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Stranická ofenzíva proti inteligenci pokračuje

Valná hromada ostudy
N ik d e není více zřejmé, ja k silné prosazuje dnešní vedení Komunistické
strany Československa návrat k stalinskému schematizmu a polopatizmu než
v kulturním a intelektuálním sektoru. V posledním měsíci roku 1969 znovu
pořádala příslušná ministerstva celostátní i státní konference "inženýrů du 
ší’’, znojvu se nad předsednickým stolem objevily naduté fráze, znovu se h ro
zilo, znovu se pochlebovalo. Z n o v u se hmotaři a chlebaři spojili s cynickými
untámy k potlačení všeho, co bylo ještě nedávno pozitivní silou českosloven
ského života. Ještě (však nevyhráli. Proto dnes roztahují nové transparenty:
"K a ž d ý z nás je bitevní pole.’’ , volají (s neurvalým zneužitím verše S. K.
N eu m an n a).

Především
bychom
měli říci, že na zahajují
cí listopadové konferen
ci a na pozdějších doda
tečných "pohovorech”
se český ministr kultury
oháněl podpisy výtvarní
ků, spisovatelů, malířů a
umělců, kteří se prý už
bitevními poli stali.
Jeden jediný spisova
tel (Jiří Marek) měl od
vahu se ozvat veřejně a
říci, že nic nepodepsal.
Je velice pravděpodob
né, že pod halasným ma
nifestem
ministerstva
kultury byla "podepsána’’ prezenční listina,
bez ohledu na názory
jednotlivců.
Někteří z "podepsaných” se už soukromě
přiznali, že nepodepiso
vali nic, ale že se bojí
jít s tím na světlo.
Neúspěch vlády
se
zglajchšaltováním
kul

turních pracovníků je
zřejmý z divoké reakce.
N eb oť
komunisté
sí
vždy představovali, že
znemožní umělce, odeberou-li jim podporu ze
státního fondu.
Umělecké fondy byly
do prosince spravovány
(alespoň
na
papíře)
•tvůrčími svazy. Dne 5;
prosince česká
vláda
"znormalizovala” celou
situaci (není pochyb, že
slovenská vláda se zto
tožnila) :
"Vláda schválila ná
vrh vládního nařízení o
kulturních fondech, o

příspěvcích
příjemců
autorských odměn a od
měn výkonných uměl
ců . .
"C íl těchto opatření
je, v souladu s politic
kou linií Komunistické
strany .Československa, i
na tomto úseku zajistit
všestranné podmínky pro
zvýšení vlivu státních
orgánů na kulturní po
litiku i v ekonomické
oblasti. Prostředky kul
turních fondů, které jsou
velkou vymožeností na
šeho socialistického zří
zení, budou využívány k
podpoře rozvoje sociali-

N Á P O R N A V E SN IC I
Potíže se zásobováním potravinami jsou nejméně příjemné nejen postiže
nému obyvatelstvu, ale i režimu, protože diskreditují1státní soustavu v očích
veřejnosti daleko víc než nedostatek průmyslových surovin, měnové potíže
apod. V tomto světle je proto třeba pohlížet na ofenzívu, kterou českoslo’

tomu uzavřel koncem roku smlouvu o dodávce ka
nadské pšenice pro Vlastní potřebu).

a tunajšim hospodárstvom . . . . ”

I

CHMURNÁ SITUACE

Jak plnit nejvlastnější úkol dneška

“. . . . a vzhťadom na moje dvadsaťročne skúse-

dohodu, že nezačnou' válku proti sobě. D osu d
došlo ke čtyřem změnám vlády v Rusku po-Sta*
linojvě smrti a ty způsobily přechod k opatrně
autoritativnímu konservatismu. Všeobecný směr
byl pryč od komunismu s hitlerovskou tváří ke
komunismu s metternichovskou tváří.
V lá d c i
Sovětského svazu nyní reprezentují tamní ivlád
noucí třídu, která má co ztratit a nechce to ztra
tit: ani započetím nukleárního ničení s A m e 
rikou, ani připuštěním, aby se populistická kontrarevoluce za jejich zády rozrostla tak, že by
■ obyvatelstvo mohlo začít věšet na kandelábrech
pouličních lamp kreatury, jakou je U lbricht —
a eventuelně i ty méně provinilé dnešní vládce
Ruska . . .

stické tvorby.’’
(Rudé
právo, 6. 12. 69).
8. 12. 69 svolal český
ministr kultury dr. BrůT h e Economist, Londýn, 27. 12. 1969
žek “ z popudu řady vý
znamných umělců a kul
turních
pracovníků’'
celostátní konferenci o
Dr. František Knopfelmacher
kultuře, které še účast
Je obvyklé oslavovat výročí, jubilea a dekády
nila delegace ústředního
eulogitíkými manifesty, ve kterých převládá optimi
výboru KSČ,
stická nota. Jde-li však o ocenění politické bilance
V delegaci byla sami minulého desetiletí a o vyhlídky do let sedmdesátých,
musí u nás převládnout realismus nad slavořečením
kulturní esa: předseda
a optimistickým sněním. Pro žáky Masarykovy má
České
národní
rady platit čelná zásada realismu shrnutá v e státním zna
Evžen Erban, tajemník ku Masarykovy republiky — “íhavda vítězí” . A rea
byra Ú V KSČ Jaroslav lita, pravda, jsou velm i často chmurné. Z temna' se
nevymotáme, budeme-li si namlouvat, že katastro
Kozel, vedoucí kulturní
fa je morálním vítězstvím, že kapitulantství •je zna
ho odboru Ú V KSČ kem morální superiority gentlemanů a že nástup
morálních zhýralců, zrádců a psychopatů na čelné
Otakar Hoían.
Vládní delegaci vedl kulturní a někdy i politické pozice v anglosaských
demokraciích je nejnovějším, symptomem osvícen
místopředseda vlády A. ství a pokroku.
Červinka, ministr kultu
Komunistická. totalita je rozháraná vnitřními roz
ry Brůžek a ministr fi pory a sváry, komunistický systém je nej nevýkon
nějším způsobem, hospodářské organizace, komuni
nancí L. Lér.
stický režim je nenáviděn a sesměšůován často vlast
A zase už se objevil ními činovníky — a přesto se moc a v liv .sovětů
starý trik. N a valnou vzmáhají a západní demokracie ustupují na celé
hromadu zasílali zdravi čáře. Zdá se, že komunistickým neandrtálcům ne
ce "pracující’’ : z Avie, umějí čelit* lidé, jejichž m ozky jso u zatemněny požívačnosti a ohlupujícím žargonem sociálních pavěd,
(Pokračování na str. 2) které nahrazují a vyvracejí pojmy cti, vlastenectví

venský komunistický režim zahájil koncem minu
lého roku. Pokouší se přimět vesnici k většímu
zájmu o zvýšení zemědělské produkce a tím o vše
obecné zlepšení zásobování. Ú řa d y už veřejně při
znaly, že k delší době trvajícímu nedostatku
masa přibyl v posledních týdnech na mnoha mí
stech republiky i nedostatek bram bor,
zatímco
manko v zásobách obilí slíbil vyroynat zvýšeným
dovozem S o v ě t s k ý
svaz (S S S R sám naproti

nosti

Bez výslovného přiznání, ale docela nepo
chybně potvrdily obě skutečné velmoci — A m e
rika a Rusko — v šedesátých letech nepsanou

Vláda oznámila pro
střednictvím
minister
stva zemědělství už v li
stopadu podmínky pro
hospodaření
zeměděl
ských podniků v roce
1970. Zvýšila příplatky
k výkupním cenám vep
řového bravu, jatečného
skotu a kukuřice, hodlá
vyplácet zvláštní chova
telské prémie, přírůstko
vé prémie, diferenciální
pžjípíatky, ohlásila pod
poru soutěžního hnutí,
placení příspěvků na čá
stečnou úhradu mezd
brigádníků
a
hlavně
stupňovala propagandu,

která má náležitě probu
dit uvědomění venkov
ského obyvatelstva. V
zásadě se tedy plně vra
cí k způsobům popohá
něn í, které' uplatňovala
na venkově před lednem
1968.
Jak "chytře” se režim
pokouší získávat země
dělce, svědčí např. rádo
by bodrý tón, kterým za
hájil český ministr ze
mědělství a výživy dr.
J. Černý proslov k shro
mážděným "významným
pracovníkům v zeměděl
ství” dne 10. 11. v Pra
ze. Začal takto: (S. 2)

a chlapské slušnosti a jejichž odchovanci propadá
vají výbuchům novokrtěnského sektářského třeště
ní. Hordy zhýčkaných, nevycválaných a umouně
ných klacků pustoší university — často se souhla
sem a za potlesku profesorů — a pokoušejí se ničit
to, oč československý student a intelektuál m am ě.a
heroický bojuje, Nesmíme podceňovat destruktivní
v liv tohoto tzv. “ studentského -hnutí” , neboť idiot
ská, nemytá v.izáš této 1“zlaté mládeže” , která se
dnes na nás dívá z obřazovek televizorů, bude za
několik let za stoly klíčových ministerstev a -bude
rozhodovat o svobodě a -o otroctví. Demokracie po
třebuje muže střízlivé, mravně ucelené a statečné,
a těch je na západních universitách rostoucí nedo
statek. Proti komunistickým.gorilám neobstojí davy
zmatených a podvedených požívačníků. T i neubrání
pravdu a svobodu prostě proto, že si vůbec neuvě
domí, oč-jde-, že vůbec nerozumí těmto “staromód
ním” pojmům.
Není pochyb o tom, že nej důležitější událostí m i
nulých let byla sovětská invaze Československa' a
to nejen prd nás, ale pro celý .svět. Z české otázky
se zase jedinou stala otázka světová, jenže tentokrát
se svět zoufale snaží tuto pravdu nevidět, Invaz#
Československa byla osudově důležitým mezníkem
z těchto důvodů:
-Na rozdíl od let padesátých byl-jt Šedesátá léta
obdobím “ mírové koexistence” . Tato vedoucí these
americké Zahraniční politiky minulých deseti let b y 
la podepřena řadou sociologických hypofhes o v ý 
vo ji komunismu. Vědci a ideologové, kteří tyto the
se zformulovali, patří mezi nej vlivnější muže v e Spo
jených státech a mezi sebon s podobně smýšlejícími
kolegy ve .State Departmentu formulují americkou
zahraniční politiku.
Mezi čelné hypotheéy této mocné skupiny patří
víra v “konvergenci” amerických a sovětských sy
stémů, naděje na postupnou “pragmatizaci” sovět
ské politiky, která prý je či bude spojena s postup
ným osamostatňováním .východoevropských satelitů
“ devolucí” moci v komunistickém hnutí, takže so
větské impérium, stejně jako. impérium britské, se
(Pokračování na straně 2)
Published by F. Váňa,
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121.
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V aln á hrom ada ostudy
jeho zásady nebyly vždy
z Kladna, Důl 1. máje v I důsledně realizovány .
Bojar je dr. Brůžek,
' 'Ostravě, Drátovny a že-*
Tezarhý v Novém Bohu-* pravý to inženýr duší.
míně. Konference znovu ja k é1to bitevní pole, vo
jednomyslně
schválila le, vole. Kultura znovu
/závěrečné provolání ja- rozkvete na národních
“kb ta starých časů tem- výborech, které se zaskví
tisíci jednotnými květy
■na.
ve
stínu
ministerstva
: Z účastníků "diskuse’ jsou jmenováni ná- kultury:
"Prostředky v kultur
: rodní umělci J. Kroha,
ních
fondech mají cha
. Jan Slavíček a A . Zábrakter
společenských
:■ranský, herečka Jiřina
' Švorcová, básník Ivan prostředků, a proto o
Skála, malíř Lev Šimák. jejich použití má rozho
dovat orgán odpovědný
Závěrečné prohlášení
vládě za hospodaření se
vyzývalo další kulturníspolečenskými zdroji.”
ky, aby se "angažovali
"Dosud vytvořené v ý 
pro cíle, za něž bojuje
bory fondů jmenované
Komunistická strana Če
tvůrčími svazy budou
skoslovenska” .
nyní podle vládního na
Ministr kultury Brů řízení z 15. prosince vy
žek to přítomným vy střídány výbory, jejichž
tmavil zcela jasně:
členy bude jmenovat mi
" V podstatě nám půj nistr kultury.”
de o to„ vytvořit tako
"Rozhodování o nich
vý systém
organizace tak bude mít závaznost
státního zřízení oblasti
kultury, jehož základnu
by tvořily samostatné
komplexní útvary, které (Pokračování se str. 1)
by zaručovaly jednotu
"Soudruzi a soudruž
kulturně politického, od ky! I když se v nedáv
borného a ekonomické né době ukázalo, že
ho řízení procesu v tvo '.někteří lidé v . naší re
ření podmínek rozvoje publice nemají oslovení
kultury na základě ob soudruzi a soudružky
jektivní informovanosti rádi a dali to dost hla
o průběhu tohoto proce sitě najevo, používám
su.”
ho k našemu dnešnímu
"Vytvoření samostat shromáždění s plným
ných útvarů na národ vědomím, že oslovuji
ních výborech nám u- nejen členy ’ KSČ, ale
možnilo vládní nařízení všechny, kteří v minu
číslo 9/1968 Sbírky zá losti i nyní dokázali a
konů a nařízení, a přece dokazuji, že věc sociali
(Pokračování »e str.

