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Mocenská hra o evropskou rovnováhu

0 roucho losem metali
Tři okolnosti ovlivnily snahu o revizi stávajícího pořádku ;v Evropě: v o 
lební vítězství západoněmeckých sociálních demokratů,’ podmínečný souhlas
Francie ke vstupu A nglie d o Evropského hospodářského společenství, pa
ruka v Kremlu,, způsobená náznaky americko - čínské dohody na úkor So
větského svazu. V případě SSSR k tortiu ještě přistupuje obava z možného
střetnutí s Rudou Čínou na Dálném východě. Všechny tyto vlivy se zvlášť
výrazně projevily v problému dvou německých států, nadhozeném západeněmeckým kancléřem Br and tem. Není vůbec jisté, zda-li k nějakým d oh o
dám a změnám dojde. Jisté je pouze to, žte se o změnách uivažuje a jedná.
Sovětský svaz vidí ve
sjednocení západní Ev
ropy mocenskou hrozbu.
U vědom uje si, že čím
silnější bude Západ h o
spodářsky, tím menší
budou vyhlídky západo
evropských komunistic
kých stran.
Sovětským vedoucím
jistě také neušlo, že za
Nixonova vedení Spoje
né státy projevují snahu
posílit Severoatlantické
obranné společenství.

Bude mluvit, bude sli
publiku se satelitní N ě
meckou lidovou repub bovat, bude se vykračo
likou.
vat. Ale především udě
Ulbrichtovo postavení lá všechno možné, aby
je docela jasné. Jistě si ho Kreml neopustil ve
uvědomuje, že kdyby ke chvilkové panice. Nemy
spojení došlo, že to by slíme, žé by kdy Sovět
byl konec komunistické-i sk ý svaz souhlasil se
ho režimu v Pankowě. |[sjednocením Německa.

Proto je také jasné,
proč Sovětský svaz ne
dávno prohlásil, že by
neměl nic proti účast:
Američanů na vrcholné
evropské konferenci. P o
kud se myšlení v státním
departmentu strašně ra
dikálně nezměnilo, ani
Spojené státy nestojí c
sjednocení Německa.
Ani německé veřejné
mínění není sjednoceno
na sjednocení. Vedoucí
křesťanských demokratů,
bývalý spolkový kancléř
Kiesinger
vytknul
Brandtovi, že tu vlastně
(Pokračování na str. 2)

Nervosita režimu ve dnech Palachova výročí

B ER IO V Y G O R ILY V ČSSR
První výročí smrti Jana Palacha bylo očekáváno v Československu s ner
vositou přede|vším ve vládních kruzích. N ikdo neměl vážnou obavu z re
voluce, k té nejsou nyní v Československu předpoklady, ale Husákův režim
se obával, že mohutnější projevy skutečného cítění lidu by mohly zdiskredi
tovat režim v Moskvě a ulehčit práci stalinským členům vedení KSČ, kteří
čekají na příležitost, kdy se situace vymkne nynější vládě z rukou.

Se vzrůstajícím nekli
dem pozoruje Kreml ne
jenom schůzky americ
kého a čínského vyslan
ce ve Varšavě, ale i kaž
První starostí režimu
dý náznak toho, že by
se americko - čínské sty bylo, aby se zprávy o
eventuelních nepokojích
ky zlepšovaly.
Spolkový k a n c l é ř nedostaly do světového
Brandt vede dnes čilý tisku. Proto museli opu
rozhovor s východoně stit zem krátce před vý
meckým
obstarožným ročím jedni z posledních
západních
špiebubem Ulbrichtem o zpravodajů
listů
a
dalším
byla o d 
způsobu, jak spojit N ě
meckou spolkovou ře mítána v těch dnech

krátkodobá vstupní ví
za.
Vypovězení novinářů
nebo odmítnutí prodlou
žit jim povolení k poby
tu byla dána v českoslo
venském tisku plná pub
licita. Úmysl byl zřejmě
nejen zbavit se nežádou
cích pozorovatelů udá
lostí,
ale i rozsévat
strach.

Pro domácí obyvatel
stvo byla ta druhá ten
dence zřejmější, když v
předvečer Palachova vý
ročí nařídilo minister
stvo vnitra šťáru, při
níž - jak hlásila CTK bylo vyšetřováno v 2.500
místech 18.152 osob, z
nichž bylo 1.740 "krimi
nálních živlů” vzato do
vazby.
Současně se v zemi za
čali vynořovat - podle
hlášení Cs. rozhlasu špióni a jiní zaprodanci
kapitalismu nebo nemé
ně nebezpeční trockisté,
kteří se pokoušeli svou
nekalou činností brzdit
vývoj' v zemi.
N ejdříve se ozvalo z
Bratislavy slovenské mi
nisterstvo vnitra, které
No přece, teď zase čekají, až Brandt prohraje
voíby a bude ohrožen socialismus v západním Ně oznámilo, že v poslední
mecku!
'
. .. .adiU S II době býlo zatčeno na

Slovensku větší množství
špiónů, kteří se prý za
jímali o vojenské, h o
spodářské i politické zá
ležitosti, které jsou stát
ním tajemstvím.
H ned na to oznámila
Praha, že byla zjištěna
na území Českosloven
ska rozsáhlá síť špiónů,
kteří pracovali pro brit-.
skon výzvědnou službu.
Svoji činnost
zahájili
ovšem v roce 1968, avšak
nyní jsou už povětšině
zneškodněni.
Dne 16. ledna hlásila
CTK poněkud podivnou
zprávu o zatčení devíti
mladých Čechů a jedná
západoberlínské student
ky. kteří prý se nepři
pravovali na nic menší
ho, než svrhnout režim
nejen v Československu,
ale i v Sovětském svazu
a v ostatních státech
V aiúarského
paktu.
T e t : o.trát však nešlo o
kap-- balistickou podvrat
nou činnost, ale o sku
pinu krajně levicových
trccuistů, kteří prý se ří
dili ideami Lva T rockého, Maocetunga a západcberlínského
stu
dentského revolucionáře
(Pokračování na str. 2)

Okupací Československa dosáhly sověty krát
kodobě svého cíle, ale současně si tím přivodily
kritické problémy. Jejím důsledkem je, že Var
šavský pakt má ve svých řadách člena, jehož
politické uýědomění je špatné, jehož vojenská
spolehlivost při prosazování sovětských záměrů
je velmi pochybná a jehož pocity nepřátelství
k Sovětskému svazu budou asi trvalé a hlubo
ké — a to jd e o zemi, |v níž opravdové pro-ruské
cítění bylo tradičně silné. Československo bude
i v budoucnu přítěží pro Sovětský svaz a tlak
v Československu — politický, hospodářský i
sociální — proti opětnému přijetí sovětského
náhledu a sovětského [vedení budou patrně p o 
kračovat v neztenčené míře . . .
Malcolm Mackintosh
(Institute for Strategie Studies, London)

SOCIALISTICKÉ OVZDUŠÍ
Tuto zimu umírá v Československu víc lidí než
bývalo obvyklé jiná léta. Odešli i někteří z těch,
kteří jsou ve středu dění. Zemřel národní umělec
Jiří Trnka, tvůrce kouzelných dětských filmů Mi
lan Vošmík a několik hudebních skladatelů. Opu
stil nás i Jiří Šlitr ze Semaforu, člověk, který pro
mladou generaci representuje asi totéž, co Vosko
vec s Werichem pro naše táty.
Kde je příčina této řady úmrtí?, tážou se lidé. Je
vina chřipková epidemie? Nebo snad kruté mrazy?
Či snad ztráta smyslu života, .perspektiv, zmalomyslnění?
Poslední příčina ze zdá být nej přiléhavějším, vy
světlením. Zimu je možno i při nedostatku uhlí
přečkat pod peřinou, chřipku zmírnit ’ vhodným léče
ním. Proti pocitu beznaděje však dnes není v Če
skoslovensku léku. Mnohé smrti, způsobené stejnými
příčinami jako loňská smrt Jana Palacha, zůstanou
díky umlčení hromadných sdělovacích prostředků
zcela neznámé. Jen nejbližší přátelé Jiřího Šliíra
vědí zcela jisté, zda šlo o tragickou náhodu, jak
tvrdí úřady, či zda se pod tíhou deprese nechtěl oto
čením kohoutku plynu zbavit nesnesitelného poli
tického ovzduší, jak udávají soukromé zprávy.
Svého času jsem v úloze reportéra navštívila or
dinaci první československé “linky důvěry” , která
byla zřízena při psychiatrické klinice. Lidé, kteří
cyli v úzkých a cítili se sami na světě, mohli vyto
čit telefonní číslo a ozval se jim hlas psychologa,
jenž jim poradil v jejich trápení. Linka měla za
úkol snížit procento sebevražednosti v hlavním mě
stě republiky a dost se jí to dařilo. Mnohé volající
uklidnil už přátelský hlas a rada lékaře, jiní našli'
novou nadějí v životě po návštěvě ambulance a osob
ní rozmluvě s psychiatrem. Hrstka pracovníků “lin
ky důvěry” odvrátila od sebevražedného úmyslu
stovky zoufalců.
Snahy psychiatrů však vytrvale ztroskotávaly na
jednom typu případů — na sebevraždách politic
kých, na lidech, kteří pokládali smrt za jediné vý
chodisko z komunistického útlaku. Lékař nesměl
nešťastníkovi poradit, aby se sebral a utekl za hra
nice. Jeden z vedoucích lékařů linky důvěry si teh
dy povzdychl: “ Co je platné přemluvit člověka, aby
na čas upustil od sebevraždy, nemůžeme-li zároveň
odstranit příčiny, které ho k sebevraždě dohánějí!”
Jeho slova nabývají nové platnosti v době, kdy stá
vající režim vůbec už přestal dávat občanům naději
na postupné zlidštění situace a uvolnění utažená
uzdy.
V předvánočním týdnu dala čs. vláda lidu da:ší
dárek k Ježíšku: bylo zrušeno celkem 35 novin a
časopisů, zejména těch, které v Dubčekově období
příliš koketovaly s lidskou tváří. Tím .ztratila nej
méně stovka “nebezpečných” novinářů možnost kon
taktu se čtenáři a navíc opatření prohloubilo pocit
isolovanosti, beznaděje a deprese v lidech. A tam,
kde ochoří duše, i tělo podléhá snadněji náporu ne
moci.
■ Bylo by nošením dříví do lesa dokazovat ještě
dál, jak jsou nyní Češi a Slováci na dně. Je však
třeba připomínat poměry doma, abychom se mohli
zeptat: a jakpak jsme na tom my v emigraci? Vy
pučely a rozkvetly v nás snad voňavé ratolesti krá
sných lidských hodnot, které se v douiácím temnu
nemohly uplatnit? Jsme plni víry, jednomyslnosti
a elánu bojovat za opravdovou humanitu?
(Pokračování na straně 2)
Pubíisbed by F. Váňa,

8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121.
Prin-ters: “Unification” Fty. 'Líd.
497 Collins St., Melbourne, Víc. .
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O roucho losem metali
(Pokračování se str. 1)
staví na představě dvou
rovnoprávných států.
Zdůraznil, že Ulbrichtovo Německo je nej
přednějším
zastáncem
Brežněvovy
doktríny
"omezené
svrchovano
sti’ ’ , která dává právo
Sovětskému svazu aktiv
ně zasahovat do vývoje
v satelitních zemích.
Domníváme
se,
že
ani W illi Brandt nemyslí
své sjednocovací návrhy
příliš vážně, že mu jde o
politickou prestiž u voli
čů daleko víc než o po
kus o narovnání a ko
nečnou mírovou smlou
vu.
vi
Tom u nasvědčuje na
příklad i skutečnost, že
se Brandt nikde nezmí. nil o německém uznání
hranice Odra - Nisa.
Každý odpovědný poli
tik si musí uvědomit, že
bez této doložky Sovět
ský svaz nepřistoupí na
jakoukoli
mezinárodní
úmluvu v Evropě.
Pravda, Sovětský svaz

má dnes velké potíže.
A by mohl čelit Rudé Čí
ně, byl by asi ochoten k
určitým ústupkům.
A le určitě by nezašel
tak daleko, aby v Evro
pě strpěl sjednocené N ě
mecko, mocnost, ze kte
ré má sovětská imperia
listická politika tradičně
pathologický strach.
Zase se tedy dnes odehrává jedna z neko
nečných šarád zápasu o
evropskou
rovnováhu.
A ť tomu
říkáte Reálpolitika nebo Power-po-

litics, podstata je jedna .
a táž. Metá se tu o rou
cho těch druhých.
Zcela vážně přinášely
západní publikace naděj
né zprávy o novém pro
rokovi sovětského zhrou
cení. Jmenuje se Andrej
Amalrik, je to sovětský
občan a předpovídá so
větský pád na rok 1984.
Každý z nás by pravdě
podobně řekl, že ten
pán si přečetl Orwella
vzhůru nohama.
Amalrikova
analýza
vnitřní sovětské situace

Socialistické ovzduší

je patrně blízká pravdě,
ale jásot, s jakým byla
jeho théze přijata, svěd
čí jenom o dětinské sna
ze zavřít oči před sku
tečností. H ledej sovět
ského' intelektuála, na
jdeš bud’ Oblomova ne 
bo Myškina. Kropotkina
nenajdeš, ani Něčajeva.
Z vlášť depresivní je.
že všechny tyto tahy se
dějí na účet porobených
východoevropských ná
rodů. O nás a bez nás,
abychom užili bolestně
otřelou frázi.
-vn -

Beriovy gorily v ČSSR
(Ptíkrač: se strany

V>

Rudí Dubschkeho. ČTK
ovšem dodala že "Rudý
Rudí’’ Dúbschke byl v
roce 1968 v Českoslo
vensku na návštěvě. Ji
ná zpráva uvádí, že me
zi zatčenými jsou čs. stu
denti a mladí dělníci
jménem U hl, Frolík, Ba
se, Šustrová, Schiessner
a čtyři další. Západober-

