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Čistka v československém školství je v plném proudu

Obnovuje se autorita leninismu
N e d o ro k a a d o dn ě, a le 'd o dvaceti d v o u roků a d o dne "obnovují” dnes
straničtí1 inkvisitoři au to ritu m arxism u - leninism u v československém škol
ství. Je jic h mluvčím je český m inistr školství H rb ek , který narýsoval
p lán p ro tireform ace n a aktivu akadem ických funkcionářů v Ptaze dne 26.
ún o ra 1970. P od le so u d ru h a H rb k a jenom "je d n o tn á socialistická škola . ..
vytváří p ředpoklady pro opravdovou dem okratizaci šk o lstv í. . . m á vyso
kou ideovost, usiluje, aby vychovala m ládež v přesvědčivé (? ) stoupence
socialism u’’. M etody "obnovitelů” jso u přesvědčivé jako jsou staré. Je po
chybné, jestli z m ládeže vychovají přesvědčivé socialisty typu pana H rbka.
Soudruh ministr při škol, je třeba bezodklad li pracovní pom ěr se
znává, že má se studen ně jmenovat nové discip všem i známými a expo
linární komise a postu novaným i podněcovateli
ty potíže:
"Mezi studenty - zej povat podle disciplinár a nositeli pravicově oportunistických antisocialiména na vysokých ško ního řádu.’’
Aby snad studentům stických a antisovětškých
lách - dosud působí nej
agresivnější protisociali- nebylo líto, že jenom tendencí, a to i s těmi,
stické, protistranieké a oni sami budou cejcho kteří se ták exponovali
váni, mluvil
ministr V m inulosti a nyní za
protisovětské živly.”
"Tito "jestřábi” -mají Hrbek i o profesorských ujali vyčkávací stanovi
sko.”
dosud drzou odvahu te sborech:
V šechny citáty jsou
"Novela
zákona
o
vy
rorizovat studenty na ko
ze
spolehlivého pram e
sokých
školách
a
novela
lejích, zejména funkcio
náře nového Svazu vyso zákoníku práce umožňu ne - z pražské Práce (26.
koškolského studentstva je, aby, rektoři, popř. dě 2. 7 0 ), která uveřejňuje
a Leninského svazu mla kani, urychleně rozváza ještě další doplněk k

osvětovým plánům m ini
sterstva školství:
"Současně bude urych
leně rozvázán pracovní j B a a ^ n n u a m B B a B H ^ n i m ^ n i
pom ěr se členy kateder
m arxism u - leninismu,
ROZDÍLNÁ MORÁLKA
kteří se zpronevěřili zá
Marcela Čechová
sadám m arxism u - leni
Ďozvěděli jsme se ve zprávách z domova o nové
nism u a proletářského
metodě, kterou si vymysleli naši rudí “osvobodite
internacionalism u. ’’
lé”, aby získali přízeň Obyvatelstva. Ve městech, v
Rudé právo .z 4. 3- 70 nichž jsou umístěny posádky, pořádají besedy •s
přináší hlubokomysLnou lidmi, na nichž je podáváno občerstvení zadarmo.
Každý návštěvník besedy odevzdá u vchodu do. ka
úvabu -o stavu učitelské sáren občanský průkaz. Když se vrací, najde v něm
ho sboru a studentstva obvykle složenou stokorunu pebo jiný dárek. Připo
míná to velice praxi nacistů, kteří po vpádů do re
a varuje profesory:

publiky na náměstích rozložili polní kuchyně a mí

"M ějm e na paměti, že rumilovně rozdávali do ešusů guláš. Jen tu stovku
je dostatek mladých lidí
se zdravým třídním zá
kladem , kteří potřebují
jen dostat příležitost fc.
osvědčení svých schop
ností, své lásky k socia
listické vlastí.”
(Pokračování

na sír. 2:

dých.”
Oslavy Rudé arm ády-osvoboditelky v ČSSR
"Elementy tohoto ty
pu je třeba ze všech vy
sokých škol a pracovišť
Jakou to [výtečnou školou přetvářky je dnešní život v Československu:
vyloučit. Je to úkol ře
ditelů a akademických Donedávna nejasná, rozpačitá om louvání srpnových událostí roku 1968 n ě 
funkcionářů
vysokých kolika málo stalinčíky přešla v otevřená:' prohlášení stranických i vládních

Družba s okupanty

Č T K : Zákonným opatřením předsednictva FS byla
zřízena medaile' "Za upevňování přátelství ve zbra
ni", která bude udělována čs. občanům-i příslušníkům
a útvarům armád Varšavského paktu, kteří se zvlášt
ní měrou podíléli na rozvoji a Upevňování přátelských
vztahů a na spolupráci při obraně zemi socialistic
kého tábora. Letošní výroči bude příležitostí k oceně
ní internacionální pomoci, kterou poskytly armády
pěti socialistických zemí naší republice v srpnu 1968.,