1)

[

na kulturně politické zá
měry státu . . . ”
ja k říkáme, bojar je
to. A ť všichni vědí, že
když někdo platí muzi
ku, že se podle ní musí
tancovat.
Jako třeba Čs. aka
demie věd, jejíž histo
rický ústav vydal v září
1968 knihu pod názvem
Sedm pražských
dnů
(Svobodné slovo z 9. 12.
69 si stěžuje, že je stále
"ilegálně” rozšiřovaná).
Je to tzv. Černá kni
ha, vlastně - podle Svo
bodného slova - "pomlouvačný pamflet, v
němž je nesprávně lí
čen průběh srpnových
dnů” .
Černá kniha šíří " na
cionalismus, šovinismus,
národnostní štvaní, antisovětismus a protisocialistickou zlobu” .
A vůbec je to kniha,
která - "podle názoru

12. 1. 1970

Chmurná situace

(Pokračování se strany 1)
dobrovolně a mírovou cestou zlikviduje. Toto věe
prý bude urychleno růstem výroby spotřebních stat
ků v SSSR a nástupem mladé pragmatické genera
ce sovětských vůdců, kteří vystřídají staré revoluč
ní a stalinské aparátčíky dogmatického miarxismu-leninismu.
Zkušebním kamenem správnosti této koexistenčhí
politické orientace se ,stalo Dubčekovo Českosloven
sko. Dubček a jeho. linie reprezentovali to, o čem
američtí liberálové snili.
Sovětské vedení se však rozhodlo Bubčekovu li
nii zlikvidovat. Následovala invaze, bezohledné po
tlačení reformátorů, restaurace neandrtálského ko
munismu, zostření teroru proti liberálům v celém
sovětském bloku a proklamace “Brežhěvovy doktrí
ny” . Tento sled událostí totálně rozmetal , empiric
kou basi americké politiky vůči Sovětskému svazu z
let šedesátých.
Profesor Seton Watson, syn jednoho ze spoluza
kladatelů moderního Československa; který přednáší
ruské dějiny na Londýnské universitě, až donedáv
na stoupenec koexistenční politiky, napsal v londýn
ských “ Times” 'krátce po invazi:
'
“Rituální nářky nad tím, že se nesmíme vracet
ke studené válce, jsou až dojemně plané. Sovětské
vedení je neohebně nepřátelské a nenapravitelně
zrádné. Je to holá skutečnost i když ji naši politici
nechtějí vidět.”
Je bohužel zřejmé, že Západ nevyvodil ze sovět
ské invaze patřičné důsledky. Koexistenční politika
pokračuje na celé čáře a na všech frontách a jejím
důsledkem je upevňování sovětské moci a vzrůsta
jící rozklad Západu. Do roka a do dne -se stala
Moskva centrem diplomatického podkťtřování. Švéd
ští a němečtí socialisté, arabští šejdíři1
, američtí- mi
lionáři a i australští ministři se předhánějí ve snaze
získat sovětskou přízeň. Sovětské loďstvo roste a sílí
ve Středomoří i v Indickém oceáně, sovětská moc
ve střední Evropě je plně zkonsolidována a opírá se
víc než kdy předtím o Uib-richtúv rudý fašismus.
A v Rusku se zase vrací polární noc, která' lehce
vání plánů propůjčovaly překlene koncentráky nebo blázince pro odbojné
své stránky kampani za spisovatele, pokud lid, druhý “boží dobytek” , bude
ustavení Svazu zeměděl držet hubu a krok.
V demokratických zemích- se prohlubuje mravní
ců, který se měl stát ma
a politický rozvrat. Zatímco totalitní vůdcové upev
sovou . složkou Národní ňují svou ilegální moc terorem a lží, mizí mezi de
fronty, ve které by bylo mokratickými vůdci odhodlání hájit integritu kul
otevřené členství - vedle turních institucí proti bojovným nihilistickým menši
členů J Z D i pro další nám násilníků.
Jaká je v této chmurné situaci funkce českoslo
občany žijící na vesnici.
venského exulanta? Lze odpovědět jednou větou:
Tím by se ovšem smýva bojovat, bojovat třeba proti všem. Jednou z tradič
lo třídní hledisko, bylo ních praxí čs. odboje .byla snaha získávat přízeň
by to v rozporu s poje vlád západních demokracií a spolupracovat' s je
tím vedoucí úlohy KSČ jich úřady a agenturami. Za dnešních podmínek se
všaik může stát .tato tradice neslučitelnou' s mravním
na vesnici a "nahrávalo a politickým posláním exulanta. Jak lze spolupraco
by to zbytkům agrárních vat s australským ministrem zahraničí, který vítá
elementů v jejich poled sovětské válečné loďstvo v Indickém oceáně jako
nových nadějích a zá ochránce míru? Jak lze spolupracovat s americký
mi profesory a byrokraty, kteří .podporují sovětské
měrech
na vytvoření úsilí udržet si východní Evropu za cenu “pomoci”
opoziční síly na vesni-, při kapitulaci ve Vietnamu?
Je povinností exulanta se politicky plně angažo
ci” .
vat. Toto angažování nás však často zavede do aíktivJakýsi 'novinářský u- ní opozice proti vládám1s koexistenční a kapitulantmělec se však tentokrát skou politikou. V letech sedmdesátých se ukáže, do
v Zemědělských novi 'jaké míry je veřejné mínění v západních demokra
ciích schopno uvědomit si skutečnost, setřást hege
nách dušuje, že nynější monii kapitulantů a vytvořit vládu mužů, kteří do
pracovníci Z N "přijali vedou rozhodně jednat.
Sovětský systém trpí různými formami vnitřních
pevné předsevzetí, že
napomůžeme ha strán křísí, které jsou neřešitelné bez .permanentního' násilnietví a agrese. Tyto (kříse však nevyústí v roz
kách Z N svým novinář klad komunistického systému, nebude-li vedeni, zá
ským umem k prosazení' padních demokracií odhodláno vnějším tlakem na
realizační směrnice květ sovětskou oligarehiil tyto irise přiostřovat.
Liberální “ establišhment” zejména v Am erice'm y
nového pléna Ú V KSČ
slí zcela opačným způsobem. Politický pád tohoto
do života JZD , státních “ establishmentu” a nastolení vlády . nefalšovaného1
statků, celé naší vesnice. liberalismu, tj. filosofie usilující a bojující zá udrže-1
Poznali jsme, že jsme ní lidské svobody, je vnitropolitickým předpokládán
nemohli dosáhnout plné pro západní boj s komunismem. A také předpokla
dem pro osvobození našich národů. 'Úkolem exulan
ho úspěchu ve své novi tů je spojit se s těmi vrstvami a politiky na Západě,
nářské činnosti přede kteří bojují proti politice kapitulantství, proti mrav
vším proto, že jsme ne nímu a politickému rozkladu demokratického zří
dokázali kriticky zvážit zení a kteří usilují o znovunastolení mužnosti, sluš
ného patriotismu -a intelektuální poctivosti ve v e 
omyly a závažné chyby, řejném. životě západních demokracii

Českého uřadu pro tisk
a informace” - "naplňu^
je skutkovou podstatu
trestého činu hanobení
spojeneckého státu a dal
ších trestních činů” .
Začátkem tohoto roku
zemřel v osmdesáti le
tech prof. Josef H ro
mádka,
československý
rudý děkan z teologické
fakulty. Z a dvacet let
bolševismu v Českoslo
vensku nadělal po svě
tě moc ostuly jak sobě,
tak svému náboženství.
A le i ten před smrtí
uznal, že co se v Česko
slovensku přihodilo, by
la ostuda a bylo to svin
stvo: "M ůj
nejhlúbší
pocit je nyní rozčarová
ní, lítost a stud.”
Mnohé by mu mělo
být odpuštěno, neboť
zde promluvil muž, kte
rý věděl, o čem mluví o hromadě hanby, ostu
dy a hnusu.
vm

Nápor na vesnici

f ZL O BÍ

V Á S

OČI?

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

OPTO
^Capitol H ouse, 113 Swanston St.

M ELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným.i bez lékařského předpisu,
v nutnýfch případech i telegraficky
i

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozval
své příbuzné na návštěvu”
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVÍCE
37-29 Elizabeth St., M elboarne. 3000
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

smu jim není lhostejná.
Sešli jsme. se, abychom
se poradili a dohodli,
jak plnit a splnit nej
vlastnější úkol
dneš
ka . .
V další části ovšem
ministr dodal, že jde o
úkoly tím závažnější, že
mají přispět k celkové
mu rozvinutí pracovní
iniciativy a tou zvýše
nou iniciativou se má osíavit nadcházející výro
čí osvobození naší vlasti
bratrskou sovětskou ar
mádou - myšleno 25. vý
ročí v květnu, nikoli 2,
výročí v srpnu,
V čs. zemědělství .se
dosud nedělo vše tak,
jak se díti mělo. Byly
neblahé vlivy
počasí,
bylo málo pracovníků,
při čemž někteří pracov
níci nebylí v minulých
dvou letech na svých mí
stech. F. Burian, vedou
cí oddělení potravinář
ského průmyslu, jedno
ho muže, který nebyl na
svém místě, přímo jme
nuje (Zemědělské novi
ny 19. 11.): bývalý mi
nistr zemědělství Borův
ka prokázal v roce 1968
svou nezodpovědnost a
neinformovanost. . .
Borůvka nebyl ovšem
jedinou zábranou d o
statku masa, brambor a
chleba. I Zemědělské
noviny kajícně doznáva
jí (22. 11.), že škodily
jak mohly. Místo pobí
dek k soutěžení a zvyšo

jichž se někteří z nás i
část redakce dopustili v mují, dává jistě všechny
období od ledna 1968 až předpoklady
k tomu,
do dubna 1969 . . .”
aby se urodilo, aby do
Takový elán "těch na bytek rostl, tloustl a do
hoře” a těch, kteří infor- jil a slepice aby nesly -.

aby bylo v budoucnosti,M
všeho dost k očekávané- %
mu prudkému vzestup*®
už. tak, dost. vysoké' žasl
votní úrovně. .
-mtjjBĚ
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Stánkaři ohrožují čs. hospodářství

KDE JE V IN A ?

