanými nevojáky, jakými jsou Strougal,
Kempný, Bíl’ak a další i
s vojáky (Bedřich, Kodaj aj.).
Dne 2. dubna pak tlu
močil (za doprovodu ve
litele centrální skupiny
vojsk A. Majorova, ná
městka M Z V SSSR Semjonova
a velvyslance
Červoněnka) na Praž
ském hradě . Svobodovi,
Dubčekovi a Černíkovi
ultimatum: bud’ dobro
volné podřízení se vede
ní čs. komunistické stra
ny sovětům, nebo vojen
ský zákrok. Rudé právo
referovalo
3.
dubna
stručně: "Rozhovor se
týkal otázek souvisících
s posledními událostmi,
které se dotýkají čs. sovětských vztahů” .

Potřebný důraz
na
pronesená slova obstará
valy zmíněné manévry
čtyř armád Varšavského
paktu, které probíhaly v
době od 30. března do 4.
dubna. Náčelník generál
ního štábu Čs. lidové
armády generálporučík
Rusov hlásil po jejich ukončení j (Rudé právo 8.
4 .), že "úkoly uložené
účastníkům
cvičení. . .
byly cvičícími štáby a
spojovacími útvary úspěšně splněny’’.
Tehdy už bylo Grečkovi asi zřejmé, že se Ú V
KSČ plně podvoluje, ale
aby o tom nezbyly napro
sto žádné pochyby, ozná
mil konání dalších "ma
névrů” : začaly 14. dubna
a oficielně skončily za
tři dny, tedy právě v
předvečer zasedání ústředního výboru KSČ.
Manévrování minulých
týdnů bylo ještě kombi
nováno psychologickou
vojnou, k níž se dají při
číst zprávy o podstatném
zvýšení síly okupačních
armád v Československu
(tuto zprávu Českoslo
venská tisková kancelář
sama hlásila, ale za dvě
hodiny jí bez vysvědení
odvolala), o vyhlášen:
stanného práva v zemi
o rozšiřovaných pově
stech o jednání Husáka
se sovětskými vůdci, aby
dostalo Československo
zvláštní formu plného
spoj ení
se Sovětským
svazem atd.
Protože je v přítomné
době vliv armády na ří
zení Sovětského svazu
značný, dá se říci toto:
můžeme se přesvědčit
dost spolehlivě, zda je
SSSR s řešením situace
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Gustav Husák
(Pokračování se strany 1.)
'
v
mohl být více potěšen než dr. Husák. Dávný sen
Slováků o “rovnoprávnosti” se zdál být naplněn.
Otázka je : za jakou cenu? Dirvide et impera, rozděl
a vládni, je prastaré heslo. A účinné. Československá
federace zajistila Sovětskému svazu vítanou možnost
rozdělit a panovat. V očích slovenského nacionaiisty,
jakým je dr. Husák, je federace nepochybný přínos a
splnění snů. M y bychom ..se však měli ptát, je-li to
přínos pro Československo.
Souhlas sovětů s federací Československa byla vábnička, kouzelná flétna, jíž podlehli Husák a jemu po
dobní romantikové. Jsme přesvědčeni, že dr. Husák
si není vědom, nebo nebyl vědom, s čím hazarduje.
Jeho “ buržoazní nacionalismus” , jeho podvědomý se
paratismus nahrál Moskvě do ruky v okamžiku, kdy.
hrozila krize prvého řádu uvnitř sovětského bloku.
Ve svém zahajovacím projevu k Čechům a Slová
kům Gustav Husák řekl, že hlavním úkolem Komu
nistické strany Československa bude zabránit občan
ské válce nebo další intervenci armád Varšavského
paktu. Jak realistické je toto myšlení, když si uvědo
míme skutečnosti? Občanská válka může.nastat teh
dy, když občané jednoho státu jsou tak beznadějně
rozděleni ve svém politickém přesvědčení, že nic ji
ného než nahé zbraně mohou rozhodnout. Je tomu
tak v Československu? Jistěže není. Husák je tu obě
tí svých separaířstiokých choutek. Není možné si
představit občanskou válku v Československu, když
je zřejmé, že Češi a Slováci nenávidí téhož nepří
tele — Sovětský svaz. Husákova “občanská válka”
je absurdní. Znamenala by povstání obyvatelstva
proti vládě, proti policii, proti armádě. Víme, že ar
máda je nespolehlivá.’ Maršál Grečko to alespoň na
značil. Policie je nespolehlivá. Hokejové demonstra
ce to prokázaly.
. Další intervence Varšavského paktu? Znamenalo,
by to další zhoršení situace, která už dnes je horší
než zlá. Jednotky sovětské okupační armády jsou v
Československu, a jsou tam natrvalo. Husákova “ dal
ší intervence” může znamenat, jenom zvýšení posá
dek a příliv sovětské policie. Může počet policistů
změnit cítění občanů porobené země?
Bojím e se, že dr. Husák je jenom loutka. Sovětský
svaz má dnes obrovské problémy na Obou stranáchkomunistické hranice. Ve srovnání s konfliktem s
Rudou Čínou je Československo malá episoda, která
dokazuje, ja k vláda Sovětského svazu ve východní a
střední Evropě závisí na vojenské moci.
Sovětský svaz b yl vždycky bojovníkem za svobodu
národů, pokud to nezáviselo na politických cílech
dogmatického internacionalismu. Je to smutné, že
slovenské nacionalistické vášně se přihodily zrovna
tehdy, kdy Gustav Husák se rozhodl podříznout po
litický krk Dubčekovi. Muže to být náhoda, ale tako
vé náhody se často nestávají.
Dr. Husák nebude tak omezený stalinista jako byl
Antonín Novotný. Ale dr. Husák má na krku. kámen.
Sovětské vedení nikdy nezapomene zdůraznit, že se
dr. Husák dostal na vrchol m oci díky sovětům. Sově
ty také nezapomenou zdůraznit, že slovenský satrapa
dosedl na československý trůn jénom zásluhou sovět
ské branné moci.
jun
JEDNOTLIVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA”
můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAIDE:
G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
BŘISBANE: .......
Golden Prague Delicatessen, 352: Brunswick Street,
Fortitude Valley.
MELBOÚRNE:
Novinový stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flinders St. (proti Čommonwealth Bank), City
McGilTs Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
ti GPO)
\
Vfflage Belle Newsagency, 161 Ačland Street, St.
Kilda
’
SYDNEY:
Porter & Co., Newsagency, 203 a ' Castlereagh St..
Sydney - City
MALA’s Delicatessen, 203 H ay,Street, Sydney-Hay-.
market.
Kiss-Eddy’s Restaurant, 274 Victoria St., Kings Cross’
PŘI CESTĚ D O PRÁ- jeden z posrpnových čs.
ce svým autem srazil se přistěhovalců do Austrá
s protijedoucím vozem lie, 30letý Bohumír A dá
v ČSSR plně spokojen.. mek z Orange v N SW . a
Manévry v Českosloven byl na místě zabit. Zane
sku a v jeho okolí pak chal manželku a 5letou
přestanou.
-sv- dcerku.
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- 3N ajväčší budúci sociologicky problém Slovenska