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 MiIlers'Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281) ]
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
Z ČINNOSTI SVU WASHINGTON
Místní pracovní skupina SVU ve Washingtone
uspořádala 9. ledna 1970 úspěšné literárně-hudební
pásmo ze slovenské a české. tvorby “Pozdravujem
ťa , domovina moja” . Pásmo sestavil a řídil Karel
Prodhotský, který také recitoval a zpíval. Ve zpěvu
lidových písní -a ve hře na chromatické harmonice
vystoupila Gabriela Petříková;, bývalá členka brati
slavského. vysokoškolského pěveckého souboru “Lúčnioa” . Dvořákovy Slovanské tance zatančila Irena
Prochotská, bývalá sólistka toaletu bratislavského
Národního divadla. Celé pásmo provázela na klavír
Lída Brodenová. Pásmo bylo sestaveno z děl slo
venských a českých básníků, spisovatelů a hudeb
ních skladatelů od Hviezd-oslava až po Wolkra, od
Martinů až po Suchoně. Večer měl vysokou umě
leckou a kulturní úroveň. Program uvedl dr. B. Lajda jménem pořádající .pracovní skupiny SVU.
SVU ve Washingtoně má za sebou několik úspěš
ných podniků zimního období. Po vzpomínkovém v e 
čeru, věnovaném počátkem října dr. Hrdličkovi, v
listopadu měla washingtonská pracovní skupina před
nášky dvou nedávných návštěvníků Československa,
dir. V. F. Obrciána a dr. A. Bořkovce. Oba m luvili o
svých dojm ech z pobytu v čs. vědeckých kruzích. V
prosinci konala pracovní skupina spolu s Uměleckým
klubem Mezinárodního měnového fondu přednášku
uměleckého kritika listu “ The Washington Evening
Star” , redaktora Franka Getleina o současném mo
derním umění v Praze. Účastníci přednášky rozvi
nuli s Getleinem zajímavou diskusi o čs. umění a
po přednášce si prohlédli výstavu soudobé grafiky
z Prahy.
Na páte-k 13. února připravuje SVU ve Washingtoně diskusní večer na námět “ Československá mládež
včera a dnes: vlastenci, komunisté, cynikové, hippi-es?” Panelu bude předsedat red. V. Nevlud a
jeho cleny budou vesměs mladí lidé, kteří donedáv
na žili’ v Československu. Diskusní večer se bude ko
nat na canupusu “ Georgetown University.”

línské děvce se jmenuje
Sibille Plogstedt.
V e výroční den Pala
chová sebeobětování a o
následujícím
víkendu
měla Veřejná bezpečnost
plnou pohotovost. Pře
devším střed Prahy hlí
dalo několik set přísluš
níků VB. Lidem nebylo
dovoleno se srocovat,
zvláště ne v místě Pala
chová činu, v horní čá
sti Václavského námě
stí. K Paiachovu hrobu
na Olšanech proudily
davy lidí a hrob byl při
kryt květinami, věnci,
svíčkami.
Na
blízký
strom byl dvakrát v těch
dnech
umístěn velký
obraz Paíachův, ale vždy
byl osobami v civilu o d 
straněn. V davu kolem
hrobu bylo lze vždy ro
zeznat členy Veřejné bez
pečnosti, i když byli v
civilu. U hlavního vch o
du na hřbitov stálo po
celý čas plně obsazené
policejní auto a poblíž
Flory dvě.
Dne 19. ledna došla
z vídeňských diploma
tických kruhů zpráva,
že se v těchto dnech vrá
tili do
Československa
dva sovětští úředníci,
kteří měli podstatný p o 
díl
na
organizování
soudních
politických
přelíčení v padesátých
letech: Vladimír Bojarski byl hlavním "porad
cem” při přípravě soudu
s Rudolfem Slánským a
jeho druhy a Alexej
Beškasnov byl generálem
N K V D a v Českosloven
sku působil o d roku
1951 do roku 1957. Oba
byli hlavními osobami z
těch, které nazýval i ko
munistický tisk v době
Československého
jara
"Berlovými gorilami’’' a
jejich návrat do země
může mít zásadní vliv na

další vývoj událostí v
zemi.
Ve
Vídni
panuje
domněnka, že bude v Če
skoslovensku uspořádán
především soud S před
staviteli Dubčekova re
žimu, -kteří odešli do ci
ziny. Nejčastěji jsou v
této souvislosti jm eno
váni Ota Šik, který vy
učuje na universitě ve
Švýcarsku, .
Eduard
Goldstuecker,
který
přednáší na universitě v
Essexu ve Velké Britá
nii a Evžen Loebl a M i
lan Wainer, kteří jsou v
U SA. Očekává se, že
proces bude mít jasné
antisemitské
zaměření,
jako měl soud se Slán
ským.
Obě uvedené "Berlo
vý gorily” byly v Česko
slovensku ohlášeny jako
"historici KSSS” . Jsou
vážné a opodstatněié obavy, aby se nesnažily
příliš prosadit v Česko
slovensku opakování h i
storie let padesátých.

(Pokračování se strany 1)
Odpovím stručně: nejsme. Doba novoročních dob
rých .předsevzetí už minula, takže se nikdo nebude
zábývat takovými “hloupostmi” , jako je zpytování
svědomí. Mohu tedy tím spíše tvrdit, že jsme. zdár
né vykročili na cestu k vybudování vskutku sociali
stického ducha v naší nové australské (kanadské,
americké, rakouské atd.) vlasti.
Je nesporné, že nevíra v lepší budoucnost a ztrá
ta mravních hodnot přinášejí nutně sobectví, závist,
nesnášelivost a bezohlednost člověka k člověku a
že všechny tyto nectnosti opět bují a kvetou v Oku
povaném Československu. My však z Českosloven
ska odešli do svobodné země. Měli bychom tedy
oplývat" opakem zmíněných vlastností. M ěli bychom
vycházet jeden druhému vstříc; oprostit se od ma
licherných sporů, sjednotit se. N ic z toho ovšem ne
děláme. Naopak. Docela úspěšně drbeme a. pomlou
váme jeden druhého, “noví” závidí “starým” počet
bazénů na soukromých zahradách, staří zase vytý
kají novým neskromnost a ostré lokty. V den zalo
žení republiky si jedna organizace klidně udělá
vlastní oslavu a ani ji nenapadne dohodnout se s
Iorganizací druhou, atd. atd.
Bylo by možné jmenovat další a další příklady
naší národní lhostejnosti. Duchovni krize, jež se zce
la zákonitě projevuje po okupaci v Československu,
má svůj odraz i v emigraci. Je to smutné, protože
je to nepochopitelné. Být doma, mohli- bychom své
chování svést na celkový vliv a tlak režimu. V za
hraničí se však -projevuje náš pravý charakter/ Ká
zat na toto téma jsou ovšem povoláni jiní. Měli by
to udělat. Za svou osobu mohu jen se vzrůstajícím
nepokojem konstatovat, že budeme-li jednat tak, jak
jednáme, podaří se nám i v emigraci vytvořit pravé
socialistické ovzduší.
Marcela Čechová

Čs. pomocný fond
V době od 15. 12. 1969 do 23. 1. 1970 převzal fond
s díky příspěvky: od pí. B. Sirkové, Moonee Ponds
$ 20, Anon., Hawtbom $ 10 a Anon., Sandringham
$ 3 0 , celkem $ 60.
V téže době bylo vypláceno potřebným novým při
stěhovalcům do Austrálie $ 213.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

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

M . C HRPA
O p t i c a l Service

Veškerá PO JIŠT Ě N Í odborné provedou-

IR. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , V ic., 3189

ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V
Vás srdečně zve na
M A T Ě JSK O U