vůdců, že okupace Československa nebyla vůbec
okupací, jen přátelským gestem, za něž je třeba
projevit co nejhlasitěji dík.
Jak á sbírka patolízalských projevů uctivých slu
žebníků, kolik podobných článků, prohlášeni a
usnesení se objevilo jen k poctě okupační artaauv,
kolem D ne Rudé arm ády a nám ořnictva!
"D em onstrace neporu pást příležitost, aov pod
šitelného přátelství’’ kři nikl další, třeba i bez
ideologický
čí nápadný titulek R udé podstatný
ho práva, přetiskujícího výpad . .
s podlézavým kom entá
N edorozum ění ovšem
řem povídání moskevské nejsou, naopak. V ždyť
K rasnaje zvezdy o spo jinde je popis, jak če
lečném cvičení
sovět skoslovenský důstojník
ských’ á českosloven přijím á s dojetím dárek
ských vojsk.
pa pam átku od svého so
"V ím , že ti, kdo nám větského protějšku: ma
nep řejí nic dobrého, se lou hračku - tank s vý
jistě pokusí, jak tomu raznou sovětskou hvěz
bylo i po loňském cviče dou. T yto m iniaturní
ní, rozšířit pověsti o ja  tančíky rozdávají sovět
kýchsi
"nedorozum ě ští vojáci zřejm ě ve vel
ních ”
ve . vzájemných kém , aby taktně připom 
vztazích mezi sovětský něli "velkou pom oc.’7
mi a československými
Jin d e zase je zpráva
vojáky. Takový je už o "družbě” kopřivnické
ap arát nepřátelské pro T atry. Spoluprací koppagandy - nemůže pro (Pokračování na str. 2)
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"TÁHNI VÍC, DAJÍ MEDAILI!'

Poslední plenární zasedání Ú V KSČ jasně
ukázala na základě faktů, že vstup spojeneckých
vojsk na naše území byl projevem tříd n í soli
darity a spojenectví a byl n a m íře n .proti nepřál
tělům socialismu. Ž e záměry nepřátel nedosáh
ly úspěchu, na tom m ají podíl, dík pomoci, kte
ro u nám poskytly, ozbrojené síly spřátelených
socialistických států v čele se Sovětským sva
zem. V p rů b ěh u historicky velmi krátké doby
m ěli jsm e tedy znovu m ožnost se přesvědčit,
že v Sovětském svazu m ám e spojence, který v
těžkých chvílích života n áro d ů naší země byl a
je kdykoli připraven poskytnout nám všestran
nou bratrskou pomoc, a že nám ji také poskytl.
G enerálpom ěík K arel Rusov,
náčelník generálního štábu Čs. lidové arm ády

dávají Rusové navíc — zřejmě vzhledem ke zvýše
ným' životním nákladům.
Za první okupace ovšem každý věděl, co jsou na-,
cistě zač a že vzít od nich cokoliv je nemorální a
rovná se vlastizradě. Totéž dnes národ ví o Rusech
A jako se za první okupace našli kolaboranti; tak i
dnes budou lidé, kteří se půjdou do kasáren najíst.
Na tomto faktu není nic zarážejícího. Podivná je
spíš morálka, jíž své počínání omlouvají: “Všech
no. co tam dostaneme, je stejně naše, Rusáci nám
to ukradli. Lépe, když’to sníme my, než to nechat
jim.”
P ři takovém odůvodňováni se mi vždy vybavuje
vzpomínka na 8. březen 1968. Tento den je v ka
lendáři socialistické vlasti označován jako MDŽ —
Mezinárodní den žen, náhrada Svátků matek. Ofi
ciální oslava vypadá tradičně tak, že .několik set- za
sloužilých vybraných soudružek z celé republiky se
hodí do gala a je autokary dovezeno na Hrad. Zde,
po přezkoušení pravosti zvláštních jmenných archů,
jsou vpuštěny do slavnostních místností a u dveří
žovíálně vítány člěný předsednictva ÚV KSČ, mini
stry i samotným presidentem. Vstoje vyslechnou úí
vodní projevy1 a potom přijde zlatý hřeb programu;
pohoštění: Stoly se prohýbají pod tíží studených lat
hůdek. jižního ovoce á cukrovinek a soudružky pop
tají cpou do ručních kabelek banány, aby kus té
hradní slávy přinesly taky domů.
Jak jsem už uvedla, měla jsem čest účastnit se V
roli reportéra jednoho z hradních osmých březnů.shodou okolností toho, kdy president Antonín Novot
ný pěl svou labutí píseň. Bylo to těsně před tímj
než býl vytlačen z křesla a měl tehdy jeden ze svých
posledních veřejných projevů. A ačkoliv už tehdy!
noviny celkem zřetelně ukazovaly, kdo je- Antonín
Novotný, soudružky mu potřásaly dojaté pravicí,
rozplývaly se nad první, dámou republiky Božkou
Novotnou, smály se lehtivým vtipům ofatloustlého
ministra Plojhara a když bylo úplně po všem a sto?
Iy vymetené, jako stádo kobylek se vrhly i na květi
novou výzdoba: “Abychom měly kytičku na památ
ku!” Nejpíkaiitnější na věci ovšem je,, že sezpamý
účastnic' hradního MDŽ se příliš nemění: ténto rok'
se jistě nejedna z Novotného obdivovatelek srdečně
bavila s presidentem Svobodou.
Na tyto projevy národní morálky jsem myslela
minulý týden při návštěvě českého filmu režizérá
Formana “Hoří má panenko” , který dávali v Melbouroe v kině na Tooraku.- Viděli jsme jej už sice v
Praze, ale člověku neuškodí zopakovat si zážitky.
I šli jsme — a byli překvapeni. Scény a situace,
které nám dříve připadaly velmi humorné, jsme na
jednou uviděli v docela jiném, trapnějším světle.
Třeba scéna,. kdy návštěvnici bálů rozkradou ceny
v tombole a pořadatelstvo je vyzve, aby po zhasnu
tí hezky V anonymitě ukradené vrátili. Světlo se roz
svítí dřív, než očekával jediný poctivec, vracející
odcizenou tlačenku. Ostuda. A typicky česká) reakce
jeho kamarádů? “To je ale vůl, že t-o vracel!”
(Pokračování na straně 2)
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Autorita leninismu
(Pokračování se str. 1)