Cigánska problematika

— ČTK ohlásila rozhod žé “ část příčin, p ro, kteié Karel Josef Beneš (Rod
nutí ministerstva národní še nemůže svolat celostát ný hlas, past, Kouzelný
obrany, jím ž byl suspen ní sjezd spisovatelů, se dům, Uloupený život aj.).
Českého
dován plukovník Emil Zá- vztahuje i na svolání ná — Předsedou
Napriek mnohým snahám režimu o rozlústenie pálčivej cigánskej proble
protifašistických
topek pro “podezření z rodních sjezdů”, avšak svazu
matiky nie je jej' riešénie ešte stále v dohl’ade. Neustále rastú|ÍLim počtom;
bojovníků
byl
zvolal
prof.
“nevyhnutelné.
vnitřní
rozšiřováni nepravdivých
zpráv a pro chování, kte svazové problémy” přece dr. František Bláha a ge Cigánov sa nástojčivosť téjto otázky n a tď k o zváčšila, že Boris Bútor v Bu
ré je v rozporu se závaz nutí k svolání mimořádné nerálním tajemníkem dr. de z 5. marca napísal: "Istý sociolog, ktorý si neželá b y ť menovaný, mi před
nými příkazy ministéřstva konference, na níž by se Jan Svatopiech. Předse časom povedál: " O 10 - 15 rokov budu najvačším sociologickým problémomzvolily nové slovenské or dou federálního ÚV čs.
národní obrany” .
protifašistických Slovenska — Cigání. Mám opostatnené obavy, (že ho nebudeme ■vediěť *vy-“;
gány. Hned druhý den svazu
— Práce z 9. 4. uveřejnila však rozhodl ani- tuto kon bojovníků byl zvolen do riešiť . . . ”
stížnost čtenáře, jehož do ferenci nekonat “pro stej cent dr. Samuel Falťan,
V poslednom čase si védúci činitelia vel’a sl’ubujú od novo sa utvárajúpis z ciziny byl na celnici né příčiny, pro které se místopředsedy prof. dr. F.
otevřen, opatřen úředním nekoná celostátní a český Bláha a M. Hrušovský a cej organizácie Cigánov samých. Ministerstvo vnútra schválilo v decembri;
razítkem a přclepen lepí zakládající sjezd” .
gener. tajemníkem J. Hu 1968 stanovy kultúrnovýčhovnej organizácie s dobrovolným členstvom —•
cí^ páskou. Redakce odpo — Podle statistické ročen šek
Z vázu Cigánov - Rómov áa Slovensku, ktorého predsedom je A nton Facuvěděla, že podle platných ky ČSSR 1968 bylo od — Náhrady škod vznik aa. Jednou zo základných úloh zvazu je odstranit’ negramotnost’ cigánského
předpisů mají čs. orgány souzeno čs. soudy za trest lých od 20. srpna do 17.
právo otevřít poštovní zá né činy, přestupky a pro října 1968 na majetku ob obyvatďstva. Z asi 165.000 Cigánov, ktorí p odl’a Svobodného slova z 18.
silku pouze v případě, vinění v roce 1958 - 123. čanů v souvislostí s oku 2. 1969 žijú na Slovensku (Anton Facuna ich počet odhaduje až nás 200.000),
když jsou v ní při prosví 029 osob, v r. 1961 - 93.193 pací vojsky Varšavské je 20 percent negramotných a 30 - 40 pere. nemá dokončené ani základné
cení zjištěny peníze či a v r. 1967 - 109.765 osob. smlouvy musí platit ČSSR. vzdelanie.
předměty podléhající clu. Za trestné činy proti re — Zemědělské
noviny
Zváz
bude vydávat’ Zvázu v krajoch a okre- aj pokračuj úca . stále vy- :
Čtenář prý má žádat li publice bylo odsouzeno psaly 29. 3., že 23. 3. ko
soká fluktuáčia Cigánov,
vlastný
časopis
pod náz- soch.
st řední celní správu o pře- před 11 lety 4.337 lidí, o lem půlnoci vypálil ne
šetření
jeho
případu. tři roky později. 2.740 a známý pachatel pět ran z vom "Romani pajtrin
- Po 2. světověj vojně ktorí d alej kočujú, aj
Zpráv o opětné cenzuře předloni 2.512 osob. Pod pistole
do osvětleného (Cigánsky list) v reci ci žilo v Československu ked teraz modernějším
některých dopisů z ciziny statně klesl i počet těch, okna neohrožené populár
gánskej a slovenskej, a 70.000 Cigánov. V r. spósobom (viakom, vy
přibývá.
kteří zneužívali pravomo ní zpěvačky Marty Kubi jeho organizátoři navrhli 1967 ich napočítali už do užívá jú dbpyt po pra- ■
— Čs. státní orgány vy ci veřejného činitele. Poč šové v Pieekově. ulici v
vlády, 224.400, z toho 50.000 covnýoh silách, rózhe ná-'
hostily 10. dubna dva ital ty odsouzených:
1.316, Praze na . Vinohradech. Předsednictvu
ské státní příslušníky - 487 a 186. Naproti tomu Pražská VB odmítla po Ú V KSČS a Slovenskej usadených. Problém sa borové příspěvky, atp.).
studujícího právnické fa  za ublížení na zdraví a skytnout, k celé věci ja nár. radě, aby Cigání b o  ovel’ a intenzívnejšie preNajviac •Cigánov na
kulty Maggia Sandra a rvačky vym ěřily soudy v kékoliv informace.
javuje na Slovensku, kde Slovensku je na východe
zástupce Banco Torino A. r. 1958 trasty 7.642 oso — Prof. dr. Václav Vilém lí právně uznaní za men
Domenica. Přijeli prý do bám, v r. 1961 - 8.375 a Štech dostal k 84. naroze šinu. Okrem toho nedáv ich žije převážná váčši- a jwhu; Lidová demokra
cie napísala 26. . 7. 1968,
Mladé Boleslavi, vešli do v r. 1967 už 10.846 lidem. ninám.1 Rád republiky.
no požiadal Ú V zvázu o n a ..
domu proti kasárnám' a Tresty za krádeže, podvo — V českých zemích stu prijatie tejto novej orga
Podl’a
bratislavskej že Košice sa-stali najváč-.,
odtud film ovali kasáren dy a zpronevěry postihly dují bohoslovci pro arciPráce zo 16. januára ším cigánskym mestom v
ský objekt.
v r. 1958 přes 12.000 de- diecézi olomouckou (69), nizácie do Nár. frontu.
Európe, a že
celoštátneho 1969. dosahuje podřel Ci strednej
— Dne 6. dubna vybuchl linkventů, předloni už arcidiecézi pražskou (43), Sídlom.
gánov na celkovom p oč oblast’ Rim..Soboty budě
diecézi brněnskou (41), Zvázu je Bratislava.
nashromážděný metan v skoro 20.000.
tzv. skLenném objektu od- — V Karlových Varech hradeckou (28), litomě
te obyvatelův Slovenska m ať čoskoro polovicu qPokial’ ide o české ze- 3,5 percenta, kým v če
plynovací stanice na po bylo za první republiky k řickou (22), budějovickou
byvatePstva. cigánského.
vrchu dolu Stařic 3 v. dispozici v lázeňské sezó (20), apošt. admin. Těšín me, zišiel sa p.odťa pražských zemiach len 0,5
"V ýchodně Slovensko
okrese Frýdek - Místek. ně pro hosty 16.000 lůžek (8). Celkem tedy 231 bo- skej Práce z 10. 2. rozšipere. Preto v . zmysle u- sá stává vďaka vePkej
K výbuchu došlo brzy rá — dnes 7.116. V roce 1911, hoslovců.
Předsednictva populácii Cigánov akouno, takže nebyl nikdo ra tedy před 58 lety, se tu v —•Zvláštní senát krajské ^rený přípravný . výbor znesenia
něn. Škoda je asi 100.000 době od 1. května do 30. ho soudu v Bm ě zrušil |Zvázu Cigánov - Rómov Ú V KSČS z júna 1965 a si ich .režerváciou. , N a
Kčs.
září vystřídalo 71.000 pa 31. 3, rozsudek z r. 1958 Českej socialističkej re uznesenia vlády č. 522- priek. vyhláškám a uzne— Předsedou české (komi cientů. Tento stav nebyl nad 6 ř. kat. duchovními
publiky v Prahe a prero- 1965 sa na nariadenom . seniam o ich rozptýlení
se pro vědecké hodnosti ještě nikdy po roce 1945 řádu premonstrátů, kteří
byl' vládou jmenován aka dosažen. Většina objektů byli před 11 lety potrestá koval začiatok činnosti rozptyle . cígánskych ro v róznych častiach státu,
demik M. Katětov z Ma •západočeských lázní byla ni za podvracení republi sčhválenej Ministerstvom din malí podiePať aj če ktoré nesplnili svoje potematického ústavu ČS postavena před 90 až 145 ky, protože se tajně schá I vnútra, program prípr. ské kraje. Táto akcia
slanie, žijú Cigání aj na-,
AV.
zeli a připravovali se stu
lety.
I výboru a vybudovanie však mala doteraz malý ďaíej v osadách 300 met— V Chemapolu v Praze — Z darovaného auta z diem na kněze.
struktury úspěch. Riešenie sťažujé (Pokrač. na stráně' 9)
FEI/HD 1organizáčnej
—Vršovicích vypukl 7. ciziny Zaplatí příjemce
dubna požár, který způ clo ve výši 50% odhadnu
sobil škodu 30 až 40 mi té tuzemské ceny: U ma
liónů Kčs.. Požár vypukl lého vozu to tedy může
též v objektech Ústřední dělat 20.000 Kčs, u mer
ho á kontrolního ústavu cedesu i 50.000 Kčs.
-zemědělského v Praze - — V roce 1938 se v Praze
Oslavy stockholmského hokejového vítězství
"Během několika minut se toto centrum' Pra
Karlině, který způsobil ■postavilo 14000 bytů, le
škodu přes 100.000 Kčs. tos ztěžka 6.000.
se jistě zapsaly do československých dějin. V
hy doslova zaplnilo lidmi i auty. V jednom by
— Z eť presidenta repub — Podle statistiky, kterou
každém případě se bude o jejich důsledcích ješ
lo možno zahlédnout (vedle posádky i buben a
liky Svobody. JUDr. Mi uváděl na tiskové konfetě
hodně
dlouho
mluvit
a
psát.
činely,
v jiných vozech houkačky, trumpety,
lan Klusák byl jmenován .renci v Bratislavě ministr
V minulém čísle jsme ujveřejnili podrobnější
dělbubny, prskavky a do toho neustálé provo
náměstkem ministra . za - zdravotnictví ČSR dr.
hraničních věci.
Vlček, odešli po srpnu z
popis bouřlivé noci z 28. na 29. března v Česko
lávání houstnoucího .davu. Magnetem se opět
— Celostátní sjezd čs. spi republiky 663 lékaři, •z
slovensku, ale přece stoji zato uveřejnit ještě
stala socha sv. Václava. Po několika minutách
sovatelů se měl konat 11. nichž je 510 z českých
jiný popis — ten bezprostřední, který přinesly
uvízlá ve valícím se proudu nadšených lidí veš- :
dubna v Bratislavě, .avšak. •krajů a 153 ze Slovenska.
československé noviny hned ráno po slavení a
kerá doprava, ale tentokrát se nikdo nerozčilo
ÚV Svazu čs. spisovatelů Ve skutečnosti pracuje v
je j odložil na neurčito cizině mnohem více čs.
protisovětských demonstracích. Všimněme si Li
val. Sochu co chvíli ozářil ohňostrojový gej-'
protože “jednání tohoto lékařů. K 1. březnu 1969
dové demokracie z 29. března.
Z ÍT . . ú
sjezdu v současné politic bylo za hranicemi na prá
N
a
titulní
stránce
je
p
o
d
snímkem
čs.
hokeji
ké situaci by nemohlo ci se .souhlasem čs. úřadů
"Pochopitelně, že ani v Bratislavě nebyla jiná
stů a sportovních funkcionářů napsáno:
splnit své poslání” . Rov 924 lékařů. Z toho slu
situace. Ihned p o skončení zápasu se ulice mě-,
něž ustavující sjezd Sva žebně 441, na řádné dovo
"Čs. hokejisté, kteří již podruhé porazili na
sta na Dunaji přeměnily v soptící vulkán, kde
zu českých spisovatelů, lené 6 a na mimořádné
mistrovství sfvěta Sovětský svaz a naplnili celý
žhavou lávu nahrazovala stejně žhavá radost
který byl plánován na 22. bezplatné dovolené 477.
nároď radostí a novým optimismem.”
dubna, byl odložen. ÚV -— V Rožmitále pod Třema nezměrné nadšení. Z největších internátů (vy
Z referátu uvnitř listu přetiskujeme:
Svazu slovenských spiso šínem zemřel 27. března
pochodovali vysokoškoláci se státními vlajkami.
"T o , co se dělo včera večer p o druhém vítěz
vatelů oznámil 9. dubna, ve věku 73 let spisovatel
M ladí i staří provolávali slávu našim hokeji
ství našich hokejistů nad sovětským mužstvem,
stům.”
to hlavní město, ale stejně tak i ostatní města
Velký výběr vín, lihovin a piva
"Bylo málo takových šťastných okamžiků v
v celé naší republice, již dlouho nezažila. Ra
dodáme kamkoli v Austrálii
životě
našich národů jako včera večer. Snad
dost,
nadšení
a
ovace,
s
jakými
naši
lidé
přija
za velkoobchodní ceny
jvšichni
lidé zpívali ze samé radosti — i ti, co
li
vítězství
"zlatých
hochu
’
ve
Stockholmu,
se
Ceník na požádání
sport registrují jen okrajově. V ítězství. . . nád
dá srovnávat snad jedině s loňským spontánním
Sovětským svazem patří k těm, které daleko
Prvním májem. Již několik minut potom, co v
přesahují čistě sportovní kategorie a vnímají se
rozhlasových přijímačích a z televizorů dozněly
cr. Jonas Se Victoria Sts., ■Richmond, Víc.
jako vlastenecký m anifest. . . ”
poslední tóny naší státní hymny, začalo se praž
Telefon: 42-4782
Bude zase málo šťastných okamžiků v životě
ské Václavské náměstí zaplňovat šťastnými Pra
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)
našich lidí doma . . .
žany.”

Šťastné okamžiky

J. KINDA & CO. PTY. LTD-
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ProVidíme veškeré práce optické
přesně, rychle. a za levné ceny
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Pověsti o připojení Československa k Sovětskému svazu

Úvaha o protektorátu

Už půl roku mám možnost sledovat, co Hká o vývoji v Československu
svým čtenářům australský tisk. Vycházíme-li z předpokladu, že průměrný
573 Hampton St.
australský občan si plete Prahu s Budapešti, jsou tyto informace dosti pod
Hampton, Víc.
robné a zasvěcené. Pokud však hodnotu článků o československých problé
Telefon 98-5756.
mech posuzuji ze stanoviska člověka, který poznal obludnost komunistické
ho systému na vlastní kůži a který ví, že bezuzdná touha komunismu po mo
ci se nezastaví před hranicemi svobodných zemí, nepřestávám se divit. Divit
až přehnaně neúčastné objektivností, s níž jsou zprávy o bezpráví, pácha
ném na malém národě, předkládány mnohdy bez jediného slůvka komen
táře občanům demokratického světa- Nepřestávám se divit naivitě, s níž ten
to svět věří, že se ho události v malém Československu bezprostředně netý
kají a že mu nehrozí žádné nebezpečí.
Nemám v úmyslu kritizovat zdejší tiskové zpravodajství, k tomu jsou po
voláni
jiní. Jde mi o jinou věc: o odpověď na otázku, co může naše žerně
OSLABENÍ POCITU PRÁVNÍ JISTOTY
očekávat
od ostatního světaPředseda UR Čs. ROH K. Poláček se 31. března

M . CHRPA
Optical Service

ČSSR zblízka

1969 sešel s ministrem vnitra vlády ČSSR J. Pelnářem. Rozhovor, k němuž došlo z iniciativy UR Čs.
ROH, směřoval k objasnění příčin, které v poslední
době vedou u občanů k oslabení právní jistoty. Před
stavitelé obou orgánů se shodli na tom, že je nutno
citlivěji reagovat na veřejné mínění a upevňovat dů
věru občanů v socialistický právní řád důsledným
dodržováním zákonů a veřejného pořádku a serióz
ním a pohotovým informováním veřejnosti o zákro
cích proti těm, kdo svými činy porušují socialistické
použití právní normy.
Rudé právo, 1. dubna 1969
PO STARU SE PRACOVAT DÁ
V Opavě dne 3. 3. 1969
Pedagogické fakultě v Ostravě.
Vážení soudruzi!
Žádáme Vás o podání posudku na s .... , absolvent
ku, nar.. . , bytem... Jmenovaná soudružka si po
dala u zdejšího odboru žádost o místo učitelky v na
šem okrese. Zajímá nás její původ, rodinný život,
poměr k socialistickému zřízení, k náboženství, jaká
je Její pracovní morálka, jak je zapojena do veřejné
ho žiVota apod. Děkjeme za brzké vyřízení.
Okresní národní výbor, odbor školství, Opava,
ref. PaM: Jurmanová v. r.
Listy, 27. 3. 1969
PÉČE O DĚTI RODIČŮ V CIZINĚ
Někteří rodiče, kteří odešli do ciziny nebo v ní
setrvávají, nechali děti v Československu a neplní
vůči nim vyživovací povinnosti. Odbor péče o rodinu
ministerstva práce a sociálních věcí upozornil oddě
lení pécě o děti ONV na správný postup, jak v těch
to případech zajistit výživu dětí. Tato oddělení poskytnou dětem urychlenou právní pomoc zejména
při spisování potřebných podání soudu, který určí,
komu budou děti svěřeny do výchovy. Na dobu, mei
se tak stane, určí oddělení péče o děti rodinu, je t
prozatímně svěří dítě do výchovy. Oddělení poskytne
neprodleně, než bude zajištěno placení výživného
povinnými osobami, dětem příspěvek na výživu pod
le; zákonných ustanovení.
Práce, 3. dubna 1969
KRASOBRUSLAŘI NEBYLI UVOLNĚNI
Předsednictvo ústřední sekce krasobruslení projed
návalo žádosti o uvolnění pro profesionální činnost.
Pokud jde o Hanu Maškovou a Mariana Filce, dospě
lo; předsednictvo k jednomyslnému stanovisku nevy
dat k jejich přechodu do profesionální revue souhlas.
U obou jsou reálné předpoklady dalšího růstu a óspěšné reprezentace i v dalších letech. Kromě toho
žádný z nich nedosáhl věku, který by mu bránil v
další úspěšné činnosti. S oběma závodníky bude ce
lá; otázka znovu projednána. U Maškové bude nutno
přihlédnout i k otázkám zdravotního stavu. — S při
hlédnutím k vysokému odlivu našich bruslařů do za
hraničních souborů připravuje sekce krasobruslařú
další Opatření. Mají zabezpečit, aby uvolnění závod
níci diferencovaným způsobem přispěli na částečnou
úhradu nákladů-vynaložených na jejich příprava po
dobu závodní činnosti. Úhrada by byla placena mimn
povinný 10% odvod ze zahraničního platu bruslařů
v devizách, Který je zúčtován prostřednictvím Pragosportu.
Práce, 26. března 1969
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A TGM
ZASE NA INDEXU
.Doba je vážná. Republiku obíhají různé pamfletické brožury a letáky urážející naše vedoucí státní a
stranické představitele i city prostých lidí. Přitom
se vehementně bojuje proti pravicovým sQám a jak
si mezi řečí padnou někdy i jedna dvě věty o sektář
ském dogmatismu. A zatímco se takto bojuje, v Čs.
rozhlasu se ze seriálu Z tradice českého myšlení vy
tratily natočené již relace o Karlu Havlíčku Borov
ském a T. G. Masarykovi. Ptáme se, jaké nebezpečí,
pravé nebo levé, představují tito dva dávno mrtví
muži, kdo tyto relace zakázal a zda se přitom ale
spoň trochu zastyděl.
Uisty, 3. dubna 1969

Zaměněním "liberální
h o ” Duběeka novostaiínistou Husákem skončila
v Československu další
kapitola dějin. Smutná
kapitola, za níž bude bez
pochyby následovat d o 
ba ještě smutnější. Věz
nice se opět naplňují a
jestliže si někdo z nás,
kteří teď žijeme za hra
nicemi, myslí, že to " d o 
ma není ještě nej horší’1’,
velice se mýlí. Nejhorší
je nej horším i tehdy a zvláště tehdy
když
se o něm nepíše a nahlas
nemluví.