—
President
Svoboda jala resignaci soudruhů byl zase vypovězen zpět
" V zájmu rychlejší konsolidace hospodářství a v souladu s četnými po
jmenoval Alexandra Dub- V. Hataly, K. Já-réka a d o Západního Německa
čeka československým vy L. Koni, a kooptovala na pro měnové manipulace, žadavky pracujících byl připraven návrh zákona o přečinech, který má
opak A. Filpkého, J. Hu- -tj. -měnil -si marky na čeř
slancem v Turecku.
umožnit rychlejší stíhání a přísnější postih porušování veřejného pořádku,
— O vánocích došla zprá ňu, F. Lipku, E. Peťku a ino, a pro “ urážky čs.
spekulace, korupce, příživnictví, poškozování společenského a osobního
va, že v Praze spách-ai se ing. A. Kováče (který se společenského zřízení” .
— Na železničním pře vlastnictví, např. krádeže motorových vozidel, dejvizovýcb machinací a ji
bevraždu populární skla stal místopředsedou).
datel a herec Jiří Šlitr.
— Komise Svazu českých jezdu mezi Hrochovým ných podobných protispolečenských jednání. .
— Projevuje se zvýšený . novinářů odejmula člen Týncem -a Bořieemi se
( Z e schůze Předsednictva Ú V KSČ — RP 9. 12. 1969)
nedostatek. lékařů -a lé ství. J. Smnkovskému a srazil motorový vlák s
T o je jedna metoda, ly, že vyhláška minister mým ziskem, ' další kla
kárníků. Např. v Jiho bývalému ministru za nákladním autem, nalože
že
českém kraji žádala zdra hraničí J. Hájkovi a po ným řepou. Bylo zraně jak docílit "konsolidaci’’ stva vnitřního obchodu mali veřejnost tím,
votnická komise v loň věřila komisi pro členské no 18 osob, z toho 6 těž rozvráceného
českoslo z roku 1968 (č. 13 Sb,) ■nakupovali hlavně textil
ském roce o nástupy do- záležitosti, aby urychleně ce.
ní výrobky ze státní sí
zaměstnání 140 absolven připravila -návrh na řeše — Šéfredaktorem brati venského ■' hospodářství. upravila zásady obchod
tů lékařských a farma ní členství novinářů, kte slavské Směny se stal Lze ovšem pochybovat o ního podnikání tak, aby tě, odstranili všité vý
Ján Ištvánči-n.
ceutických fakult, ale na ří emigrovali.
tom, že budou rychlej pomohly rozšířit soutě robní štítky a zboží pro
stoupilo jich jen 60. Sou — Severočeský krajský — Ústředí novinářů ČSSR ší stihání a přísnější živost ve vnitřním ob dávali
jako
výrobek
časně žádala o přidělení výbor Svazu českých no zvolilo za svého předsedu
chodě,
avšak
někteří
no
vlastní.
Jiní
zase
naku
tresty
stačit
na
tak
vel
568 absolventů -středních vinářů přijal rezignaci ředitele Čs. rozhlasu v
zdravotnických škol, ale dosavadního předsednic Bratislavě dr. M. M-arko. ký úkol, zvláště když ví podnikatelé si je prý povali materiál, hlavně
ministerstvo přidělilo jich tva a zvo-lil nové. Z řad Současně příja-lo demisi hlavní vinníci, neschop vysvětlili nesprávné, ka textil, ve výrobních pod
jen 249.
českých hú-vinářů vylou dr. F. Kouckého na funk ní organizátoři a zastán pitalisticky.
nicích ve velkém jako
— Svaz slovenských spi- čil J. Práska, bývalého ci ústředního tajemníka ci celého komunistické
Naštěstí však existuje odpad za levné seny ,_a
sovattelů vyloučil 15. pro redaktora studia Čs. roz a . člena předsednictva.
ho hospodářského systé tzv. Česká obchodní in výrobky z toho prodá
since ze svých řad Ladi hlasu v Ústí n. L., který — Dne 6, prosince byl z
ČSSR vyhoštěn západoně- mu, nesmějí být postiže spekce, která se stará o vali za běžné ceny.
slava Mfiačfca a dr. Erví- opustil republiku.
to, aby i stánkaři a po
na Mikulu, protože “je  — Středočeský -krajský mecký příslušník, 67 letý ni.
ZN
uvádějí
jako
jich působení v cizině je výbor vyloučil ze strany ing. H. Zienteck, který
Pro veřejnost se ovšem dobní podnikatelé do
v rozporu se stanovami ing. E. Dvořáka (býva prý “napadal socialistic
"školský vskutku triviál
hledají obětní berani, a držovali předpisy tak,
svazu a se ctí slovenské lého člena předsednictva ké zřízeni” .
ní případ’’ , podobného
— V Ra-dvanově u Mladé je dost zábavné sledovat ják si přejí úřady- Ži-ho spisovatele” ,
K V K S Č ) a B. Králíka
typu obchodní činnosti
Vbžice zemřel 6. prosin
votní úroveň sé má přece
— Federální rada. dět (býv. člena K V KSČ). ce světící biskup olomouc kde a jak.
dohodu jistého občana
ských a mládežnických Navrhl též vyloučení bý ké arcidiecéze dr. Stani
V ed le provinilců z řad zvyšovat rovnoměrně a
s Komunálními službami
valého
tajemníka
K
V
organizací, která má plnit
"polednových” reform á ne jen u obchodníků z
slav Zela.
který"
hlavní funkce, vykonáva KSČ J. Vitáůka,
města Plasy, kde mu byJ. Suk byl zbaven
pouličních stánků.
né dříve Čs. svazem mlá však už není členem kraj funkce ústředního ředite torů, kteří zavinili infla
Z N popisují dále vý I4. stanovena předpoklá
deže, zasedala v Praze a ské organizace. Plénum le Čs tiskové kanceláře. ci a mnohé další hospo
zvolila za předsedu Jura- K V vzalo dále na vědo Na. jeho místo jmenovala dářské potíže, obrací se sledek prověrky, kterou daná roční tržba ve vý
je Vaxholíba a místopřed m í vyloučení ze strany vláda v poslední době pozornost na osoby, kte prováděla Česká obchod ši 50.0.00 Kčs. Z toho
redaktorky. G. “proslaveného” zástupce
sedy Antonína Himla a bývalé
mzda
ré se v posledních dvou ní- inspekce ve Středoče měla činit jeho
Rudolfa Belana. Tajem Svobodové.
šéfredaiktora Rudého prá
15.600
Kčs
a
odvod
pod
letech srdnatě pustili do ském kraji.
níky Federální rady jsou — Většina členů Ú V Sva va O. Svěrčinu.
Vláda
niku
9.120
Kčs.
Celko
Jan Bouchal, Otto Čmo- zu českých skladatelů v současně vyslovila podě povoleného "soukrom é
Především se prý něk
lík, Ivan Haluška a Du čele s .předsedou V. Neu kování za -práci bývalé ho
podnikání” .
Jde teří podnikavci
zajiš vá jeho režie měla činit
šan Ulčák. Za šéfredak mannem abdikovala. Rov mu ^ústřednímu řediteli
10.680 Kčs a spotřeba
hlavně
o
drobné
řemesl
ťovali
tím,
že
uzavírali
tora Mladé fronty byl něž větší část členů kont M. Šulkovi a odmítla po
materiálu 15.800 Kčs.
schválen Lubor Batri-a.
rolní a revizní komise re mluvy, (které o něm šířily níky a prodavače ve dohody s Komunálním;
— Vedení národní rady zignovala. Zbylí členové. ■sdělovací
prostředky Stáncích na ulicích hlav službami nebo s>. národ Česká obchodní- inspek
Svazu pracující mládeže ÚV SČS utvořili proza (zvláště v srpnu 1968 i ních měst a výletních ními výbory-,- které ■-pak ce však zjistila, že jen
se usneslo zrušit svá pro tímní vedení, které při diskriminaci vůči jeho míst. T i zřejmě hýbali
kryly-jějich nekalou čin za říjen až prosinec 1968
hlášení vydaná k stávce jalo- proMášení stavící- se- o,sobě se strany některých
československým
hospo
nost. Prodávali za yyso- nakoupil tento občan v
plné
za
nynější
režim
v
vysokoškoláků v r. 1968,
organizací a jednotlivců.
a k smrti Jana Palacha, ČSSR.
Nástupcem Švěrčiny v dářstvím tak významně,. ké ceny nekvalitní, někdy n. p. Tosta v Aši různý
jakož i pasáž o vztahu — Film ový režisér Milan Rudém právu je Z. Ho že se dostalo tam, kde dokonce i pašované zbo textilní odpad a zbytky
ke KSČ v dokumentu Po Vošmíik, známý
svými ření.
právě je.
ží.
Jiní prý skupovali za 454.226 Kčs, takže je
litické zaměření činnosti film y pro děti,
zemřel — Z. Fierlinger rezigno
Dnes
se
o
tom
dočítá
různými
způsoby nedo- ho tržba mohla být
SPM.
náhle 1. ledna ve věku 39 val na svůj mandát ve
me
v
Zemědělských
no
statkové
zboží
a pak je 1,465.200 Kčs.
Sněmovně
lidu.
— Normalizace se usku roků.
'_________
FEI/HD vinách, které upozorni-: prodávali s přemrště- (Pokračování na stár. 9)
tečnila
též v Českoslo — Dne 30. prosince zemřel
venské. radě žen, jejíž na srdeční m rtvici ve vš-1
předsedkyní se stalá Gu (ku 58 roků národní u-1
sta Fiučíková,.když se M i mělee Jiří Třnk-a, známý
luše.Fišerová této funkce svými loutkovými filmy,
“vzdala” . ČRŽ se ovšem kresbami i knížkami p-ro
“bezvýhradně Máši k li děti-.
Srpnová okupace Československa se po té
k potlačení pokusu čs. komunistů o vytvoření
nii vytyčené KSČ na
— Vedoucí bezpečnostní
měř půldruhém roce stále ještě nechce přiřadit
socialistického modelu, který by vyhovoval vy
dubnovém, květnovém a ho oddělení ÚV KSČ z
zářijovém plénu ÚV KSČ Novotného éry generál
k jvyřízeným historickým událostem, jak by si
soce vyvinuté společnosti. Při nejmenším prý
a distancuje se od všech Miroslav Mamiula, který
přála Moskva a jak to poslušně prosazují čs.
Stalin nenařídil invazi Jugoslávie.
projevů' pravicového o- byl v -roce- 1968 (po- útě
místodržící. Zvláště mezi komunisty na Zápa:
O Sovětském svazu dochází Garaudy k po
portunismu a nacionali ku gen, Šejny) odstraněn
dě způsobila rozkol, který se nedaří zahladit.
znání, že k stalinské perverzi nedošlo ani tak
smu i od všech protisoz veřejného, života, se
cáalistiokých a protíso- stal nyní sekretářem SeNapř. v Rudém právu z 29. prosince čteme
vlivem Stalinovy osobnosti, ale že to byl nevy
větských vystoupení . .
ostrou kritiku soudruhů z britské komunistické
hnutelný důsledek celého systému. Monopol
. veromoravského K V KSČ.
.— R P uveřejnilo vyjád — Orgány VB vyhostily
strany, kteří prý nadále ignorují názory a argu
komunistické strany na Ivšechna rozhodnutí1 a
ření
Hlavní
politické ■z republiky západoněmenty
nynějšího
Ú
V
KSČ
a
operují
vlastní
řízení veškeré činnosti — od ekonomie až k
správy ČSLA ke zprávě meCkého příslušníka- T.
ideou jakési abstraktní samostatnosti, v níž chy
umělecké tvořivosti — vedly k dogmatickému
-- o rozpuštění Armádního S. Wisio-rka, protože prý
unaěletíkého sboru' Víta zneužíval svých zájezdů
bí důraz na třídní hledisko.
překrucování a k degeneraci socialismu. Z a
Nejedlého: nejde prý o do ČSSR k přemlouvání
těchto okolností je prý Sovětský svaz neschop
rozpuštění, ale o snížení čs. občanů, zejména mla,Dalekosáhlejší hlas odporu k "normalizaci’ ’
ný přizpůsobit se náležitě vědecké revoluci
stavu o 98 občanských dých žen, fc odjezdu do
v komunistickém hnutí se ozval z Paříže. Těsně
dnešního světa. Nevědecká a nedemokratická
pracovníků.
Německa. Čs. občany prý
před (vánocemi tam vyšla kniha vedoucího ko
— Od 1. ledna bylo v zaměstnával ve svém po
koncepce státu a strany stěžuje tam prý hospo
Praže zvýšeno jízdné na hostinství v Seibelsdorfu
munistického intelektuála Francie profesora Rodářské reformy a brzdí vědecký vývoj, který
tramvajích.
bez uzavření řádné pra
ra Garaudyho "L e Grand Tournant du Socia
je podmínkou realizace skutečného socialismu.
— Předseda Českého, ú- covní smlouvy a zajiště
lisme” (V elký mezník socialismu), která může
Roger Garaudy bude patrně zbaven místa v
stavu pro tisk a informa ní základních sociálních
mít velký' vliv na smýšlení zvláště mladších
ce J. H-avlítn. se stal ti práv “ a s vědomím, že
Předsednictvu i v Ústředním výboru a snad i
skovým mluvěím české porušuje čs. zákony o po
příslušníků strany.
Autor, dlouholetý člen
vyloučen z komunistické strany. Škodu, kterou
vlády.
bytu na území cizího
Předsednictva K. S, Francie, píše v knize mj.,
jeho kniha v řadách souputníků nepochybně
— Ústřední kontrolní a státu”.
Že Brežněv překonal Stalina, když poslal tanky
způsobí, to však už nezahladí.
-svrevizní komise KSS při — Roman
Kretschmer

M ezník socialism u
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Otakar Odložilík:
n e m o c

LÉKAŘI
Ú R A Z Y

DĚTI...

D O M O V A
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JAN PA LA CH

Jak se to vlastně stalo?

I vzhlédl Hospodin na Ábele a na oběť jeho.
I. kniha Mojžíšova, IV, 4.
Bude brzo už rok o d toho dne, co se v Praze stala nebývalá věc. B yl čtprtek odpoledne, 16. led
na 1969. V e Španělském sále na H ra d ě zasedal ú střední výbor komunistické strany. V - městě, na
Václavském náměstí a v přilehlých ulicích bylo hodně lidí, jak už to bývá, když se lidé vracejí
domů z první pracovní1směny. Z některé ulice při šel na náměstí mladý muž s nádobou z umělé
hmoty s modrým víkem. Propletl se mezi lidmi a vozy a dospěl až k rozložitému schodišti, po kte- .
rém se jd e na rampu N árodn íh o musea s krás ným výhledem na město.
M ezi kašnou, přilepenou ke schodišti, a m ohutnou sochou sv. Václava není sice mnoho místa,
ale je tam poměrně bezpečno, protože se elektric ké dráhy rozbíhají napravo a nalevo o něco níže.
M la d ý muž odložil syrchní kabát a tašku, posta vil nádobku na zem, sňal s ní víko — očitý svě
dek nebyl s to popsat přesně, jak šlo jedno za druhým, protože si uvědomil, že nejde o běžný
příběh, až když viděl mladého muže v plamenech. Strhl se sebe služební kožich a pokusil se uha
sit plápolající oheň. N en í jasné, jestli to dokázal sám, nebo jestli se k živoucí pochodni sběhli i
jiní lidé. A ť tak či onak, Jan Palach- neskonal na místě, nýbrž byl odvezen do nemocnice v L egrově ulici, tam co ošetřují lidi s těžkými popáleninami.