vést lidé, kteří se veřej
- Skoro to vypadá, ja n ě vyjad řu jí takto:
ko by až dosud někdo "O b h ajo b a a rozvoj
12 roku po
sovětské vědecké m arxisticko - le
invazi - tyto srdečné mi ninské teorie, ideologie
lovníky vlasti persekvo- m ezinárodní
dělnické
val. Rozhodně výrok o tříd y , je naší nejzáklad
profesorech m arxism u - nější povinností a nejleninism u, kteří se zpro-4 čestnější službou straně.”
nevěřili, je perla n ad
Podepsaní si snad za
perly.
slouží být jm enováni,
Citovaná Práce nás ta když se hlásí mezi "vě
k é zpravuje o starono decké pracovníky’’: dr.
vých regulích p ro p řije  S. Jaegerm an, dr. L. Batí studenta na vysoké keš.dr. J . Černý, d r. F.
školy. M inistr H rb e k Pecka, dr. M. Šolc, O.
je si vědom "obtížnosti V inklář.
objektivního zhodnocení
N a všech stupních čs.
znalostí a schopností u- školství jd e příslušném u
chazečů’’, pročež vyhla m inisterstvu o "urychle
šuje tyto "prozatím ní” né dokončení výběru ře
sm ěrnice:
ditelů, inspektorů a aka
V olný přístup n a vy demických funkcionářů
soké školy m ají m atu v úzké součinnosti s o r
ranti s vyznam enáním , gány strany příslušným i
absolventi s prům ěrem podle kádrové nom en
znám ek n ad dvojku, p o 
k u d obdrží na m atu rit
ním vysvědčení poznám 
ku
o
m im ořádných (Pokračováni se str. 1)
schopnostech v té či oné řivnických odborníků a
oblasti, a absolventi pří sovětských vojáků byl
pravného ročníku pro vyroben v T atře speciál
d ětí dělníků a rolníků ní velitelský terénní vůz,
(této sortě se meze ne který je možno rvchle
k lad o u ).
rozložit na prostorný a
N o rm áln í uchazeči se plně vybavený velitel
m usí p odrobit přijím ací ský stan o rozměrech
zkoužce písem né a "ú s t 6 x 4 m etry. S předáním
ním u pohovoru’’, který vozidla veliteli frenštátse bude točit kolem stu ské posádky bylo 7. břez
dentova "p ro filu ” .
na hodně slávy. T atra
M ějm e na mysli, že slíbila podarovat další
tyto "pohovory’’ budou velitele a sovětští vojáci

klatury” .
Podíle
konzervativní
zprávy londýnských T i
mes (11. 3. 70) bylo za
tím vyhozeno kolem de
víti set profesoru a věd
ců. Tim es jm enují p ro 
fesora K ladivu (který je
stále ještě členem ústřed 
ního výboru stra n y ),
profesora V áclava Čer
ného (světového odbor
níka n a rom ánskou lite
raturu) , profesory K ar
lovy university Fibicha a
MachoVce.
Z vysoké školy eko
nomické byl vypovězen
prof. Šilhán, který byl
zastupujícím prvním ta
jem níkem KSČ na mi
m ořádném
14. sjezdu
KSjČ v době, kdy D ubček byl držen v Moskvě.
V některých případech
jsou čistky prováděny

Rozdílná m orálka

jednoduše tak, že se ru 
ší jednotlivé katedry a
oddělení. N a filosofické
fakultě K arlovy univer
sity zbylo z 36 oborů je
nom sedm náct.
Z v lášť ostře se postu
puje proti akadem ikům
z Čs. akadem ie věd, Ú stavu pro filosofii a so
ciologii a samozřejmě
proti H istorickém u ústa
vu, který vydal po obsa
zení R udou arm ádou po
věstnou Č ernou knihu,
popisující přípravy in
vaze, zábor a reakci Če
choslováků na sovětskou
zradu.
Československým stu
dentům pak nezbývá ji
ná taktika než ta, která
se osvědčila za nacistic
ké okupace: být bdělí ja
ko jestřábi a tiší jako
holubice.
vm

Družba s okupanty

MUDr. (Praha) VO JTĚCH STEINER
oznamuje, že provádí lékařskou praxi
nyní na adrese
Fiat 11, 11 Baladava Kd., East St. Kilda, Vic.
Telefon: 52-6123
Ordinační hodiny: pondělí až pátek
od 4. hod. odp. do 8. hod. večerní
v sobotu od 9. do 12. hod. polední
V jiné době nebo o víkendech a svátcích
dle předchozího ujednání.