MELBOURNE

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 21. února 1970
V SÁLE D O M U Č. 3 D IC K E N S STREET, ST. K IL D A
V
Začátek v 7 hodin večer, konec o půlnoci
K tanci hraje oblíbený orchestr Edy Zlatého
Vstupné $ 2.50
Přineste si vlastní nápoje
TOM BOLA
LIK É R O V Á LICENCE
R E SE R V O V Á N Í M ÍS T : tel. 459-1992 (H aberová), 50-2953 (Kimiová)
SPO JE N Í: elektrikou č. 4 nebo 4 D ze Swamston St., City
nebo vlakem d o stanice Balaclava
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
Ti— Československo se stá demft londýnských
le více uzavírá . Západů, mes-ů Michal Hornsby.
ú lednu tr. odmítlo praž Této pocty se mu dosta
ské ministerstvo zahrani lo .za. mimořádně dobře
čí .prodloužit viza dvěma' informované zprávy, a
ncrwnářům a to reportéru komentáře, které posílal
londýnského Economistu z Československa. Michal
Kenneth Amesovi a kore Hornsby byl z Českoslo
spondentu
amerického venska loni v srpnu vy
Christian Science Moni povězen.
tor Ericu Bouřné. Odmít
— Vedení KSČ v čele s
nutí prodloužení viza je
prakticky totéž jako vy Husákem se zúčastnilo ve
dnech 14. a 15. ledna kon
povězeni ze země. Oba ti
ference zástupců 28 ev
to novináři byli .mezi po
ropských, komunistických
sledními zástupci západr
stran v Moskvě.
n.fho tisku, kteří Česko
slovensko pravidelně na — Poblíž Stříbra v západ
vštěvovali a psali o tam ních Čechách bylo obje
ních událostech. Zástupce ■ veno ložisko zlata. Veřej
ministerstva
zahraničí nosti zatím nebylo ozná
řekl' oběma novinářům, meno, jak je rozsáhlé.
že jejich 1 referáty byly
pro čs. úřady nepřijatel- — Krajský soud v Brně
né.
i Vj odsoudil Františka Navrá
tila fc 6 rokům a Františ
— Vedoucí tiskového od^ ka Vitouše k pěti rokům
dělení Ústředního výboru vezení / a
“ přípravné
KSČ z doby Dubčekovy jednání k teroru” . Vnikli
4€letý Dušan Havlíček,; ■prý 23. srpna 1969 do vo
který byl zbaven m ísta, jenského objektu, aby se
loni v únoru a poslán ja  zmocnili' zbraní a použili
ko zpravodaj ČTK do Že je - jak oba doznali - ke
nevy, požádal 8. ledna střílení komunistů v No
švýcarské úřady o uděle vé Říši na Jihlavsku.
ní politického, asylu. Vy Chtěli prý vytvořit ile
dal přitom .prohlášení, že gální .skupinu a skrývat
ho nynější režim v Če se v lesích a pořídili prý
skoslovensku obvinů, že si už seznam osob, které
prozradil důležitá tajem mají být likvidovány. Je
ství tím, že dal Českoslo jich záměry
překazila
venskému rozhlasu infor strážná. Alžběta Hrčárová,
mace o průběhu zasedání která zařídila jejich za
Předsednictva ústředního držení a předání Veřejné
výboru KSČ v noci ,z 20. bezpečnosti.
na 21. srpna 1968. Řekl
také, že všichni ti, kteří — Podle zprávy Českého
se aktivně zúčastnili libe statistického úřadu je v
ralizačního procesu v ro českých zemích 37.7 mi
ce 1968 musí počítat s liónů ovocných stromů,
politickou ■a osobní per- z toho je 43.6% jabloní,
sekucí. ■Odmítl, se vrátit 23.8% švestek a jen 1.8%
do Československa, proto- broskví. Hodnota vypro
’'s nyní není naděje, že dukovaného ovoce činí
y tam mohl jednat svo ročně 1 až 1.25 mld. Kčs.
bodně a veřejně se brá 80% domácí produkce je
nit různým nařčením. z extenzivních sadů a za
ČTK hlásila z Prahy, že hrádek.
D- Havlíček byl odvoláa — Ústřední kontrolní a re ze Žénevy už v listopadu višní komise KSS “ došla
m. r. a v prosinci že býl k závěru” , že na mimo
propuštěn, z ČTK, po zjiš řádném sjezdu KSS v
tění. a důkazech o jeho srpnu 1968 došlo při vol
protikomunistické činno bě členů UKRK KSS k
sti v srpnu 1968 a zvláš “ vážným chybám a ne
tě v době po vstupu vojsk dostatkům” . Za zvláště
Varšavského
paktu do vážnou chybu lze považo
Československa. ČTK ta vat, že při volbě do
ké obvinila Havlíčka, že ÚKRK byla “narušena
si ponechal peníze, které kontinuita” . ÚKRK vše
převzal k financování že napravila tím, že do ko
nevské kanceláře. .Havlí mise kooptovala znovu
ček toto,obvinění rozhod soudruhy, kteří v roce
ně popírá.
1968 vypadli: A. Filpke— Dne 6. ledna zahájila ho, J. Hunu, F. L.ipku a
československá
televize E. Peťka. Dále komise
zvláštní vysílání pro pří kooptovala za svého čle
slušníky sovětských o- na a “v tajných volbách
místopředsedou
zbrojených sil v Česko-. zvolila
Slovensku. Byl jim před ÚKRK KSS” ing. A. Ko
veden vojenský film, zá váče. Naproti tomu komi
běry o spolupráci sovět se přijala rezignaci čle
ských vojáků s civilisty nů ÚKRK soudruhů V.
při zdolávání sněhové ka Hataly, K. Járeka a L.
lamity na východním Slo Kónu
vensku aj. ,,
— Cestovat do ciziny se
-— Zpráva, kterou tisk v 'bude - ovšem jen do té
Československu neuveřej- přátelské. Tak do SSSR
ní: britským “reporté se má v letošním roce
rem roku 1969” byl jme zvýšit vzájemná výměna
nován 271etý korespon- mládeže o plných 100%,
jak se už dohodly sovět
~~~
MATE
ská kancelář Sputník s
čs. Cestovní
kanceláří
VYROVNÁNO
mládeže. K jednání o cel
PŘEDPLATNÉ ?
kovém rozvoji' vzájemné

f

ho cestovního ruchu se
dostavila do ČSSR čtyř
členná délegace správy
pro zahraniční cestovní
ruch při radě ministrů
SSSR, která ’ pak podepsála smlouvu o rozvoji
vzájemného
cestovního
ruchu na léta 1971 - 75.
— Vládní komise pro vý
stavnictví schválila ideo
vou koncepci čs. jubilejní
výstavy v Moskvě, která
má být uspořádána na
počest 25. výročí osvobo
zení Československa. Ge
nerálním komisařem vý
stavy byl jmenován ná
městek primátora hl. m.
Prahy J. Kilián a jeho
náměstky ing. arch. M.
Kouřil a dr. A. Michalič-'
ka. Dále byl jmenován -J.
Smejkal hlavním scenári
stou a arch. J. Saal hlav
ním architektem výstavy.
Do května tr. má být vy
tvořena “největší čs. vý
stava v zahraničí” .
— V Jasnej pod Chopkom
sejkonal třídenní semi
nář o problémech socio
logie kultury na Sloven
sku.
— Federální vláda pro
jednala v prosinci návrh
na změnu zákona o vyso
kých školách, podle ně
hož má být posíleno po
stavení ministrů školství
při řízení vysokých škol.
— Předsednictvo městské
ho výboru KSC Praha
zrušilo hlavní výbor a
celozávodní výbory KSČ
v Čs. aeroliniích s tím.
že základní organizace
KSČ v ČSA budou říze
ny přímo OV KSČ Praha
6. Důvod: “Složení hlav
ního výboru KSČ neský
tá dostatečnou zániku ve
dení rozhodného boje s
pravicovými silami” .
FEI/HD

-3"K d o se půl dne nefláká, podporu je Husáka”

P LÁ N O V Á N Í NA 1970
N a konci loňského roku vyhlásila konečně československá vláda h osp o
dářský plán na rok 1970. Zdržení nenastalo jen pro obtíže, které přináší
plánování ve státě hospodářsky zruinovaném a s administrativou federali-.
zaci státu ještě víc chaotickou, ale i proto, že k zpracování plánu tak, aby
budil aspoň zdání opravdovosti, se nedostávalo odborníků. Naprostá většina
národohospodářů se angažovala pro Šikovy reformy hospodářského ži
vota a je pro nynější režim nepřijatelná.
Vláda tvrdí, že rozpo fláká, podporuje H u  děních’ ’ ze srpna 1969.
čet federace na rok 1970 sáka! Někde se vysky jehož platnost měla skon
obsahuje protiinflační o- tuje místo Husáka slovo čit 31. prosince m. r. Z
patření a že svým zamě Rusáka, ále v obou pří téhož důvodu byl nove
řením "přispívá k celko padech neslouží p od ob  lizován zákoník práce,
vému úsilí o konsolidaci né pobídky k zlepšení který dává podle názo
národního
hospodář pracovní morálky, která ru režimu
pracujícím
ství".
je nyní horší než byla mnoho práv a málo p o 
Plán
předpokládá za protektorátu. V edle vinností. O plnění pře
optimisticky pro letošní toho ještě nevymizely vzatých povinností mají
rok 5% zvýšení národní 'zásady” některých za se nadále starat ve zvý
ho důchodu a 6-i-% zvý městnanců, že kdo v šené míře odbory, které
šeni průmyslové výroby podniku nekrade, okrá už zase bezpečně tvoři
prodlouženou ruku k o
a. exportu. Mimořádná dá svou rodinu.
Ministerský předseda munistické strany a kte
péče má být věnována
snahám o lepší zásobo Černík řekl v listopadu, rým má být svěřena, zno
vání obyvatelstva spot že pracující lid ve svém vu úloha stálých popořebním zbožím a urych- celku skutečně pracuje háněčů.
Základní potíž je však
renému řešení bytového jen tři a půl dne v tý
systému,
problému. Přesto však dnu. Pražský rozhlas za v samotném
plán vykazuje přebytek. se tvrdil, že v roce 1969 který dnešní režim hodlá
Z uveřejněných čísel bylo ztraceno 80 miliónů více než předtím d o
se však nedá vyčíst, ja  pracovních dnů absen- držovat.
kým. způsobem se má tismem
a
ulej váním.
Nakonec ještě bude
d o c ílit,
aby byl plán Reakce na výzvy režimu me citovat malou část
plněn. Hlavním problé :< pracujícím, aby p o dlouhého otevřeného d o
mem zůstává, jak zaří mohli zlepšit neutěšenou pisu, který poslal v li
situaci dobrovolnou pra stopadu ze Švýcar Ota
dit, aby "pracující l i d
byl sku tečn ě "pracující \ cí o sobotách, byla a- Šik Předsednictvu Ú V
KSČ:
V jeho širokých vrstvách bohá.
se totiž zatím ujalo he

slo, vyskytující se občas
narychlo
napsané
na
vratech továren něho zdí
čí kdesi v zapadlých
K outech ulic a provozo
ven: K do se půl dne ne

Nezbude tedy asi jiné
řešeni, než začít s ostřej
šími donucovacími meto
dami- Z a tím účelem
byl na neurčito prodlou
žen zákon o "prozatím
ních mimořádných opat-

"Je zdrcující dnes sle
dovat, jak mnoholeté úsilí o poznání a odhale
ní základních příčin na
růstajících
hospodář
ských obtíží v naší zemi,
(Pokračování na sír. 9)

Plzeň čistí
Čistky veřejného života od všech osob, které
se aktivně podílely na Československém jaru
anebo aspoň pasivné přihlížely tehdejšímu vý
voji v zemi a nyní se nehodlají veřejně kát ze
svých bludů, pokračují v celé zemi, ale přece se
zdá, že v západočeské metropoli si dávají na
odstraňování těchto lidí zvlášť záležet. Snad je
to proto, že si tamní obyvatelé nikdy nechtěli
tak bezvýhradně uvědomit, že všechny díky za
osvobození země od nacistů musí být řízeny
směrem na východ. S tím "oněkud souviselo,
že tamní soudruzi šli dál p :i praktickém usku
tečňování reforem v roce líG L že plzeňští ko
váči byli velkou oporou "p r~ ý áčky deform ova
ného’ ’ odborového svazu fcr> o tělníků atd.
Důkladně se čistilo předcv'írn ve Škodovce,
v níž byl též odmítnut e x n : miení se zárodky
podnikové samospráv)7 a k ' c bylo vyměněno
prakticky celé vedení podniku.
Městský výbor KSČ v Pípni odstraňoval dubčekovce nejprve mírnou f c v o u . T o odcházeli
"na vlastní žádost’ ’ vedoucí tajemník Metlička,
tajemník pro ideologickou jrdci Malý a jiní.
Při druhé čistce odcházeli další a už se o vlast
ní žádosti nemluvilo.
Rovněž v listě K V KSČ. Západočeské Prav
dě, byla provedena důkladná čistka postupně.

N ejprve byl zbaven svého místa její šéfredaktor
J. Vencovský a nahrazen dosavadním zástup
cem šéfredaktora J. Brandou, po necelých dvou
měsících byl odstraněn Branda a s ním dalších
šest členů redakce, kteří projevili "nedostateč
nou politickou angažovanost” . K práci zbylých
šesti zaměstnanců Pravdy (vyslovil K V KSČ "zá
važné kritické připomínky” , čili dal jim čas k
přeorientování.
K prosincovému zasedání západočeského K V
KSČ se dostavili dva výtečníci z Ú V KSČ a z
byra Ú V (A . Kapek a V . Bártík), aby místním
soudruhům pomohli při hodnocení dosavadní
ho (vedoucího tajemníka soudruha L. Kardy a
aby "doporučili’ ’ vhodného nástupce v osobě
soudruha J. Šimka. Plénum pak souhlasilo i s
tím, že se s Kardou dolů a s Šimkem nahoru
vezli další soudruzi.
Jak daleko jdou čistky,
dokazuje čerstvá
zpráva Čs. rozhlasu a Rudého práva, že se ve
dení plzeňské Škodovky rozhodlo odvolat ce
nu, udělenou v září 1968 plzeňskému rozhlasu
za mimořádnou práci na -poli informací. Cena
prý nebyla udělena právem, nýbrž pom ocí p od 
vodných machinací nátlakových skupin pravi
cově oportunistických kruhů.
-s-
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Ekvilibristika československého tisku

NEMOC
LÉKAŘI

Až Achilles dohoní želvu
Začali s tím filosofové eleatské školy. Snad z dlouhé chvíle se věnovali
vymýšlení duchaplných hříček, v nichž logika byla postavena na hlavu,
přičemž však byl předstírán přísný logický postup. V jednom z nejznáměj
ších sofismat tak Achilles marně se snaží předehnat želvu, přestože se p o
hybuje rychleji než ona: vždy, když d ojd e d o mís.:a, kde želva stála, ta je
už o určitý kus cesty (vpředu, a tak to pokračuje d o nekonečna. Oněm m oud
rým mužům sloužily ty hříčky možná k pobavení a ještě spíše k procviče
ní důvtipu.
,

Zmínil, jsem se jen o.
několika
"skvělých d e 
ÚRAZY
dukcích”
v
jediném
DĚTI.. .
článku. Leží mi na sto-'
le dostatek čerstvých ,čs.
novin a časopisů a mohl
jsem sáhnout zcela ná
hodně. V e všech jsou
S týmž cílem — másti logiku a vytvářet sofistiku — leč za účelem zcela autoři, kteří provádějí
jiným setkáváme se dnes běžně v československém tisku. Smutné jej že se ekvilibristiku s logikou,
tak neděje ani z kratochvíle ani z rozmaru a o přílišné duchaplnosti nelze avšak všichni ctí nade