historicky téměř ekviva
lentní situací nacistické
okupace, pak tedy český
národ stanul dne 17.
dubna 1969 v obdobném
bodě vývoje, v němž byl
p o atentátu na Heydricba. Vláda, b yť kolaborantská, ztratila poslední
zdáni suverenity a faši
smus se přestal tajit svý
mi úmysly.
Jestliže dnes říkáme,
že s Dubčekem zmizela
poslední naděje na za
chování "lidské tváře”
socialismu,
nelze
to
ovšem
vykládat
jako
Dubčekovu chválu. H i
storik Jan Tesař píše v
posledních dvou číslech
Listů o úloze české kolaborantské
Háchovy
vlády za .první okupace:
"O su d národa se spo
jil s osudem legálních
předáků a stal se tak do
značné míry závislý na
jejich postupu. K čemu
mohl vlastenecký pro
gram vyzývat lid? Práce
"p ro národ” byla prací

bezvadně pracovat a zachová-li loajalitu k Říši,
nebude
mít Německo
žádného důvodu sahat
na českou
autonomii.
Právě to, co se pozdější
mu pozorovateli jeví ja 
ko dovršená zrada, uči
nilo v té době z vlády
národní zrady vládu ná
rodní obrany. Tak se
vlastně podařilo dosáh
nout protidemokratické
jednoty. O dpor demok
ratické opozice byl zlo
men, poněvadž se většině
národa zdál neaktuální.
Tak se na počátku pkupace výhraniio pevné ko
lektivní vědomí českého
národa nikoliv proti háchovským kapitulantům,
nýbrž ruku v ruce s nimi
a s jejich
významným
vlivem. Vytvoření tohoto
společenství je základním
faktem okupační skuteč
nosti” .
Je až zarážející, jak je
historie neúprosná: sta
čí zaměnit slovo naci
smus slovem
komuni
smus a vládu Emanuela
H áchy vládou Gustava
Husáka a máme věrný
obraz dnešní českoslo
venské reality.
Není ovšem důvod věr
řit, že se historie musí
opakovat důsledně jako
za nacistické okupace a
že tedy na národ čeká
hrzké vysvobození. S o
větský svaz si je parale
lity- dějin dobře vědom
a udělá vše, aby se vy- .
varoval chyb, které uči
nili nacisté. Budeme sna
žit dohodnout s Ameri
kou proti svému úhlav
nímu nepříteli - Číně.
(Pokračovánína str. 8)

pro okupanta . . . Národ,
zrazený svými spojenci a
zbavený jakékoliv per
spektivy dostal cíl svého
usilování v takzvané protektorátni autonomii, šlo
o udržení výkonu správ
ní moci v českých rukou
a o uchování národních
institucí a organizací.
Současně se zdálo nut
ným čelit tomu, aby tyto
orgány a instituce neby
ly okupantem odevzdány
do rukou českých faši
stů. Tváří v tvář možno
sti úplného zrušení če
ských autonomních in
stitucí či jejich ovládnu
N ebylo náhodou, že
tí fašistickou spodinou,
všechna zloba Rusů se
stalo se' naopak obecným
hned zpočátku okupace
národním zájmem, aby
obrátila proti tisku, roz
hlásí. a televizi- NebudeH ácha a jeho lidé setr
lí se o tem psát, kdo bu
vali ve výkonu svých
de vědět, ja k si okupan
funkcí. Českému národu
ti vedou v naší zemi, jak
bude tak v nejhorší bou
vypadá naše hospodář
ři zachráněn významný
ská politika, jak se za
prvek jeho státoprávního
chází s lidmi, zatýká-li
snažení, který mu ulehčí
se či nikoliv?
přečkat nejhorší. Tím se
Srovnáme-li dnešní si
nijak nevyloučí, nýbrž
tuaci v Československu s
naopak usnadní možnost,
že "s prvním jara vanem
KOMUNISTŮM V CIZINĚ
jak podupaná tráva zno
M ec t&mí, kteří naši zem opustili, jsou i lidé ma vu vstáném’ ’. Z d á lo se,
jící odvaha dál nám udílet rady prostřednictvím
mnichovské SE, newyorského Hlasu Ameriky a růz že bude-li česká správa
ných cizojazyčných novin, o nichž se nedá říci, že
by sána, našemu společenskému řádu, byly třeba jen
trošinku nakloněné. Bohužel, a je to trpké konsta
tování, zůstávají za hranicemi i někteří komunisté.
Nemám na mysli ty, kteří pracují na montážích, jsou
na dlouhodobých služebních cestách, se - svolením
svých závodů získávají zkušenosti u zahraničních fi
v e d o u c í z á v o d pán ské m ó d y
rem či díky stipendiím uděleným se souhlasem na
šich vládních míst studují na cizích školách . . . Do
Specialisté na importované košile a- obuv
dnes, ačkoliv od jejích odchodu uběhlo více než půl
roka, zůstaly nevyjasněné otázky jejich dalšího člen
ství v naší straně — i když platné stanovy KSČ,
ktcxé se dobrovolně zavázali dodržovat, určují povinnost základním organizacím jednat na členských
schůzích o těch členech, kteří po dobu tří měsíců z
osobních a jiných důvodů nemohou nebo nechtějí
plnit stranické povinnosti. Jestliže se přitom, zjistí,
že tito členové ztratili trvalé spojení se stranickou
organizací, nechtějí je obnovit a neplní své sliby —
í když se jinak neprovinili — má jim být navrženo
zrosení členství. Takové usnesení členské schůze po
tvrzuje okresní výbor KSČ. Dojde-ii však k provině
ní vům straně, pak stanovy ukládají stranickým or
gánům udělovat tařesty, a to až po vyloučení z KSČ.
Vše nasvědčuje tomu, že další váhání a rozpaky nad
těmi, kteří naší zem a stranu opustili, škodí. Vyvo
lává další nedisciplinovanost, znevažuje hodnotu
stranického členství a uvádí v pochybnost dodržo
vání zásad komunistické morálky ostatními členy
strany. Všeho do času. A tak předsednictvo UV KSC
50 BOURKE STREET
rozhodlo, aby urychleně byla vyřešena otázka člen
M ELBOURNE, 3000
ství ve straně u všech komunistů, kteří v rozporu s
platnými předpisy opustili republiku.
Telefon 662-1273
Rudé právo, 11. dubna 1969
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Lobutě odletěly, havrani zůstali
FERDINAND PEROUTKA
V Československu jsou sověty v podobné situaci, v jaké byli nacisti v okupovaných zemích; Nebo
jé
;»c í:‘ národ jě v podobné situaci. Sověty mají v zemi posádku á vedle ní, pod ní žije obyvatelstvo pokud možno sivým vlastním životem á ničeho si nepřeje tolik jako toho, aby se posádky
zbavilo, Sověty vyhrožují génerálskou vládou, ale nenastolují ji, poněvadž by tím přiznaly, že je ne
splnitelný jejich' ideál, aby češi á Slováci s nimi souhlasili. Soustředily tedy sověty všechnu svou
pozornost á' všechen s(vůj- tlak' ná předsednictvo československé komunistické strany, to aby laskavě
náhradiló čele' obyvatelstvo á vydávalo prohlášení jménem národa, zároveň však aby se národa
neptalo, có chce. Kdyby národ tím nebo oním způsobem přece dal najevo; co chce, má to předsed
nictvo ignóróvát, případně sě sojvětskou pomočí národ potrestat..V každém případě má předsednictvo
— především — zn&vu zavést censuru.
Od Samého začátku roku 196$ mohlo být jasno, že Sověty jsou odhodlány k velkým činům ve pro
spěch .censury. Arnošt Denis píše Ve svém velkém díle "Čechy po Bílé hoře’ ’ , že jesuité rozdali ve
školách žákům' bubínky, aby na nich bubnovali i přehlušili učitele, kdyby říkal něco, co odporuje
učení církve. V podstatě sověty se nepovžnésly nad tuto methodu. Před patnácti lety se dostalo za
hraniče úž zase zapomenuté jméno muže, který v Československu byl hlavnř osobou v rušení zahra
ničních stanic. Říkal o osobě: "Já vyrábím rámus” . Nyní íi, co vyrábějí rámus, ti, co zabavují
noviny á škríají1[ý článcích, ihají být povoláni fc no vé činnosti.
KoKuplámůs byl m o
hutné fiHíntí a zároveň
dd saíbého začátku byl v
jedíidrrt smyslu bojácný:
bál se dMkěse ,- rtěBp ji
proste nenáviděl. Oby
čejně ten; kdo se domní
vá; že jě nositelem velké
pravdy', kdekoho sebevě
domě vyzývá k disputa
ci. Musí být příčiny to
ho, že komunisté do
dnfeška šě 'chovají opáč ■
ně.
. ■Sbvěty vtrhly do Če
skoslovenska š thesí 6
omezené suverenitě. Jak
se na to přichází, táto
these má vyloučit ze sámdťtfěho českóšío-veňskéK'ó pcbČÍňáhí nejen někte
ré ákce, nýbrž také někte
ré. myšlenky a 'analysu
nSktérýčh
skutečností,
někdy i jen zmínku o
ničil.
. 'Z a Leninovy doby ruš
tí komunisté - a Lenin
sám mnohokráte - vy
světlovali hrubost syč
vlády a násilí, jehož se
dopouštěli, tím, že "p od 
m ínky‘naší. země ši toho
vyžadují” . POzději žňiítíka o "pedtr inkách naší
země” vymizela ze sovět

ských proklamací á so
větská form s vlády se
stála závazným vzorem i
pro jiné komunistické
státy, které riěíňáj'í tako
vých podmínek. Ukládá
sfe jim z moskevského
centra, aby přijaly násle
dek Běž příčíhý á nešlý
hřěměňó rtiské historie,
která nebyla jejich histo
rií.
V jednOin ze svých po
sledních
článků Lenin
napsal: jsme neciví liso
vaní a nemůžeme jít pří
mou cestou k socialismu.
Tafee ťo vsak, klikatější
tedy cesta k sOciálistřur.
byio učiněno závazným
vzorem i pro jiné kcHSKinistické státy, v h š h x h y lo více civilísace.
Po diskusi se sovětským
generálem Grečkera, kte
rá nepocliyfcně aaclsi
které 'rysy áiásasž, jež
H itler vedl, česfcoslowsnské předsednictvo peohlástlo, že o d sě chvíle
bude 'co hějětaergiEsějpš.
bojovat proti a im -sorá isrnu a an ti-soctalisem.
Tu by diskuse usolda
způsobit obtíže, p « t e Já
právdépodohně šše&jl**.
V diskusí by mohla, irřt

PRVOTŘÍDNÍ
M ASO A U Z E N IN Y
VŠEH O Ď R U říU
N AKO UPÍTE V Ž D Y
U FIRMY

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS PTY. LTD.
M A J I T É L É J. 8C H . K O P EClK Y
326 H IG H STOEET, K E W , V I C
TELEFON :8 6-7178
DOM ÁCÍ

NÁŤEŘNIČE A JELÍTKA
teplá

Do

m ác í sekan á

DRŮBEŽ
NAŠE Z Á S A D A : DOBŘE SLO U ŽIT
Z Á K A Z N ÍK Ů M

položena
atázka,
zda
anti-sovětismus a antisocialismus je přesně táž
věc. zda ten, kdo je pro
ti sovětskému vzoru so
cialismu, ztrácí právo na
zývat se socialistou a zda
ten, kdo je proti censuře.
také už ztrácí toto právo.
Sověty prohlašují, a
československé předsed
nictvo to po nich nyní
opakuje, že invase byla
usnesena a provedena na
upevnění vlády děhuků
V diskusi by uádhl někdo
vys&Mjfsit. k d o by -žádal
vysvětlení, p roč. je -íi to 
nus. sak p o m vasa dělní
ci .se xa á ějt. spajají s o o vraáa * e ř se sověty, a. * £ kdy hzcaá stávko* proti
as, albjr jjejk li vlála,
éssí* asjperaaěsEa,
■-Sewěsoae. vády vaáiia

m m spm cé& am ost a j akási
lneaa*ěá*c6t. h ís s ž d i z saisasiaaje diáassš. Jistě
se v s fcfa g j neprojevuje
fflkowá jedn otlivost, -jaká
vyxaacaje písčinný pro
je v těch, kdo- právě vyšli
zse sině. v niž jednali s
gnaetálem (křečkem.
S á t tvůrce věcí zařísfcí, že diskuse je bližší
-powaiá** noúnářskému
má. jBtýra povoláním , a
*o#ě*y vtrhly d o země
až-dostatBČwě zachmuře■5T *a novinaře a ■ihned
zxaĚ f obléhat redakce.
A o d té doby nepřestalv
p étm fS tt, jak se dostat
saowsaáiám na kůži.
Sukatí* se obořily na
předsednictvo. ' předšednactro s e 7ob o řilo ' na n ov m S e a vytáhlo ze zá
suvky několik ■pout, -kte
rá tam před tokem od lo
žilo.. Ačkoliv to vypadá
hrozivě, nebudeme mlu
vit tak HSe, jako tén, kdo
přišel položit věnec na
hrob.
Ani nebudeme
zmenšovat úlohu, kterou
českoslovenští
novináři
déle než rok hráli, aby
chom tak pro ně snad

Plánujete

cestu

do

zámoří

neDo máte v úmyslu pozvat

své příbuzné. , na návštěv,u>
Obraťte se s důyěrou na.