V ÍT E, ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z AUSTRÁLIE D O VIDN É A ZPÉT
ve skupinách (Affinity groups) již za
£ 864.70
Podrobné

informace

ochotně sdělí

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

slíbili brigádnickou p rá 
ci v závodě.
Jinou velkorysou druž
bu poznali čtenáři Ru
dého práva, které dalo
výrazné umístění dopisu
jakéhosi O. Krále, p ře d 
sedy J Z D v Písečné u
Šum perka. T en se sezná
mil "n a přátelské bese
dě’’ s velitelem sovětské
posádky, slovo dalo slo
vo a "stačilo zvednout te
lefon, spojit se s velite
lem a oznámit, kolik
pracovníků kde je toho
či jiného dne zapotřebí
a během jedné hodiny
byl požadavek splněn” .
D íky této pomoci prý
byl loni sesbírán veške
rý kámen z polí, rudoarm ějci vykládali vagó
ny s hnojivý a "ochotně
pracovali, kde jsme po
třebovali’’.
"Poděkování zaslouží
za pomoc také velitel a
jeho zástupce v posádce
O lom ouc” ,
píše dále
předseda J Z D . "M arn ě
jsme totiž sháněli sou
částku do skříně k rý
padlu. O sobní návštěva
v dílnách Šáhy na Slo
vensku byla zbytečná.
Zkoušeli jsme štěstí u
Zem ědělských staveb v
Šum perku, ale tam zase
zjistili, že jsem "kolabo
ra n t’’, a paní z úseku zá
sobování
odm ítla
se
m nou dál jednat.
Po
krátké, ale tvrdé diskusi
jsem raději "vlastenec
k o u ” m ístnost opustil a
šel jsem znovu za svý
mi přáteli . . .”
A ovšem, jako vždy,
Rudá arm áda pom ohla,

součástku k rýpadlu d o 
dala. Lze jen dost spo
lehlivě předpokládat, že
ta "paní z úseku zásobo
vání’’ už na svém místě
neni.
Po vlastech českoslo
venských se konala shro
m áždění lidu a arm ády,
ne ovšem srocení podob
ná těm srpnovým před
p ů ldruhým rokem, kdy
lid podlehl propagandě
domácích oportunistů a
zahraniční reakce, ale
srocení k oslavě Rudé
arm ády, "která vždy po
může” . Nejfvětší potíachy byly v Praze, v Ml.

Boleslavi,

v

(Pokračováni se strany 1)
Tato slova ovšem nebyla přeložena do angličtiny
a uvedena v titulcích dialogu. Bylo by to také zby
tečné, protože Australané by tomuto druhu humoru,
který nastavuje zrcadlo, stejně neporozuměli. Je
jich životní zkušenosti a jejich měřítka jsou zcela
jiná než naše. Naprosto ovšem nechci říci, že český
národ je zkaženější než národy západní. V Austrálii
například by film Hoří má panenko nemohl vznik
nout prostě proto, že věrně odráží náš specificky
národní způsob uvažování a jednání, způsob, který
vyvěrá z životních podmínek našeho národa. Vzpo
mínám si, že mne tenkrát stálo velké sebepřemáhání, abych si také nevzala z Hradů “na památku”
jednu z těch nádherných růží nebo hyacintů. A je
mi jasné, že nám dá ještě dost práce, než si všich
ni plně uvědomíme rozdíly mezi morálkou demokra
cie a pseudomorálkou komunismu.
( Kritika filmu "Hoří má panenko" je na str. 7)

B Ř EZEN JE MĚSÍC
ČERVEN ÉH O
K Ř ÍŽ E
J E TO MĚSÍC, KDY ČER V EN Ý KŘÍŽ PŘICHÁZÍ
S ŽÁDOSTÍ O VAŠI PODPORU

“Letos potřebujem e $ 575.000, aby Červený
kříž m ohl plnit všechny úkoly, které m á” , řekl
•předseda výboru Červeného kříže, který sbírku
organizuje a dodal: "Jsem si jíst, že většina z
Vás zná práci Červeného kříže a že m nohým
z Vás už Červený kříž nějak pom ohl — ať už
zde nebo .ve Vaší vlasti. Prosím proto, abyste
Červeném u kříži finančně pom ohli, kolik jen
m ůžete.’’

Pokud jste nepřispěl do hromadné sbírky, která
se prováděla v neděli 15. března, prosíme, abyste
laskavě zaslal svůj dar na:

The Appeals Department,
RED CROSS SOCIETY Vic. Div.
122 Flinders St., Melbourne, 3000
Dary v částce $ 2 a více jsou v daňových při
znáních odčitatelné od příjmů.

Provádíme veškeré práce optieké
přem i, rychle a za levné ceny

Bratislavě

a Olom ouci, kde vzdá
vala hold Čs. lidová a r
m áda a kterých se zú
častnili zástupci sovět
ských posádek a kdekdo
z vedení KSČ, odborů,
satelitních straniček atd.
až po zástupce pěstitelů
drobného zvířectva.
N a m noha místech se
konali a konají místní
obdoby velké družby,
sam ozřejm ě na přání li
du. T ak třeba v o d b o r
ném učilišti Z brojovky
v Brně připravili dojem 
né přivítání 40členné
delegaci S třední skupiny
vojsk Sovětské arm ád v.
"M ilé hosty’’ pozvali
mezi sebe tam ní učni a
noviny popisovaly druž
nou zábavu a přátelský
duch, který vládl při set
kání. Jen se neříká nic
o tom, zda se hostitelé
omluvili, že právě m ladí
lidé v Brně projevili ješ
tě o 1. výročí srpna pra
málo pochopení pro o

573 Hampton St.
Hampton, Vic.

Telefon S8-5756.