také mluvit. K čemu také? Pracující lid musí být šťasten už skutečností, že vše? logiku zcela prostou..
tisk byl vyrván z rukou m onopolu kontrarevoluce a navrácen autorům de Autor citovaného člán
mokratického centralismu, který posvěcuje každé slovo zaručeně dvěsfěpro- ku soudruh Blecha ani
ostatní -netouží . zřejmě
centní pravdivostí, ne-li více.
po uznání za revolucio
V e Večerní Praze z tický stav v zásobách lá nákupní krize je proto
náře v oblasti
logiky;
konce prosince 1969 ku uhlí a na Slovensku i snad jen zdánlivou, je
spíše jen po lepším pňř"
optickým klamem "lidí
příkladu stojí:
brambor” .
stavení.
A no, jsou jakési ne neznalých našich m ožno
"Neúprosná fakta d o
Jsem rád, že elaborá
«
kazují, že v potravinách dostatky, které se při stí” .
ty -těchto novinářů m o
a v objemu průmyslové znají zcela otevřeně, souV dalším odstavci pí-j^ hu číst jen z rozmaru' a
ho zboží nakoupeného družsky, což znamená s š« Večerní Praha:
je . mi smutno, ,.:že Udě
v tomto čtvrtletí, budou náležitým vysvěděním:
"Kapitalistická společ doma je musí číst, ne
letošní vánoce nejbohat
"Příčiny- jsou známé.
.' zapomenout,
nost by neměla mnoho chtěj í-li
šími v historii země.”
Na trhu ise objevilo více
starostí jak se s problé jak vypadají noviny.. V í 
Je-li to tak psáno | peněz než žádaného zbo
N EPŘIPU SŤTE
mem vyrovnat. Výrobci me ze zkušenosti, že. ten
měla by to být pravda. ží.- Přírůstky příjmů onedostatkového zboží by to - zjpůsob propagované
Vůbec nevadí, že se ne ibyvatelstva vzrostly loni
A B Y T O Z K A Z IL O
zvedli ceny, hladina cen ho nemyšlení. může v ne
píše, která fakta to tak o cca. 23 mld. korun ja
potřebu
i celé řady dalších vý gaci vzbudit
neúprosně dokazují. Člo ko důsledek živelného
V Š E C H N Y VAŠE
robků by se rozhýbala a vlastního uvažování. Je
věk znající loňský blaže vývoje mezd a platů a
brzy by byl uveden sou to ovšem dost neúměrná
ný stav předvánočního obchod i výroba spolu
F IN A N Č N Í P L Á N Y
lad mezi nabídkou a cena. N ení také známo,
nákupu v Praze i jinde s dovozem byly připra
poptávkou. Vedení naší jak dlouho lze udržovat
v Československu a uva veny na přírůstek p od 
strany a vlády se tako zdravý lidský rozum ve
žující přísně logicky, mů statně nižší.”
vou
cestou vydat nemo vakuu. Lidské myšlení
že z toho tedy vyvodit,
Kdyby se někdo ze
hou. Doplatily by na to není jen darem o d B o
že o všech předcházejí ptal, proč lidé použili
ha, ale především úsi
Můžete mít nejvyšší zajištění!
cích vánocích v naší hi přírůstků příjmů právě především početné rodi
Přihlaste se k HCF. Pomůže vám to
ny, dále mladí lidé a lím o poznání a neustá
storii mohli lidé spatřit k nákupu ublí nebo
uhradit účty -nemocnice nebo od lékaře.
lým procesem tvořivého
p cd stromečkem nanej brambor, kterých je též důchodci.”
Informujte se v nej bližší lékárně nebo
nazírání světa. Proto Iz*
navštivte pí. Constantinides v ústřední
výš stín zlatého prasát nedostatek nebo odkud
Jaká ohleduplnost! Po
spatřovat v onom du
kanceláři.
ka.
se vzaly peníze na zvy přečtení takové pasáže
chovním ^ohlupování ná
Otec mi v dětství vy šování platů nekrytých není jasné, kdo dělá z
roda, stejnou tragedii ja 
hrožoval,
že nebudu-li zvyšovanou výrobou, by koho hlupáka. Je. to čí
ko v bídě materiální,
hodný, dostanu od Je lo by to nejspíše pova tankový příklad logiky
ne-li větší.
žíška jen pytlík uhlí a žováno za projev nepřá zmateční. P rostý. fakt,
211 Swanston St, Melbourne, 3000- Ph: 663 2476
V e své podstatě ne
brambor.
Chvástal se telství k socialismu nebo že čs. socialistické h o 
Registered to pay Commonwealth Medicai and Hospital Benefits .
jsou k smíchu takové
zřejmě nad poměry, p ro nedodržení stranické di spodářství je v krizi, ja
"informace o světě” , ja 
tože dnes čtu vedle "ne scipliny. V ž d y ť přece ká se v západním světě
ké poskytují čs. noviny.
úprosných
fakt” , jak celá svízel vznikla jen zdá být už historická,
Tak třeba Rudé právo
svátky by byly ještě ra proto, že socialistický obrací autor způsobem,
(10. 10.) informuje v
toporným v
dostnější, "kdyby naší stát zvýšil životní úroveň poněkud
rubrice 24 hodin v za
společnost netrápil kri lidu zvýšením mezd. Ce důkaz společenské vy- hraničí:
— Že skupiny 93 osob z politihké vědy v Gatlin[ moženosti
stávajícího
burgu
“Sovětský
blok”
.
Čeiskio-slovensba,' kterým
"Flotila šesti španěl
|
řádu.
Nehledě
ani k to
byl povolen Čedokem or — Dr. Miloslav Reeheígl
ských válečných lodí,
mu, že i usvědčující arganizovaný výlet o váno ml. ibyl jmenován zvlášt
která zakotvila've~ středu
ze
cích do švédsika, požáda ním poradcem americké
|gument je falešný, pro
večeř u Gibraltaru, ve
lo tam 72 osob o asyl. ho ministerstva zdravot
tože současný kapitali
můžete letět luxusním džetem
Zpět do Prahy odjelo jen. nictví.
čtvrtek ráno opět odplu
smus by takovou situaci
Z A U ST R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T
21 členů výpravy. Velký
la.” —
Profesor
Karel
B.
Ji
neřešil z prostého důvo
počet nových uprchlíků z
.Poměrně rozšířená nai
ve skupinách (A ffinity groups) již za
této výpravy překvapil, rák byl loni jmenován
du, že - až na kuriózní
vita, hraničící až s du
$ 864.70
protože mělo jít o turisty čestným členem Americ
výjimky.- nezná -výrobce
chovní tupostí, u širo
prověřené. Z další výpra kého sdružení umělců.
a v určité roční době též tzv. Charter-letem
—
Firma
Bata
Shoe
Gc-mnedostatkového
zboží,
vy na sever zůstalo 7 li
kých vrstev lidu Sovět
za
pouhých
zvláště jde-li o . zboží
dí ve Švédsku a 35 v Dán pany v Belcampu ve stá
ského svazu je známa.
$
679.40
tě
Maryland
v
USA
osku a z Itálie se po No
denní spotřeby. Pisatel
D íky' našim kulturním
vém roce odmítlo vrátit slavila 30. výročí zaleže
Podrobné
informace
to může považovat tře
ní této továrny. President
tradicím nehrozí zatím
30 osob.
společnosti G. Doležal p o 
bas za schválnost.
ochotně sdělí
nic takového našim li
—•Indický časopis Inter ukázal ve svém projevu
N ad touto ukázkou dem doma, i. když n ázo
na
to,
že
tradice
ševcov
national
Behavioural
hluboké rozporuplnosti ry nového ministra škol
Scientist, Sandha Prafcas- ského řemesla trvá v Ba
j a povrchní logiky *vznt- ství, na výchovu další
foan, Meerut, uveřejnil ťově rodině od roku
přednášku Josefa Kalvo 1600, tj. po dobu 10 ge
; -ká jen jedna vážná o- generace znějí yýhrůžně.
dy, profesora: politických nerací. Světová organiza
\ tázka: co s-i má myslit . Je jen třeba (přát si, aby
ce
firmy
Baťa
byla
zalo
330
Lt.
Collins
St.
(roh
Elizabeth
St.)
věd na Saint Joseph Co-1! čtenář, nucený žít "v Achilles předhonil tu
lege,
West
Hartford, žena před 75 lety. Tato
Melbourne, Vic., 3000
i
realitě” , která nereagu- zatracenou želvu včas.
Conm., USA, kterou měl organizace, jejíž hlavou
Telefon 63-4001, 63-4002
na schůzi Společnosti’ pro (Pokračování na str. 5)
1 je na takové úvahy.
Jaroslav Kováříček
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V demokraciích
lze očekávat odliv romantismu

FERDIN AND

Čechoslováci

PER O U TK A

Lidská historie se podobá lidskému dechu. Pevný společenský a mezinárodní řád — to je jako
zadrženi dechu, doba klasická. Výdech je uvolnění, ústiip 'forem, které dlouho měly obecné uznání.
V dech historie pak je příval nového materiálu, nových okolností a vlivů. Přítomná perioda je pe
riodou hlubokého vdechu. N ové vynálezy pozmě nily hmotné okolí, ale přinesly nové problémy.
N ebývalé ideje a city oblévají staré instituce. Jiné společenské vrstvy vystupují do popředí a uchá
zejí se o plný podíl na životě. V demokratických zemích sebevědomé množství nabylo přímého vli
vu na činy vlád, jakého nikdy nemělo. Asijské a africké národy, po staletí tiché, znovu se ujímají
historické role.

v zahraničí
(Pokračování se str. 4)
je Tomáš Baťa ml., se
sídlem v Kanadě, má ny
ní 96 firem v 90 zemích,
zaměstnává téměř 80.000
zaměstnanců
a vyrábí
220 miliónů párů bot roč
ně.

— Zprávy Rutgersovy
university v New Jersey
v USA upozornily na če
ského studenta technické
koleje Jana Vondráčka,
T o by mohl být epilog k letům šedesátým, kdyby počátkem ledna nového desítiletí bylo možno
který tam studuje výro
napsat epilog k minulému desítiletí. A le historie se neřídí lidským počínáním. Léta šedesátá při
bu ‘keramiky. Jan Vond
ráček se narodil v Austrá
nesla problémy, ale nerozřešila je a týž rozpoutaný děj vstupuje do let sedmdesátých.
lii, ale pokračuje v tradi
Jen někde vstupuje, který se nahrnul. Velký Dnes rozhlas a televice zejí mnohé
ctižádosti,
ci své rodiny, která už
jak musíme dodat, ne zápas se vede o to, jaké přenášejí
události do tolik jich, že atmosféra po 12 generací provádí
b o ť historie je rozseknu- to mají být zásady.
světa často v téže minu je prosycena ctižádostí. keramickou výrobu.
ta. V demokratických
V Americe věci se tě, kdy se dějí. Kdo ne A zároveň - jakoby vče — První posrpnový exu
zemích odvážný experi dějí dříve než jinde. chce, nezůstane neinfor ly byly vystřídávány vo lant, jemuž se po 8 mě
ment svobody je v plném, Z d e nové vrstvy, které mován. . N ové
hnutí sami - menši se počet sících pobytu v Kanadě
podařilo složit s úspěchem
proudu, ale komunistic se ucházejí o spoluvlá- ihned je oznamováno na těch. kteří žili v tradič
nostrifikační zkoušky veních
uctivostech
k
lidem
ké státy pokračují v ex du, jsou i barevně vidi všechny strany komuni
terinářské, je dr. Vlastiperimentu nesvobody, V telné: černoši, Portori- kačními prostředky, kte a institucím.
1mil Bruckner z Toronta.
A přišlo, co minulost — Dne 3. prosince zemřel
demokratických zemích kánci, Mexikáni, snad i ré, jak kdysi bylo řeče
intelektuálově ve Washingtoně ve věku
nový historický materiál Indiáni a Eskymáci. A no, referují, ,že jeden neznala:
se volně projevuje,
v Američané kdysi přišli dělník spadl s lešení, ale si uvědomili sebe jako 68 let český novinář a
spisovatel dr.
Zdeněk
komunistických státech jako emigranti z různých nereferují, že sto dělní zvláštní vrstvu s vlastní
Smetáček. Byl redakto
je řízen nebo potlačo národů, nepřinesli s se- ků nespadlo. Stejně re mi zájmy a svou, jak rem Činu, Lidových no
ván vládami.
bou společnou tradici. ferují podrobně, že je  jsou přesvědčeni, výřeč vin, později Družstevní
Byli, ja to jme práce. Po válce byl krát
Demokracie má moc Proto Amerika je uzpů den se vzbouřil, ale ne, ností.
vrstvy,
zachváceni vůlí kou dobu tiskovým přiné nepřátele, kteří ji sobena přijmout nové že mnozí se nevzbouřili.
dělencem na čs. konsulátě
v New Yorku. Od roku
bedlivě pozorují. Kdyby hnutí ochotněji t nebo
Nesmírně je rozšíře k moci.
A města se svou ner- 1950 byl zaměstnán v čs.
experiment svobody a snad je vůči němu bez na .příležitost k nápodo
redakci Hlasu Ameriky,
bouřlivý příval nového mocnější - než národy, bě, která . je jednou z vosnější atmosférou a se kde se stal hlavním re
snadnosti
davově
komu
historického
materiálu v nichž tradice hraje velkých sociálních sil.
daktorem.
Přeložil do
ji uvrhly do krise - de větší roli - Anglie, Fran Rozhlas a televise osla nikace vzrostla a nasta češtiny řadu děl - moder
v nich přesun obyvatel ních západních filosofů a
mokracie nemá mnoho cie, nebo Německo.
bily starý psychologický
byl autorem díla “ Od
času na nemoc.
N ový historický mate rozdíl mezi městem a stva. V e Vvashíngtonu Mnichova -do války” .
sídle
americké
vlády,
Svobodná společnost riál jsou tedy vrstvy, vesnicí: město i venkov
bylo před. dvaceti lety' — Československá Společ
je předsunutá laboratoř které dlouho stály v p o dostávají
stejné infor
nost pro vědy a umění
lidstva. Z d e hlavní lid zadí, ale jsou to i nové mace, venkov duševně třicet procent černochů, se sídlem v USA svolává
nyní je jich tam přes še
ské otázky volně se roz okolnosti psychologické stává se částí města.
pátý sjezd k 300. výročí
desát procent.
úmrtí Jana Amose Ko
víjejí - i s risikem, které a sociologické.
Jiná nová okolnost je
Už tři, čtyři roky- A - menského na dny 13. - 15.
diktatury neznají. Spo
Goethe byl ctitel N a "explose vzdělání’ ’ , jak
listopadu 1970 do New
lečenská a mezinárodní poleonův, ale dozvěděl je to nazýváno. Mnohem . merika je plna chvatně Yorku.
revolučních
rovnováha opět nastane, se o jeho smrti teprve za větší počet vzdělaných sepsaných
— Na taneční zábavě,
až podle společných zá čtyři nebo šest neděl, mladých lidí vychází. ze manifestů, davy mladých
kterou pořádali studenti
lidí
táhnou
ulicemi,
bo
sad bude zformován no což praví dosti o stavu škol než ještě před de
Stsníorďské
university,
jovné
tlupy
obsazují
vý historický materiál, tehdejších komunikací. seti lety. S nimi přichá
zastřelil 191etý výroste <
university a vnikají do lékaře dr. L_ Kulhánka.
úřadů. Někdy vybuchu Důvod: manželka dr. Kul
jí bomby. Nepřátelé de hánka odmítla tanec s do