Po Praze se rozletěla podobizna, asi jediná, kte •noha nohu mine až do. půldruhé v noci na sobotu.
rou měl někdo z přátel po ruce. Pocházela zřejm ě Někteří lidé čekali až šest hodin, než dospěli na
z nějakého průkazu bud’ pro školu nebo pro dráhu. nádvoří a než mohli přejít v-tichém-smutku'podél
Objevila se v -místních novinách a dopisovatelé rakve. Y sobotu 25. ledna se brána, otevřela brzo po
cizích novin ji rychle dopravili do redakcí svých osmé a -k jedenácté přešly poslední skupinky.
: listů. Byla nejspíše z mladších .let, protože tvář má
Kdože to byl v průvodu v pátek nebo v sobotu.
ještě -chlapecké -rysy a plaché oči, -které jakoby ještě dopoledne? Vypisuji ze současného záznamu: “ Pro
neviděly lidskou zlobu. O něco později se odněkud stí čeští lidé, jejichž jména nečteme v seznamech vynořila jiná fotografie, patrně bližší osudnému proslavených osobností” ; “malé-děti, slepec, jemuž ,
datu. Co představovala, b yl mladý muž, statný, roz jeho průvodce říkal, co vidí, staré ženy. s kytičkami,
ložitý v ramenech s přímým a nebojácným pohleděn', kladenými vedle velikých věnců, muži -a chlapci se
vpřed. Možná, že mezi lidmi 'kolovaly i jiné sním školními aktovkami, havíři v uniformách,' muži v
ky; v tom rozruchu, který napřed proběhl Prahou plné síle a starci” . Kdyby slovo lid. nebylo uvedeno.
a potom celou zemí a který měl ozvěnu po celém vepsí tolikerým užíváním a. zneužíváním, jis tě . by'
n e p ř ip u s ť t e
světě, -se všelico mohlo objevit a zapadnout beze se sem dobře h-odilo.
fííír-S iýjv - ■ '
: '
Pohřeb byl v sobotu odpoledne,' Hned po poledni
stopy.
Oheň se podařilo udusit, ale popáleniny na ce se nádvoří Karolina zaplnilo příbuznými, představi
" a b y t o r o z b il o
lém těle byly tak těžké a bolestné, že se ošetřující teli akademické obce, profesory a studenty-. Prémiu-”
lékaři brzo vzdali naděje na záchranu mladého ži vil rektor vysokého učení Karlova; ministr 'školství,
d VŠECHNY v a š e
vota. šlo už jenom o to, aby tišivé léky zmírnily děkan filosofické fakulty, předseda Svazu' vysoko
utrpení. V pátek a většinou i v sobotu byl Jan P a  školského studentstva a člen' předsednictva' Pražské
lach při vědomí. Vyptával se, jakou ozvěnu mělo ho studentského parlamentu.. Nebyla, ještě jedna 'ho- ’
F IN A N Č N Í p l á n y
jeho rozhodnutí skončit život upálením. “ Jana' seijdina, když se průvod dostal’ z nádvoří na Ovocný
dotklo, že někdo může jeho čin posuzovat jako vý-L [trh. Tamodtud zahnul do Celetné ulice a po ní se
raz bezvýchodnosti nebo beznaděje” — zapsala sou-j [dostal na Staroměstské náměstí. Počasí bylo nevlídčasná zpravodajka. V sobotu večer Jan upadl doj [né, sychravý lednový den s- drobným deštěm. A le
bezvědomí, ale probral se z něho občas ještě v ne-j [nedbali ani ti, kdo kráčeli v průvodu, ani t i ‘ druzí,
děli. V jedné z těch jasných chvil vzkázal svým dru-l •co -stáli na -chodnících a v počtu ještě větším na
Můžete mít -nejvyšší zajištění!
hům, aby upustili od obětování života, jak se patrně] volném prostoru u radnice a jinde. Městem, se nesl
Přihlaste se k HCF. Pomůže vám to
rozhodli, když o věci rokovali před čtvrtečním od-I zvuk zvonů z kostelních věží. Na náměstí bylo více
uhradit účty nemocnice nebo od lékaře, j
polednem.
f místa- -než v těsné Celetné, takže se průvod mohl
Informujte se v mejbližší lékárně nebo
V podvečer té neděle, 19. ledna, Jan vydechl na-'- několikrát zatočit jako had, než zamířil do Paříž
navštivte pí. Constantinides v ústřední
posled. Tělo bylo odvezeno do Ústavu pro soudní ské třídy -k budově právnické fakulty. Avšak posled
kanceláři.
lékařství na Albrechtově. Tam zjistili, že smrt urych ní zastavení -bylo až na čtvercovém -náměstí, někdy
Smetanově, s vyhlídkou na levý -břeh V lta v y a na
lil počínající zánět plic a průdušek.
#
❖
*
jedinečné panorama pražského hradu s věžemi u
sv. Jiří a u sv. V íta ..
Probírám noviny, které mi tenkrát docházely, a
Bylo asi čtvrt.na tři, když se -průvod. zastavil u
výstřižky z tisku v rozličných světových jazycích. schodů, kterými se vchází na .filosofickou fakultu.
Všechno, co mám poruče, svědčí o ohromném vzru Mezi oporami jednoho z oblouků byl veliký portrét
. 211 Swanston St, Melbourne, 3000- Ph: 663 2476
šení, jakého Praha a celá zěmě nepoznala od smrti Janův mezí kyticemi a- věnci; Tak se se svým -po
Registered to pay Commonwealth Medicai and Hospital Benefíts
Jana Masaryka. Nikomu by se asi nepodařilo sesta sluchačem loučila fakulta, kolegové a kolegyně. Ner
vit do jakéhos pořádku -schůze a pietní akce, které bylo už řečí, nýbrž jenom hymna- a potom chvíle
šly jedna za druhou od té -chvíle, co se mezi lidi ticha. Vůz s rakví směli doprovodit na Olšany je 
rozletěla zpráva o Janově smrti. Nikdo b y asi ne nom příbuzní a zástupcové -university. Lidé, kteří
CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ
spočítal věnce, -kytice květin i ojedinělé snítky, kte zaplnili náměstí, se .pomalu rozcházeli, jedni tím,
ré lidé kladli k pomníku sv. Václava a ještě o něco drazí jiným směrem.
OMEZENO TRVALE
výše k dolnímu okraji kašny. Nikomu by se ani ne
Smuteční obřad na- 'hřbitově začal kolem .třetí od
Dne 10. prosince 1969 uveřejnila pražská Mladá podařil součet svíček a jiných světel, -která vzpla
fronta zprávu, která potvrzuje, že omezení cest čs. nula v domech, v e výkladech, a na ulicích.’ V kostele poledne. Než tam-dospěl vůz s rakví, do vezli., j-iní
občanů do západních států má platit trvale. MF. píše: u. sv. Tomáše čtyři kněží sloužili mši za pokoj Ja z Karolina věnce a ‘k ytice a ‘k ladli je k otevřenému
hrobu, na uličky mezi řadami hrobů, na cesty, kam
“Na stranické a státní orgány včetně Správy pasů
novy duše.
se dalo. Nebylo dlouhých řečí, jenom -krátká pro
a víz přicházejí desítky dopisů, v nichž čs. občané
Od pátku rána -byla rakev s -tělesnými pozůstatky mluva duchovního- a po ní rozloučení, jaké na. .pohř
schvalují říjnové opatření vlády ČSSR k cestování
do zahraničí, ale přitom žádají, aby se jim nebo je vystavena na nádvoří Karolina. Byla prostá, na- bech bývá, pláč -matčin a jíný-ch příbuzných; pláč
jich organizaci povolovaly k plánované cestě do ci hně-dlá a na víku měla jedinou ozdobu v podobě, ka lidí opravdu dojatých smrtí — obětí, dunivé dopady
licha. První věnec, který n-a ni položili, měl krátký ztuhlé z-emě na rakev, a pomalý rozchod nevelikého
ziny výjimky.
nápis: “ Jeníčkovi — mamoníka” . Netrvalo dlouho, zástupu, 'který otočil se všech, stran hrob, ve kte
Pracovníci Správy pasů a víz českého minister
.než se ztratil v záplavě jiných věnců, prostých i rém spočinula tělesná schránka mladého- muže, kte
stva vnitra informovali 9. prosince zpravodaje ČTK, honosných. Byl leden, a to je v Čechách zima, a rý podle lidských soudů mohl-žít ještě řadu lét,,že vydaná říjnová zákonná opatření o cestovních přece se odevšad hrnuly ne umělé, nýbrž čerstvé
dokladech federální vládou platí pro všechny naše květiny, narcisy, tulipány, růže, co kdo mohl sehnat
Od čtvrtka 16. ledna- do -dne pohřbu a ještě něco
občany. Orgány pasů a víz nebudou v žádném pří a buďto splést do věnce nebo aspoň svázat stužkou
padě porušovat vydané zákonné normy, ale naopak do kytičky. Do Karolina prý přišlo v pátek a v so času potom se o Janu Palachoví mnoho mluvilo a
-psalo. Četl jsem články narychlo nahozené, -řeči
chtějí dbát na jejich důsledné dodržování.
botu dopoledne přes tisíc delegací z rozličných kon prosté i -nadnesené, sliby a ujišťování, že jeho bbět
Správa pasů a víz upozorňuje čs. občany, že čin země a žádná z .nich nepřišla s prázdnýma ru neupadne -do zapomenutí. Četl j-sem výzvy ke klidu,
všechny urgence o vydání výjimek jsou bezpředmět kama.
napomínání k rozvaze, zřetelné nápovědi,. co .by
né a v žádném případě nebudou povolovány. Zá
Na nádvoří byla rakev položena na podstavec ne se stalo, kdyby -někdo pod rouškou upřímné účasti
konná mimořádná opatření o cestách čs. občanů do daleko sochy M. Jana Husi. Stála u ní ustavičně rozséval nepokoj. A le nedostal jsem se daleko, když
zahraničí budou platit i pro příští rok-”
čestná stráž. Když věnců a kytic přibývalo, kladli jsem si chtěl zjistit, -kdo vlastně -byl Jan Palach-a
je pořadatelé na dlažbu, aby zůstala volná cesta od jakými cestami -dospěl na místo -na hořejším 'konci
vchodu na nádvoří k východu na protějším konci. Václavskéh-o náměstí, kde uprostřed lednového'i-od
Usnadněte nám laskavě práci tím, že vyrovnáte
poledne vzplanul jako-pochodeň.
Opakuji: byl, pátek, 24. ledna.
-Studoval jsem dávno, už před padesáti l e t y , n a
předplatné na rok 1970 bez upomínání.
K dyž krátký lednový den přešel z kalného rána
do jasnějších dopoledních hodin, postupoval ke K a  téže fakultě, kterou si vyvolil Jan Palach. Studoval
Děkujeme
HD
rolinu průvod, který nikdo nasvolávai a který sé řa jsem tentýž předmět, -který si vybral, když -předtím
(Pokračování na straně 8)
dil sám bez povelů a bez pokřiku. Postupoval co
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|i o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
* Vkladní knížky
* Cestovní šeky
*
*
*
*

Služby cestujícím
Zařizování investic
Pián osobního spoření "Kapesní banka”
Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úrok

* Pravidelné poukazy a inkasa
* Úschova cenin
* Služba pro zahraniční obchod

National Bank
Používejte raději NatiomaT Baník

DOMOVA
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V A D E L A ID E

se nejlépe najíte
v kontinentální restauraci

PRAHA
36 Port Road, Hindmarsh, SA. 5007
Otevřeno do půlnoci po celý týden
(včetně neděle)
Různé domácí speciality
Srdečné zve R. Danešová, majitelka

Pravdy z Pravdy
HOSPODÁŘSKÉ ŤAŽKOSTI D ŇA
A VŠEMOCNÝ TUZEX
Je to, žial’, pravda, že dennodenně sme svedkamd toho, alko si mnohí najma v ofochodoch, v služ
bách, v hoteloch a na mnohých iných miestach túto
starú 1’udovú mudrosť ( “ S poctivosťou nejďalei
zajdeš” ) svojsky zaměnili za heslo “feto nekradné,
okrádá rodinu” . Napr. v obchode pri terajšom ne
dostatku bravčového masa vidíte, ako člověku, čo
prišiel po, vynesu premastený balík zo skladu a
bez mihnutia oka mu ho odovzďajú. Přesvědčíte sa,
že v hoteli často nemajú pre vás miesto, ale ten,
komu trčí z oběianky “ žižka” alefoo aspoň kus “ oravskej priehrady” , ten izbu dostane. Podobné je to s
mnohými dnihmi nedostatkového tovaru. Tuzexové
bony sú pomaly v určitej početnej skupině občanov
druhou měnou, ponuka sa za ne v inzerátoch cha
ty, autá, ba i manželstvá. Výnimkou nie sú ani l’udia-, priživujúei sa rozličnými inými “ vynaliezavými” sposofomr na ťažkositiaeh svojich spoluobčanov,
ktorí sa napr. namóžu dočkat instalatéra od komu
nálu alefoo nemůžu zohnat’ pctrebnú súčiaétku do
vysávača, chladničky, autá. N ie sú zriedkavé ani
případy, že na stavbu rodinného domu nezoženie
člověk v príslušnej predajni cement, ale ak přidá
fTašu alefoo “zelenú” , tak sa cement n á jd e. . .
Pravda, Bratislava, 25. X I. 1969
PLÉNUM SLOVENSKEJ N Á RODNEJ RADY
. . . SNR vzala na vedomie, že v súvise s novým
pnacovným zadelením sa vzdal funkcie poslanca
SNR Ing. Róbert Harenčár, ďalej poslanec .Albert
K ošťál požiadal o uvotoenie z funkcie člena Před
sednictva SNR a předsedu Výboru SNR pre plán a
rozpočet a Vojtech Mihálik o uvolnenie z funkcie
člena Předsednictva SNR a předsedu Výboru SNR
pre školstvo a kulturu. Funkcie poslanca SNR sa
vzdal JúliUs Ruman. Plénum SNR zvolilo za členku
Předsednictva SNR a predsedníčku Výboru SNR pre
školstvo a kulturu Miargitu Potočkovú. Posl. Hraško požiadal zo zdravotných důvodov o uvolnenie z
funkcie poslanca Sněmovně národov. Do tejto sně
movně SNR deleguje poisiancov Jána Štencla a Jozefa Malinu . ■. Plénum SNR . . . sa jednoznačné
osvědčilo, že na základe pravdivého poznataia politiiokej situácie v ČSSR v r. 1968 považuje vstup vojsk
5. šfáfov Varšavskej zmluvy za akt bratskej internacionálnej pomoci nášmu l’udu v boji' proti vnútomým a zahraničným kontrarevodučným silám.
Napokom SNR ocenila postoje tých svojich poslancov, ktorí aj v tomto čase stáli pevne na pozíeiaeh
vědeckého socializmu a spojenectva so Sovietskym
zvazom a uložila svojmu předsednictvu uskutečnit’
analýzu činnosti SNR a jej výkonných orgánov v
r. 1968 - 1969 ...
Pravda, Bratislava, 10. X II. 1969
ZVÝŠENIE ATEISTICKEJ VÝCHOVY
. Včera bolo v B. Bystrici zasatínutre Předsednic
tva Stredoslovenského K V KSiS, které viedol jeho
člen Ing. Tibor Kurta, V min. roku, v důsledku pň- sobenia protisocialistických sil sa církvi, najma rímsko-katolicfca a evanjelicka silné aktivizovali hlavně
politicko-mocensky. Přitom však stranická propagan
da a ateistická výchova bola v pasivitě. Mnohí členovia ^strany sa verejne hlásili k náboženstvu, ná
zorová výchova mládeže sa žial aj za pomoci štátnych orgánov dostala pod vplyv církvi. Předsednic
tvo SKV KSS uložilo OV-om KS S zvýšit’ starostli
vost’ o vedeeko-ateističkú propagandu, pri sociolo
gických komisiách vytvořit’ samostaitnú pracovnú
skupinu aktivistov a lektorov pre otázky vedecko,-ateistickej výchovy. Do funkcie cirkevných tajomníkov ONV sa žiada ustanovit’ ideovo vyspělých
pracovníkov, ktorí budú kvalifikované riešiť probdémy cirkevnej politiky v okresoeh. školské odbory
ONV budú aktívnejšie vp lýva ť na vedenie škůl a
združenia rodičův a priaterov školy, aby sa po
silnila výchova.
Pravda, Bratislava, 27. X I. 1969
O HOSPODARSKEJ KRIMINALITĚ
- Výbor SNR pre věci vnútomého poriadku, pro
kuratury a spravedlivosti prerokoval za účasti 1.
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PO PERIO DĚ H N Ě V U U V O L N Ě N Í?
(pokračování se str. 5)
konkurenty. Po zkušeno-.
stech, které v Českoslo
vensku učinily, nepřejí
si tu nezávislých vůdců,
nýbrž chtějí mít měkký
vosk ve svých rukou.
Mohou vždy užít tak
zvané ultralevé skupiny,
aby pana Husáka postra
šily.