M. CHRPA
Optical Service
svobozovací úlohu sově
tů.
T o je jen několik n a
mátkových ukázek, jak
se režim snaží propago
vat družbu s okupanty.
Co si o "družbě” lidé
dom a myslí, na tom ne
záleží. V eřejně musí ří
kat to, co ;e od nich
očekáváno.
-svět-

Děkujeme

za zaslání zajímavých
Výstřižků, zpráv, upozor
nění. Práci nám velmi
usnadňují.
HD
STROJNÍHO SAZEČE

který by mohl sázet texty
hlavně ruské
(někdy
event. i jugosl., české ne
bo polské),
přijmeme
ihned k plnému zaměst
Sdělte nám laskavě
nání nebo vedlejšímu (3
adresy českých a sloven až 4 hod. denně). Dobré
ských přátel, kterým by- podmínky. 0 bližší infor
chjbm mohli zaslat, zdarma mace volejte (Melbourne)
62-4834,
po hodinách:
ukázková čísla
89-9166.
Hlasu domova

23. 3 . 1970
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

rozvedkou,
— Zprávy některých agen slovenskou
tur o prudké roztržce vl steré předával důvěrné
sovětském politbyru, o zprávy, ktere se dozvěděl
oběžníku Suslova, v němž jako člen britského parla
je kritizován Brežněv a mentu. Připravovala tedy
Kosygin atd., se rychle pro veřejnost protiváhu
rozšířily po Českosloven špionážní aféry W. J.
sku a vyvolaly u mnoha Owena.
lidí silně přehnané nadě — Rudé právo uveřejnilo
je. Potvrzuje to jen dří 7. března dlouhý komen
vější zprávy o všeobecně tá ř k odsouzení spisova
špatné náladě lidí .doma, tele a novináře Otty Fi
k te ří. se zoufale chytají lipa z Ostravy na 18 mě
každé zprávy, která by síců vězeni pro “podvra
dle jejich názoru mohla cení republiky” . Nejzají
znamenat změnu režimu mavější z komentáře jsou
citáty z mnoha soukro
i v Československu.
— Teprve 13. března bylo mých dopisů O. Filipa,
oficielně oznámeno, že byl které psal v minulých
vyloučen z KSČ bývalý dvou letech přátelům do
ministr vnitra generál Jo ciziny a citáty z odpově
dí, které z ciziny dostá
sef Pavel.
— Husák, Štrougal, Bil’ak val. Bez okolků je tedy
a Hůla vykonali dvouden přiznáno, že byla všechna
ní “přátelskou návštěvu” Filipova korespondence s
Východního Německa, při cizinou tajně sledována.
-níž si prohlédli lipský ve — Novým ředitelem stu
letrh a měli porady s před dia hraných filmů na bra
tislavské Kolibě byl jme
staviteli NDR.
— Loni vzniklo v Čechách nován filmový režisér VI.
a na Moravě 6i500 požá Bahna.
rů, při nichž zahynulo 88 — Vyvrcholením oslav Me
a zraněno bylo 645 osob. zinárodníhó dne žen. bylo
Hmotné škody přesahují slavnostní shromáždění na
482 miliónů Kčs. Je to po Pražském hradě dne 5.
března, Kde se sešlo na
válečný rekord.
— V jihovýchodní části 800 delegátek čs. žen, ke
města Jindřichova Hrad kterým promluvil presi
ce se buduje nové sídliš dent republiky L. Svobo
tě na rozloze 18 ha, které da, a další představitelé
ponese jméno V. I. Leni veřejného života s nimi
“setrvali v přátelském
na.
— Plenární zasedání ú- rozhovoru” .
středního výboru českého — Novým velvyslancem
odborového svazu pracov v Libyjské arabské repub
níků
školství a vědy lice byl jmenován JUDr.
schválilo rezignaci tří Zdeněk Johánek.
členů ze zdravotních dů — Po těžkém úrazu po
vodů. jakož i rezignaci pádu ve Vráži u Berouna
dalších osmi členů a roz zemřela národní umělky
hodlo o odvolání čtyř čle ně M arta Krásová.
nů z funkcí v ústředních — Bratislavská Tatra re
orgánech svazu. Takto vue byla mimořádně po
prakticky zcela změněné pulární, protože si stále
vedení odborového svazu ještě dovolila vtipně kri
přijalo usnesení, v němž tizovat režim. Slovenské
ukládá všem svazovým ministerstvo kultury pro
orgánům a funkcionářům to její činnost jednoduše
“vést důsledný ideový boj zakázalo. V odůvodnění
s nositeli oportunistických praví: “K tomuto rozhod
názorů” .
nutí dospělo na základě
— Dne 7. března zemřel nízké a neustále se snižu
náhle dr. Valtr Feldstein, jící umělecké úrovně a zá
spisovatel, překladatel z važných obsahvých nedo
němčiny, profesor FÁMU statků v programové čin
a dříve vedoucí umělec nosti divadla.”
kého programu čs. tele — Sovětské velvyslanectví
vize.
y Praze uspořádalo 24. 2.
— Počátkem tohoto měsí večer na počest signatářů
ce napadlo v celém státě “dopisu 99” zaměstnanců
tolik sněhu, že způsobil Pragovky a členů jejich
kalamitu v .silniční i že rodin, který vyvolal v ro
lezniční dopravě, zhoršil ce 1968 v Československu
. zásobování, zavinil polo bouře nevole. Večera se
zúčastnili též BiTak, Piimy v lesích atd.
— Předseda loutkové ler,_ Kapek, Indra, ÍPene a
Strany slovenské obrody ^další výtečníci.
Jozef Mjartan dostal k — Dosazená komise jiho
sedmdesátee Sád repdHi moravského krajského vý
ky, který mu předal před boru “Svazu českých no
seda Slovenské národní vinářů pro přípravu kraj
rady O. Klokoč.
ské konference” schváli
— V posledních dvou m ě la vyloučení Ludvíka Ma
sících bylo nápadně, že jera, dr. Jiřího Vondráč
čs. sdělovací prostředky ka, bývalého šéfredakto
uváděly nejčastěji brit ra brněnské Rovnosti dr.
ské rozvědky, které prý Bohumila Marčáka, Bo
působí proti Českosloven humila Pospíšila, Lubo
sku. Vysvětlilo se to, až m íra Selingera a Jiřího
když začalo ve V. Britá šigutu z členství ve SČN.
nii soudní přelíčení s brit — Ve Vídni zemřel ve vě
ským Tabouristickým po ku 87 let český dramatic
slancem Wiliamem James ký pěvec, překladatel, re
Ówenem. Hraba věděla, žisér a skladatel Pavel
že byl Owen 14. ledna tr. Ludikar a v Praze dlouho
zatčen a připravovala se letá členka Divadla na
na to, že prozradí své Vinohradech Světla Svošpionážní spojení s česko zilová - Votrubová ve vě-
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Ú koly uměleckých rad