tyčným mladým černým
mokracie mnoho od to
Američanem a dr. Kul
ho očekávají pro sebe. hánek se mu pokoušel
Doufají, že demokracie vysvětlit, že jediný dů
(starší 21 let) přijme í ÉL >?, | 1 |
v Americe vyústí v a- vod odmítnutí je, že ho
Z A Č N Ě T E R O K SPR Á V N Ě
A j 1i j
narčhii, že zla svobody vůbec neznají Výrostek
odpověděl třemi ranami
Hlaste se v zaměstnanecké kanceláři G M H v Dandenongu | <*"1"
budou objasněna a dik , z revolveru, po nichž
(z nádraží Dandenong .použijte autobus. na Hallam nebo
tatury že konečně bu i klesl populární gynekolog
Beaconsfield). Upozorněte své přátele z řad nových přistě- ■
I H
I dr. Kulhánek mrtev.
dou ospravedlněny.
.
hovalců, že u nás nemusí umět anglicky.
D oufají také, že sil—j — Pres vánocemi uspoMáme spoustu druhů práce pro nevyučené nebo zaučené dělníky
!
xádal
posrpnový
čs. exuhlas rozpoutaných a
V našich montovacích dílnách jsou denní směny od 7.50 do 4.30
(Pokračování na str. 6) |iant Jaroslav Hovadík v

DĚLNÍKY

jg llfl

!

N O V Ý M Z D O V Ý PLÁN G M H
od. prvního pracovního dne
* vyšší platy nad stanovené sazby jsou nyní v platnosti
* další příplatky se platí podle druhu práce a výkonů
* tyto zvláštní příplatky se propočítávají ke všem druhům
např. k přesčasům, placeným dnům nemoci, k mzdě při
lené ze zvláštních důvodů, při výroční dovolené nebo
lené za dlouholeté zaměstnání.

ihned
platů,
d ovo
dovo

Mertonově galerii v To
rontu výstavu svých gra
fických prací, .která měla
velký úspěch.
— V Hamiltonu v Kana
dě zemřel ve věku 68 let
spisovatel a novinář Ru
dolf Nekola, autor něko
lika ‘knih a mnoha člán
ků v různých časopisech.
Po válce byl redaktorem
Obrany lidu, v exilu se
stal prvním redaktorem
torontského “Nového do
mova” .
— Švýcarské ministerstvo
spravedlnosti
oznámilo,
že rada československého
velvyslanectví v Bernu
dr. Fajfr požádal švýcar
ské úřady o asyl. Protože
Československo nemělo v
poslední době ve Švýcar
sku velvyslance, byl dr.
Fajfr vedoucím čs. zastu
pitelského úřadu ve Švý
carsku.
— Krátce před vánocemi
vzbudili pozornost austral
ského tisku manželé Ja
roslav a Alžběta Dlaskovi, kteří jako členové
souboru Laterny Magiky
na jihoamerickém zájez
du požádali australské
vyslanectví
v
Buenos
Aires o poskytnutí asylu
v Austrálii. 6 hodin po
příletu do Sydney uzav
řeli s Australskou baletní
společností
šestiměsíční
kontrakt, dle něhož bu
dou vystupovat v nově
nastudovaném programu
v Austrálii a na Novém
Zélandě.
— O mimořádném úspě
chu čs. přištěhovalkyně
psaly melboumské novi
ny. Dnes 131etá Jana Sitnaiová z Bratislavy přije
la do Austrálie se svými
rodiči a dvěma sourozen
ci před rokem bez zna
losti
angličtiny,
takže
prvním -přednáškám na
škole vůbec nerozuměla.
Jediný rok - však stačil k
tomu, aby skončila školní
rok jako první ve třídě
(1A
Blaekbum
High
School). Otec Jany dr.
Oto Sitnai je vědeckým
pracovníkem
státního
australského výzkumné
ho ústavu (CSIRO) v
Melboume.
— Práce čs. umělce J.
Kučíka z Perthu vzbudili
již několikrát pozornost
australského tisku. Ne
dávno uveřejnily noviny
v Perthu obraz z je no
výzdoby katedrály v New
Norcia.
SVU/NH/ČS/ND

Z A Ř IZ U J E T E -L I SI B Y T N EB O D Ú M , P O R A Ď i E SE S N Á M I 1
Jsme též výhradními reprezentanty pro
Senzační
dekorační
materiál

FIBREGLASS
K zařízení a dekoracím hvtů dodáme vse potreone
z místního i importovaného materiálu
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Ríífis.
P R V O T Ř ÍD N Ě V Y B A V E N Á K A N T IN A
Z V L Á Š T N Í V L A K Y A A U T O B U S Y PŘÍM O D O Z Á V O D U G M H
Teltífon 792-0111, Extension 262

1 a Catters Ave., Toorak Village (M elbcurne)
Telefon: 2-4-2044
Porada a rozpočet zdarma a zcela nezávazně
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PRAHA
36 Port Road, Hindmarsh, SA. 5007
Otevřeno dio půlnoci po celý týden
(včetně neděle)
Různé domácí speciality
Srdečné zve R. Danešová, majitelka

1ROENTGENOVÁNÍ
[p l ic
I jE P O V IN N É PR O V Š E C H N Y
S oS O B Y STA R ŠÍ 21 LET.
■ V Y U Ž IJ T E P Ř ÍL E Ž IT O S T I, K D Y Ž JE
1 R O E N T G E N O L O G IC K Á JE D N O T K A
I VE V A Š Í O B L A ST I !
I
Přesvědčte se, zda mají všichni členové
B/aší rodiny včas roentgenováiiy plíce. PrqB vádí se zdarma. Kdokoli může mít tuberkuB lózu — můžete být jejím nosičem a přenáB šet ji na jiné. Je zvlášť důležité, aby se'
■ starší členové rodiny podrobili tomuto tychI lérnu a jednoduchému zjištění. T . B. se dá
I zpravidla léčit snadno a rychle. V případě
I potřeby delšího léčení se vyplácí živitelům
■ rodin státní pense. Dozvíte se, kdy bude
I roentgen prováděn ve vašem okolí. Nebo
I můžete zajít kdykoli do Mass X-Rays, 25
i Flinders Lané, Melbourne-City. Telefon6 3 -3 1 9 1 .

j

8 The

I

Victorian Tuberculosis Associatíon
TB509 Lonsdale Street, Melbourne, 3000.

Piánujete cestu do ámo.*:
nebo máte v úmyslu d<v \
své příbuzné na n á v š ' ě \ ■■■'
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbourne. 3000
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodi nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa
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Odliv romantismu ?

V A D E L A ID E
se nejlépe najíte
v kontinentální restauraci

I

DOMOVA

(Pokračování se str. 5)
neinformovaných
po
uličních davů znemožní
Americe
cílevědomou
zahraniční politiku, za
žene nejsilnější demok
ratický stát do isolacioinisrnu a otevře cestu pro
expansi diktatur.
Americké události jsou
složitý děj. Celkem pa
nuje souhlas o tom, že
na jejich začátku byla
inaugurační řeč presi
denta John F. Kennedyho o tom, že Amerika
musí směřovat k novým,
vzdálenějším, ušlechtilej
ším hranicím a že je tře
ba mladých lidí, aby to
uskutečnili.
President
Kennedy
měl mnoho
odpůrců,
ale přece v celku jeho
výzva pohnula myslemi
a v Americe došlo k nej: důkladnějšímu zpytová
ní svědomí, jaké kdy
který národ
podnikl.
Thema bylo toto: co
všechno může pro blaho,
spokojenost a svobodu
lidí podniknout země,
která byla schopna vy
tvořit tak nesmíme pro
středky hmotného bla
hobytu? Čeho dalšího je
ještě schopna? Nemůže
posloužit svém jako pio. nýr- v řešení lidských o~
tázek?
M1 =dí lidé se přihlási
li na výzvu Kennedvho,
.Kennedy byl zabit a
mladí lidé pokračovali
bez jeho vedení. íak "to

mu sami rozuměli. Brzy
se narodila postava "re
bela bez důvodů” a něk
teří vůdcové
mládeže
se přiznávají, že chtějí
revoluci ne pro program,
který by mohla mít,
nýbrž pro vzrušení a p o 
cit dobrodružství, které
přináší. Mnozí vítali kte
roukoli změnu jen p ro
to, že to byla změna.
Dvě věci se sešly: na
hrnula se spousta histo
rického materiálu a zá
roveň nastala jedna z
periodicky se opakují
cích epoch romantismu.
Tato kombinace má v)
sobě mnoho výbušnosti.
Pro nějaké své, asi
biologické
uzpůsobení,
mládež vždy byla nej
přístupnější romantismu.
Když mládež ve veřej
ném životě pronikla tak
daleko jako nyní v Am e
rice, proměnila tuto pe
riodu patrně v nejro
mantičtější episodu, ja
ká kdy byla.
Na první místo posta
vila toužení, žádost a
vůli. Její program byl
složen z těchto prvků a
mládež odmítala jeho
kontrolu
skutečnostmi,
které
jiní znají. Na
všechny otázky odpoví
dala v rámci diietantismu
své touhy. Se svrchova
nou snadností koncipo
vala také programy so
ciální. Jestliže někdo
nadhodil všední otázku
finanční, mladí lidé od-

Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky, topení
všeho druhu, přikrývky atd.
W A R T A H O M E SUPPLIES
210-212 Bar kly St, Footscray, Vfe.
Tel. 68-3991 nebo 689-1436
Mluvíme česky

povídali: "T o není naše
věc.”
S romantismem pří
čit azjj irracionalismus a
tiskové orgány mládeže
a také universitní p rofe
soři, kteří se připojili,
útočili proti rozumu se
st} lem o nic méně násilnickým, než byl styl sta
rých německých roman
tiků a potom nacistů.
Jedna starší dáma, také
chtivá nového, připusti
la, že dvakrát dvě jsou
čtyři, ale dodala, že to
nemá ráda.
Jestliže se díváme na
to, co vybudoval rozum
a hledáme, co vybudo
val nerozum, sotva si bu
deme přát, aby rozum
by i oslaben ve veřejném
životě, kde se pořádají
věci lidí.
Mladí romantikové si
-vehementně, stěžují na
utiskující nadvládu .ro
zumu. T o je falešná hi
storie. Skutečná pravda
je, že až dosud ve všech
periodách lidské historie
neprostá vláda rozumu
nebyla uskutečněna, že
vždy rozum byl méně
početně zastoupen a mu
sil těžce zápasit s útoky
nerozumu. M ohlo by se
z toho zdát, že rozum
jako slabší element spí
še zasluhuje podpory
než nenávisti.
Americká demokracie
dala každému svaté prá
vo na nesouhlas a za
chází více méně uctivě
i s bouřlivou vzpourou
mladých. A le jednou
bude chladně zkoumáno,
kolik v této periodě by
lo zastoupeno také pou
hého žvástu, i když něk
dy byl .podepsán zná

mými jmény. Nebylo by
•to nic nového. Po první
světové válce řekl ně
mecký zahraniční ministr
Rathenau: "Naše plane
ta žvaní, že je to slyšet
až na Neptun.”
Romantismus vždy byl.
v historii užitečný tím,
že pod oficielními a
někdy vysýchajícími in
stitucemi vydoloval n o
vé, skutečné neoficiální
city a tak rozšiřoval lid 
ský obsah. Na druhé
straně romantismus ješ
tě vždy selhal, když měl
formovat materiál, . jejž
objevil. Tak se historie
jeví jako . stálý dialog
mezi klasicismem a ro
mantismem.
Je
srozumitelné, že'
protektoři mladé rebelie
dlouho váhali souhlasit
s jménem, které jí pat
ří: romantismus. N eb oť
tím by připustili její
podmíněnost a přechodnost. Nyní, konečně, jak
se zdá, pravda byla uznána a téměř obecné
se soudí, že to je roman
tický čas se všemi svými
znaky. A poučení histo
rie zní, že romantismus
vždy ustupoval a rozpty
loval se, když bylo na
něm, aby on jednal s
realitami života. Není
tolik na světě, kolik ro
mantikové v něm hleda
jí.
Lze tedy očekávat, že
v příštím desítiletí se uplatní historický zákon
o pravidelném odlivu
romantismu. Není ovšem
možno říci, jak brzy se
tak stane, zda již na za
čátku tohoto nového de
sítiletí, nebo až později,
někdy uprostřed.

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ
Kl.lt CONTINENTAL ISITI lltRS Pty. W .
KOPECKÝ SMA1LG00DS Pty. Ltó.
326 High Street, Kew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N AŠE S P E C IA L IT A : uzená šunka a
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru. * Máme též na skladě jelení maso 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 R d ./, zastávka č. 38
Telefon: 86-7178
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Robert F. Kennedy: 13 dní (13 D ays). Macmillan, Londýn 1969

Krize na Kubě, pod
zim
19
6
2
Z pera Roberta F. Kenňedyho dostává se nám nym d o ruky dramatický dů.
President
Kennedy
zápis očitého sjvědka a účastníka krize na Kubě v říjnu 1962. Robert F. Ken
nedy byl tehdy ministrem spravedlnosti ve vládě presidenta Johna F. Ken- měl ještě jiný problém.
Amerika
mohla
nedyho a jako takový byl členem státního výboru národní obrany. Krize A by
s
rozhodující
trvala třináct dní (o d 16. října do 28. října). Byla to první mezinárodní jednat
rychlostí . a pádností,
krize, ve které se sjvět ocitl na pokraji atomické války.
musil mít podporu spo
Krátce p o deváté hodině, ráno 16. října, telefonoval president Kennedy
svému bratrovi, aby k němu ihned přišel, že Spojené státy čelí velmi vážné jenců.
Anglie, Francie a N ě
krizi. Když se Robert Kemiedy dostavil, řekl mu president o zprávě, kterou
mecko se plně postavily
právě dostal od výzvědné služby o výstavbě letiště a odpalovacích ramp pro
za Spojené státy. N a
atomické střely středního dosahu, budované sovětskými techniky u San Crirychlo svolaná konfe
stobalu na Kubě. První konkrétní svědectví byly letecké snímky z letadla
rence Organizace ame
typu U -2 (téhož typu, na němž letěl G aly Powers na svém osudném letu
rických národů jedno
nad Sovětským svazem). Dvě hodiny poté se sešel kabinet, a odborníci z
Central Intelligence Agency předložili fotografie a vysvětlili dosah sovět myslně vyslovila důvěru
presidentovi. T o bylo
ského manévru.
velké zklamání jak pro
Sověty propašovaly na Kubu rakety s takovým doletem, že akční rádius Castra tak. pro Chrušsáhal od Hudsonského zálivu po Čile. Tak začala kubánská krize.
čova.
V
říjnových dnech jsou žádné sovětské inj. Obecně se -mělo za to,
President Kennedy se
že to byl president Ken zasedal americký k a b i  terkontiiientální rakety.
pak rozhodl pro střední
Totéž mu tvrdil Gro- cestu. Zatímco se při
nedy, , který
zastával net téměř nepřetržitě.
tvrdou linii vůči Sovět D o rady národní obra myko, ačkoli v době in- pravoval pro všechny
skému svazu. Podle svě ny byli povoláni i čle terviesra už měl Kenne- případy na ozbrojený
dectví jeho bratra neby nové dřívějších vlád ja  dy v ruce nepopiratelné konflikt (Američané p o 
lo zpočátku jednoty v ko poradci. A dlai Ste- svědectví o opaku.
čítali s tím, že invaze