přítomnost Rudé armá někdy pod jinými titu
dy, ve všech jiných ohle lydech je slabý, často trap
Přirozený
následek
ně slabý. Bývá neuvěři byl odvrat od mythu a
telné, koho vysílá, aby r-ozVoj kritického rozu
za něj intelektuálně bo mu. Víra v kouzelná
joval. Jsou určité objek slova pominula a nyněj
tivní okolnosti,
které ší režim se musí obhajo
brání, aby režim rozšířil vat racionálně, v čemž
a zkvalitnil svou základ je nejslabší. Marně opakuje uschlá slova. N e
nu.
přišel ještě na to, co dát
Pan Husák by se byl
Režim má v úmyslu
snad více přiblížil poli vzkřísit starou víru v místo nich. Pan ministr
školství a pan ministr
tickému vítězství, kdyby,
komunismus a na tom
kultury
mluví, jakoby
1.
) měl volné ruce založit
a
svou existenci.
nemusii se řídit vůlí o- T o je historicky nemož předčítali předpisy pro
kasárny. Ku podivu se
kupantovou.
né. Tato víra patřila do
domnívají - nebo před
2.
) ovšem kdyby jeho
jiného cyklu
historie.
stírají,
že se domnívají
úkol vůbec nebyl nad Uplynulo příliš mnoho
- že tak získají mladé
možnosti jeho i kohoko času a lidé udělali s ko
lidi.
li jiného.
munismem své zkušeno
Sověty přišly, a lidé
Jak bylo ujednáno se sti. Komunismus byl na se ptají, co přišlo s ni
sověty, pan Husák roz vrcholu, dokud byl myt mi. Mnozí se obávají, že
kázal, aby Češi a Slová hem, utopií, dokud da stalinismus. A le ačkoliv
ci změnili své smýšlení vy věřily, že snad přišel je dosti zlé, co přišlo,
a Češi a Slováci nepo někdo, kdo rázem roz není to stalinismus. Na
slechli. Tak jednoduše řeší všechny problémy a to, co se v Českosloven
smýšlení národů se ne obtíže, s nimiž si lidstvo sku děje, stačí komuni
až dosud nevědělo rady.
mění.
smus bez stalinismu. Le
Toto byla perioda ko
Marx dobře věděl, že
nin si představoval vlá
munistického
dynamismýšlení lidí závisí na
du sovětů nad jinými ko
smu.
munistickými státy tak,
faktech a může se změ
Dosti dlouho mohli jak ji nyní Brežněv pro
nit, když fakta se změ
komunisté
spoléhat, že vádí. A le nepřišlo a ne
ní. Nic se nezměnilo z
toho, co přivedlo Čechy každou vteřinu se rodí přijde hromadné stalin
a Slováky do oposice jeden lehkověrný člo ské vraždění ani politic
proti sovětské linii. N a  věk. jak říkají Američa ké procesy. Sověty nevy
vážejí, co samy nyní do
opak, táž fakta ještě ví né. Utopie nepřišla,
životě zůstalo dohroma ma nemají.
ce tlačí.
Režim má hmotnou dy stejné množství prooSolženicyn odhodlaně
sílu, kterou mu dodává lémů a obtíží. i když působí značné nepříjem
nosti sovětům. Stalini
námestníka ministra vnútra dr. Severína Martinku
problematiku ochrany majetku v socialistickou; smus by byl zabil SolPostalinské
vlastníctve a dozoru nad čestnou premávkou . .. Za ženicyna.
1. po-lrck 1969 sa na území ČSSR zistílo 5.290 trest sověty nejdou tak dale
ných čtaov a 4.887 provinění hosp. kriminality,
ko. Nedovolují tisknout
ktorými sa zpósobila škoda výše 40 miiiónov Kčs.
Podiel Slovenska na celkovej hosp. kriminalitě u jeho knihy a nadhazují,
nás představuje 37.1 pere. Úhrnná škoda, spósobe- že by mu dovolily vyná priamym rozkrádáním představuje súmu 8,304.500 emigrovat. Nad Česko
Kčs . .. Správa ministerstva ďalej konstatuje, že po slovenskem vládne ne
čet nehod na cestách na Slovensku za 1. polrok
vzrástol oproti tomu istému obdobiu m. r. o 36.2 pere. stalinismus, nýbrž předPravda, Bratislava, 27. X I. 1969 stalinský a postalinský

komunismus. Nač tento
komunismus by nepřišel,
na to přijde velmocen
ská politika ruského stá
tu.
Tento komunismus má
dosti starostí. V ěří v dia
lektiku nebo předstírá, že
v ní věří, ale v dialekti
ce jsou obsaženy nepříz
nivé předpovědi pro so
větské impérium. Dia
lektika učí, že velké cel
ky se tvoří a pak roz
kládají. Tomu sověty
hodlají - bez dialektic
kého svědomí - čelit mo
cí..
Jejich hlavní- hněv
není obrácen proti če
skoslovenskému obyva
telstvu. Podle jejich na
uky nezáleží mnoho na
tom, co se děje v oby
vatelstvu, poněvadž bylo
učiněno dost opatření,
aby myšlení a cítění obyvatelstva bylo trvale
bezmocné.
Hlavní hněv je obrá
cen proti úchylkám v
komunistické straně, kte
ré ohrožují primát so
větské ideologie. Sověty
jsou plně zaměstnány
pronásledováním těchto
úchylek. Pokud ostatních
Čechů a Slováků se tý
ká, sověty patrně by jim
daly i blahobyt, kdyby
jejich systém byl scho
pen jej vyrobit, a kdyby
Češi a Slováci se přesta
li starat o politiku.
Lze očekávat, že po
periodě hněvu
přijde
perioda uvolnění, až si
sověty vyřídí účty s od
padlíky. H odlají ukázat
Československu, že brát
nebo dát je v jejich mo
ci, ne v moci někoho ji
ného.

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ
KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMAIMMWS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso a uzeniny. Též drůbež. Naše specialita: smetanové klobásy a
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru. * Právě došla zásilka J E L E N ÍH O M A S A z N . Zélandu.
Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po V ictoria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38
T elefon : 86-7178
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Sydney Smith: Plukovník D a y (W in g s D a y ). Collins, Londýn 1969

5 let cesty za svobodou
H a rry M elville D a y byl na aktivního letce už postarší, když vypukla někteří z- nich skrytě
druh á světová (válka. V letech 1916 - 1918 sloužil v královské námořní pě 'chránili a podporovali
chotě, odkud přešel do nově utvořeného královského leteckého sboru -— anglo-americké zajatce.
Někdy to bylo z vrozárodku britského letectva. N a začátku války byl už plukovníkem a [velel
peruti zastaralých Blenheimů ve Francii. Jeho aktivní činnost byla kratičká. .zené úcty profesionální-,
U ž 13. října 1939; byl sestřelen na hlídkovém letu nad Německem. Toho:
dne začala jeho soukromá válka s N ěm ci v zajateckých táborech a koncent
rácích Třetí řáse, "P r o [vás ujž válka skončila’’, těšili příslušníci Lu ítw affe
zajaté britské letce. Právě tohle odmítl H arry D a y vzít na vědomí. Jako slu
žebně nejstarší důstojník cepoval do svých spoluzajatců, že první povin
ností zajatce je snažit se uniknout. I když se útěk nezdaří, jenom pátrání
po uprchlících zaměstná velký počet nepřátelských [vojáků, kteří by mohli
být zaměstnáni produktivněji —
na frontě například. A tak se plukovník
D a y stál vedoucím znalcem techniky útěků, organizování příprav, falšo
vání dokumentů, vymýšlení nojvých cest t zamazávání stop. T o neznamenalo,
že se osobně účastnil všech pokusů. Jako velící důstojník byl zodpovědný
za všechny zajatce, hlavně za ty, kteří uprchnout nemohli nebo nechtěli,
i Těchj posledních nebylo málo, tvrdí D ay, jvětšinou z pocitu, že každý pokus
je předem odsouzen k neúspěchu, z resignace ("největšího nepřítele zajat
ce” ) ^ pak ž-nedostatku vůle po svobodě.

osud zajatců jiných ná
rodností.
Day se osobně účast
nil velkého útěku spoje
neckých letců ze zajatec
kého tábora v Saganu,
perspektivě. .
- Dav netvrdí, že všich byl dopaden a jen tak
ni Němci byli sadisté, tak unikl osudu padesá
áč na druhé straně při ti jiných důstojníků, za
bez soudu
znává, že .úděl britského střelených
nebo amerického zajatce "při pokusu o útěk” ,
odporu
byl podstatně lehčí n ež' "ozbrojeném
-Hlavní' předností Dayo v a •vyprávění je to, že
celá jeho odysea ža svo
bodu je viděna' s odstupem času a v přijatelné;

při zatčení’’ atd. Tento
masakr byl povolen Sí-'
cherhéitsdienstem, sou
částí Himmlerových SS,
Day se přirozeně stý
kal hlavně s vyššími dů
stojníky Luftwaffe ze
služební povinnosti. N a 
šel mezi nimi lidsky za
jímavé typy. Někteří od
počátku se vyslovovali
proti SS a nacistům, a

ho vojáka k .zajatému,
odpůrci, jindy z vypočítavosti, jindy zase pro
stě ,z obavy o bezpečné
místečko za frontou.' ■
Německé velení mělo
škaredý
zvyk ' posílat,
strážce, kterým utíkalo
příliš mnoho zajatců, z
'trestu na frontu '-'hlav
ně db Ruska.
A le postavení polských
■a československých let
ců, byť se dostali do
"britského’1 Dulagu, by
lo vždycky nebezpečné.
Day dotvrzuje, že mu
sil s velitelstvím tábora
a s německou výzvěd.nou službou, která fun
govala . v táborech, svést
nejeden souboj- o osud
Poláka nebo Čechoslo
váka.
Jedním, z českosloven
ských zajatců v Saganu
(Pokračování ná sír. . 8)

ÚSVIT
(Z BÁSN Í D O K TO R A Ž IV A G A )
Boris Pasternak
. V mém žití znamenal jsi vše.
A potom přišel zmar a válka
a ani sluchu po tobě,
jako by pozřela tě dálka.
A ž pozdě pak, za mnoho let
tvůj hlas mě vzrušil. D o úsvitu .
' pročítal-jsem tvůj testament,
vnikl jsi opět do mých citů.
Chce se m i k lidem,' do davu,
do hluku rána. Jako vzteklý
svůj křik chci mísit- ve vřavu,
poroučet, aby Jvšichni klekli.
P o schodech letím, jako bych
poprvé zřít chtěl světlo denní
na ulici, kde leží sníh.
a kde je jako po vymření. _ v,,

v

V šu de už lidé vstávají,
vzněcují ohně před snídaní,
pijí čaj,- běží k tramvaji.
V mžiku je město k nepoznání!
V e dveřích bouře splétá síť
z vloček, jež hustě, bíle sněží.
A každý, třeba polosyt,
... vychází, sčítá čas — a běží.
Já cítím každý jejich cit,
". jak přebýval bych v jejich kůži. .
Jak sníh chtěl bych še rozpustit,
jak jitro čelo mé se chmuří. Se mnou jsou lidé beze'jm en,
.. stromy a děti, zápecníci.
Jsem jimi všemi přemožen
a jenom jimi vítězící.
Přeložil Jiří Kovtun

na novoroční zábavě ČSM v K. basujíce na kytaře
zapěl rock O slepičí -krok, svazáci, big beatem tím se
rozběsnivši, počali, ničiti' vnitřní zařízení klubovny,
což zdařilo se jim velice dokonale.
■Druhého dne, vystřízlivějíee, uvedli sice •brigádně vše do téměř původního' s-tavú, -avšak rozbité
předměty šMeněné jako sklenice, láhve a okna dó chodí..tak sl-ožitě a obtížně. Pom yslel.sis’ to někdy,
NÁSLEDKY SPORU GENERAČNÍHO
povídám
stavu původního uvésti nemohouce, doručen 'jejich ' Jindřichu?” ’ “ Tušil jsem to ,. Arnošte,”
Z tajného deníku V asila Krátkého, žáka III. b otcům (im ém u ) .učet.za.tyto. Tehdy;otec, nevyčkav Arnoštovi a připravil jsem se. k dalšímu kroku.
2. dvanáctiletky Dra Zdeňka Nejedlého v K.
ši na1žádné usnesení, jež bylo by -k to-mu případně v ' “ Pohleď, Arnošte, tohle je ten správný slepičí krok,”
Můj otec, soudruh Josef Krátký, vedoucí prodej denním tisku zveřejněno, u tvořil' ši ihned názor - povídám Arnoštovi a ukazuju -na svůj . krok. “ M ý
ny Textila n.' p, v K., dlouho s obavami pozoroval vlastní a odňal Adolfovi basovou kytaru.
- ; líš se', Jindřichu, to -není ten správný slepičí krok,”
vývoj mého staršího bratra Adolfa, jenž započavši
Talk tedy zle vyplatil se staršímu bratra mému : povídá Arnošt. “To já jsem -před -chvílí Udělal'krok
kdysi dávno jako pionýr, skončil u bíg beatu. Jelikož na Nový rok rock O slepičí krok.
i mnohem, slepi-Stější než ty teď. a tys nii ho taky ne
uznal.” “ Jenom jestli ty, Arnošte, -nejsi slepičtější
však drahnou dobu nepadlo o big béatu rozhodné
Josef Škvorecký !
ňež. slepice!” , povídám Arnoštovi zprudka. “ Máš
slovo v denním tisku, nýbrž pouze se šuškalo, provztek, Jindřichu, .že'mé stopy jsou rýhované, kdežto
. . . POVÍDÁ ARNOŠT
tiřečíce si, nebyl by otec 100 utvořiti si o hudbě té
vlastní, ničím neobjektivně neovlivněný názor, tře
. . . A když jsme-si s přítelem Arnoštem Omek- i tvé od těch galoší čtverečkované? Žádná slepice,
baže denně pečlivěji než jindy' pročítal denní tisk, lem o půlnoci .připili na šťastný a veselý nový rok, [ Jindřichu,. žádná a ani jedna' nemá čtverečkovanou
sedíce na záchodě, jak jest jeho zvykem. Tehdy pou povídám Arnoštovi: “ Tak a teď, Arnošte, nám ješ- i stopu!” , zvolal Arnošt. “ Dobrá,. Arnošte,” povídám
ze pokyvoval hlavou, když' Adolf činící v pokoji tě zbývá ten slepičí .krok.” “ Jaký slepičí krok?” , po- | Arnoštovi, .“když ty tak, tak já taky tak. Žádná
veliký rámus cvičil svů j. um na kytaře tzv. basové, vídá Arnošt. “ Nevíš, jak zní příkaz, Arnošte? Na; slepice, Arnošte, nemá stopu rýhovanou jako valchu,
k tomu navíc ještě prozpěvujíce (a to ke všemu do Nový rok o slepičí krok,” povídám Arnoštovi. “Aha,” i ani.'.jedna slepice ne, Arnošte!” “ Dobrá, Jindřichu,
konce v řeči patrně anglické) skladby jako Jail Hou povídá Arnošt a pak povídá: “A kde teď vezmeme i kďyž;s akurátní, tak se dobře koukej!” , povídá A r
se Rock nebo Muirder Him Rock. Tu konečně poté tu slepici a je jí krok?” “Nevím,” povídám Arnoštovi. !•nošt,'klesl na kolena-, roztáhl prsty pravé ruky .hod
zveřejněn, v denním tisku zásadní článek z pera “No tak se na to vykašleme,” povídá Arnošt. “Není-li ; ně od sebe,' palec vytočil vzad a ťápnul před sebe
“ Tohle je slepičí stopa,
znalce o .big beatu, a tehdy otec,' utvořivši si ihned slepice, není ani jejího kroku. Jsme z obliga.” “A ť I do sněhového po-prašku.
vlastní názor .ma všechny ty otázky, povolil Adolfo jsme odkud jsme,” povídám Arnoštovi, “naše ne- i Jindřichu, tohle je slepičí krok!” “ Mýlíš se, Arnoš
v i slušně na kytaře basovati, avšak zpívali toliko majetnost slepice nás nikterak nezprošťuje dějin- 1te,” povídám Arnoštovi, “ od -kdy má slepice .malí
řečí mateřskou, řečí českou. Poté však došlo k ostré né •povinnosti vůči Novém-u roku, a to povinnosti j ček?” Rovněž jsem klesl ,ha všechny tři a zbýva
mu sporu generačnímu, neboť kapela Adolfova, na slepičího krcku. Chceme-li čestně obstát před ději- ! jící čtvrtou jsem '.udělal dó- sněhu před sebe. slepičí
.
zývající se Big Beat “ Fat Pi-gs” , zchystala' pro no námi, a my chceme,” povídám Arnoštovi, “nezbývá I krck s pečlivě pokrčeným malíčkem.'
voroční taneční zábavu .ÓSIM v K. pořad, jehož zla nám než se vydaiti do krajiny a pokusítí se o slepí- j Dál jsme postupovali zasněženou krajinou - po
tým hřebem měla se -stati skladba jistého Pelvise s čí krok z vlastních prostředků. Nuže!” Arnošt se 1 čtyřech.
názvem New Yěar Rock, v podání Adolfově. V di zamyslel a povídá: “ A není to myšleno obrazně?” j Když jsme se !k. večeru vraceli, zablácení a promo
skusi vedené velmi hlasitě, avšak zcela demokra “Jak obrazně, Arnošte?” , povídám Arnoštovi. “ No ’ čeni vlakem domů, povídá za stanicí Choruň z ni
ticky, nařídil nakonec otec se vší přísností a pod třeba tak jako zpěvem -k srdci, srdďem k vlasti” , čeho nic Arnošt: “A Jindřichu, co je vlastně to pipohrůžkou odnětí veškerých finančních zdrojů A dol povídá Arnošt. “Ach, to je u tebe myšleno obraz četi?” Jaké pičeti, Arnošte-?” , povídám- Arnoštovi.
fovi, že skladbu onu pěti musí v řeči mateřské, ane ně, Arnošte? Tak to tedy opravdu nevím. Arnošte, “No přece- na N ový rok, Jindřichu,' picí krok, ne?” ,
b o 1vůbec nepěti. I zhotovil Adolf, reptajíce, za po co u tebe není myšleno obrazně:” , povídám Arnoš povídá Arnošt. Zamyslil jsem se a povídám Arnoš
tovi. Arnošt se začervenal a povídá: “Nu což, nech tovi: “Máš pravdu,-Arnošte. Na Nový. rok, picí-krok.”
moci ostatních Big Beatů, text český znějící:
rne toho. A le já si vezmu na ten krok ty boty s rý- ■ “ Tak vidíš!” “A co to znamená, Jindřichu?” , povídá
N a ; N o v ý rok .
hovanou podrážkou, aby moje stopy alespoň poně-: Arnošt.-“Co? Nejspíš to znamená zrovna to, co .jsme
o,, s l e p i č í k r o k ,
kud připomínaly stopu slepičí, nožky.” To povídal dělali,. Arnošte,” povídám Arnoštovi'. “ Takže jsme
rock!
Rock!
Rock!
■atd., a tén pak pěl výslovností anglickou, takže n e Arnošt a obouval si boty s rýhovanou podrážkou, tedy sp ln ilis v o u .historickou úlohu vůči Novému
bylo,.mu tak'.’jako. tak .rozuměti. Otci však. text byl To mě dojalo. a povídám Arnoštovi:' “ Tos nemusel,; roku, Jindřichu?” , povídá Arnošt.. “ To tedy jaksi
toliko písemně předložen, a tu on chválil Adolfa, Arnošte.” “A le co,” povídá Arnošt, “když už, tak ' ano, Arnošte,” povídám Arnoštovi. “ Copak' asi dělá
Jaruš?” , povídá Arnošt. “Nu-co by dělala? Šla do
Že navazujíce na zdroje lidové hudby domácí, jde už.”
ostatním příkladem, vpřed. Zvláště pak také proto, .' A vyšli jsme do krajiny sněhem zaváté, abychom biografu,” -povídám Arnoštovi. “ Do biografu beze
mne?” , povídá Arnošt, “Proč bez tebe? Proč.ji hned
l e celou skladbu byl nazval příslovím českým: O vykonali slepičí krok.
Po hodině snahy o slepičí krok povídá Arnošt: podezříváš?” ; povídám A rn o š to vi...,
Slepičí krok (rock).
Ivan Vyskočil
“Nikdy bych si nepomyslel, Jindřichu, že slepice
, Věc však, .žel, neskončila blaze. Neboť když Adolf
“LITERÁRKY” V ÍT A LY NOVÝ ROK (1965)