Anatomie ticha v ČSSR

ku 63 let.
— O rozsahu čistek na
V m inulých dnech se konal v pražské V iole večer M iroslava H o lu b a po d
okresních a místních ná
rodních výborech svědčí názvem "A natom ie ticha” , ja k je také nazvána jedna .z H olubových básní.
tato zpráva z jednoho kra J e to přiléhavý název k dnešním pom ěrům v celém Československu. T icho
je: “Koncem ledna bylo dnes křičí nejpronikavěji především na k u lturní fro n tě a jeh o rozbor a výř
zproštěno funkcí nebo re
zignovalo v Severomorav -klad je jednoznačný: představuje poslední u rp u tn o u obranů českošloverfském kraji 531 a nově ských um ělců a vědců p ře d režimem.
■;
zvoleno bylo 100 poslanců.
P ro ti m lčení úžasné vují tvůrčí svazy, které mlčením: v um ěleckých
Předpokládá se ještě od
chod dalších poslanců a většiny těch, ■kteří něco dosud odolaly (s výjim-. radách m inisterstva k u l
volba nových 649 je při znam enají v českosloven kou Svazu skladatelů) tury. „jsou ..tito. "tvůrci” :
pravena.” ' (Práce 26. 2. ské kultuře, je režim za ministrovým svodům i n árodní umělci J. Brožja
70).
.
J . K rom bholc, zaslouži
tím bezmocný, . i když hrozbám-.
— Prvním náměstkem ge
lý umělec J. P auer a dá
zkouší
střídavě
..hrozby
i.
D
ne
13.
března,,
tr.
onerálního
prokurátora
známil
p ro to ‘ m inistr le J. Páíeníček, A dbíf
ČSSR dr. Feješe byl jme sliby.
nován dr. J. Krupauer a
Vítězslav
T ýká se to především Brůžek konsékvence: ne Z ábranský,
hlavním vojenským pro českých zemí.. N a Slo poslušným tvůrčím sva 'V ejražk a,'- Jiří D o h n al,
kurátorem plk. dr. Z. Kievensku není zatím střet zům se zastavují od ’ 1. Jiří Něm eček, František
sewetter.
— česká rada odborových n u tí režimu s intelektuá dubna -tr. všechny státní Jirouděk, "Richárd W iešsvazů “přijala rezignaci” ly tak vyhraněno, i když subvence a jejich m aje ner, ""R ichard- Axm ap.
členů pléna inž. K. Kut- i tam chybějí mezi sou tek, bude nadále spravo P řý ještě" "“ř á d á dalších’’
heila a Vlád. Růži, ná
hradníka pléna Č. Sábla putníky význačnější spi vat m inisterstvo kultury. - avšak to už'itiúsejí Být
a odvolala ze všech funk sovatelé, film oví uměl- T ýká se to především "um ělci” n a okresní ;ucí místopředsedu ČROS J. . ci, architekti atd.
Svazu českých spisovate róvňiý neátojM j za ; jm e
ftečínského.
‘ : ■:
V Čechách a ha M o  lů, kterém u sé odebírá ‘ nování. *'’■
—^Moskvě a Husákovu
vydavatelství
Českoslo
r
a
v
ě
se
snaží
zlomit
paO m ělecke rady dosta
režimu je třeba přiznat,
že se starají o zábavu pro sivní resistenci čs, um ěl venský .spisovatel,.i rek-, ly; do vínku velké úkoly.
“pana presidenta”. L. ců a vědců m inistr kul reační dům spisovatelů M ají n ejen navrhovat,
Svoboda přijel nedávno tury Brůžek, který Zd v Dobříši. D isponování
co se -má tisknout, hrát,
ze Středního východu a
už zase “přijal pozváni tím účelem hraje na. fondy m m íste rsť v a k u l výš ta vb vat a stavět, kám
předsedy presidia Velkého všechny struny, vládního tury přechází . okamžitě m ají jít -fondyv ale- i za
lidového churalu Mongol- j[ aparátu. V olá po "plné na umělecké rady, které bránit v pokračování do
ské
lidové
republiky ií angažovanosti n a kultur- še vytvořily pří m inister
"jednostranné
Džamsrangína Sambu k ;, ní frontě” , po nutnosti stvu z řá d k o la b o ra n tů .'■ savadní
přátelské návštěvě Mon- !
orientace naší kultůry
. A bychom si- uvědomí-..
golska”. Návštěva se má ;; "překonat negativní tensm ěrem n a Z á p a d ’’, ma
uskutečnit koncem tm.
| dence, které se. na k u l li dosavadní nezdar n á
— český odborový svaz tu rn í politice dosud ob mluv m inistra Brůžka, jí i "hodnocením spole
pracovníků textilního, o- jev u jí’’, po přiznání m i
čenského,-.-.,vlivu umělec
jm enujm e ši: tu .h rstku,.1
děvního a kožedělného
kých děl pom áhat vytvá
průmyslu organizuje vel nulých "om ylů” a odvo s níž „se režim vychloukou sbírku na opětné vy lání "chybných úsnese- , b á , z e přešla -na1.jeho řet optim álnější podm ín
budování textilního kom í ní z m inulých dvou le ť ” ‘s tranu,' ze odm ítla zůstat ky pro socialistickou a
. ' ,
binátu v Nam-dinhu v Se '. - vse
zatím Dez pozoru n a frontě, kterou tvoří společenskou angažova
verním Vietnamu. Svaz
nost umělecké tvorby” .
sám věnoval hned 100.000 hodného. úspěchu. Jeho několik tisíc těch, .kteří
(Pokračování na str. 9)
Kčs.
i největší oposici předsta se
brání
pohrdíiyým