N a zasedání Spoje Kuby bude-stát při nej.venson byl poslán jako
kabinetu.
, vyslanec ných národů se Steven- menším 25.000 ztrát z
Členové byli právě mimořádný
tak rozděleni na "jestřá Spojených států ke Spo son přímo ptal Gromv- celkového počtu 250.000
ka, zda-Ii Sovětský svaz mužů invazních od d í
by’ ’ a "holubice” jako jeným národům.
Byl to nakonec on, střely na Kubu dovezl a lů) , vyhlásil blokádu
nedávno při řešení viet
který dramatickým způ zda-li sovětští odborníci Kuby a embargo na veš
namského konfliktu.
President Spojených sobem přesvědčil Spoje je mm instalovali.
kerý válečný a strategic
Gromyko
odpověděl ký materiál.
států měl na vybranou. né národy o sovětské
Buďto se mohl snažit agresi a vůli vlády Spo vyhýbavě a řekl, že aAmerické loďstvo d o
dohodnout sé s Ghruš- jených států odstranit merická vláda dostane stalo rozkaz zastavit a
čovětU nebo provést zni sovětské rakety z Kuby odpověď na tuto otázku prohledat všechny lodi,
prostřednictvím normál které pluly na Kubu.
čující útok na kubánské děj se co děj.
diplomatických Většina z nich byly so
President
Kennedy ních
instalace. . O b ojí řešení
mělo své výhody a ne byl přirozeně roztrpčen cest.
větské,
některé však
na sovětské představite
Stevenson nato žádal různých záhadných ná
výhody.
Přímý útok na Kubu le ( Cbruščova, Gromy- Gromyka, aby mu o d p o  rodností.
znamenal téměř automa ka, sovětského vyslance věděl na místě ano či ne.
President se rozhodl,
ticky nukleární konflikt. D obrynina), protože se Gromyko odmítl. Ste aby jako první byla za
Mírové řešení, spojené na vlastní oči mohl pře venson pak přímo v plé stavena panamská loď.
s patřičným diplomatic svědčit, že mu nestoud nu promítl letecké sním Bylo to proto, že nechtěl
ky jako průkazný mate zatlačit Cbruščova do
kými nátlakem nezname ně lhali.
Vyslanec Dobrynin mu riál svědčící o lžích S o příliš těsného kouta a
nalo sice zažehnání vá
Toto chtěl mu dát možnost,
lečného nebezpečí, ale v době, kdy konstrukce větského svazu.
alespoň naději, že ke letiště a ramp na Kubě dramatické expozé pře aby se dostal z trapné,
zničujícímu konfliktu ne byla v plném proudu, svědčilo valnou většinu situace s co nejmenší
tvrdil, že na Kubě ne členů Spojených náro- ztrátou prestiže.
dojde.

CURRICULUM VITAE
Bedřich Zdenka, Praha
Přikládám, životopis.. Byl jsem- narozen pohlaví
mužského, což mi už zůstalo. A má za následek í
stav šbúěásný — -myslím můj, nikoli mezinárodní
(to by-máml tak ještě scházelo!). Mé dětství bylo.
poměrně utěšené, nemaje z ‘toho rozum. S kvačící
mi léty jsem nabýval dojmů. Tím jsem však.na drtu
hé straně, ztrácel přehled.. Moji rodiče byli každé
odpoledne a večer doma. a nutili tně číst, psát, počí
tat á zpívat (ňárbdní písně, zkrátka taková typická
rozvrácená měšťáeká rodina.
Všichni příbuzní — tvrdíce, že mě mají strašně
rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl,
že dokud mě budou mít 'strašně rádi, nebudu mít
na světě pokoje.
Léta školou povinná jsem ztrávil většinou na
chodbě, kam jsem býval vyikážán, jakšiv se polo
hlasně vyrušovali pedagogy a buditele. A tu, řekně
te sami, co může dát studená; školní chodba vníma
vé duši dítka z rozvrácené rodiny! Pranic, řeknete
ý— pokud jste slušně vychováni. Na školních chod
bách bývají, kromě hrdinů, vycpaní hlodavci a pla
zi v lihu. Odtud,pramení můj odpor k hlodavcům a
plazům. Zajímavé' je, že však nikoliv k lihu, neboť

líh si tak nějak zachovává svůj půvab, b y ť i v něm
byla namočena zmije písečná.
Puberta je období, kdy máte dojem, že se klidně
obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný pod
nájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způ
sobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách
časopisů. Když se na ně nedíváte střídmě a když
se vám k tomu ještě přidá úpadková džezová hud
ba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji:
svého času, iabych v dámách nebudil fantastické naděje.
Podívejme se však na mě politicky. Své mužství
jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to ří
kankou: “Der, die, das — psí ocas” . Když to k Vůd
covi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby
si přede mnou žádný diktátor není jistý.
Ihned po válce jsem se obětavě zapojil do zachra
ňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí zjistit,
že jsem zachránil, oo se dalo. O něco později jsem
začal mít dojem, že se veřejná práce neobejde nadá
le bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam
vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás
předvídat, co bude za dvacet let, když -ani nevíme,
co bude zejtra dopoledne?
Toho tajemníka jsem dělal výborně, i když zde
byl nějaký ten drobný -nedostatek. Avšak — ruku
lna srdce — kdopak u nás dneska nemá nedostatek?
I — Totiž — myslím —nedostatek drobných? S chuti

!

Josef Hanzlík:
(Z nové tvorby)
H O L U B Í STESK
H ořící lampa létá tmou
nad rákosím jež dlouze sténá
nad stromy které rozepnou
svá křídla přelomená
hořící lampa létá tmou
až vzkřiknou všechny zvony v trávě
až kameny se obejm ou
a usnou hlavu k hlavě
hořící lampa létá tmou
to srdce m oje ;vzhůru hoří
a marně hledá lampu tvou
tak samo
v troj jediném hoři
N Á M Ě S ÍČ N Ý B ÍLÝ LES
Trochu jak blázen mezi stromy
houpe se měsíc
A hajej dadej ruce lomí
lesy
Však z hloubek země dál se valí
zkvašené šťávy a mízy
z nichž věkověky odlévaly
ty pravé a ryzí
Les loká líh až po koruny
Opilý modřín stříbrostrunný
zní vysoce jak silný mráz
A člověk bloud ač v stopách slídí
měsíční duhu neuvidí
Jenom se vrací p od obraz
Tento způsob myšle
ní byl jedním z vedou
cích principů Kennedyho řízení kubánské kri
ze: představit si, co asi
jeho protivník udělá, ne
bo bude moci udělat,
aby to nejhorší bylo od-,
vráceno. Kennedy stále
věřil, že Cbruščov je
realista, který si nako
nec uvědomí, co by stál
nukleární konflikt So
větský svaz.

mohly zabít milióny A meričanů stovky mil od
Kuby.

Kennedyho
vojenští
poradci také přiznali,
že ani přímý útok na
kubánské
instalace by
nezabránil odpalu so
větských raket, které by

Konakry a Dakar by
la dostatečně velká le
tiště, aby mohla takovou
operaci umožnit. Teprve
na zákrok amerických
(Pokračování na str. 8)

Možná sovětská odve
ta měla ještě jiný aspekt.
Sovětské dálkové bom •
bardéry, které by star
tovaly z území Sovět
ského svazu, mohly d o
letět nad americký kon
tinent, jestliže by mohly
přistát v severní A frice
a doplnit zásoby pohon
ných látek.

jsem dělal příslušné hovadiny, -nepozoruje, že jsem
shůry deformován, zvláště když ty hovadiny byly
podstatně lépe .placeny než projekt údolní přehrady
nebo operace jater.
Jakožto malý světský tajemník jsem však na ště
stí osobnost velice -tvárná, takže jsem se osudného
jara -stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem
těch, co se dvacet let báli — co se dvacet let báli
-proti mně ceknout. “Už nikdy, soudruzi!” , volal jsem,
byvše zfackován jistou skupinou odlišného mínění
pracujících.
Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou,
budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osob
ně na nic nepotřébuju, -ale poslední* dobou se na něj
kdekdo- ptá, což mě znervosňuj e.
Jsem -připraven dáti své síly do služeb dobré vě
ci. Jenom ale, prosím vás, ať co je dobré rozhodne
někdo, kdo je lépe 'informován než, já, abych nebyl
.zase zfackován zbytečně. Na výši platu se rád do
hodnu. A kdyby to bez těch facek nadále nešlo,
žádám příplatek v tuzexových bonech nebo v jiné
revanšistieké měně.
S pozdravem, za dosavadní důvěru v moji jakost
připojuji
podpis.
Z pořadu “ KABARET HQHE” , připraveného pro
pražský rozhlas na Silvestra 1983. Vysílání pořadu
bylo nakonec zakázáno, ale páska s ním se dostala
nyní do zahraničí.
HD
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PODKARPATSKÁ RUS 1939
Rok 1968 a částečně i počátek roku 1969 byly (význačným mezníkem pro československé histori
ky, protože v té době mohli veřejně publikovat mnohé historické poznatky a své názory, které
byly dosud drženy v tajnosti před veřejností. V té době uveřejnily i pražské Květy (15. 2. 1969)
2)vlášť zajímavé pojednání Oty H oluba z historie Podkarpatské Rusi v letech 1938-1939, o níž
se předtím psalo v Československu velmi málo a když přece, tedy zcela zkresleně. Z jeho pojedná
ní se československá veřejnost mimo jiné dozvěděla, že první1 jednotky, které dorazily v minulé
válce do Kijeva a vyhnaly nacistické okupanty ze středu města, byli tankisté čs. brigády, ale daleko
zajímavější je kritika sovětských historiků, kteří se zabývali dějinami Podkarpatské Rusi.
Sovětský historik Jevsejev citoval v roce 1956 v tvořili novou vládu a současně se rozhodli svolat na
publikaci “Z dějin Zakarpatské Ukrajiny” část mani 15. března karpatoukrajinský sněm.
festu I. sjezdu národních výborů, na kterém dělní
* 14. března odpoledne odjíždí president Háeha
ci, rolníci a pracující inteligence Zakaxpatska v li do Berlína a v noci ze 14. na 15. 3. podepisuje ha
stopadu 1944 požádali' o připojení k sovětské Ukra nebný akt o převzetí ochrany Němčíka nad Čechami
jině:
a Moravou.
* 14. března německá armáda obsazuje Ostravsko.
“ Československá vláda, vykupujíc se u hitlerov
* 15. března v šest hodin ráno vtáhly nacistické
ského Německa, vydala nás v otroctví maďarských
fašistů. Bez jediného výstřelu zaplatili námi němec jednotky do Čech a na Moravu.
V té době již probíhaly na Podkarpatské Rusi
kým a maďarským imperialistům, aby zachránili
Československo. Zakarpatská Ukrajina byla na m e dvacetčtyři hodiny prudké boje . . .
zinárodním fóru prodána za jidáššký groš.”
PRVNÍ SRÁŽKY
Strážmistři Fořt, Seifert, závodčí Vápeník, Ku
O půl páté ráno 14. března ozvala se poblíž háchař, desátník Moravec, respicient Kocourek a dal jenky Hábel z maďarského území palba těžkých
ší příslušníci finanční stráže, desátník Soukup, Toth, kulometů. Maďaří v minulých dnech často stříleli
vojíni Mašek, Macháček, Čendej, Tkáč, Kanoši, j?ra- na tamní polní střelnici. Velitel družstva SOS ne
da, Míšek a další nemohou tuto nepravdu vyvrátit, věřil hlídce, která tvrdila, že se palba přibližuje,
protože v březnu 1939 položili .na Podkarpatské Rusi až sám spatřil nepřítele v lese přiléhajícím k demavjako jedni z prvních v boji proti fašismu své živo kační čáře a spěšně vyhlásil poplach.
ty. Historik Ote Holub prohlásil ve zmíněné repor
Závodčí Jaroslav Procházka v Holubově historii
táži, nazvané “Bez jediného výstřelu?” :
vypráví:
“Pokládám proto za svou povinnost, abych za ně,
■- mezitím jsem uchopil kulomet a zásobníky a
na základě 'Svědectví účastníků těchto akcí, velitelů, za pomoci strážmistra Krištoforiho vše dopravil do
kteří na jednotlivých úsecích řídili boje, a nečet- úvozu před hájenkou. Ihned při zaujetí postavení
ných dokumentů, které se o březnových bojích na Za- jsem přinutil první dávkou z kulometu postupující
■karpatsku zachovaly, vyvrátil tuto nepravdu.” 1
družstvo k zalehnutí, přičemž ostatní kamarádi opouštěli hájenku a zaujímali pozice družstva . ..”
_ o
— O —
Při této první srážce ani při dalších se maďarské
V prvních březnových dnech roku 1939 se v užhorodské, mukaěevšké a berebovské posádce povídalo, armádě a tlupám teroristů nepodařilo na mukačevže za několik dní Maďaři obsadí zbytek Zakarpat ském směru smést zajištění na demarkační čáře.
ská. Dobytí Podkarpatské Rusi, okleštěné již silně Jednotky SOS úporně bránily svá postavení. Rákovídeňskou arbitráží, představovalo pro maďarský šinská rota — 205 mužů s 28 kulomety — držela
generální štáb stále důkladný oříšek. Přesto se však zejména trojúhelnk' Goronda — Strabičo-v — Čohorthyovsiké Maďarsko s největším spěchem rozhod monin. Rota Kolčina za boje ustupovala. Jedno její
lo pro útok, protože si to Hitler přál nebo přinej družstvo opevněné v klášteře Vasiliánů palbou a
menším ponechal Budapešti při “konečném řešení” ručními granáty třikrát odrazilo útočící maďarské
československé otázky na Podkarpatské Rusi volnou rojnice a teprve po dvanácté hodině ustoupilo. S
ruku. V polovině března 1939 však probíhaly poli největším odporem se však maďarští honvédi setkali
tické události talk rychle, že maďarský generální v údolí před Čiňaděvem, kde se zakopala třetí rota
štáb nestačil v rozhodujícím okamžiku soustředit k 36. pěšího pluku. Šedesát mužů poručíka Jana Jelín
ka se dvěma četami těžkých -kulometů zastavilo dal
účinnému úderu potřebné jednotky.
ší nepřátelský postup na Svalavu a bodákovým pro
Holub rekapituluje tehdejší politické události:
* 13. [března dochází pražské centrální vládě ma tiútokem srazilo útočící jednotky zpět do jejich výďarská nota, žádající vyklizení Podkarpatské Rusi chodiště.
Teprve odpoledne Maďaři přisunuli další zálohy
a odchod československých jednotek.