Na Nový rok
o slepičí k ro k !
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FOTOGRAFIE
PRO K A Ž D O U

P Ř ÍL E Ž IT O S T

universitním časopise, psaného, po smrti druhé ži
(Pokračování se strany 4)
|Reportáže ze svateb a jiných rodinných událostí.
zkusil jin ý . obor. Naučil jsem se tam hledat pod voucí pochodně, osmnáctiletého Jana Zajíce:
Vlastní slohově zařízený ateliér
“
Poslední
měsíce
života
Jana
Palacha
podávají
dobovým nánosem holou skutečnost, sestavovat
souvislé obrazce ze zlomků a z kusých zpráv, zjišťo velm i zřetelný obraz myšlení této generace” — mí 1Barevné smímky .objektů pro realitní kancelářeJ
která nadšeně pozdravila leden
vat, jak se věci vlastně sběhly, a ť se sběhly dávno něna generace,
Nejlevnější ceny v NSW
v minulosti nebo jenom před několika hodinami. 1968 a byla bolestně raněna dvacátým prvním srp
Specialista na barevnou fotografii
nem
a
vším,
co
přišlo
potom.
“Ukazují
ho
nikoliv
Pokusím se tedy dát dohromady, co jsem zachytil
7 dní v .týdnu
V troše novin, které se m i sešly na polici, a před jako výjimečného nebo dokonce výstředního pří
ložit to lidem dobré vůle, kterým se tento list do slušníka generace,, nýbrž jako typického mladého
J A N
D R V O T A
člověka roku 1968. Orientuje se v životě jako člo
stane do rukou.
Photographer
Jan Palach nebyl pražské dítě. Narodil se 11. srp věk — socialista, studuje ideje socialismu a kon
39 Collmgwood St., Drununoyne
na 1948 na českém venkově, jak se domnívám, v frontuje je s praxí. Není ovšem natolik povrchní,
Libiši. V tom 'kraji se jméno Palach asi nevyskytu aby soudil socialismus (b yl v Sovětském svazu a
(Sydney), NSW, 2047
je často. Původem ukazuje na Moravu; v některých ve Francii loni v létě) jen měřítky konsumní na
Telefon: 81-3268
nářečích ve východní oblasti té země palach značí, sycené společnosti a ptá se po základních otázkách
to, co ve spisovné češtině rákos. Příbuzní s matčiny lidskosti, svobody a p ra v d y .. . Víme i z rozhovo
Strany byli Kostomlatští. Rodina toho jména byla rů Jana Palacha s kamarády, že nebyl stoupencem
původně usazena na Podřipsku, brzo po vydání to překotnosti a neuváženosti.” I v tonuto úvodníku i
D AŇO VÁ P Ř IZ N Á N Í
lerančního patentu se přihlásila k evangelické víře jinde čteme, že Jan byl známý mezi kolegy svým
Přijmeme
reformovaného směru, a je jí členové se dostali i střízlivým myšlením, že uvažoval rozumově, že se
a vedení knih obstará .
NÁVRH
ÁŘE
nerozhodoval pod návalem citového zanícení nebo
do jiných končin země.
registr, daňový porad
rozhořčení.
Chybí
m
i
ve
všeoh
těch
vzpomínkách
■; Noviny psaly, že Janův otec umřel předčasně a
může i ženy, dobře za
ce. I z neúplných do
že matka Libuše se po manželově smrti přestěho aspoň povšechný poukaz oa Janovo zakotvení, v
pracované ve výrobě
kladů. Tel. (kdykoli):
hodnotách
věcných,
jak
je
poznával
v.
rodině
a
ve
vala do Všetat. Dnes je tam zaměstnána jako pro
dámského i pánského
. Zprávy o pohřbu i včasopisech, které
67-2792 (Sydney
davačka. Starší bratr .Janův jménem Jiří je ženatý svém oboru1
módního zboží. Stálá
ja pracuje ve sklářském průmyslu v Kamenickém vyzdvihovaly mravní opravdovost a odvahu Jano
jmísta. Nejvyšší mzdy
Senově. Nic .neukazuje k tomu, že by Palachové byli vu, byly tak nejasné a kusé, že jsem se až z milán
placené
v
Sydney,
Z L A T N ÍK *
ského
Corriere
della
Sera
dověděl,
že
šlo
o
prostý
•zámožní a že by k penězům přicházeli jinak než
jujednané dle dohody.
obřad podle řádů českobratrské ev. církve.
HODINÁŘ *
Se zájemci o místo buíprací.
Co se rozšiřovalo hned po převozu do nemocnice
Jde jednáno zcela di
) Ve vzpomínkách, které otiskli přátelé, dokud ješ
STEVEN
VA
R
D
Y
skrétně. Výtečná příle
tě nebylo závor, nebylo řeči o Janových letech a o byl nedlouhý dopis, ohlašující, že se nerozhodoval
590 George St.
žitost v nové moderní
nižších školách. Když přišel čas, aby se dal zapsat sám a naráz, nýbrž po poradě s přáteli, kteří se za
vazovali,
že
půjdou
na
věčnost
toutéž
cestou,
ne
továrně s nejnovějším
■;Ba universitu, rozhodl se pro hospodářské vědy. V
Sydney
nastane-li
ve
veřejném
životě
náprava.
Úvodník,
ze
vybavením.
'tom studiu nenašel tolik uspokojení, co prvotně če
(proti Trocaderu)
kterého
jsme
vybrali
několik
vět,
mluvil*
jasně
o
kal; po roce přestoupil n a . filosofickou fakultu a
MR.
JOHN
P T Y . LTD.
Velký sklad zlatých aj.
pracoval v oboru dějepisu. Bydlel s jiným i studen původní mnohem zevrubnější a určitější verzi než
jaká
se
dostala
na
veřejnost
v
prvních
dnech
roz
488
Elizabeth
St.
šperků,
hodinek
atd.
t y v koleji, chodil na obědy do menzy v Opletalově
Opravy se zárukou.
Snrry Hills
[ulici, •navštěvoval přednášky a semináře, zkrátka ruchu. Napovídá, co bylo vypuštěno a proč v dopi
Mluvíme česky
žil jako stovky jiných studentů v Praze nebo jinýcn se zůstaly jenom dva konkrétní požadavky, zrušeni
(Sydney)
cenzury a zákaz rozšiřování “ Zpráv” , které mladě
a Slovensky.
universitních městech.
lidi tísnily zřejmě daleko více než si dovedeme zdál
Telefon:
699-1468
Akademičtí učitelé, kteří přišli s Janem do sty
Tel.: 61-8579
ku, uveřejnili hned po smrti hrstku vzpomínek. Je ky představit.
V předehře onoho čtvrtka, který počítáme a bu
den z nich řídil seminář pro dějiny dělnického hnuti
a měl tedy za povinnost posoudit Palachovo pojed deme počítat mezi památné dny v dějinách Českého smrt a pohřeb jenom o den dříve, než hořel plame
nání o vzniku Komiintemy. Zmínil se také o jeho čet národa, bylo mnoho, co nelze vysvětlit z úlomků, nem na horním konci Václavského náměstí, nýbrž
bě Leninova spisu Dětská nemoc levičáotví. Jan které jsou roztroušeny po novinách z těch dní. Jasné že jeho odhodlání jít dobrovolně na smrt, ukáže-li
Palach se zúčastnil jednoho semináře v pondělí je ovšem, že se Jan Palach nerozhodl náhle, snad tak los, zrálo pomalu v poradách s přáteli a bylo
13‘. ledna a druhého den nato; v obou prý mluvil až v návalu smutku, kterým byla obestřena strýcova provedeno v den a hodinu .předem stanovené. .
nejenom o probírané látce, .nýbrž i o běžných vě
cech, bez vzrušení a vyrovnaně.
se odstřelovali, a ani
Stojí za zmínku, že o prázdninách 1968, patrně
Němci ani Američané
ještě před 21. srpnem, byl Jan Palach v Sovětském
(Pokračování se str. 7) leteckého
učiliště
v nigga, Leona Bluma, na-) neměli chuť umírat na
svazu. Na .počátku podzimu téhož roku, v čas v i
Josef Hradci Králové. Při čte cistické generály, kteří poslední chvíli.
nobraní, b y l zase v e Francii. V ybral si Santenay v byl nadporučík
oblasti Cóte-ďOr, nedaleko města Beaune, a pomá Bryks. Byl registrován ní armádního rozkazu upadli v nemilost, a ro
Day popisuje scénu,
hal při sklizni s jinými studenty. Vydělal si trochu pod jménem Ricks, aby dnešního pana presiden
dinné příslušníky těch, kdy ráno se najednou openěz'a uviděl kus světa,, kam by se jinak nedostal. jeho příbuzní nebyli pro
ta si strhl epolety a od ■kteří se pokusili o puč tevřely dveře, a vešel
Z méně známých časopisů vybírám zprávy, které
následováni.
mítl
sloužit. M ajor Bryks proti Hitlerovi, až po zvlášť sprostý esesák.
nepronikly za neveliký kruh 'čtenářů. Jde vesměs
Day o něm říká, ::e byl ubit v žaláři.
o Janovo členství v českobratrském ev. sboru, kte
takové koncentráčnické M ěl čepici v ruce a bez
rý je dnes veden pod dvěma jmény Neratovice -— to byl jeden z nejtvrdo
uzardění
D ay .prošel většinou veterány jako
pastor nejmenšího
Libiš. Co jsem zachytil, svědčí o Janově čilé úča hlavějších
uprchlíků: zajateckých táborů - od Niemoeller a dva nej pravil: "Přeji zatčeným
sti, nikoli jenom příslušenství podle matrik. I on i
jeho starší bratr docházeli 'do vyučování nábožen ", . . nikdy nepotřeboval Spanneňbergu přes Sa- starší britské zajatce: ka pánům dobré jitro!”
ství, které v té míře, kterou povolovaly úřady, vedl žádnou jinou pobídku k gan, Barth, Saehsenhau- pitána Payne - Besta a
"Okamžik , užaslého
někdejší správce sboru. Ján se od. mládí zajímal 0 pokusu o útěk než po sen až po DachauMajora Stevense, kteří mlčení,” pokračuje Day,
české duchovní dějiny, o Mistra Jana Husa a jiné třebu svobody . . .”
Ironicky byli "nebez byli uneseni agenty Si- "byl přerušen generálem
význačné osobnosti. Obrázek s podobou Jana Amose
Jeden
z
jeho
nejslav
Falkenhausenem,
peční”
-. váleční zajatci v cherheitsdienstu v pro von
Komenského si vzal do Prahy a zavěsil na stěnu
nějších pokusů se konal Sachsenhausenu připo slulém
pokoje v koleji.
"incidentu ve který si první uvědomil,
O vánocích 1968 se Jan zúčastnil sborového shro v den, kdy došlo k tra jeni ke skupině "promi
Venlo’’ na německo-ho- že nesní. Sedě v posteli;
máždění a vyslechl kázání na námět velice případ gickému masovému útě
nentů’ ’, s níž prošli D a - landské hranici v den zavrčel: "Tak teď zrov
ný,. Ježíšova slova k Pilátovi, zapsaná v evangeliu
na Hitler prohrál vál
Janově, kap. X V III, verši 37: “J á ť jsem se k tomu ku tunelem. Bryks si vy chau a s níž byli koneč vypuknutí války.
narodil a proto jsem -na svět přišel, abych svědectví myslil jiný způsob, roz ně osvobozeni americkou
T o už bylo v posled ku.”vydal pravdě. . . ”
hodně originálnější, i armádou v tyrolském ních dnech války, kdy
Plukovník Day se vrá
.Nebyl ten den mezi svými naposled. Ve středu když těžší. Ukryl se do
Niederdorfu.
byl
v
severní
Itálii
a
v
til
do Anglie, ale nikdo
15. ledna, den před vstupem na místo zápalné obě
Britští letci tu byli ve Tyrolsku takový zmatek, na něho nečekal. Jeho
ti, doprovázel matku a bratra na pohřeb strýce Fer prázdného hftojníku, ve
dinanda KostomlaftSkého. V noci ze středy na čtvr kterém se vyvážel z tá vybrané, i když pestré že nikdo nevěděl, kdo je matka zemřela, jeho že
tek, plaitmě ještě doma, prý četl dlouho do noci bora
obsah
Abortu, společnosti.
kdo.
na ho opustila. Měl je 
knihu o velikých postavách českých dějin.
Hnojník
měl falešné
O d maďarských mi
Esesáci
si
chodili
k
nom vzpomínky na pět
Je málo věcného, co se dostalo do novin mezi
první pokusy o zhodnocení Janovy smrti, projevy dno, pod kterým se nistrů a řeckých generá vězňům pro vysvědčení let hledání svobody a
jednotlivců a organizací, řeči na tryznách a na Bryks ukryl s plnou lah lů po bývalého rakou zachovalosti, italští par úctu a obdiv svých bý
pohřbu. A le i z toho mála si lze udělat povšechný ví kolínské. Dostal se ského kancléře Schusch- tyzáni různých skupin valých spoluvězňů.
úsudek o Janově vý voji a způsobu myšlení. S jed  ven z tábora snadno, a
né Strany jeho studium, zaměřené mnohem více k
problémům doby, v e které žil, než někam do dálky; trvalo tři neděle, než byl
Navštívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit
s druhé strany těsný a srdečný vztah k rodině, dopaden.
Č E S K O U R E S T A U R A C I S D O B R Ý M Č E S K Ý M J ÍD L E M
zejména k ovdovělé matce, které se stával po brat
Day už neříká, že
rově odchodu hlavním potěšením a oporou. S tím Bryks šťastně přežil za
pak je nerozlučně spojena1účast v životě sboru nejetí, ale že nepřežil ko
ratovicko-libišského, naposled osvědčená Janovým
274 Victorla St. (proti požární stanici), Kings Cross, NSW.
pohřbem na Olšanech, který vedl duchovní správce. munistický režim. V úTelefon 31-7977
Vybírám několik míst z dlouhého úvodníku v noru 1948 byl velitelem