Doprava musí doleva
M ezi zam ěstnanci D opravních podniků m ě
sta P lzně byla p ře d djvěma lety velká většina
p ro to, aby se brala vážně tehdy "objevená”
zásada, že odbory nem ají být jen prodlouženou
ru k o u kom unistické strany, že m ají d ělat vlastní
odborářskou politiku, že m ají především h ájit
zájm y svých členů. Totiž pro to byla tehdy vět
šina sn ad ve všech podnicích v republice, ale
plzeňští dopraváci byli mezi těmi, kteří n epři
jím ali uvolnění v "Československém ja ru ’’ jen
trp n ě. T a k došlo v Plzni k několika rušným
schůzím , n a nichž byli vedoucí závodního vý
bo ru R O H žádáni o vysvětlení jejich dosavad
n í činnosti a kritizováni, když se nedokázali
ospraivedlnit z různých jednání, která se v mi
nulosti d ěla bez o h ledu n a zájm y členů: V červ
n u 1968 došlo ke svobodným volbám, p ři nichž
dřívější funkcionáři u drtivé většiny propadli.
P ro ti nim hlasovala i většina členů KSČ.
N ebyly naprosto žádné pochyby o tom, že
funkcionáři, kteří dostali tehdy důvěru členů,
b u d o u nyní ze svých funkcí odstraněni. Je jeri
zajím avé, jakým způsobem se to děje. K jejich
odstranění byla ovšem použita "fak ta’’ —-fak
ta, jak je vidí plzeňská P ravda (27. 2 .).
D ovídám e se, iže v D opravních podnicích m ě
sta P lzně se utvořila začátkem března 1968 sku
pina, k terá "sam ozvaně chtěla udávat směr p o 
litické činnosti” , která usilovala o rozbití odbo
rové jednoty, o "zdiskreditování KSČ a její ve
doucí úlohy ve společnosti” . H lavních "d e fo r

maci” se prý dopouštěla tím, že razila heslo:
"Jsm e s Dubčekem , za akčním program em , ále
bez K SČ ” .
Členové spiklenecké skupiny ' si prý dokonce
v březnu 19.68 dovolili scházet se ná různých m í
stech. a kout plány na vytvoření přípravného
výboru pro sam ostatnou federaci zam ěstnanců
městské dopravy.
.i
V podniku prý .vytvořili tito "sam ozvanci”
nezdravou atm osféru a násilně zavřeh kancelář
závodního výboru R O H a vydávali a rozesílali
do dopravních podniků po celé republice výzvy
a letákyj které nebyly schváleny kom unistickou
stranou. P odařilo se jim prý dosáhnout toho,
že nebyli ívoleni zá fu n k c io n á ře . lid é -je n proto,
že byli členy KSČ. N ejzábavnější je, když si
kom unisté stěžují, že se volby do nového výbo
rů v červnu 1968 konaly "v naprosto nedem ok
ratické atm osféře” a že "byly oviivňóvány” .
Je d n o u ze snah nového výboru prý dokonce
bylo, rozpuštěni jednotký Lidových “milicí y p o d 
niku . . . N a závěr citujem e:
"T ito lidé nepochopili árii po dubnu 1969
kurs- straný, nechtěli změnit své p.OstQje, posta
vit se sebekriticky k v la s tn í. činnosti, přiznat
omyly. Protože většina závodního výboru R O H
ještě na sklonku loňského ro k u ?se nechtěla smí
řit s porážkou a dále dezorientovala kolektiv
podniku, vyšší odborový orgán 7 N R O H roz
pustil a ustavil nový přípravný výbor.’’
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NAVŠTIVTE
PALM SPRINGS V KALIFORNII
oblíbené místo amerických presidentů a nejvýznačnějších osobností
všech povolání. Teplé, suché a osvěžující podnebí tu umožňuje
skvělou rekreaci.
Ná bezvětrném jižním konci Palm Springs, na silnici 111, chráněna
9,000 stop vysokým pohořím San Jacinto je vybudována

Palm Springs TraveLodge
odkud je jen několik minut do živé obchodní části tohoto světozná
mého výletního střediska u p ro střed pouště. Je n chvíle jízdy dělí
TraveLodge od 2 J míle dlouhé visuté elektrické dráhy, která vás
dopraví osmi různými klimatickými zónami: z podnebí slunné m e
xické vesnice až po takové, jaké je obvyklé v studených kanadských
lesích.
Palm Springs TraveLodge má 160 luxusně zařízených pokojů, dva
ohřívané plavecké basény, zvláštní therapeutidký basén s vřící vo
dou, různá hřiště atd.
Ceny jsou mírné a letní sazby zvláště snížené