ODRA
TRAYEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbourne, 3004.
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí' nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo. na splátky.
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

Povídání o kultuře

Aleš Nebeský, Melbourne
Dostal jsem dopis z Československa^ v němž. se
píše z větší části o kultuře. Obsah se dá shrnout nsi
takto: Austrálie je země nekuitumí, což vyplývá z
spíše vyprosili milosrden dopisů jiných novoemigrantů, a proč prý já o tom
nepíši tak jako ti druzí. I tady jsem už slyšel pozo
ství.
ruhodné soudy o kultuře od spolupřišlýeh “posrpno
Úloha ta byla nesmír vých” . Přinutilo mne to k zamyšlení.
ná a v té věci sověty ma
případě některých kritiků jde zřejmě o skuteč-.
jí pravdu. Byla chvíle, ný “stesk po kultuře” , který je pochoptelný, v-ezmekdy novináři pocítili, že me-li v úvahu téměř obecnou neznalost angličtiny.
Obávám se však, že u mnohých jde spíše o otázku
na nich záleží budouc přístupu k věci, — o formě pak už vůbec nemluvě,
nost. Když jiní nemohli, Rřehlédneme-lí, že k hostitelské zemi bych, se měl'
oůi, ti co píší, co mluví chovat jako host (i když host na blíže neurčitelnou
v rozhlase a v televisi, dobu), zbývá skutečnost, že bych neměj, vyslovovat
příkře odsuzující soudy, když neznám a.zatím ještě
převzali vedení politiky smi nemám možnost poznat fakta, jaká skutečně jsou,
a zase po dlouhé době Z tohoto důvodu se ovšem ani- já necítím dostatečně
poznali, čím může být informovaný, abych mohl psát o zdejší kulturní úžumaiíscika a nikdy na rovni s přehledem. Ovšem jako člověk, jehož řeme
slo s kulturou poněkud souvisí, jsem se zde vlastně
to nezapomenou. M ělo 0 nic jiného tolik nezajímal, jako aspoň o část zdej
to odvahu, bujnost, ča šího kulturního života, A tu — vědom si toho, že,
sto i zlomyslnost zdra ir.-ohu srovnávat jen útržkovité — musím přrznat^
vého proudu a vždy co že mé závěry jsou zcela jiné, než soudy velkých kri
tiků. Zdá se ml, že tito kritici přistupují k posuzo.Baělo Slast těch, kteří, váaí zdejší kultury z poněkud problematického g.
hodlají dosavadní záhad- •zždeabzovaného hlediska na kulturu Československo^.;'
nosci fxupžzcax. A b y lo ; Karel Bartošek napsal v Listech (27. 3. 1969) toto: .
“'Úroveň politiky je í -vizitkou naší celkové kultu
Sr toan loUk přirozené ti
ry, a nesnáme-ii duze o jedné, neměli -bychom je mít
ly , v aowinářku, a čteaá- arw o druhé.”
řk h dohrom ady, že je to . Jinak řečeno, kultura je pojem velmi široký. Tak
nepodaříte! oé a hode se například se do kultury zahrnuje :i vztah mezi lidmi.
to dále projevovat a pů Vzájemný poměr zdejších lidí jsme už měli všichni
jistě dost možností pozorovat. Sám mohu konstato
sobit - tak S tak.
vat třebas, že v melboumských tramvajích si lidé
I v sovětech se vysky nevyměňují názory tak vehementně Jako v tramva
tuje něco tiž také nepo jích pražských.
Do pojmu “kultura” še dá zahrnout i spotřeba
tlačitelného, co působí a
nepřestává působit - tak mýdla, všeobecná čistota a úprava lidí -na „ulici. Sta
tistiku o průměrné spotřebě mýdla raději .ani nebu- ■
či tak. Teprve jednou
du porovnávat.
bude známo, jak velké
Tím Vším ovšem nemíním dokazovat, že Českoslo
procento sovětské litera vensko není zemí dost kulturní. Bylo by to nesmysl
tury je, jako bylo za ca- né a hlavně nespravedlivé. Všichni přece víme, že
rísmu, v ilegalitě, rozši problém byl a je jinde. Potíž však je,..že se -podobné
řuje se v rukopis ech, je ho myšlenkového postupu drží někteří kritici při po
suzování Austrálie. Například: jelikož bylo v Praze
pašováno
za hranice. denně několik koncertů a ve větším Melbourne jsou
Musí se zdát, že česko- nad jakoukoli pochybnost méně častěji, usoudí, že
-slovénští novináři jsou je zde kulturní Sahara. Tím se -dostávám k tomu, co
připraveni i na tvrdší ži ■se rozumí nejčastěji pod pojmem kultura: umění a
1 jeho konzumace.
vot, než jaký dosud měli.
Především: užívání kvantitativních měříje k -v uNěkteří praví, že 1927 mění a kultuře je velmi .scestné. -Břipojn-íná :-mi to
je ten rok, kdy strany v “plnění . kulturních .plánů” , kdy .podle:.počtu kultur
komunistické internacio ních podniků a akcí se měřila “kulturní úroveň”
obce, okresu nebo kraje. Nebrala se přitom v',úva
nále ztratily poslední zá
hu otázka kvality a-už vůbec se neuvažovalo, o .tom,'
blesky nezávislosti - ve kolik lidí přišlo ze zájmu o kulturu a kolik jich pÍni-„
zvláštní epísodě.
To svůj “socialistický závazek” nebo společenskou po•Sovětské vedení tehdy 1vinnost. Naproti tomu/se pamatuji na letecký snímek
koncertu České filharmonie v Melbourne (v “Mušli”
žádalo, aby internacioná- 1— v Sidney Myer Miusic Bocvl), na který še prý do
■la odsoudila dokument- stavilo 100.000 lidí a ohlas koncertu byl ohromný.'
(Pokračování na str. 6)
(Pokračování na straně 6)
EDEN PARK ESTATE — W H I T T L E S E A
jj
v blízké budoucnosti satelitní město Melbourne
J
VELKÉ- PARCELY O ROZiMĎRU 165’ x. 528’
‘Í
CENA $ 1.700 až $2.200 (maximum)
|
Vyčištěné travnaté pastviny. Přívod elektr.. proudu na náklad prodávají-j
čího. $350 deposit, splátky-$ 8 týdně, úrok 6J%, splatno za 4, roky.|
Parcely najdete takto: ZžPrestonu jed’te.po Plenty Rd. do Whittiesea,;
potom pokračujte -J míle po Wallan Rd., odbočte vlevo na Glěnburnie-/.Rd.|
.a jeďte po ní l-J míle. EDEN PARK je na levá straně.
\
Volejte majiteli: 663-3706 nebo nechte zprávu na č. 63-4291, 870-1874.
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kovat týmiž starými slovy.
(Pokračování se strany 5)
Vycházejí najevo de
Vzpomínám, že návštěva mnoha koncertů v Praze
taily
z
onoho
poinvasní.(Pokračování se str. 5)
ho novináře osudné, že vili sovětské přátelství.
bývala minimální.
ho vyjednávání v Mosk
Trodkéíio o čínské otáz hlavní novinářská ctnost,
Domnívám se, že základním ukazatelem kulturno
Kdyby invase nebyla
vě, k němuž Dubček byl sti země a jejich obyvatel je vztah mezi dílem uměl
ce.
Italská
delegace, zvídavost, je pro sověty
přišla, kdo ví, co vše by
přiveden, když mu sun ce a divákem — konzumentem. Potíž je, že tento
Togl.iatti a Silone, odmí nesnesitelná. Nemají od
bylo dnes známo. Invase
dali pouta. Jak je téměř vztah se nedá dobře změřit. A tak mohu jen pozo
tala odsoudit dokument, ní co dobrého očekávat..
rovat a porovnávat se situací, jak jsem ji znal doma.
ovšem přišla.
přirozeno.
dokud jí nebude ukázán. Českoslovenští novináři
V melboumském parku se konala v minulém mě
V třicátých letech ru
Bylo jí odpověděno, že, začali badat v tajemstvích
Brežněv horoval proti síci po dobu jednoho týdne výstava obrazů a soch.
ský básník napsal krát
Úroveň vystavovaných děl byla velmi rozdílná, jak
oč jde, není otázka prav let padesátých - s tím vý
československé inteligen bývá, když se výstavy zúčastňují profesionálové i
kou báseň:
dy, nýbrž otázka moci v sledkem, že se na sověty
ci a ovšem proti noviná amatéři. Celý podnik byl pro mne velmi překvapují
Kde jsou labutě?
internacionále.
hrnulo více a více han
řům. Ztíá se, že českoslo cí. Zajímalo mne především, jak velké množství lidí
Labutě odletěly.
Dokument nebyl uká by, a lidé se utvrdili v
venští representanti ar si obrazy a sochy prohlíželo. Ještě víc pak mne pře
kvapilo množství prodaných obrazů. To bylo pozná
A kde jsou havrani?
zán, Silone vystoupil z mínění, že sotva co hor
gumentovali, že národ ní přímo šokující. Porovnával jsem s- podobnými vý
Havrani zůstali.
komunistické strany. Tu šího je může potkat než
potřebuj e inteligenci a stavami na dvoře “Platýzu” v Praze. Ty sice byly
pravda a zájem sovětské sovětská nadvláda.
Jinak řečeno: mythus nemůže dělat politiku také poměrně dobře navštěvovány, ale obraz tam byl
ho vedení byly postave
Bylo možno podezírat, zmizel, funkcionáři zů proti ní. Jak se praví, prodán jen velmi zřídka. Domnívám se, že množ
ství lidí kupujících umělecká díla pro osobní potěny do přímého rozporu že novináři se chystají stali. Zůstala skořápka Brežněv odpověděl:
šení už napovídá o jejich vztahu k umění. A při tom
a od té doby vždy tak zahloubat také do růz mythu, politická strana,
"O inteligenci se ne to tvrzení mám ovšem na mysli i omezení, které dá
bylo - vždy s naprostou ných tajemství sovětské která dlouho vládla a dá
vá rozdílná hospodářská situace, že si takovou koupi
starejte, za padesát let mohlo dovolit doma mnohem méně lidí. Na mysl
převahou sovětského záj ho obchodu s Českoslo le chce vládnout nad
bude jiná, zdravější.’’
přicházejí i různé ty “poučky” diváků třebas moder
venskem. Z
toho by svou zemí i nad jinými.
mu.
ním umělcům doma, aby za “ dělnické peníze” malo
Tak
tedy
ještě
jednou:
Tak zatím, v této chví mohla vyplynout další A le duchovní
zázemí čekejte padesát let . . . vali pořádně, nebo si to s nimii “lid” vyřídí.
li, je pro československé pobídka, aby lidé si oškli strany není jako kdysi
Tím, co píši, nemíním hodnotit složitou kulturní
Velmi pochybné to so
bylo. N erodí se noví ciální mistrovství. Prv situaci v Československu. Chci jen připomenout míst
ním “kritikům” , jak to skutečně bylo s kulturou do
ČESKÝ ŠÉFKU CH AŘ PŘIPRAVU JE
proroci komunismu a no ních padesát let již uply ma. Obávám se, že na mnohé věci rychle zapomněli.
vá inspirace se nezdvihá. nulo a sověty v nich uVelmi si vážím předních našich umělců, jejichž
P R V O T Ř ÍD N Í (T É Ž ČESKÁ) JÍD L A
Ideologie ochabla vli stavičně vyzývaly obyva jména jsou často známější v zahraničí než doma. Na
V RESTAURACI
vem moderního času a telstvo, aby upnulo své mátkou:' jeden z nej lepších současných čs. malířů Me
dek vystavoval dříve v zahraničí než doma. Jeho do
nesnesla by drsné povět zraky ne na přítomnost, mácí výstava nebyla příliš úspěšná.. První kritika
ří diskuse, jakou by no nýbrž na budoucnost, a byla opačná než kritiky zahraničních odborníků. To
vináři zosnovali, kdyby aby, jestliže jejich vlast též platí o některých filmech. Ty získávaly ceny na
měli volnost. Sověty ne ní oběd je kormoutí, p o mezinárodních festivalech, ale doma musely být ob
138 Swanston St„ Melbourne-City
hajovány nejen u cenzury, ale i proti nepochopení
jsou připraveny
svou chutnali si ve své mysli diváků. Zdá se mi, že i to nejmodernější umění qe
V poledne též obědy — tři Chody za $ 1
ideologii
znovu odů na obědě, který bude jíst zde přijímáno lépe.
Večeře se podávají do 10 hodin
Telefon:' 654-4613
vodňovat, jsou připrave jejich vnuk. A Českoslo
Pravda, Au-trálie je mladá země a i její svébytná
ny ji jen necitelně opa vensko nechť čeká pade kultura je mDdá —- se všemi klady i zápory tohoto
slova. Myslím, že se jen můžeme poklonit před tím,
sát let, až dostane inteli co zde bylo za tak krátkou dobu vykonáno . ..
Veškerá PO JIŠT Ě N Í odborně provedou
genci, jaká má být.
Některé “kritiky” australské kultury ovšem chá
pu. I já mám někdy pocit “kulturního odcizení” . Ten
Ale
Československo
pocit však vyplývá ze mne, je podmíněn rozdílem
potřebuje svou inteligen mezi kořeny české a zdejší kultury, je násoben ne
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
cí ne až za padesát let, znalostí jazyka. Nemohu jít třebas do divadla a po
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , V ic , 3189
nýbrž už nyní. Sověty sout1't úroveň, nerozumím-li dobře řeči.
J í ý rozdíl může kdokoli posoudit, projde-li zdej
zřejmě nabízejí, že. než
ším* inihkupectvími. Je pak snadné zjistit, že tu le
ona Brežněvova zdravá ží celá světová literatura před námi. Autoři známí i
ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V MELBOURNE
inteligence se narodí a neznámí, díla klasiků i moderních spisovatelů, mo
sehraje v pátek 16. a v sobotu 17. května 1969
vyspěje, ony- po půl sto nografie umělců, spisy politiků a filosofů všech smě
v A R T S TH E A T R E , 27a CROM W ELL RD., S O U T H Y A R R A
letí budou myslit za Če rů a názorů — výběr, jaký nám doma po desítky let
chyběl, nebo snad nikdy nebyl tak bohatý. To je také
veselohru O lgy Scheinpflugové
skoslovensko. Jestliže ta kultura. . .
to nabídka se odmítne,
zbývá jen dnes žijící če
Režie: J. Tůmová
skoslovenská inteligence,
Výprava: J. Skružný a E. Tůma
aby myslila.
Jiřina Zacpal ová
Líčení: H. Rosenfeldová
I když jsem žena zkušená a světem protřelá, pře
V Československu už
Osoby a obsazení:
Paní Dynybylová — M. Voborská, Růžena, její
jednou byl podle sovět ce se ještě dovedu strachovat. Pro člověka, který má
už všechny zkoušky dávno odbyty a vlastnícího umě
dcera — J. Nováková, Jakub Johánek, soukr. do
ského vzoru učiněn po lý chrup je ono zlovjěstné svírání žaludku vlastně po
cent ethiky — E. Gruenberger, dr. Plevka, kama
kus, aby byla vychována citem vzácným. Mině přepadá v určitých okamži
rád — Š. Bravenec, Tonda — J. Kousal, Lojza
ona "jiná a zdravější” in cích televizních pořadů — vždycky když hrdina vstu
Divísek, student — B. Beljajev, policejní komi
sař — * *
teligence. Mládež a novi puje do osamělého, zšeřelého pokoje. I když vím, že
Svaťoška či Skořici nemůže potkat nic zlého, přece
Vstupné $ 1.00 • Začátek přesně v 8 hod. večer
náři byli vychováni s důjen mině vypálí hrdlo do škrabavého sucha, když p o 
Protože hra je velmi dlouhá, dostavte se laskavě
: kladností a přísností, kte- zoruji, jak opatrně otáčejí ozdobnou, klikou, zlehka
včas.
Spojení: Elektrikou č. 77 nebo 79, zastávka na Chapel St., u radnice j ré už nemohou být pře- se opírají o lesklou plochu dvéří a pak je rázně roz
razí dokořán. Pokoj je temný, zlověstný. Každý kout
Prahran, pak po W ilson St. Divadlo je na rohu W iison & Cromweil Rds. | konány. Výsledek je ta- skrývá nebezpečí, každá zásuvka bombu. Napjatě
j
to
mládež
a
tito
novináReservování míst: telefon 393-1340 (Skružný)
vyčkávám s hrdinou, ze které skříně vyskočí ma
skovaný vrah, v duchu ho upozorňuji na vlnící se
i H A le snad_ sověty se záclony, za nimiž se míhá stín tajemného vetřelce.
> domnívají, že vládnou Hrdina se opatrně rozhlíží, jako lehkonohá šelma
přiskočí k oknu, prozkoumá obrazy, stínidla i popel
ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V M ELBOURNE
( tak velice nad časem a ník. A když je upokojen, že zlověstné tikání způso
Vás srdečně zve na
I nad přirozeností, že to bují jen staré pendlovky, natáhne se labužnicky do
I mohou zkoušet ještě jed- lenošky a oba si spokojeně oddychneme.
Onehdy jsem se o tom neprozřetelně zmínila před
. něch dvacet let, a že hi, storii a vývoji nezbývá mladíkem, který se už delší dobu pokouší o první
semestr psychologie. Ihned projevil o mé strachy
kterou pořádá v sobotu dne 24. května 1969
I nic než čekat, jak opako- náramný zájem a ubezpečil mě, že mi psychoanalý
1váný pokus dopadne.
zou pomůže. Že někde v hlubině mé duše najde to,
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
| Kdyby Brežněv se dob- co způsobuje můj nepokoj při podobných scénách
K tanci hraje oblíbený orchestr Edy Zlatého
1 ře díval na vývoj ve a jakmile to odhalí, bude p>o strachu. Vůbec jsem o
to nestála, protože tyhle okamžiky jsou vlastně je 
LIK É R O V Á LICENCE — B O H A T Á T O M B O L A
l vlastní zemi, nemluvil by diné, kdy mě u televize nepřemáhají dřímoty, ale
i s takovou jistotou o tom, nemohla jsem. mládenci překazit vědeckou dychti
Přineste si vlastní nápoje
I jaká bude inteligence za vost. Nachystal si tedy nahrávací přístroj, rozsvítil
Vstupné $ 2.50
Začáték v 7 hodin večer, konec o půlnoci
malou stolní lampu, uložil mě na gauč a chlácholil
i padesát let.
sametovým hlasem. Ovzduší vhodné spíše pro mi
R E SE R V O V Á N Í M ÍS T : tel. 379-2156 (Rosenteld), 393-1340 (Skružný)
M
(12. dubna 1969) lostná mámení než analýzu, ale konec konců co ji-