* 14. března po jedné hodině ráno vyhlašuje Vo- a po -silné dělostřelecké přípravě se snažili třetí ro
lošin nezávislost Karpatské Ukrajiny a žádá Hitlera tu z boku obchvátit. Mezitím se však rozvinul před
prostřednictvím německého komsula Hofmanma o Čiňaděvem celý první prapor 36. pluku a společně
s několika družstvy SOS nápor nepřítele odrazil.
ochranu.
—O— O—
* 14. března se schází slovenský sněm a při svém
jednání vyhlašuje samostatný Slovenský štát.
Veliteli 12. divize, brigádnímu generálovi Olegu
51 14. března odpoledne představitelé Karpatské Svát-kovi a jeho štábu došly první zprávy o útoku
Ukrajiny veřejně vyhlásili samostatnost země, vy- v časných ranních hodinách 14. března. Situace di
vize nebyla záviděníhodná — v polovině února 1939
odsunula ze Zakarpatska téměř všechny posilové
jednotky. Vojáci, kteří narukovali v roce 1936, odešli
už do zálohy a u obou pluků dislokovaných na Kar
KAM KRÁČÍŠ SVU?
patské Ukrajině zůstal jediný vycvičený ročník. V
Zajímalo by mne, kolik krajanů bylo naplněno okamžiku březnového vpádu mohla divize odrážet
podobnými pocity jako já při čtení popisu průběhu maďarský útok celkem šesti pěšími prapory, dvěma
schůze Společnosti pro vědy a umění v Albany, dělostřeleckými oddíly, rotou tanků, motorizovaným
N. Y. k 28. říjnu 1969. Dověděli jsme se, že slav předzvědným oddílem a rotou obrněných automo
nostním řečníkem byl dr. Evžen Loebl, jakož i jeho bilů. Třetí pěší pluk divize, další dělostřelecký od
zhuštěné eurriculum, při jehož podání zpravodaj díl a celý druhý dělostřelecký pluk zůstaly ' odříz
neisfcrblil ani pochvalou vysokých zásluh řečníka nuty na Slovensku.
(Pokračování příště)
na poli akademickém a národohospodářském, ani
obdivem nad jeho statečností po léta věznění v ko
munistickém, žaláři.
Přijmeme
ZLATNÍK *
Dr. Loebl si vybral théma věru zajímavé. Zají
,
ŠVADLENY
mavé, i když nesčetněkrát opakované a z různých
HODINAŘ *
plně zapracované při
hledisek osvětlované v stadiích, ve filosofických
šití dámských šatů
STEVEN
VARDY
úvahách, v projevech a vzpomínkách: humanismus
střední jakosti. Stálé
v Masarykově filosofii. Tedy vždy a znovu théma
590 Geo-rge St.
místo. Vysoké sazby
poutavé pro každého, .kdo chápal humanismus jako
ipři práci od kusu. V ý
Sydney
základní myšlenku razící si cestu celou historií na
tečné pracovní podmín
(proti, Trocaderu)
šeho národa.
ky. Týden o 4J dnech.
Tím zajímavější se musilo zdát dr. Loeblovi po
Velký sklad zlatých aj.
jednadvaceti letech, během kterých jeho celá čin
LIZTEX CLOTHING
šperků, hodinek atd.
nost i smýšlení se pohybovaly v kolejích marxisticOpravy se zárukou.
1. poschodí
ko-leninské mašiny valící se bez slitování přes všech
Mluvíme česky
617 Elizabeth St.
no, co lze nazvat lidským. Návrat dr. Loebla k hu
a slovenský.
Redfem (Sydney)
manismu- a Masarykovi je- možný, i když těžko uvě
řitelný. Znamená snad volba zaměření jeho projevu
Tel. 69-1832
Tel.: 61-8579
jakýsi druh pokání? Těžko.
(Pokrač. str. 9)

Dopisy redakci:
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Krize na Kube
(Pokračování

se str. 7)

Atomické střetnutí bylo
Sovětský
Vyslanců jak Guinea tak odvráceno,
Senegal slíbily, že nedo svaz musil vyklidit ku
volí přistání sovětských bánské pozice.
Jistě bylo tím zabrá
bombardérů.
něno světové katastrofě-.'
Chruščov měl ještě
Fidel Castro byl účinně
další želízka v ohni.
neutralizován a- nebezpe
Kdyby došlo k otevřené
čí sovětské infiltrace' již
mu konfliktu na Kubě,
ní Ameriky bylo z valné
mohl zahájit ofenzívu na
části odvráceno, nebo od 
Berlín nebo provést o d 
dáleno.
vetnou operaci na ame
.N a druhé straně, byly
rické raketové základny
stanoveny - podmínky
v Turecku.
soužití čerta s .ďáblem.
Výsledek
kubánské Byla udržena. rovnováha
krize je všeobecně znám. teroru. .
... jun

FOTOGRAFIE
PRO K A Ž D O U P Ř ÍL E Ž IT O S T
Reportáže ze svateb a jiných rodinných událostí. \
Vlastní slohově zařízený ateliér
Barevné smímky objektů pro realitní kanceláře J
Nejlevnější ceny v NSW
Specialista na barevnou fotografii
7 dní v týdnu
JAN D R V O T A
Photographer
39 Collingwood St., Drummoyne
(Sydney), NSW, 2047
Telefon: 81-3268

S Y D N E Y
Přijmeme
AUTOKLEMPÍŘE
(panelbeaters)
prvotřídní řemeslníky
pro moderní dílnu.
Dobré podmínky.
Spousta přesčasů k
dispozici.
Nej vyšší mzdy.
Stálé místo.
SUPER SMASH
REPAIRS Pty. Ltd.
207 Bondi Rd.,
Bondi (Sydney)
Tel.: 38-7078
(Sydney)
Přijmeme
POMOCNICI

DAŇOVÁ PŘIZNANÍ
a vedení knih obstará
registr, daňový porad
ce? I - z neúplných do
kladů. Tel. (kdykoli)':
- 67-2792 (Sydney
Přijmeme
ŠVADLENY
dobře zapracované v
šití
dámských šafú
střední jakosti. -Mzdy
od kusu.. Stálé místo.
DREAM FASHIONS
1. poschodí
4. Wentworth Ave.,
Sydney-City
Tel.: 26-3648

V DOMÁCNOSTI
do zcela nového mo
SWISS TRAINED
derního domu. Výteč
né mzdy a ptxímínky.
WATCHMAKERS
Vlastní oddělený byt
K.
Ebner
s koupelnou.
18 York St.,
Pohled na oceán.
Sydney
vchod do Wynyard Stn
Volejte (Sydney):
naproti pohyb, schodům)
37-5180
Telefon 29-7543

STE V E N V A SS
129-131 Oxford St., Bondi Junction
1. poschodí, dílny 6-7
Vchod'z Newland Street
Telefon: 38-4377 :
Máme na skladě velký výběr
dámských a pánských kožených kabátů
Používáme jen prvotřídní dovezený materiál
ÚPRAVY * ČISTĚNÍ * OPRAVY
Mluvíme česky i slovenský
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HLAS

Dopisy redakci:
(Pokračováni se str. 8)
Chee-li se někdo káti, — a jeho soudruhové ne
zřídka byli nejemným způsobem přinuceni k dozná
ní všech možných vin vůči výsosti trůnící na piedestálu nauky všech nauk — nesmí vypočítávat
Všechna muka, jež musel (podstoupit, a vypočítávat
•všechny katastrofy, jež stíhly jeho v la s t... až na
tu jednu. Evžen Loebl příliš pohodlně zapomněl
jednu kiatastrofti, která za sebou táhla řetěz všech
následujících zhoubných událostí, vrcholících v so
větské okupaci a tragické bezmocnosti a bídě, v níž
se dýní ocitlo Československo.
Převážná většina mladých patrně nemůže plně
chápat dosah února 1948. Komunistický puč byl dí
lem lidí, kteří využili slabosti vlády pokulhávající
již od samébo konce války a zatáhli zemi do pod
danství ideologie, jež si nikterak nezavdává se svým
předchůdcem — nacismem. Vyskytnou-lí se co chví
li ha stránkách krajanských publikací diskuse, zda
ši mocnosti rozdělily Evropu na Jaltě, v Postupům
či jinde, není to nic jiného než pouhý escapismus.
Každý, kdo prožil doma nebo částečně v koncentrá
ku válku a první tři poválečná léta, jakož i puč a
první dobu komunistické vlády, dobře ví, že nikdy
by se Československo nebylo dostalo do sovětské
sféry a do kom unistického područí, kdyby to nebyla
zavinila vlastní politika dosti značné části národa,
vedené neb svedené jedinci jako byl např. Evžen
Loebl.
, Já osobně přeju dr. Loeblovi, že se mu podařilo
stejně jako jiným jeho druhům uniknout spárům
. mstivé partaje. Přeju mu to proto, že jsem doposud,
přes všechna zklamání, přes všechno utrpení způso
bené jím a jemu .podobnými, naplněna humanistic
kou . útrpností, jak jí rozuměl Masaryk. Nevěřím
však, že lituje svých minulých hříchů, jichž se do
pouštěl přímo či nepřímo ve vedoucím postavení
v komunistické straně, když po léta přihlížel řádění
svých soudruhů a kalvárii tisíců vězněných a mu
čených v žalářích a pracovních táborech, a dalších
• tisíců vegetujících v nesnesitelné atmosféře dikta
tury. Z této zodpovědnosti ho neosvobozuje ani' jeho
vlastní uvěznění.
Soudruh Loebl velm i dobře věděl, do čeho se
pouštěl v roce 1948. Tehdy také musel počítat se
všemi konsekvenoemi své partajní příslušností. Ne
omlouvá ho, naopak mu přitěžuje, jeho nadprůměr
né vzdělání. Ani ho neomlouvá jeho spolupráce s
Dubčekem při nepodařené fev. liberalizaci. Stejně
talk přišlo opožděně svítání v hlavách všech vedou
cích komunistů, a ť již předstírané či skutečné.
Neohápeme-li však dobře počínání Evžena Loebla, když se znenadání dovolává Masarykova huma
nismu, nerozuaníme-li dobře vedením universit, je 
jichž katedry vítají představitele nepřátelské ideo
logie, chápeme tím méně orgnizace druhu SVU, jež
si' kdysi vytýčily tak vznešené mety a ideály. Ne
ustále slyšíme nářek nad tím, jak nás opustily zá
padní demokracie, jak pro nás nebojují, a jiné vý
čitky okolnímu světu. Pojednou však organizace,
jež by se právem měla nazývat kulturní, vítá ve
. svém středu profesory a doktory, kteří mají na svě
domí, že společnost jako SVU se musela zakládat
v cizině. Quo vadíš, ŠVU?
Valerie Bílá, Toronto
OSLAVA V SANTIAGU
e
Taky musím napsat, co jsme tu provedli. Loni ně
kolik .'dní před 28. říjnem tady v Santiagu někdo
:. nechal rozházet a rozdal v akrajních oblastech San
tiaga letáky, že nějaká laboratoř potřebuje k vě
deckým pokusům kočky a psy “rasa nerozhoduje”
a že platí za kus od 10 do 20 Eo. Byla uvedena
přesná adresa i jméno laboratoře
(adresa byla
přesná: ruské velvyslanečtí'!). Dovedete si předsta
vit, jak: se Husáci tvářili, když tam začali chodit
lidi a každý měl v pytli kočku nebo psa a v ruce
leták s přesnou .adresou. Byla také uvedena hodina
od 3 do 5 odpoledne. Museli tam honem zesílit poli
cejní stráž a tak již na rozích, jakmile viděli ně
koho s pytlem nebo škatulí, tak ho hned hnali pryč.
Z vyslanectví nikdo ani nevystrčil nos a druhý den
tady byly ve všech novinách fotografie a články o
“velké oslavě na ruském velvyslanectví” , jakou při
pravili zdejší Č eši.. ,
W. N., Santiago

DOMOVA

Všem přátelům a známým, kteří se snažili
zmírnit náš bol svou účastí na pohřbu, květi
novými dary či projevy soustrasti k úmrtí
naší milované manželky a maminky
paní LUDMILY SUSTKOVÉ
vyslovujeme upřímné díky.
Luba a Jirka
Meibournev leden 1970

P LÁ N O V Á N Í N A 1970
(Pokračování se str. 3)
které logický vyústilo v
hnutí za jejich odstra
nění, bylo likvidováno
jediným necitelným a
násilným zásahem. Je
ponižující,
když lidé,
kteří dobře vědí, jak re
žim Novotného potlačo
val rozvoj ekonomické
Z L O B Í

VÁS

ho poznávání a zejména
realizaci všech nových
myšlenek a reformních
návrhů, se dnes snaží re
formátory činit od po
vědnými za hrozný h o 
spodářský stav, jen aby
ospravedlnil
mocensky
vynucený postup proti
nim . .

česky

150 Crown Street,
WOLLONGONG, NSW

HLEDAJÍ:

Kamarádi z vojny a Zemský ústř. výbor čsO L v
Austrálii hledají for. Jardu Kůrovce, který žil někde
pdblíž Port Lincoln, S. A. N echť se ozve na adr.:
Czechoslovak Ex-Servicemen’s League, 2/19 Haverbrack Ave., Malvern, Vic. 3144. — Dopisy v red. ma
jí: Oldřich Košek (z. Liberce), Milan Rychtárik (z
Trnavy) a pí. Anna Valentová (z Valaš. Klobou
ků). — Jan a M ílii Rychtařík, kteří bydleli před
20 lety v Teplicích-Šanově a Karel Schlossar z Pra
hy nechť se ozvou na adresu: Vojta Brodecký, F. 1,
6 Sydney Rd., Brunswick, Vic. 3056, tel. (Melbourne) 38-1543. — W illy Potiská ze Sokolovska v záp.
Čechách (později v Záp. Německu) hledá p. Teglasy z K ošic a p. Duška, řidiče autobusu z Vřezové,
okr. Sokolovo. Oba jsou nyní údajně v Austrálii. —
Dále se hledají Vladimír a Alena Ottovi se synkem
Jindřichem, kteří přijeli do Austr. 9. 11. 1969.
Zjistím e-li adresy hledaných, oznámíme jim , kdo
si na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

OČI?

Noste’ brýle od O P T Á !

j

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

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

W ardale Paintiňg Service
MAJITEL J. MELIH
55 W ahroonga Ave., N oble Park, V ic., 3174
telefon (po 6. hod. večer): 546-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
Malý oznamovatel
Přijmeme
HOSPODYNI
dobrou kuchařku, která
se dohovoří aspoň trochu
angl. nebo německy, do
dvoučlenné
domácnosti.
Velmi dobrý plat a pod
mínky, pěkný vlastní byt.
Všechno moderní vybave
ní. Tel. (M elb.): 52-5209.
HLEDÁM SEZNÁMENI
s paní (vdovou, rořv.)
35 - 40 let z Melbóume.
Mám výslovně zájem o
Češku nebo Slovenku.
Nab. na zn. “Austr. ob
chodník italského půvo
du” do HD.

STROJNfHO SAZEČE
přijmeme k plnému nebo
částečnému
zaměstnání
(3-4 hodiny denně) k
sazbě hlavně textů rus
kých, event. i jugosl., če
ských a polských. Dobré
■podmínky. O bližší infor
mace volejte (Melbourne) 62-4834.
PŘEKLADY
českých dokumentů do
angl. za rozumnou cenu
rychle pořídí
L. ULDRICH
39. Liverpool St., Geelong
Nth., Vic., registr, člen
Austr. sdružení překlada
telů.

prvotřídní dámské

Mluvíme

PŘÁTELÉ

Bolí Vás hlava?

“LUCYS FABRICS” ;
látky, konfekce,
šijeme šaty na míru

-9-

s t a v e b n íc h

pa rcel

Ať seVase peníze
o vánocích točí
Slýšte peníze zvonit — Vaše peníze. Právě když
je potřebujete slyšet — o vánocích. Na dárky,
na dovolenou, na všechny ty mimořádné výdaje.
A způsob, jak dostat. peníze dohromady, je
jednoduchý. Všechno je organizováno. Dejte
se do “ Veselého vánočního klubu’ ’ u ESScA
banky. Pak počátkem prosince dostanete šek a
budete mít spoustu času k tomu, abyste strávil