5 let cesty za svobodou
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HLAS

12. 1. 1970

Dopisy redakci:

D O M O V A

Dne 5. ledna 1970 zemřel v Melbourne
ve věku 65 roků

-- 9DĚKUJEME všem čtenářům, kteří si na nás vzpom
něli vánočním á novoročním přáním. Jejich •
množství překvapilo a potěšilo. Blahopřání doroků 1970 srdečně opětujeme.
' •.
HLAS DOMOVA

M Y LUBÍM E . . .
DR. IV A N A L E X A N D R SIRKO,
, ;M^pbé .články v HD nám .připomínají události,
které se v Československu staly, některé nás překva
Ukrajinec, který studoval á oženil se v Praze
PŘÁ T E L É HL EDAJÍ :
pily znalostí situace a ujasnily , souvislost s jinými
a jemuž se stalo Československo druhou vla
skutečnostmi doma. Jsem jeden, z těch. ..posrpnových
stí. Po roce 1948 odjel se svou manželkou do
a .po přečtení většiny, zpráv bývám naladěn smut
Austrálie a potom na Novou Guineu, kde ztrá'Rudolfa Vaška (dříve South Yarra, Vic.), hledá
ně,-, , Setkal jsem se zde s těmi, kteří zde žijí 20 i
vil mnoho let jako obvodní lékař. Účast na jeho
synovec"-''Josef Vašek, Miroslava K říže (dř. East
více let a naše n ázory.se -různí. Uvědomil jsem si,
pohřbu dne 9. ledna svědčila o mimořádné obli
Melto':) - dopis -v redakci, Emila Peera (dříve Yagoože mnozí ,si představují republiku stále takovou, ja 
bě, které se těšil mezi zdejší československou,
na, KfSW) -. '2..dopisy v red., Františka Stejskala, kte
kou ji opustili. Takovou si ji představují, když se
ukrajinskou i australskou veřejností.
,
rý odjel do Áus-trálie_ po ,r, 1948, hledá spolužák ze
tam rozjíždějí na návštěvu. Mnozí ani nechtějí vidět
Žírovnice, M arii Bouřkovou roz. Jelínkovou, rovněž
ani slyšet o lidech tam všeobecně, jen chtějí někoho
ze Žírovnice, Františka Valáška (dopis v red.), Teovidět, připomenout si ty tváře a nic víc. M y zase
'fila 'Poláška ž-Mísfiku-Frýdku, který p řijel'd o Áustr.
STIPENDIA
naopak -zpytujeme ty -tváře tam a -hledáme v nich,
před 19 lety, hledá spolužák (má dopis -v redakci).
Australská vláda poskytuje letos opět zvláštní M astma Kadorika z B ytče.a. Alosie Picku ýkterý
jaký mají podíl na dnešní situaci. Možná, že za dva
cet let- budeme stejní. Možná. Snad každý z těch stipendia studentům z Československa, Zapsaným na přijel do Austr. po r. 1948).
posrpnových -uprchlíků udělal vše, co mohl, proti- ny australských universitách nebo technických' učiliš:
nějšímu, vývoji, než řekl: v tomhle nejedu, pěstí tan •tich (Collegfes). Zájemci nechť, se přihlásí co nejdří ■ ?.jistíme-li. adresy hledaných, oznámíme jim ,k d o
ky nerozbiju. Dostali jsme se tak do pozice diváků, ve na Comm-onwealth Department of Edueation and i; na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
íiesděiujeme jeho adresu tazateli..
HD
kteří za) bariérou sledují prohrávaný zápas — ale Science.
dosud neprohraný. Nikomu v historii j eště nevyrostl
strom do nebe. Vypadá to bohužel tak, že samotná:
K DE JE V I N A ?
náprava všech křivd- na malých ■‘socialistických ’ :
.(Pokračování . 'se. str. 3) potrestání!’’
Státech musí přijít z Huška. Uvědomíme-li si, že;
LETOVISKO
“ŠUM AVA”
Ano, ' babce ’ zemřei ; ;
jsou- tyto státy řízeny z M-oskvy, že se komunistické : .' Není pochyb o tom,
.Locke’s Way, poblíž .Belgrave South. ...
-str-any udržují- u moci moskevskými způsoby a me že podobné náležitě na muž, děti se 'provdaly,
srdečně zve všechny krajany na
t o d a m i— přes “ gorily” na ■ministerstvech vnitra,; fouklé zprávy vyvolá jí- .takže zůstala v .bytě sa
vraždy atd., až k okupaci země, pak žádný menší:
národ nemá šanci se bránit proti takové přesile v ě -: u mnohých lidí závist a ma. Platila nájemné a
dečky organizované mocenské kliky.
Moskevčíci; bstré odsouzeni tako byt - nad 'obchody a
však'museli-tyto zkušenosti nejprve úspěšně vyzkou-; vých příliš zdatných ob vedle skladiště - nějak
která se koná v neděli 25. ledna 1970
šet na vlastních lidech, 'kteří jsou zpracováni tak, chodníčků.
Začátek ve 3 hodiny, odpoledne
.
Jen
snad ■ušel pozornosti bytové
že jsou jak poslušné ovce. Dlouhodobou isolací ne-i
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem '
ho
úřadu.někteří
si
uvědomí,
kde
vědí nic o světě a věří to, co jim k věření předklá-s
J í d l o - — pi t í
"Taková
bezohled
dají jejich diktátoři. A le vývoj jde dopředu, spojení vězí hlavní vina.
;K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
je . snadnější, vzdálenosti se zkracuji, pravdivé in
nost
opakoval nevě
Připomínám si rozho
N a farmě již můžete obědvat o 12. hodině
formace se .začínají dostávat i mezi sovětské po-rodomky ■- indoktrinovaný
Hraji.'se'tam těž kuželky, odbíjená a' stolní tenis
běné národy. Přítel, -který se nedlouho před mým od vor s jedním inteligent
ježděni vrátil z Ruska, mi řekl, že viděl v jedné z ním návštěvníkem z Če host z Československa,
ale zarazil sě danou ocizincům málo -přístupných částí SSSR rozstřílené a,
skoslovenska. Všeobecné
vypálené domy. Tamní nespokojenci zatím nemají tázkou:
naději, protože vesnice a města jsou příliš vzdálena poměry doma nechválil,
"Myslíte tedy, že s:
od sefee, není mezi nimi spojení ani rozhlasem a lid ale když jsme se dosta
větší 'kritiku
se proto dává těžko dohromady. A le čas a technika, li v debatě k bytové si zaslouží
babka, že zůstala v rcumožní i tam, -aby lidé jednou zvedli hlávy^ a za
tuaci, vytasil se se zprá
stavili násilí, páchané na nich i exportované. N ej
dinném nyní nadměrném
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melboume?.
dříve musí být umlčen zdroj. Je zajímavé, že N o - vou', která kdysi' zabrala
bytě, než režim, který
Obraťte
se s důvěrou na odborníka! Doko
vozélánďamé i Australané, jak. je možno číst ve ve-, celou první stránku V e 
se za-dvacet let nedoká
nalá znalost, řemesla -umožňuje pracovat
tejných publikacích, se nyní přátelí se sověty. Na černí Prahy: zal postarat' o .lepší uby
dotaz, proč, slyším odpovědi: obchod, hochu, to je
lépe a přitom za levnější ceny
"Představte si! Rodi tování pro obyvatele?”
první! Nejsou snad někteří z nás také takoví, že chtě
j í vidět jen ty známé tváře doma a nechtějí vidět, ny s malými dětmi ne
Má větší vinu onen
jaký podíl ty tváře mají na hrůzách, které v mnohém; mají kde bydlet a přitom
příliš zdatný obchodník,
předčí hrůzy nacistické? Doma jsme se ptali těch1
MAJITEL J. MELIH
starších, kteří dělali Únor a další: Copak jste nevě se -našla jakási ■ bába, onen . "školsky vskutku1
55 Wahroon-ga A ve., No-bíe Park, Vic.i'3174
děli, ho bude? A oni- odpovídali: M y jsme jim věři která bydlela sáma, to triviální případ’’ , anebo'
.. teieion (po 6. hod. večer): 546-0503
li. K dyž vidím palcové titulky se slovy nového so tiž se šes-ti kočkami, v
režim,
který
přivedl
stát
uspokojí každého zákazníka
větského vyslance “M y lubíme novozélandský ná íiěkolikapokojovém bytě
do poměrů, v nichž se
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
rod” , vyskakuje mi husí kůže, protože tam někde
uprostřed Evropy jsem to již také četl: M y lubírne: na Starém městě. Tako daří pokoutnímu obcho
kde jsem ji již prováděl!
vá bezohlednost zaslouží dování?
čechosicwackij naród ...
-sRozpočet sdělím ochotně a zdarma
M irek I., Tltahi Bay, Ň. Zéland.

; i TANEČNÍ ZÁBAVU

Potřebujete vymalovat

Wardale Painting Service

Malý oznamovatel
Přijmeme
HOSPODYNI

VÍTE, ŽE
Z

pro dvě osoby v Caulfieldu, Vic. Výtečné pod
mínky >a ubytování.
■Všechno -moderní
vybavení.
Domluvíme se. též česky
nebo německy.
Telefon: 52-5209

můžete letět luxusním džetem
A U S T R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T

ve skupinách (Ařfm ity groups) již za
'$ 864.70
a , v. určité roční době též tzv. Charter-letem
za pouhých
8 679.40
Podrobné

informace,-

ochotné sdělí

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Coilins St. (roh Elizabeth St.)
Metboume, Víc., 3000
Telefon 63-4001,

63-4002

NAŠE K ALHO TY ZN.
“L E G Z ” '
jsou mistrovským dílem
ve světové' módě!
164 Acland St., St. Kilda,
Víc. Tel. 94-2260

Veškerá PO JIŠTĚ NÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2424
958 N epean H ighw ay, M O O R A B B I N , Vic., 3189

- Přijmeme
ŠIČKY
(O-verlockers)
:k -výrobě nylonového
a bavlněného prádla.
Pra' našich bouusových
s-zbáéh mohou zručné
šič-ky- vydělávat $ '60
'týdně. Prvotřídní zařízení -pro
■zaměstnance. Příplatky
na cestovní -výlohy. V
látek- ukončení práce
ve 3.30 hod. odp.
G RETA LINGERní
Pty, Ltd.
970 High St.,
ARM AD ALE, VIC.
Tel. 50-5742

Velký výběr vín, lihovin a piv*
. dodáme kamkoli v Austrálii
z* velkoobchodní ceny
Ceník n* požádání

j. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Victoria Sis., Eichmond, Vie.
. Telefon: 42-4782 "j
j
nebo: 104 Millers Rd., Nth AI tona, Vic. (314-62811
Máme na skladě- též orig. Plzeňský .Prazdroj