Povídání o kultuře

WIENERWALD

R. C. Kugler & Associates
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S. Wiesenthal - J. Wechsberg: Vrahové mezi námi (The Murderers Among U s), Heinemann, Londýn

Epilog k soumraku bohu
Jaro roku 1945 vidělo pravý soumrak bohů. Silnice Třetí říše byly přecpá 
ny nekonečnými kolonami poražené říšské branné moci, civilními uprchlíky
před valící! se frontou a zástupy koncentráčníků na pochodech smrti. V této
lidské záplavě tu a tam mizely stínové postavy původců a pomahačů kata
strofy Německa — váleční zločinci, rytíři nacistického Goetterdaemmerungu.
Nikdo se o ně tehdy nezajímal. Poražení měli příliš mnoho starostí, jak pře-žít a vítězové spěchali co nejrychleji skončit druhou světovou válku.
Nacističtí pohlaváři věděli dobře, co by je čekalo, kdyby byli dopadeni.
Většina z nich tiž měla falešné doklady a civilní šaty. Jejich cílem byl bez
pečný úkryt v západním Německu, kde bylo těžko rozeznat uprchlíka od vá
lečného zločince. Neznalost poměrů a nezájem o stíhání válečných zločinců
se; strany anglo-amerických okupačních úřadů byly pověstné. Nejbezpečněj
ší úkryt pro bývalé příslušníky 'Gestapa a Sicherheitsdienstu byl obyčejně v
zajateckém táboře, který v té době byl oasou blahobytu ve src(vnání s hlado
vějícími zeměmi Německa, Bylo taky hračkou z tábora uprchnout, když se
poměry pklidnily a když si "zajatec’’ připravil cestu do vzdálenější skrýše.
Ale v oné lidské záplavě z roku 1945 pochodoval také Simon Wiesenthal,
architekt ze Lvova, jehož křížová cesta z Haliče skončila osvobozením v
Mauthausenu. Z hlediska bývalých nacistů to byl politováníhodný omyl, že
Wiesenthal zůstal naživu. Omyl proto, že si Wiesenthal vybral za svůj ži
votní úkol odhalovat válečné zločince.
"V rahové mezi námi’ ’
je fascinující a otřesná
kniha. N e proto, že zno
vu vybavuje vzpomínky
na orgie, sadismu a vraž
dění v koncentračních
táborech a věznicích T ře
tí říše, ale proto, že uka
zuje, kolik vrahů nako
nec uniklo lidské spra
vedlnosti.
Když Wiesenthal pře
stal pracovat pro americ
kou vojenskou správu,
zřídil si malé dokumen
tační středisko, ve kte
rém začal shromažďovat
usvědčující materiál o
válečných zločincích.
Postupem času se ze
soukromé kanceláře sta
la poloúředni instituce,
dotovaná ze soukromých
prostředků. Devět set na

cistů doplatilo na Wiesenthalovu sběratelskou
horečku - mezí nimi A d-olf Eichmann.
‘ Simon Wiesenthal ne
byl ani James Bond ani
Sherlock Holmes. Jeho
práce spočívala v tom,
Že dodával spojeneckým
prokuraturám svědecký
materiál, na jehož zákla
dě mohly úřady zahájit
sou dn í1řízení.
Byla to únavná a skličuijící práce. Wiesenthal
musil dodat úřadům v
Německu a Rakousku
materiál tak neotřesitel
ný, že prokuratury mu
sily zahájit vyšetřování.
I s průkazným materiá
lem v ruce bylo ještě
mnoho překážek.
Někdy to byly právní

něho je psychoanalýza než striptýz ubohé dušičky.
Pak mi nařídil usnout hlubokým, uklidňujícím spán
kem sotva napočítá do pěti a na každý jeho výraz
odpovědět jediným slůvkem, které mě prvně napad
ne. Když už chudák odříkal celou násobilku pěti,
semkla jsem víčka, bránice se pomrkávání a hlu
boce jsem vydechla. Oklamaný mladík okamžitě za
pjal cívku a tiše řekl:
“ Tma” .
“Jako v pytli” , vyhrkla jsem. A le ono to. v anglič
tině -nezní tak jako česky.
“Jedno slovíčko” , napomenul mládenec a pokra
čoval:
“ Sám” .
Protože jsem nenapravitelná verbalistka, napadla
mě hned rčení dvě.
“Jako kůl v plotě” a “S děvčetem v dešti” .
A le .neřekla jsem to ani ono. Jen jsem se posadila
a navrhla:
_“Hele, zapomeňme na to, příteli, jsem špatné me
dium.. A vlastně sama vím, z čeho pramení můj
strach.”
(Mladíkovi se smutně zaleskla obrýlená očička,
plnovous se rozvlnil zklamáním:
“A le já vám chci vědecky pomoct. Je to y podsta
tě tak jednoduché. Jako dítě jste byla asi často ne
chaná o samotě, ochuzená o lásku, píseň před spa
ním.”
Zavrtěla jsem hlavou:
“Ba ne, naopak. Byla jsem zhýčkaná, rozmazlená,
trýznitel rodiny. Nikdy jsem nebyla sama. O ukolé
bavky jsem nestála, protože všichni v mé rodině byli
mizerní zpěváci.”
Mládenec si rozepjal límeček u košile a bojoval
dál:
.(“Někdo z vašich blízkých byl asi: kruťas. . . ”
i“ To by mohl být dědoušek” , připustila jsem.
“Všichni mu za zády říkali dědek lakomá, však mu
to. stejně jednou čerti vezmou.” Místo čerta to. byly
vázané vklady, řekla jsem si sama sobě a pak po
kračovala. “Ale já to s dědouškem uměla, každá

a diplomatické předpisy,
někdy sabotáž bývalých,
nacistů, kteří seděli na
vlivných místech státní
správy,
někdy
prostě
smůla.
' Nemalým handikapem
Wiesenthalovy činnosti
byla i reakce obětí naci
smu. Mnozí z nich si ne
přáli nic jiného než za
pomenout na prožitou
hrůzu a odmítali projít
znovu týmž peklem v
soudní síni.
Jejich oblíbeným ar
gumentem bylo, že smrt
šesti miliónů
lidských
bytostí byl zločin tak
fantastický, že nikdo a
nic nemůže odčinit tako
vou katastrofu.
Jistěže ne, odpovídal
Wiesenthal, ale je naší

povinností žádat, aby
spravedlnosti bylo učině
no' zadost. 1 tak většina
válečných zločinců unik
la lidské spravedlnosti.
Z a soumraku bohů
vznikla v hroutící se Tře
tí říši organizace O DESSA , jejíž jméno nemá nic
společného s přístavem
téhož jména. Pokud je
známo, tato organizace
dosud existuje, i když
pod jinými jmény.
O D E SSA je zkratka
pro
Organisation der
SS - Angehoerigen, a by
la to centrála, která orga
nizovala útěk válečných
zločinců do neutrální ci
ziny. Prchající nacisté
měli dvě zaslíbené země
- Střední východ a Jižní
Ameriku.
N a Středním východě,
mohli ukojit své válečné
schopnosti jako vojenští
poradci a odborníci ve
zbrojení. V Jižní Ameri
ce, kde už dlouho žila
početná německá k olo
nie, zaise svoji obchodní
zdatnost a průmyslovou
Tuechtigkeit.
Wiesenthal je přesvěd
čen, že Hitlerův zástupce
Martin Bormann nebyl
zabit na ' útěku z hořící
ho Berlína, ale že je
dnes v Argentině. V áleč
ný zločinec číslo dvě, dr.
Mengele z Osvěnčimi ži
je v Brazílii. Jihoameric
ké státy nevydávají "p o 
litické” uprchlíky a peč-

má návštěva ho přišla nejméně na pětikorunu. Dě
doušek to tedy také nezpůsobil.”
Oba jsme si vzdychli, mladík zoufale, já otráveně.
Konečně jsem se rozhodla:
“Udělá-li vám to dobře, řeknu vám sama, proč
mi nahání hrůzu každý prázdný pokoj. Je to násle
dek mého příchodu do Austrálie.”
Mladík se po mně vyčítavě podíval.
“Prosím vás, neohřívejte zase nějaké staré, neprav
divé historky.”
Rozhorlila jsem se:
“Chcete snad tvrdit, že my — ty tisíce poválečných
Středoevropanů — jsme tu měli na růžích ustláno,
že jsm e byli očekáváni s rudým kobercem a vítáni
hlaholeni fanfár? Víte, když se na to tak dívám
zpět, uvědomuji si, že jsm e byli vlastně pokusnými
dárci pro obrovskou australskou transplantaci, která
se nad očekáváni vydařila. A hodně naším přičině
ním.”
Můj analytik sebou “n epokojně vrtěl, tak jsem se
zeptala:
“Chcete vědět, odkud ty strachy nebo nechcete?”
Odevzdaně přikývl, vypjal strojek a chopil se oby
čejného pera.
“Když nás rozklížená řecká kocábka po útrapách
odyssejských vysypala u australských břehů a já
vstoupila na australskou půdu, bylo mi jako bych
vešla ^do takového záhadného, prázdného pokoje. Opatrně j(sem zavětřila, jako ti hrdinové z televize,
a čekala, z kterého koutu se na mne co vyřítí. Na
rozdíl od nich — já áe dočkala různých překvapen.
Rozkaz k dvěma letům nepříjemné práce, ■ vedra,
mouchy, zlé nemoci a ještě horší účty doktorů, la
skaví, ale nehorázně omezení domácí obyvatelé. Nej
horší však byly ony- tajemné stíny napadající s krve
žíznivostí upírů a vyssávající těžce vydělané pení
ze. Jak podle snadné to bylo pro ty pijavice, jen
proto, že mohly nabídnout ubohou kůlnu k obývá
ní. A to ticho a klid, které mně, zvyklé rozkazům
a hrozbám, spíše znepokojovalo než chlácholilo, do
něhož se .znenadání začal ozývat tikot — jako v