šťastné vánoce. Připojte se nyní v kterékoli
filiálce ES&A banky nebo agentuře
Ukládejte u ES& A ban k y.........
pro Merry Christmas Club

při hlavní silnici ve výletním místě
T A W O N G A

—

MT.

BEAU TY,

Victoria

Nádherný výhled. Zájem ci volejte číslo 61, Post O ffice
T A W O N G A mezi 9. a 10. hod. večer

Založena 1852
T H E E N G L ISH S C O T T IS H A N D
A U S T R A L IA N B A N K L IM IT E D
Ukládejte u ES&A
Šetřte na vánoce dnes

- 10 -

HLAS

DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

Mezinárodní hokejové federaci hrozí rozkol

Mistrovství světa v Kanadě nebude

26. 1. 1970
RAŠKŮV PÁD V INNSBRUCKU
Generální zkouškou lyžařských skokanů na světo
vé mistrovství ve Vysokých Tatrách byl 18. německo-rakouský skokanský turnaj “ ČTYŘ MŮSTKŮ” .
Olympijský přeborník Jiří Raška vyhrál sice dva
ze čtyř závodů (v Gmmi-sch-Partenkirchenu skočil
92,5 m a 92 m a v rakouském Bischofshofenu 104
m a 97,5 m ), -ale na olympijském můstku v Innsforucku měl pád -a to ho stálo absolutní prvenství v této
populární skokanské soutěži. Raška skočil v Innsibruclku (za velmi špatných podmínek) naplno —: 9?
metrů. Zraněný kotník mu však nedovoluje doko
nalý doskok a tak -na přechodu svil skok neudržel.
Ačkoli stylově (i s vítězstvími) byl na tom ze všech
účastníků nejlépe, obsadil v konečném pořadí až
čtvrté místo. Co se však nepodařilo v generálce, mů
že se podařit při mistrovství světa, samém. Jiří Raš
ka i další čs. skokani můstky ve Vysokých Tatrách
znají naslepo, a tak doufejme, že se to projevi l v
konečném efektu. Vítězem 18. ročníku německo-rakouského turnaje “4 můstků” se stal východoně
mecký reprezentant Heknut QueCk (nevyhrál ani je 
den závod), před Norem Bjemem Wirkolou (nejúspěšnější v Innsbrucku) a Rusem Napalkovem. (vy
hrál první závod -turnaje v Oberstdorfu).

H okejové mistrovství světa pro rok 1970 se m ělo konat v březnu v Montrealu a |ve Winnipegu,
kde reprezentační dres země kolébky ledního h ok eje mělo poprvé v: historii obléknout i 9 p rofe
sionálů, žádný z nich však nesměl hrát za mužstva prvé americko-kanadské profesionální ligy. K to
muto "revolučnímu kroku” se alespoň rozhodli funkcionáři mezinárodní hokejqvé federace na
svém loňském letním zasedání ve švýcarské M on taně, když 26 : 25 hlasům schválili návrh kanad
ského delegáta.
Místo- Kanady mělo být šestým účastníkem závě
A právě muž, který při rovnosti.hlasů, 25 25 roz
hodl o schválení předlohy, předseda federace Angli rečných bojů o titul-mistra světa v ledním hokeji
čan Aheanne, se zalekl útoků předsedy Mezinárod mužstvo USA, to však je solidární s Kanaďany a
ního olympijského -výboru Američana Avery Bruh- hřajé raději V Bé skupině (turnaj bude v Rumun
dage, že “tímto činem je ohrožen olympijský tur sku), kam pří posledním mistrovství světa sestou
naj r. 1972 v Sapporo” , i sovětských vyhrůžek, žé pilo, Šestým týmem bude tedy reprezentační celek
Může mít čs. kopaná v bojích světového šampio
nebudou proti profesionálům hrát, a na mimořád Polska, což je jistě další devalvace světového šam
nátu
větší smůlu? Už v kvalifikační skupině IX. mi
pionátu.
ném zasedání výkonného výboru této vrcholné svě
strovství světa museli Čechoslováci hrát třikrát s
tové organizace hokejistů dal ‘kanadským pořadate
Maďary a zvítězit nad nimi- na neutrální půdě v
lům na (krk provaz: -buď doma na světovém šam
Marseille, aby si vůbec zajistili letenky do Mexika.
pionátu nastoupíte bez profesionálů nébo se mistrov
A nyní při “rozlosování” (kterému předcházelo ne
ství -světa v Kanadě konat nebude. Kanadský dele
spravedlivé nasazení mužstev) se v Mexico-City k
gát Earl Dawson přišel -s kompromisním návrhem,
nim štěstěna obrátila úplně zády. Čs. fotbalové ná
pod-lé kterého by v Montrealu a ve Winnipegu Ka
Už snad tradičně hrála v období mezi vánočními rodní mužstvo musí totiž hrát na mistrovství svě
nada hrála s profesionály, ale turnaj !b y nebyl ofi
ta v guadal-ajarské skupině s obhájci titulu mistra
ciálním mistrovstvím světa, Československo podpo svátky a svátkem. “ Tří králů” většina čs. hokejo světa Angličany, s dvojnásobnými světovými, pře
rovalo tento návrh Kanaďanů, ale bezúspěšně, SSSR vých mužstev na zahraničních kluzištích. A nutno
borníky Brazilci a fotbalisty Rumunska. Něco horší
byl spolu s V. Německem neústupný. Earl Dawson říci, že se . střídavými úspěchy. Čs. národní mužstvo
ho je tedy už nemohlo potkat. Uvážíme-li, že z kaž
tedy prohlásil, že se Kanada, vzdává uspořádání bylo na zájezdu v Kanadě, junioři startovali na dé skupiny postupují do čtvrtfinále dva reprezen
-mistrovství světa, přestože už má výdaje na 400.000 III. evropském.šampionátu v Ženevě, oslabené muž tační týmy, není situace pro čs. fotbalisty nejrůžo
stvo čs. přeborníka Dukly Jihlavy (bez reprezentan
dolarů.
vější, je to vůbec nejtěžší vylosování, jaké kdy Če
Hokejovým mistrovstvím světa pro rok 1970 byla tů) hrálo na turnaji o Spenglerúv pohár ve švýcar skoslovensko na mistrovství světa mělo. A' tak. jen
ském
Davosu
a.
křížem
krážem
Evropou
putovaly
pak zno-vu pověřena švédská asociace. Kanada se
opakování “marseillského” výkonu s Maďary může
však mistrovství nezúčastní. Je roztrpčena nepocho i další čs. ligové týmy.
přivést Čechoslováky do společnosti světové elity.
.
Účelem
letošního
zájezdu
čs.
hokejistů
do
Kanady
pením Evropanů, zvláště “sovětských hokejových
Vylosování vypadá takto:
mělo
-být,"
aby
še-lépe
seznámili
s
podmínkami,
za
amatérů” (kteří celý rok -nedělají nic jiného než
1. skupina — Mexico-City: Mexiko, SSSR, Belgie a
jakých
se
bude
na
kanadských
kluzištích
v
Montrea
hrají hokej), a tak dokonce hrozí' velká roztržka
El Salvador
’ mezi Kanadou a Evro-pou. V Kanadě se už vyskytly lu a. Winnipegu bojovat, o světový primát v ledním II. — Puebla-Toluca: Itálie, Uruguay, Švédsko a
hokeji.
V
tomto
.duchu
proběhla
prvá
4
utkání
ČSR
hlasy, aby Ka-nada s USA -vytvořily svůj vlastní Se
Israel
veroamerický svaz a přerušily “hokejové styky” s —■Kanada. Čs. národní mužstvo po porážce ve Win- III. — Guadal-ajara: Anglie, Brazílie, ČSR a Ru
nipegu-,2
:(3
vyhrálo
zde
hned
48
hodin
nato
odvetu
nevděčnou Evropou.
munsko
3 : 2. V Torontu pak čs. hokejisté Kanaďany dekla
sovali 4 : 0 a ve čtvrtém vzájemném zápolení v Lon IV. — Leon: NSR, Peru, Bulharsko a .Maroko
Čs. fotbalové národní mužstvo zah-ajuje. mistrovPLACHÝ V USA
donu s nimi remizovali 2 : 2. Všude byla slyšet samá
V současné -době jediný čs. běžec světové třídy Jo- ch-vála na skvělou souhru čs. hokejistů, jakou prý v . s-tví světa 3. června střetnutím s- Brazílii, 6. června
zef Plachý je na svém druhém zájezdu v USA, kde Kanadě ještě neviděli. Poslední utkání ČSR — Ka I hraje s Rumunskem a 11. června se utká s Angli
absolvuje celý seriál závodů na lehkoatletických nada v O-ttawě bylo skutečně přátelské, hrálo se to čany. V případě, že by si Čechoslováci vybojovali
mítincích v hale. Premiéra se mu sice nevyvedla, tiž už ve stínu ženevskýc-h rozhodnutí a po reakci 2. místo ve skupině, “narazili” by ve čtvrtfinále, na
neboť k ní nastoupil -krátce po svém příletů do- Spo kanadských hokejových funkcionářů, že nemají na vítěze čtvrté'skupiny.
jených států, přesto -na -tzv. Všeamerických hrácn příště zájem- na startu evropských mužstev v Kana
Spengl erův pohár
v San Francisiku obsadil v běhu na 1.000 yd (časem dě, když hokejová Evropa se nedovedla za ne posta
Obhájci Spenglemva poháru, hokejisté jihlavské
2:08,5 min.), druhé místo. Závod vyhrál Améričan vit. Čs. reprezentanti prohráli v Ottawě s Kanaďa
Mark Winaenri-ed za 2:08,1 min. — Pak-však už ny 1: 2, hráli už bez zájmu a i .Kanaďanům bylo Dukly, měli ve finálovém zápase s mužstvem Lok.
přišla dvě vítězství za sebou. Napřed vyhrál Plachý vše jedno; zrovna .tak mohli zvítězit čs. hokejisté Moskva velkou smůlu. Prohráli nešťastně 1: 2,- když
v College Park v .americkém s-tátě Maryland 800 m Když zápas v Ottawě s Kanaďany skončil, měli jim rozhodčí neuznali zcela regulérní branku. Ta by
za 1:53,2 min., fc-dyž porazil předního amerického mnozí- hráči obou týmů v očích Slzy, Uvědomili si, bývala stačila k prvenství ve 43. ročníku této kdysi
pů-lkaře Torna Van Rudena o 0,2 ví. V Bostonu opa že spolu možná- léta hrát nebudou, neboť hrozí roz slavné hokejové soutěže. Lokomotiva Moskva totiž
hrála s finským výběrem nerozhodně .2 :2 , kdežto
koval pak Pla-chý svůj triumf z minulého roku. Byl tržka vé- stycích Kanada; — hokejová Evropa.
hokejisté Jihlavy vyhráli nad Finy 6 :1. Dukla Jih
nejrychlejším závodníkem na 1.000 yd, které zafoěh.
“ Stříbro” juniorů
lava porazila mužstvo západoněmeckého přeborníka
za 2:0:9,7 min.. Není nej menších pochyb o tom, že i
Vítězem 3. ročníku- evropského šampionátu hoke EV Fuessen 3 :(0 a HC Davos 7: 1. Konečná tabulka:
letošní start .na mítincích v amerických halách bu jových- juniorů -se v Ženevě stalo- mužstvo SSSR,
de pro Jozefa Plachého dobrou přípravou na letoš které ve finále- vynikající úrovně porazilo mladé 1. Lok. Moskva 7 bodů, 2. Jihlava 6 b., 3. Finsko, 4.
HC Davos (drůholigový HC Davos, posílený pěti
ní sezónu pod širým nebem.
naděje čs. ledního hokeje 5 :3. Sovětští hokejisté hráči Dukly Liberec, zvítězil nad EV Fuessen 4 : 3 ) ,
dovedli lépe využít oslabení Soupeře a to byl roz 5. EV Fuessen b. b.
“ ZLATÁ" REZKOVÁ SPORTOVKYNÍ ROKU
hodující činitel. Čs. juniorské národní mužstvo, ve
Grandtnerova nadílka juniorům SSSR
Teprve 12. ledna byl v Praze zveřejněn výsledek dené trenérem J. Hertlem, další čtyři zápasy vyhrá
Z dalších týmů čs. hokejové ligy si: na zahraničním
lo
(porazilo
Švýcarsko
Í2
:.2,
Finy
3-:
1,
Švédy
3
:
2
ankety “nej-le-pšího čs. sportovce roku” , které se i
turné vedlo nejlépe mužstvo . bratislavského Slova
tentokrát zúča-snili téměř všichni- čs. sportovní re •a -hokejisty NSR 5 : 2). a odvezlo, si, z e . Ženevý stří nu, které, i když hrálo -bez reprezentantů (Nedomandaktoři ■i -radioví a televizní komentátoři; Z ankety brné medaile. Pořadí: I. 'SSSR, 2. ČSR, 3. Švédsko, ský, Dzurilla, Haas a další byli s národním •muž
pro r. 1969 vyšla -vítězně olympijská přebornice ve 4. Finsko, 5. NSR, 6. Švýcarsko (sestupuje do B sku stvem v Kanadě), vyhrálo mimo jiné tradiční lauskoku vysokém, 191etá Miloslava Rezková, zlatnice, piny, na-hradí ho v . příští . sezóně vítěz “Béčka” sanský turnaj. V rozhodujícím střetnutí porazil Slo
z Prahy, která se 18. září stala v Aténách i mistryní Norsko).
van Bratislava juniorský výběr .SSSR (juniorský
Evropy, 'když v “rozsfcakování” -porazila sovětskou
mistr Evropy) 9 : 2. Nejlepším hráčem byl Grandtner,
ERIKA VÍTĚZÍ UŽ JAKO ERIK
skokanku Lazarevo-vou (obě zdolaly výš-ku 1,83 m
který vstřelil mužstvu SSSR půl tuctu branek..
Před necelými dvěma Erik se z toho tehdy ú—- Ruska Lazarevová jednou-, Rezková dvakrát).
'' I další dvě -místa v anketě patří držitelům medailí roky se příznivci lyžařské plně zhroutil. Erik však
HLAS DOMOVA
z IX. mistrovství Evropy v .lehké atle-ti-ce v Aténách. ho sportu na celém světě nepoložil lyže “na hře
Vychází
čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh.
Za Rezkovou na 2. místě je 271etá Jaroslava Jeh-lič- dověděli, že mistryně svě bík” , začal trénovat s
Adresa: Hlas domova,
rkavá, která se v Aténách postarala -o největší sen ta ve sjezdu z r. 1966 v předsevzetím, že se musí
zaci: vyhrála v holi úplného outsidera finálový běh čilském, Portillo Rakušan- v budoucnu prosadit i v
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
na 1.50-0 m v novém světovém rekordu za 4:10,7 ka Erika Schinnegrová kategorii mužů. . Zatím
Telefon: 42-5980
min. před favoritkami Italkou Pignio-vou a Ho-lan- není ve -skutečnosti žena,
svůj'
slib
plní.
Před
něko
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 5.-, jednotlivý
ďanfcou G-ommers-ovou. — Pak teprve přichází- v ale muž. Byl z toho v tá
výtisk 20 c.
anketě nejlepší muž:' púikař Jozef Plachý z Košic, boře lyžařů rozruch, me lika dn,y se postaral o
který v r. 1969 do-sáhl několika pozoruhodných úspě zinárodní lyžařská f ede ■ velké překvapení, když v PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
chů (v menkontinentáOním lehkoatletickém střetnuli race však Erikovi pone Krimml u Salzburku vy předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £stg. 2/10/-,
Amerika — Evropa ve Stuttgartu protrhl cílovou chala zlatou medaili, ne hrál 2. ročník memoriálu US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
pásku v -novém čs. rekordu na 800 m za 1:45,4 min. boť to -byl zvlášť tragic W-allacfca v obřím slalo kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.
ký případ. ‘ Erika, resp. mu v čase 1:45,9 min.
a na evropském šampionátu -v Aténách -byl druhý.

Hůře už to nešlo

Hráli Čechoslováci

s Kanadou naposledy ?