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rycřile'a za levné ceny-

M . C H RPA
Ďpťical Service

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

SPORT DOMA I V CIZINĚ

12. 1. 1970

- - Ve zkratce - -

— V I . kole kdys-i slavné fotbalové soutěže o Stře
doevropský pohár byla příjemným překvapením
pražská Slavia, která vyhrála nad příslušníkem 1.
italské 'ligy Hellasem Veronou nejen doma vysoko
4 :' 1, ale i ve Veroně přesvědčivě 3 :0.
Karel Janovský
— V Praze zemřel ve věku 74 let jediný čs. olym
pijský vítěz v jezdeckém sportu František Ventu
Neúplný žebříček nej lepších sportovců světa
ra. Plukovník Ventura na koni FUiot vyhrál v r.
1928 v Amsterodamu zlatou medaili ve Velké ceně
národů, což vzbudilo tehdy velkou senzaci.
— Hokejisté jihlavské Dukly se už probojovali do
finále Poháru mistrů evropských zemí. Zvítězili v
. .Po legendárním italském campionnissimu Faust«(vi Coppim, který byl zvolen za nejlepšího světové rakouském Celovci nad domácím Klagenfurter AC
ho sportovce r. 1953, dostalo se této pocty podru hé ve 23leté historii světové ankety, pořádané 7 : 4 a 8 : 2 (přestože hráli bez reprezentantů). Sou
stuttgartskou "Mezinárodní sportovní koresponde ncí”, dalšímu cyklistovi, Belgičanu Eddy Merckxo- peřem Dukly Jihlava bude zřejmě Spartak Moskva,
který má semifinálové střetnutí teprve před sebou.
vi. 24letý Eddy Merckx vyhrál poslední ročník nejslavnějšího silničního závodu "Tour de France’’
— Čs. stolní tenisté (muži i ženy) vyhráli v zápatakovým způsobem, <ie ho odborníci řadí k nejslav nějším postavám cyklistických dějin. V anketě
doněmecfcém Freudenstadtu střetnutí evropské tabletenisové ligy nad stolními tenisty NSR 4 :3. Před
získal 84 bodů.
2. Jtod Laver (Austrálie) — tenista
78 bodů
Tento žebříček nejlepších sportovců r. 1969, vyda tím vyhráli Čechoslováci ve Švédsku nad družstvem
3. Jackie Stewart (Skotsko) — automobilový mistr, ný v prvém prosincovém týdnu, ztratil však týden Tre Krono-r 5 : 4.
světa
31 bodů na to hodně na své hodnotě. Nechci snižovat skvělé
CONSOLINI MRTEV
:4. Bomdarěuk (SSSR) — světový rekord v hodu výkony vítěze ankety Belgičana Eddy Merckxe v
V předvečer Štědrého dne byl v Miláně pochován
kladivem (74,68 m )
29 bodů Tour de France, avšak kdyby přední světoví spor jeden z nejúspěšnějšícfa
světových diskařů Ital
tovní experti posečkali s hodnocením sportovců Adolfa Consalini, který zemřel v necelých 53 letech
:5. H. Fassnacht (N S R ) — světový rekordman v
jen pár dnů, pak by se asi fenomenální cyklista na leukémii. Už za svého života patřh k legendár
plavání
24 bodů
Eddy Merckx musel spokojit jen s druhým místem.
6. Pele (Brazílie) — fotbalista
17 bodů Dne 12. prosince se totiž jako blesk rozšířila v celém ním postavám- světové atletiky. Třikrát se stal evrop
ským mistrem v hodu diskem (1946, 1950 a 1954),
7. K arl Sehranz (Rakousko) — lyžař
15 bodů světě zpráva, že 301-etý American Bili Toomey se na olympijských hrách v r. 1948 v Londýně získal
8. Jorma Kinnunien (Finsko) — světový rekordman v Los Angeles postaral o senzaci, 'když za zcela re zlatou medaili, na OH v r. 1952 v Helsinkách byl
v hodu oštěpem (92,70 m )
14 bodů gulérních podmínek vytvořil — nyní už nečekaně druhý a třikrát se zapsal do seznamu světových re
9. Matthes (V. Německo) — světový
— světový rekord v lehkoatletické disciplině discip kordmanů..
rekordman
12 bodů lin, v desetiboji. Jeho výkony byly ohodnoceny 8.417
10. Baszanowski (Polsko) — -vzpěrač
11 bodů body, čímž zlepšil dosavadní světový -rekord Němce
V anketě žen se stala nej lepší sportovkyní roku Kurta Bendlina, vytvořený v květnu 1967 v HeiStejně jako v předešlých 13 letech zveřejnila i
1969 držitelka světového rekordu v hodu diskem delbenku, o- 98 bodů. A to je něco -skvělého, přímo
iLáesl Westermannová (NSR — světový rekord 63,96 fantastického. V žd yť v některých -disciplinách do tentokrát redakce francouzského časopisu “ France
m ), před držitelkou světového rekordu v pětlboji a sáhl desetibojař Toomey lepších výkonů než někte Footbail” ’ anketu “nejlepšího evropského fotbalisty
evropskou mistryní Rakušankou Liese Prokopovou ří specialisté. Toomey zaběhl 100 -m za 10,3 vt., 400 ■roku” , které se (zúčastnili novináři a rozhlasoví a
a americkou plavkyní Debbie Meyerovou.
m za 47,1 vt., 110 m přék. za 14,3 vt. a 1.500 m za televizní komentátoři 26 států. Z ankety vyšel v í
4:39,4 min., — do dálky skočil 7,76 -m, do výšky tězně kapitán mužstva AC Milan Ital Gianni Rivera,
l, 93 m, tyčí 4,27 m, ■
— v e vrhu- koulí dosáhl 14,38který měl podle názoru většiny fotbalových exper
m, oštěpem hodů 65,74 m, a v hodu diskem dosáhl tů nejvyrovnanější výkony a byl strůjcem vítězství
A C Milana nejen v Poháru mistrů evropských zemí,
P-o skvělém seriálu s Kanadou na domácí půdě 46,48 m. Novinářům řěkl: “Nyní Už -mohu klidně za
ale i v bojích o Světovou trofej. Tento sympatický
končit
závodní
činnost,
neboť
jsem
dosáhl
vše,
co
odjeli čs. hokejisté na turnaj do Moskvy (kam pů
milánský fotbalista, útočník i vynikající hráč pro
vodně nechtěli jet, Ú V KS1Č však nařídil), kde una si desetibojař a vůbec každý sportovec může přát: střed hřiště, superdriblér, jemný technik a vynika
veni neobstáli. Čechoslováci porazili zde sice K a  stal jsem se olympijským vítězem a nyní i světovým
jící střelec, získal “ Zlatý míč” , nejvyšší trofej, ja
nadu 4 :' 0 (SSSR s Kanadou hrál jen nerozhodně rekordmanem. A tento rekord považuji za svateb
kou evropský fotbalista vůbec může dostat. Pořadí:
2 : 2 ) , V. Německo 10: 2 a Finsko 10 :3, prohráli ní dar mé partnerce na cestě společným životem:
1. Gianni Rivera (A C M ilan), Itálie 83 bodů, 2. Givšak se Švédy 3 :4 (vítěznou branku dali Skandi olympijské vítězce ve skoku dalekém z r. 1964 Mary
gi Riva (Cagliari), Itálie 79 b., 3. Gerd Mueller
návci v poslední minutě, kdy čs. tým hrál jen ve Randové - Bignalové z V. Británie!”
(Bayem Muenchen), NSR 33 b., 4./5. Johan Cruyff
třech na pět Švédů) a hlavně se SSSR vysoko 2 :3.
( Ajax Amsterodam), Holandsko a> Kindvall (Feje.Nejvýstižněji komentoval start čs. hokejistů v Mosknord Rotterdam), Švéd 30 b., 6. George Best (Man
řv ě redaktor švýcarského časopisu “Sport” , když na
chester United), Anglie 21 b., 7. F. Beckenbauer
psal: “Čs. hokejové národní "mužstvo přijelo do
(Baeyrn Muenchen), NSR 18 b., 8. Brati (A C M i
.Moskvy na turnaj po pěti těžkých zápasech na do
Bratislavský Slovan nemá zřejmě ani letos “v ý  lan), Itálie 17 b., 9. Žekov (C D N A Sofia), Bulhar
mácím ledě s Kanadou, a tato skutečnost hrála v ý  drž” . Ještě po první polovině soutěže měli sloven
sko 14 b. a 10. Jacky Oharlton (Leeds United),
znamnou roli. Trenéři Pirtner a Kostka postrádali ští hokejisté v 1. lize pěkný bodový náskok, v po
Anglie 10 bodů.
zraněné 'hráče jako Suchého, Pryla a Hrbatého, k sledních 3 kolech však prohráli, co se prohrát dalo
Z čs. fotbalistů se ani tentokrát nedostal nikdo
těm se pak přiřadili v průběhu moskevského turna a museli přenechat vedeni v tabulce Jihlavě, která
mezi elitu a tak zbývá jen vzpomínka na rok 1962,
je další. Porážka ČSR od Švédů byla už téměř tra je ve vynikající formě. Těžko však tipovat i letos, kdy dostal “ Zlatý míč” Josef Masopust. Nejlepší
diční a (debakl se SSSR tk ví 'hlavně v tom, že Ru kdo z triumvirátu Jihlava — Bratislava •— Brno
z Čechoslováků je Trnavčan Josef Adamec, který
sové chtěli vyhrát za každou cenu a revanšovat se strhne vítězství v lize nakonec na svou stranu. —
dostal pouze 3 body a dělí se s Bóbby Charltoriem
za .porážky v e Stockholmu. V zápase s ČSR hráli Na konci tabulky jsou na sestup do 2. ligy tři aspi
(Manchester United) a ' Sormanim (A C Milan) o
odpočatí (proti ostatním týmům nastoupili téměř ranti: Zlín, Košice a Litvínov, kteří zůstávají po
15. - 17. místo. Kvašňák dostal 2 body a je na 18. ,s rezervou), navíc pak s jednou útočnou řadou 21. kole (tedy 15 kol před koncem) už 8 bodů za
22. místě. 1 bod získal v anketě i brankář pražské
' (celkem střídali 4 útoky) a jednou obranou. M ěli pražskou Spartou a nováčkem Plzní. Je tedy dosti Dukly Ivo Viktor.
za sebou přímo fanatické diváky, kteří demonstra- pravděpodobné, že Plzeň přeruší tradici a jako no
tivně pískali i při těch nejhezčích akcích čs. hokeji váček se zachrání.
K U N A NEJLEPŠÍ V ČSR
stů. Nenávist hlediště byla až příliš velkým psychic
V anketě čs. sportovního časopisu “ Stadión” byl
Tabulka po 21. kole: 1. Dukla Jihlava 31 bodů,
kým' zatíženími”
score 109 : 43; 2. Slovan Bratislava 30 b., score zvolen nejlepším fotbalistou loňského roku Ladi
89 :49; 3. Z K L Brno 28 b.; 4. Pardubice 23 b., 5. slav Kuna ze Spartaku Tmavý, kterému šéfredak
V KOELNU VÍTĚZÍ ČSR
Kladno
22 b.; 6. Sparta Praha, 7. Plzeň (po 20 b.); tor Stadiónu Oldřich Žurman v hotelu Palace v
:"! Jakýmsi neoficiálním mistrovstvím Evropy repre
Praze krátce po příletu čs. národního mužstva z Mar
zentačních družstev v halovém tenisu je každoroč 8. Zlín. 9. Košice, 10. Litvínov (po 12 bodech).
seille předal poukázku na zboží v jednom z .obchod
ně; soutěž. o pohár, švédského krále Gustava, která se
ních domů v hodnotě 10.000 Kčs. Pořadí: 1. L. Ku
letos., hrála už po jedenadvacáté. Do závěrečných
na (Trnava) 338 bodů, 2. I. Viktor (Dukla Praha)
AUSTRALSKO— IT A LSK Á SENZACE
'bojů, ikteré probíhaly v západbněmeekém Kolíně
333 b., 3. J. Adamec (Trnava), 4. A. Horváth (Slo
Ve francouzském stře Rose Milného, který se v
n. R., se kvalifikovali tenisté V. Británie, Švédská
van), 5. A. Kvašňák (Mechelen, Belgie), 6. A. Ven(obhájci trofeje), ČSR a tým pořádajícího státu disku zimních sportů - i. 1964 -při tréninku na
cel (Slovan), 7. K. Jokl (Slovan), 8. VI. Hagara
dráze PatNSR. O senzaci se zde postarali; Čechoslováci (Kukal ve Val ď Isere - se v po olympijské
(Trnava), 9. F. Veselý (Slavia), 10. J. Pivarntk
se Zedníkem), (kteří porazili v' semifinále družstvo lovině prosince sešla svě scherkofelu v I-nnsbrucku
(VSS Košice).
zabil.
V. Británie 2 :1 a v závěrečném utkání obhájce tro tová elita lyžařů alpských
Malcoma Mil-na “obje
feje tenisty Švédská rovněž 2 :1 a stali se poprvé v disciplin, aby zde zaháji
HLAS DOMOVA
historii této populární soutěže vítězi. Úspěch je tím la sezónu 1969-70, sezónu v il” před 4 roky hvězda
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
lyžařského
pozoruhodnější, že nemohl startovat čs. tenista číslo světového šampionátu. A světového
jedna Jan Kodeš, který byl v té době právě spolu hned tento -první tradič sportu- Francouz Jean
Adresa: Hlas domova,
: s Milanem Holečkem na jihoamerickém zájezdu. ní závod, nové sezóny se Claude K illy a od té do
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121.
bez
velkých by mladý Australan tré
: Skvělý výkon předvedli Kukal se Zedníkem ve tře neobešel
Telefon: 42-5980
tím zápase semifinále :s britským párem Cox — Cur- překvapení. V obřím sla nuje s francouzskými alpiROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
■tis (půjdou letos k profesionálům), kdy zvítězili v lomu mužů tu nečekaně níky.
výtisk 20 c.
O debaklu mohou mlu
181etý
italský
dramatickém boji 6:2, 14 : 12, 6 : 8, 4 : 6 a 6 : 3. Ve -zvítězil
Gustavo vit Rakušané, kteří se PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
finále se Švédy prohráli čtyřhru, zato však v sing reprezentant
lech rozhodli zapás v e svůj prospěch. Zedník porazil Thoeni a v e sjezdu se po tentokrát na “kritérium předplatné, tj. austr. nebo N Z $ 5.-, £stg. 2/10/-,
. švédského mistra “Zahra 6 :4 a 7 :5 a Kukal švéd staral o nemenši senzaci prvního sněhu” ve Val US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
ského halového specialistu Bengtsona 6:1, 5 : 7 a 211etý Australan Maleol- ď Isere pilně připravo kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
me Milné, mladší bratr vali, ale neuspěli.
11:9.
obratem.

SP O R T O V C I R O K U 1969

“Z L A T Ý M ÍČ ” R IV E R O V I

ČSR v Moskvě až třetí

Hokejová liga