VZ K A Z
Pavol Országh Hviezdoslav
Ó, vytrvalost’, zmořený mój Pude!
Znám balvan ťarchy, avšak neklesáj:
hoc ešte míle po strku a hrudě
ho poteružíš — predsa, pantátaj,
raz skl’zne ti s pliec, sykdně na pokraj
priepašti — rutom zhrmí úplazami,
po příkrých spúškách, žPabín křemení
(jak brvno vše . . .) : až v bezdno
či’upne tlamy,
mořského oka znikne pod vlnami,
jak povetroň v pád nebom svržený.
Ó, srdnatosť, mój ustráchaný Pude!
Znám silu hrozby, ale zmužilost’:
ten, čo ti na kar v hájoch svátých hudie,
ten yíchor — krátký on niv rodných 1
hosť!
I za ten čas, byPky venca schváti:
no, ver mi, skmáše iba kréhkú vňať,
móž byť, i jari celkovité šaty,
skvost mája: kmeňov avšak majestáty,
pralesa život nemóž’ vytrhat’ !
Ó , trpezlivosť, stýraný můj Pude!
Znám pálčivosť, hryz tJvojich
siedmich rán,
lež nezúfaj! — Ach, bolieť ešte bude
ťa nejedna, krv z nich jak zo studán
sa sprýšti: krv avšak aj, čo nebies báň,
bo Ábelova, volatf nepřestane!
Tá vyžaluje knihy neřestí,
i vyprosí: Ó, pomsti, stresci, Pane!
A v tom i balzam z čaše Jeho skane
ti jazvy zavrieť, zhasit’ bolesti.

íívě se vyhýbají tomu,
aby vytvořily nebezpečný
precedent.
Wiesenthal nepředstí
rá, že je anděl s plamen
ným mečem. V idí věci
tak jak byly a jsou. S
odstupem doby je snazší
vidět jak hrdiny tak ni
čemy na obou stranách

barikády.
Wiesenthal vzpomíná
na starého pruského ba
rona Freygata von L o ringhoven, který se sna
žil pomáhat koncentráčnicím v Grodnu a byl ochoten svědčit proti ve
liteli tábora. Velitel Ehl.e
(Pokračování na str. 8)

onom zšeřeiém pokoji. Jenže to nebyly staré pendlovky, to v každém z nás se roztikaly vzpomínky,
pochyby, stesk, toužení. Tikání varovně prozrazují
cí bombu jen jen hotovou k výbuchu. Kdo nebyl silen zavčas ji odjistit, tím smykl výbuch až do cel
blázinců či do věčného oběhu za nepolapitelnou chi
mérou.”
Teprve po chvíli jsem dodala:
“Tak to je důvod, proč se asi dodnes bojím prázd
ných pokojů.”
Mládenec psal až se mu kuličkové pero protáhlo
dc úhledného brčka a pak řekl:'
‘T o nemůže být pravda, to úplně potírá Freuda,”
“Vím, že Freud analyzoval ex-presidenta W liše
na, ale měL mezi svými zákazníky nějakého politic
kého emigranta?” , chtěla jsem vědět
- Odpovědi jsem se nedočkala. Mladík byl patrně
demonstrovat, když onu stať probírali.
Mlčky jsm e seděli naproti sobě, mladík najednou .
roqaačiiý, nevěda jak nejlépe přeložit dlouhé nohy,
já roztrpčena jako když se nepovede dorta, kterou
jsem chtěla oslnit hosty. Vůbec jsem nezakouáeia
mír a pokoj, který analýza slibuje. V ovzduší bylo .
cosi nedokončeného, leželo to mezi námi jako na
kousnuté jablko. A le mladík už vyčerpal asi všechny •,
otázky, rozhodla jsem se tedy dopitvat svou dušič
ku sama.
“Tahle analýza, příteli, byla vlastně pro kočku.
Nevím, proč jsem o tom vůbec povídala. Ti, kteří
přišli se mnou, ti jistě znají a zakoušejí podobné po- .
city. A ti noví — ať už. utíkají před anglickou mlhou,
holandskou přelidněností či českým komunismem, z '
nichž tak mnozí jsou nespokojení a nevděční, i když
jejich začátky v nové zemi- jsou stonásobně lepší než “
byly naše — a jim ž by snad mé zkušenosti mohly do
dat odvahy a naděje — kdož ví, zda-li ti o to stojí.”
Beznadějně jsem mávla rukou a najednou si uvě
domila, že mladík se bezostyšně nudí. Sotva jsem
zmlkla, vym luvil se na důležitou schůzku a zčerstva
vypadl.
Záhy po tom jsem se dověděla, že přesedlal z fi
losofie na stroj ařinu.

HLAS

- 8 -

Lučnica v USA
Je to určíte mimoriadna .událost’, keď azda až
polovicu normálnteho -nedeTného publika v new-yorskej Filharmónii tvoria new-yors-kí Slováci a' Češi.
Aspoň taký dojem, sme malí při zahájení druhého
medzinárodného' festivalu vysokoškolských speváckych. zborov, v Lmcolnoivom: středisku javíštných umení v New Yorku. Vystúpilo tam simultánně výše
■ šesťsto mladých spevákov zo štrnástich krajin.
Na javisku, při úvodhom vítaní, holi však iba dva
zbory: bratislavská Lúčnica (v krojoch) a mužský
spevácky zboř tokijskej univerzity (v civilu), Ostat
ně, zborý bolí strategicky rozmiestnené v lóžach a
na balkóncích, ale tak, aby to obecentsvo dl’a mož
nosti netušilo. '
Odrazu sa zo všetkých stráni ozvali v mohutnom
súzvuku prvé tóny staroslávn.ej študen-tskej piesne
“ Gaudeam-us igitur” . Obecenstvo, ba ani hudební
kritikovia, neboli zrejme na takýto trik připravení.
Fiěseň nebóla uvedená na programe.. A tak kritik
new-yorských Timespv píše, že to bol fantastický
zvuk a že sa mu zdálo, ako by bol býval obklopený
zo- všetkých šírán tým najmohutnejším . chorálem
světa. Dodává, poto-žartovne,- že tých šesťsto mladých
Pudí rozriešilo pre Filharmoniu problém s akustikou,
a potom zase vážné, že milovníci chorálovej hudby
budú nepochybné považovat’ med-zinárodný spevácky
festival v Liňčolnovom středisku za vreho-lnú udatosť
roku.
Festivalu- sa zúčastňuijú zbory -zo všetkých piatich.
svetadiePov. ,S přípravou sa začalo před štyrmi rokmí. Před fesitivalom boli zbo-ry na turné po ame
rických vysokých školách., Podl’a všetkého Lúčnica
si toho absolvovala najviac: štrnásť samostatných
výstúpení v piatich. takzvaných Novo-anglickýoh štátočh v rožpátf necelých troch týždňov (najslavnejšié americké , univerzity: Yale, Prineeton, univerzita
státu Pennsylvania a ďaišie v štátoch New York,
Pennsylvania, Massachussetts, New Hampshire, New
■ Jersey a Connecticut). Míiselo (to byť šialané tempo.
Ďalej boto spotočňé' vystúpénie v Lincolnovo-m
středisku, ,potom vysítúpenie pre našich amerických
krájanov na východnom pobřeží Spojených štátov,
vystúpenie v auditoriu stovenskej katolíckej fárnostl S-v. Jána'v New Yorku, na Manhattane. Potom
-banket, ktorý pre bratislavských spevákov připravi
lo Slovensko-americké kultúrne středisko., .
-S-, N. York '

Epilog...
(Pokračování se str. 7)
zemřel ve vězení,, než za
čal soud.
N ebo b y l. takový A n 
ton
Schtnid,
rotmistr
Wehrmachtu, který p o
máhal židům prchat z
gheta ve Vilně. Schmid
byl popraven v roce
19421
Na druhé straně se
našel .třeba rabín v kon
centračním táboře, který
zapůjčoval
talmud za
čtvrtinu denní porce jíd 
la.
Pátrání po válečných
zločincích vedlo autora i
do Prahy, kde prostudo

val obsah
pověstného
“ pokladu z Černého jeze
ra” , části archivu Reichsidherheitshauptamtu,
který mimo jiné obsaho
val seznam všech agentů
Gestapa v hlavních ev
ropských městech.
Wiesenthalovi je jasné,
že jeho největším nepří
telem je čas: Staří lade
umírají a mladí nevědí
o minulosti nic. N ěkdy
dokonce ti starší se snaží,
aby jejích děti se nic ne
dověděly.
Tak vznikla v Rakou
sku {a v Západním N ě 
mecku) kampaň, k m ž

DOMOVA

28. 4. 1969

Úvaha o protektorátu
(Pokračování se str. 4)
Tragedie je v tom, že de
mokratický partner tuto
dohodu neodmítá, ale
naopak opětuje. Je nut
no se tedy smířit se sku
tečností, že tragedie ma
lého Československa ne
zaujímá v myslích de
mokratických
státníků
žádné místo.
A přece je, tvrdím,
vývoj v naší zemi svrcho
vaně důležitý pro bu
doucnost světa.
, Z domova jsem dosta
la dopis,
datovaný 8.
dubna, tedy ještě před
odchodem Dubčeka. O b
vykle velmi dobře infor
movaný přítel mi v něm
sděluje, že Dubček bu
de vyměněn a v případě?
že by ani to nezajistilo
hladký chod “ tvrdé li
nie” , uvažuje prý se o
přímém připojení Česko
slovenska k Sovětskému
svazu.
Nad touto možností se
mi sevřelo srdce - to pře
ce nemůže být, to by má-

rod nepřipustii, to
nedovolili spojenci!

S Y D N E Y
by

Když jsem se poněkud
uklidnila, musela jsem
přiznat, že nad podobný
mi pověstmi nelze jen
bezstarostně mávnout ru
kou. Ž e by to národ ne
dovolil? C o může dělat
jedinec v atmosféře zra
dy a nejistoty? Ž e by to
nepřipustili spojenci, zá
padní nebo východní?
Připojení se áá provést
“ na vlastní žádost” p o 
stupnými administrativ
ními opatřeními tak. aby
to nevyvolalo velké p o
bouření
Vzpomínám si, že už
někdy loni v listopadu
začaly d o okupovaného
Československa chodit z
SSSR dopisy s adresou
"Československá sovět
ská socialistická republi
ka''- Psal o tom Repor
tér. a naši se domnívali,
že jd e o provokaci, hlou
p ý vtip. V primitivních
myslích, ruských lidí a ta
ké v prohnaných myslích
sovětských státníků je
však svátou povinností
vedoucího komunistické
ho státu pevně připoutat
podmaněné národy k je
diné nedotknutelné víře
celosvětového
komuni
smu.

popírala, že pověstný d e 
ník Anny Frankové je
autentický. P ii premiéře
hry saně v Lima vypaSkiy
demonstrace pcun "ty 
picky židovskému pod
vodu.
Byla bych pochopitel
Wíesearibal sž amžaíi,
že musí prokázal, že ně velmi šťastna, kdyby
Anna Franková átatečaě podobme úvahy lidí v
existovala. Daks smi to Československu postrá
m noho p ráce,
našel daly reálnosti. Ovšem v
příslušníka Gestapa, kte případě, že by Sověty
rý Anaj* a jjejí rodům dříve nebo později sáhly
skutečně zatkl, jraesarval k tomuto řešení, zname
se S f e c ebaaer a znovu nalo b y to vážné a bez
pracoval m vídeaslaé Sai— prostřední nebezpečí pro
méotáScy. A bydlel v sou celý svobodný svět. Prá
sedství
WiesesíisaSovy v ě psoto se divím chladkaacelážie.
Případ Jcgifai Assnr
F o l k o v é -.v-jadřujr nej
lépe ' stMyjsl ^IPiesersdtalovy cmnostrr nejsfe o pom
stu. jd e o spravedlnost.
Jde o to, abychom neza-

OBCHOD
RADIOPŘÍSTROJI
přijme mladého spo
lehlivého
prodavače.
Stálé mísito, dobrý plat.
305. Liverpool Rd. .
Ashfield (Sydney)
Tel. 798-7228 ,

NA PRODEJ
dobře zavedené
EXPRESO RESTAURANT
v Bondi (Sydney).
5 roků nájem. Nájem-'
■né včetně bytu $ 20
týdmé.
Vhodné . pro
manžele. K převzetí na
■malý deposit, financo
vání zařízeno. Volejte
(Sydney) mezi 5. a 6.
hod. odp. 30-8689.

PEKAŘ
se přijme.
SOOS CONTIN.
BAKERY
445 Old South Head
Rd., Rose Bay (Syd.)
Tel.: 37-7341
Přijmeme
ŠVADLENY
k šití dámských šatů
v podniku^nebo doma.
Dále přijmeme
ŽEHLIČE
(muže nebo ženy)
Výtečné mzdy nebo
výhodná práce od kusu.
Stálé místo.
FALUTEX FROCKS
124 Oxford St., Sydney. Telefon: 31-6323.

Hospodyni
i
|
j
j
j
j

pro malou rodinu v
moderním domě ve vý
chodním
předměstí
Sydney hledáme. K di
spozici vlastní apart
ment s koupelnou a te
J levizí, vysoká mzda.
j Volejte po 6. hod. več.;
I
36-6734 (Sydney).
i
'
i
HOSPODYNI

Přijmeme
ŠVADLENY
pro obšívání, obrubo
vání a dírkovánL Dále
přijmeme švadleny na
běžné sítí a to k práci
v podniku nebo doma.
Výtečné mzdy
pro zdatné ženy.
L E Y TEXTILE S,
74-76 Erskine St.
Sydney (vedle stanice
W yn yard)

nosti a naivitě západního I
tisku. Bylo by největšíj
chybou demokracie, kdy-j
by se domnívala, že j-ejíl
holubicí
zásady
jsoul
vlastní i komunismu.
|
Marcela Čechová*

středních let do mo
derního domu v Rose
Bay (Sydney). Je tře
ba znát trošku němec
ky nebo maďarský. V o
lejte (Sydney). 32-3051,
po 1. květnu: 37-9542'.
I

EXPRESO RESTAURACE
ve středu Bondi Junction (Sydney) se pro
dá. Plně zařízená, 6 ro
ků smlouva, nízká ren
ta. Obrat $ 450 - 500
týdně. Ideální pro man
žele. Výhodné pod-mínky. Dotazy: LA SCALA
542 Oxford St., Bondi.
Junction (Sydney).

I

Navitívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit

ČESKOU R E STA U R A C I S DOBRÝM ČESKÝM JÍDLEM

KISS EDDI‘S INTERNATIONAL
2®* Victoři* St, (proti požární stanici), Kings Cross, NSW.
Telefon 31-7977

Obchodujeme s přistěhovalci už 20 let
Tisíce a tisíce Italu, M á , N ě n c á , Jiigosiávdk, Poláků, Maďarů, Mal tézanů atd. jsou našimi stálými a spokojenými zákazníky. Velmi se těšíme,
že baáem e moci posloužit i novým československým přistěhovalcům!
V našich prodejnách dostanete všechny druhy nábytku, domácích elekť rických spotřebičů, osvětlovačů, koberců atd. a to za nejnižší ceny a za
výhodných podmínek

Frisco Home Fu rn ish ers
2 6 4 K IN G STREET, N E W T O W N (S Y D N E Y )
T elefon : 57-3664, 57-7855. * U nás Se domluvíte česky neb slovenský
Prodejby též na: 672 King St., St. Peters * 1205 Canterburv Rd.. Punchbowl * 132 Burwood Rd., Burwood
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Zasílejte
peníze
do ciziny
bez Obav
Chcete poslat peníze do ciziny své rodině
nebo přátelům? N ebo snad jako dar či poukaz
z jiného důvodu?
A ť máte jakýkoli důvod, doporučujeme, aby
ste nechali State Savings Bank plat za Vás vy 
řídit . . • Poukazy touto form ou jsou bezpečné,
jednoduché a pohodlné. Zastavte se v některé
z filiálek "Státní’ ’ banky a informujte se u
jejího ředitele. Sdělí Vám ochotně všechny
podrobnosti.

IThe State
Savings Bank
ofVictoria
ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
Jednota ve Viktorii
— konala ustavující schůzi výboru dne 12. 4. v YMCA
za předsednictví br. Pícka. Místopředsedy byli zvo
leni fořt. Slabik , a Krupka, jednatelem br. E. Leiss
(F. 2, 19 Haverbraek Ave., Malvem, Víc., 3144, te
lefon 20-6977), pokladníkem br. K. Havlíček, zapi
sovatelem br. Forester, sociálním a zábavním ref.
br. F. Herz, revisory účtů bří. Slíván a Regner, n V
hradníky foři. Kufel a Urban. Na schůzi byla ustave
na sociální komise (Herz, Havlíček, Kufel), která
spravuje sociální fond. r— Výbor rozhodl, aby bylo
doporučeno všem členům, jednoty vstoupit do téže
místní organizace RSL a to do Melbourne Sub-Branch
RSL, 91 Flinders Lané, City, kde je vstup zásadně
projednán s presidentem Mr. Peter Brain-em a sek
retářem Mr. Keith Teraple-Leslie po doporučení ge
nerálního tajemníka RSL ve Victoru Mr. P. Wenn-a.
Vyplněné a podepsané přihlášky předejte jednateli
br. Leissovi. Nutné doporučení k přijeti provedou
pak hromadně předseda a sekretář Melbourne SubBranch. Výbor současně doporučuje, aby se všichni
členové stali členy klubu RSL na téže adrese nebo
jiných místních klubů RSL. Podrobnosti a důležitost
vstupu do RSL sdělíme dodatečně.'— Výbor dále roz
hodl vyzvat členy, aby se jednotlivě plně zúčastnili
práce v existujících československých organizacích.
— Jednota ve Viktorii položila, za. početné účasti
bratří věnec ,k pomníku padlých v neděli dne 20.
dubna v rámci australských vzpomínek na válečné
•padlá,
— Společný zájezd.autobusem do Kaloramy se koná
v sobotu dne 24. května. Zájemci nechť se hlásí bě
hem dne u br. Herze (tel. 67-4040) nebo večer u br.
Pícka (94-6635).
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Čs. pomocný fond

P ŘÁTEL É H L E D A J Í :

V minulých dvou týdnech nedošel fohidu žádný
.příspěvek. Vyplaceno, z něho .býlo $ .30 potřebným
novým přistěhovalcům do Austrálie. — Ke dni 25.
dubna 1969 je na běžném kontě fondu $ 704.87 a
na vkladní knížce je základní vklad $ 1.000. /
INFORMACE NOVÝM PŘISTĚHOVALCŮM
v Melbourne: 315-317 La Trobe St.,
Melbourne-City, tel. 67-4385 nebo, 67-6649.

Antonína Bednárka z Brna, André Vlčka, dříve
Ntfe'. AI tona (dopis v red.), Karla Kučeru z Prahy a
Ferd. prenčice z Lamače u Bratisl. (oba přijeli ko<n-_
eem m. r. do Austrálie), Antonína Rohana z Prahy-'
Libně (dř. Melbourne), rodinu Drobekovu z Bratisl.,
hledá Gita Kuchařová, tel. (Melb. po 5. hod.):
211-1904 a Otu Brože (snad Qld., zpráva).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
’s j na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

— Starostou Sokola Wa takto: předseda gen. Josef
shington D. C. byl opět P. Erét, členové plk. gen.
zvolen Matěj Neuman.
št. J. Kašpar - Pátý a mjr.
— Washingtonské operní gen. št. H. Němec.
sdružení předvedlo 14. a —• Miroslav Šašek vydal
16. března Smetanovu v newyorském nakladatel
Prodanou nevěstu. Před ství Macmilian obrázko
stavení řídil Richard Vei- vou knihu “ This is the
lerman, režii měla Lída United Nations”,. . Je to
Brodenová.
jeho patnáctá kniha v sé
— Zástupce Mlezinárodní rii “This is . . První
selské unie pro Evropu vyšla v r. 1959 o Paříži.
dr. Vilém Svoboda byl — Přednosta antropolo
jmenován Výborem pro gického oddělení univer
svobodné Československo, sity státu Massachusetts
členem čs. delegace ve Zdeněk Salzman napsal
Shromáždění porobených první ucehnici antropoloevropských národů v N. gie pro americké střední
Yorku a současně repre a vyšší Školy. Knihu vy
sentantem Výboru u AC dalo nakladatelství' HarEN v Londýně.
court, Brace and World.
-— Chicagská universita — Miloslav Rechcíg! byl
vyhlásila stipendia ke poctěn Americkým ústa
studiu češtiny a slovenšti vem
chemiků
titulem
ny. Pohybují se od 2.000 “Fedlow” , který je udělo
do 2..400 dolarů a po 400 ván “vedoucím americ
$ na manželku a každé kým pracovníkům v obla
nezaopatřené dítě. Čs. od sti chemie” .
dálení vede Milada Souč
— Karel Hujer byl jme
tová.
— Portland State College nován , čestným profeso
v Oregonu v USA se ve rem astronomie a fysiky
svém ústavu Central Eu- na universitě státu Tenropean Studies Center za nessee v Chattanooga.
měřuje na studium vzta — Profesor umění na stát
hů mezi Německem a Ra ní newyorské universitě v
kouskem na straně jedné Albany Mojmír Frinta
a Polskem, ČSSR, Jugo měl přednášku o situaci
Československu
ve
slávií a Maďarskem na v
straně druhé. Frekven World Policy Association.
tanti musí po tři roky Přednáška byla vysílána
studovat mj. í češtinu. rozhlasem.
Šebek byl
Náměstkem ředitele ústa-' — Oldřich
vu je prof. Praní. Munk jmenován jedním ze čtyř
a působí tam ještě dva redaktorů amerického od
Senové SVU: sociolog borného časopisu Applied
Jan Hajda a C. Holling. Microbiology.
— Milada Javora-Karaso- — Betka Papánková do
vá zpívala české a slo stala vyznamenání Národ
venské písně za harfové ní rady žen v USA “za
ho doprovodu Dagmary služby, které prokázala
Plantové v barevném po věci lidských práv” .
radu televizní stanice v — Dr. Jiří Škvor (Pavel
Hartford, Conn. Pořad, Javor) měl 24. dubna
sestaveny Jožou Karasem, přednášku v Sokolovně v
byl zpestřen snímky z Če Montrealu na téma “Ze
skoslovenska.
mě, z které jsme vyšli” .
— Člen lékařské fakulty. — O. nových čs. přistěho
na Aibany Medical CoL valcích do Kanady i ji
lege v USA F. S. Hoff- nam se dozvíte z oběžní
meisier uveřejnil v časo ku Klubu nových přistě
pise American Journal of hovalců v Kanadě HLA
Surgery pojednání na té SU NOVÝCH, který vy
ma: Operace rakoviny v chází měsíčně na adrese:
hrdle.
Box 81, Postál Station' D,
— Komise SVU pro vo Toronto 9, Ont., Canada'.
jenskou historii je složena
SVU/ ČS/ HN/HD
VTCKERS R U W O L T Pty. Ltd.

I

Podnik skupiny Vickers potřebuje nutně

í

ODBORNÉ STROJNÍ KY
k obsluze vertikálních vrtaček a centrálních sou
struhů. Dobré mzdy, stálé zaměstnání, spousta
přesčasů k dispozici, možnost služebního postu
pu. Z a odpolední směny bonus.
Osobní představení v sobotu od 8. do 12. hod.
dop., ve všední dny /v úředních hodinách.

Navštivte laskavě, pište nebo telefonujte
Mr. W . FR A N K ISC H ,

| Vickers Ruwolt Pty. Ltd.
; 524 - 582 Victoria St., Richmond, V ic., 3121
i
’
Telefon: 42-3312

Cigánske problemy
(Pokračování se str. 3)
rov za mestom alebo dě
dinou. V cigánskej osa
dě v Jabloňové na vých.
Slovensku žije v obci na
svahu. 150 Pudí. N em oc
né a rodiace ženy zvážajú na nosítkách alebo ha
rukách. Cesta do osady
je neschodná. V osadě
nemajú nielen vodu, ale
ani jeden záchod. Mat
kou sa stává každé 14 15 ročně dievča. Děti
chodia špinavé, otrhané
a hladné, hoci nie je ni
jakou zvláštnosťou, že
Malý oznamovatelHledáme mladého svobod.
KUCHAŘE
neb KUCHAŘKU
na zimní sezónu (od čer
vence do začátku října).
Výborné pracovní pod
mínky a příjemné prostře
dí. Znalost angličtiny ne
ní nutná. Pište na: Sasha’s
Lo-dge, Thredbo, NSW.,
2627, tel. (Thredbo) 416.
MALÍŘE POKOJŮ
vyučeného nebo k zauče|ní přijme za dobrých pod
mínek J. Melih, Wardale
Painting Service, 61. War
dale Rd., Springvale Sth.,
Víc.
Telefon
(večer):
546-0503.
PRONAJMU 2 POKOJE,
$ 6 týdně. 35. Warrigal
Rd., Oakleigh, Vic.

rodina dostáné na rodin
ných prídavkoch okolo
2.000 korán mesačne. V
minulom školsíkom roku
nechodilo do školy 1.154
cigánskyčh dětí. vo V ýcho-doslovenskom kraji.’ ’
Správy tlače hovorřa o
vysokom podiele Cigánov na vzrastajúcej kri
minalitě. V o Smene z 26.
11. 1968 napísal Ján Fekeš, že na zvyšujúcej - sa
kriminalitě v Stredosiovenskom kraji májů vel’ ký podiel obyvatelia cígánskeho povodu: ..
' 'Kým celkový po diel
páchatePov z radov Gigánov na kriminálnej delikvencii představoval v
min. roku v rámci Stredoslovenského kraja 9,3
pere., v okrese Lučenec
činil 18,7 pere. a v okre
se Rim. Sobota přesaho
val dokonca jednu štvrtin u /’
Jan Kaštánek uviedol
v článku "Spoluobčania
s tmavšou farbo-u pleti”
(LD , 18. marca), že v
Československu žije oko
lo 215.000 Cigánov, že
ich podiel ha celkovom
počte oby vátého v je iba
1,5 pere., ale podiel na
celkovom počte osob ob
viněných z trestnej čin-,
nosti je 4,7 percenta.

’ FEI

LETOVISKO
“ŠUMAVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
sfdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
KTERÁ SE KONÁ K OSLAVĚ SVATKU MATEK
,
v neděli dne 11. května 1969
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem.
J í d l o — pi t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Z L O B Í

V Á S

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T Á !

OP T O
[Capitol H ouse, 113 SwanstonSt.
M ELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

HLAS
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

N ÁBYTEK VŠEH O D R U H U ,
KOBERCE, Z Á C L O N Y
a ostatní zařízení domu
KOUPÍTE
NEJLÉPE

od

PAISLEY HOME

Janovský

FURNISHERS

Semifinále Poháru mistrů evropských zemí

A JA X Amsterodam - Trnava 3 : 0

110 Miller Rd., Nth. Altona, Vic.

Čs. fotbalový mistr Spartak Trnava, který hraje bezpochyby moderní útočnou kopanou, zklamal
své příznivce v celé republice, když prohrál v Amsterodamu prvé semifinálové střetnutí 14. ročníku
Poháru mistrů evropských zemí s 13násobným přeborníkem Holandska Ajaxem Amsterodam vysoko
0 :3 , a má tak v trnavské odvetě jen nepatrné šance na postup.
Mužstvo Trnavy mělo sice v poli převahu, chtělo střílet góly, ale přitom zapomínalo na obranu,
a to byl hlavní kámen úrazu. Co však především chybí Trnavě k "světovosti” , tó je brankář. Geryk
totiž není bez viny ani na jediné z branek, a za stavu 0 : 3 musel být v 70. minutě utkání vystřídán
"náhradníkem’’ Rozinkou. Ten sice mužstvo Trnavy uklidnil, ale o zvratu v průběhu zápasu nemohla
být ani řeč.
Tým A jaxu, který dokázal předtím Vyřadit i slav ly obou týmů jsou v útoku, v útočné hře. A snad
nou Benfiku Lisabon, patří bezpochyby k světové proto byla celková úroveň trošku zklamáním. Zatím
elitě, avšak v zápase s Tm avou nehrál svou nejlepší co “lehkonozí” útočníci A jaxu. se snažili prorazit až
hru. A přesto vše stačil na velký triumf, neboť v tý příliš na vlastní pěst a nehýřili právě nápady a vtip
mu čs. mistra to tentokrát neklapalo. A to nejen v nými akcemi, trnavští útočníci se pro změnu snažili
obraně, ale ani útok se nezmohl na vážné ohrožení křečovitě střílet z každé pozice a za každou Cenu,
branky Ajaxu. Tak muselo dojít k této velké po žádnou akci proto nedotáhli prakticky do konce. ■
Po celkem vyrovnané hře vstřelil nejlepší hráč
rážce. Před utkáním se všeobecně usuzovalo, že
střetnutí může přinést kopanou nejvyšší' kvality. Ší- Ajaxu CrUýff v 27. minutě vedoucí branku, když
zblízka dorážel brankářem Gerykem zbytečně vyra
žený míč. Když už se zdálo, že Trnava má šanci na
vyrovnání, nařídil v 51. minutě anglický rozhodčí
Vítěz “československého poháru” v kopané Slovan Jenňřngs nepřímý trestný kop a ten skončil pro ho
Bratislava musel nastoupit k prvému sem ifinálové sty tragicky. Keizer přistrčil míč Swartovi a po jeho
mu střetnuti druhé nejpopulám ější evropské soutěže táhlé střele skončil míč v trnavské svatyni. Bylo tó
klubových celků, soutěže “držitelů trofejí” , bez své 2 : 0 , co více, tato branka Trnavu deprimovala, a
velké posily Hrdličky (vyloučen v bratislavském přesně 15 minut na to Keizer hlavou a snad až pří
střetnutí s AC Torinem ), přesto inteligentní taktic liš snadno, po chybě brankáře Geryka, vsítil třetí,
kou hrou uhrál na hřišti skotského Dunfexmline um rtvující gól.
Athietic remizu 1 :1 a má velkou šanci na postup
do finále.
Přesto, že skotští fotbalisté stupňovali od 15. mi
nuty 1. poločasu tlak a byli stálým nebezpečím pro
bratislavskou branku, mohli odejít ze hřiště poraže
A čkoli trnavští fotbalisté v prvém semifinálovém
ni. Ve 45. minutě
sice:u ja li zadákem Fraserem střetnutí Poháru mistrů evropských zemí “v zemi tu
vedení 1 : 0, 6 mnut před koncem však levý křídei- lipánů” neuspěli, produkují v nejvyšší čs. soutěži
ní útočník Ján čaipkovič přehodil vybíhajícího skot stále vynikající kopanou a zdá se, že jsou na cestě
ského brankáře a bylo to 1 : 1- Závěr zápasu patřil za získáním druhého titulu mistra republiky. Vždyť
Slovanu a v 87. minutě jen tyč Duffovy branky za po 17. kole m ají už čtyřbodový náskok před Slova
bránila ^katastrofě domácího týmu, když na ní skon- nem Bratislavou a osmibodový náskok před Trenčí
čila hlavička Jána Čapkoviče.
nem, takže je už více než jisté, že i tentokrát zůstane
Skotští fotbalisté byli sice v poli lepším celkem, přébom ický titul na Slovensku. A právem, neboť slo
v trestném území je však zřejmě “zlomil” přehled venští fotbalisté se nebojí zaútočit ani na hřišti sou
a klid bratislavských zadáků, kteří podali vynikají peře a nehrají tak úzkostlivě na obranu jako mužstva
cí výkon a podílejí se největší mírou na tomto čest historických zemí.
ném úspěchu.
Aspirantů na sestup je ještě celá řada. Dvěma nejV dxuhěňi semifinále soutěže “držitelů trofejí” re vážnějšími jsou pražská Slavia a Žilina, ale ani no
mizoval vítěz poháru NiSiB 1. FC Koeiít doma s FC váčkové B. Bystrica a Pardubice, stejně jako Inter
Barcelonou 2 : 2, takže rozhodnutí padne v barcelon- Bratislava, nejsou na tom zrovna nejlépe.
ské odvetě.
15. KOLO: Dukla Praha — Slovan Bratislava 1 : 2,
Slavia Praha — Lokomotiva Košice 3 : 0, VSS Košice
— Sparta Praha 2 : 0, B. Bystrica — Ostrava 5 :0,
Teplice — Trenčín 4 : 1, Inter Bratislava — Žilina
; Mezinárodní kopaná ' dostala 16. dubna příchuť :4 :1 a Pardubice — Trnava 1:1.
světového šampionátu. Ve 4 evropských městech by [ 16. KOLO: Trnava — Slavia 4 : 0, Sparta — Tep
la totiž sehrána důležitá kvalifikační střetnutí o le- lice 1 : 0, Slovan Bratislava — B. Bystrica 0 : 0, Lok.
tenky na mistrovství <světa r. 1970 do Mexika, kte ■Košice — Dukla Praha 0 : 4, Trenčín. — Pardubice
rými jsme vstoupili do hlavního období bojů o účast 1 : 0, Žilina — VSS Košice 2 : 0. Utkání Ostravy š
mezi světovou fotbalovou elitou. K velkému překva Inter Bratislavou odloženo pro nezpůsobilý terén.
pení; došlo v Lisabonu, kde držitelé bronzu z posled
17. KOLO: Slovan Bratislava — Ostrava 2 : 0, Duk
ního mistrovství světa — Portugalci — prohráli se la Praha — Trnava 0 : 1 , Pardubice — Sparta 0 : 0,
Šýýcary 0 :'2 , a tak m ají nyní jen nepatrnou šanci Teplice — Žilina 2 :1 , VSS Košice — Inter Brati
n& postup. Řecko hrálo v Aténách s Rumunskem slava 2 :0 , B. Bystrica — Lok. Košice 1 : 1 a Slavia
2 : 2, východoněmečtí fotbalisté s velkým štěstím po — Trenčín 3 : 2 .
razili (brankou v 90. .minutě zápasu) reprezentační
TABULKA: 1. Trnava 26 bodů, score 32 :11; 2.
celek Walesu 2 :1 a finalisté posledního světového
šampionátů,; západoněmečtí fotbalisté uhráli1v ' “ o- Slovan Bratislava 22 b.; 3. Trenčín 18 b.; 4. Ďuikla
branné .bitvě” v Glasgově se Skotskem remizu 1 :1. Praha, 5. Sparta Praha, 6. Ostrava, 7. Lok. Košice
(po 17 b.); 8. Teplice 16 b., 9. VSS Košice, 10. Par
dubice (po 15 b.); 11. Inter Bratislava, 12. B. By
ČSR VÍTĚZÍ NAD SSSR 3 :0
strica (po 14 b.); 13. Slavia Praha, 14. Žilina ( po
Čs. .odbijenkářúm, “vládnoucím mistrům světa” , se 12 bodech).
skvěle zdařila revanž za neúspěch na OH v M éxicoOSMIVESLICE CAMBRIDGE — OXFORD
Cíty. V druhém utkání turnaje “ pěti kontinentů” v
Santiagu deklasovali po exhibiční hře družstvo SSSR
Na úseku řeky Temže 18:04 min. a vyhrála zá
(olym pijský vítěz) ve třech sadách: 15 : 6, 15 :8 a v Londýně mezi Putney vod náskokem 4 délek
15 :11, což nemá ve vzájemných stycích volejbalistů a Mortlake se jel už 115. před družstvem Oxfordu.
obou států obdoby. Střetnutí, hrané 16. dubna v ročník tradičních veslař Je to třetí nejrychlejší
městské hale čilské metropole, bylo jednostrannou ských závodů osmiveslic čas v historii této nejstar
záležitostí čs. odbíjenkářů, kteří svým nadšením, bo universit Cambridge a ší sportovní soutěže, kte
jovností i skvělým hráčským uměním odsoudili olym  Oxfordu, který vyhráli i rá se zrodila v r. 1829.
pijské přeborníky ze SSSR do role přihlížejícího tý tentokrát studenti ve svět- B ylo to 63. vítězství Cam
mů. Stovky našich krajanů i exulantů, kteří přišli lemiodrém ■ dresu, osma bridge, Oxford se může
na zápas s transparenty, odsuzujícími okupaci česko Cambridge, která v roli pochlubit 51 vítězstvími,
slovenská, přichystaly čs. reprezentantům nevídané favorita zajela téměř sed- a v r. 1877 skončil závod
mikilometrovou trať za v “mrtvém bodě” .
ovace.

DECOR CENTRE

(G . Zapadlo) — tel. 314-6968

Dunferline - Slovan I : I

::

Portugalsko nepojede na MS

Fotbalová liga

::

315 .La Trobe St., Melbourne
(M. Hájek) — tel. .67-6649

LACN O A ODBORNÉ
POKLÁDÁM
parkety, dlážky, mozaiky, linoleum, obloženie
stien z dřeva a z umělých hmot
OBNOVUJEM
parkety, mozaiky, dlážky, brány, vchodové
dveře, barové pulty, zabradlia a dřevené
obloženie
FRANT. JURIK
74 Gipps St., East Melbourne
Tel. 419-2601

- - V e zk ra tc e - - - Olympijský vítěz v dráhové cyklistice Jiří Daler,
který přestoupil na sklonku minulého roku do tá
bora profesionálů, absolvoval spolu se svým západoněmeckým partnerem Kemperem v Z. Berlíně svou
prvou “ Šestidenní” ; obsadili velm i čestné 4. místo.
Vyhrála německá dvojice Schulze - Oldenburg, před
holandsko-belgickým párem Post - Sercu a dvojicí
Bugidahl - Renz (NSR).
— Po 31 letech přicestoval do ČSR jeden z nej lepších
českých tenistů předválečné éry, mistr ČSR v letech
Í925 až 1928, 651etý Jan Koželuh. Na cestě však one
mocněl, takže musel být hned po příjezdu do Prahy
převezen do nemocnice.
— V Brně zemřel na Velký pátek v poměrně mladém
věku 58 let jeden z našich nejlepších křídelních útočníků Oldřich Rule. Jeho jméno je úzce spjato se
slávou SK Židenic, kam přišel už v roce 1930 z praž
ské Sparty.
HOLANSKO — ČSR 2 : 0 ( 0 : 0 )
Tři dny po debaklu Spartaku Trnavy v Amstero
damu s Ajaxem došlo 16. dráma v Rotterdamu k
mezistátnímu přátelskému střetnutí v kopané ČSR —
Holandsko, které probíhalo zcela v e stínu semifinále
Evropského poháru. Zápas, sledovaný necelými
15.000 diváky, přinesl jen “fotbalový průměr” . Oba
celky byly rovnocenné, vítězství však se ve spurtu
přiklonilo na stranu Holanďanů. T i .totiž dvěma gó
ly debutanta Roggeveena (pravé spojky) (v 82. a
85. minutě po zaváhání čs. obrany)^vítězili 2 : 0 .
DR. SCHMIDT VEDOUCÍM “AKADEMIE”
Ve švýcarském Maggimgenu byla v polovině dubna,
slavnostně otevřena tzv. “ Trenérská akademie” , kte
rá má — hlavně švýcarskému sportu — vychovávat
prvotřídní trenéry pracující nejm odem ějším i meto
dami. Vedoucím této treněrské akademie se šťai čs.
olympijský vítěz ve veslování dr. Pavel Schmidí (na.
OH r. 1960 vyhrál na Albánském jezeře u Říma.
dvojsk if), který se po okupaci Československa; usadj£'.
ve Švýcarsku. Bodle švýcarského odbbrhěho tisku j e .
dr. Schmidt pro své odborné znalosti a schopností...
psychologa tán nejideáínějším vedoucím, jakého., prý
trenérská akademie v Magglingenu mohla dostat,
Studium na akademii trvá pro trenéry i sportovce
nejméně dva roky.
HLAS

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční iuAdresa: Hlas domova,
8. Moorhouse S:t., Richmond, Vic., 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ

PŘEDPLATNÉ:

(Austr.) $ 5.-, jed* «Uv*
výtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodi za přibližná tot*»
předplatné, tj. austr. nebo, NZ # 5.-, £stg. 3 /5 /-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné.m ěně. — V ýšileteekého příplatku do různých zemi sdělíme na poFSdási
obratem.