Palm Springs TraveLodge
333 EAST PALM CANYON DRIVE (Highway 111, Junction of East
and South Palm Canyon Drives), CALIFORNIA, USA.
Telefon: (714) 327-1211-5
Těšíme se. že budete brzy našimi hosty.
Manželé Filípkovi

DOMOVA

23. 3. 1970

O n o v ů hierarchiu
amerických potrieb
Peter Račkovský
Minister národnej obrany Spojených štátov Malvín Laird požiadal kong
res o zmocnenie vybudovat’ tretie obranné pásmo proti balistickým střelám,
Zavdal tým příčinu k ďalšej debate na téma, čo sú americké naliehavé
potřeby a aká je ich hierarchia.
Tradičné potřeby národnej obrany prichádzajú v pořadníku naliehavostí
na prvé miesto. Nielen v Spojených štátoch, vari všade na svete.
Vojenský rozpočet však plní v podstatě pasívnu funkciu, v normálnom
čase slúži na preventřvne zariádenia a opatrenia, ktorých účelnost’ sa nemu
sí nikdy uplatnit’ — iba právě v prevencii, a ktoré rychle strácajú svoju
použitelnost’ a preto sa musia nahradit’ ešte nákladnějšími.
K ritici vysokých výdaykov na n áro d n ú obranu uvádzajú do p ro 
tivy potřebu upadajúcich populačných centier, poukazuj ú na enorm né výdavky, ktoré
si vyžiada hoj proti stúpajúcej
zločinnosti
a
ďalšie, čo třeba na realizáciu nových, nutných
sociálnych program ov.
Osvětoví pracovníci sa
dožadujú váčších prídelov z federálnej poklad
nice na zlepšenie škol
stva. G uvernéři jed n o tli
vých štátov a predstavitelia amerických miest
sa d o m áhajú zvýšených
položiek, pretože správa
miest a štátov vyžaduje

Afrika a USA
Dušan Lehotský, New York
Po náyrate do Washingtonu minister zahraní čia William Rogers podal správu prezidentovi Ni
xonovi o svojej ceste po Afrike. Z Bieleho domu vydali správu, že prezident připravuje vyhlaseníe o americkej politike na africkom kontinente s prihliadnutim k skusenostiam, ktoré minister Rogers získal za štrnástdnového pobytu v Afrike.
Tieto skusenosti minister Rogers oceňuje velmi vysoko. Hovoří, že to, čo videi a čo sa dozvěděl
v rozhovoroch s predstasvitelmi desiatich afric kých štátov, by nebol mohol získat nijakým iným
spósobom.
Minister Rogers bol v Afrike před desiatimi rokmi vo funkcii ministra spravedlnosti vo vládě pre
zidenta- Eisenhovera. A tak mohol porovnávat’, čo za
uplynulých desať rokov Afrika dosiahla, v akom
smere pokročila. Upozornil hlavně na dve skuteč
nosti: na pokrok, ktorý sa dosiahol na poli výchovy
a odborného školenia mladého afrického pokolenia
a potom na kvalitu nových l’udi, čo sa za desať
rokov dostali do čela africkej politiky.
Minister Rogers povedal doslova: Všade bez vý
nimky stretol som veducich činitel’ov afrických kra
jin, ktori uvažuju ekonomicky a správné sa divajú
na dalšíe možnosti hospodářského rozvoja svojho

M EZINÁRODNÍ SŇATKOVÁ
KANCELÁŘ TORONTO
. Přejete si navázat známost pro pozdější sňatek v
Kanadě, USA, Austrálii, Jižní Americe neb
Evropě?
Všichni naši zájemci obého pohlaví jsou v dobrém
a váženém postavení a přejí si šťastný sňatek.
Kaše zprostředkování je rychlé, diskrétní a
úspěšné. Obraťte se s důvěrou na:
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kontinentu. Uvedomuju si, ze k tomu třeba pravé tak
regionálnej spolupráce medzi africkými štatmi a kapitalovej pomoci poskytnutej prostrednictvom medzinárodných finančných ústavov ako aj investicii
súkromného kapitálu.
Minister Rogers všade zdóraznoval vyznám regíonálnej spolupráce, ktorú Amerika vždy doporučovala
africkým národom a viděla v nej do istej miery ná
hradu za zahraničnu hospodársku pomoc.
Africkí předáci v rozhovorech s americkým hostom
prichádzali hlavně s troma problémami: s obavami
o bezpečnost a nezávislost svojich krajin, s nárokmi
na zvýšenie zahraničnej pomoci pre urýchlenie roz
voja svojho hospodárstva a konečne so šťažnosťami na rasovu a diskriminačnú politiku režimov bielej menšiny v Južnej Afrike. Minister Rogers dal
odpoved na to vo zmysle novej Nixonovej zahranič
nej politiky. Africkí předáci sa tak dozvěděli z po
volaných úst, na čom sú a co možu od Spojených
štátov očakávať.
Pokial sa týká problémov bezpečnosti a nezávi
slosti afrických krajin minister Rogers zdóraznil,
že Amerika sa nechce zaangažovať na africkom kon
tinente do studenej vojny, že nechce v nijakom sme
re intervenovat’ do vnútorných záležitostí afrických
štátov. Americká vláda přiznává africkým narodom
právo riešit svoje problémy nezávisle na americ
kých zaujmoch. Africká obrana proti rozvratu a
vmešovaniu sa cudzích sil do afrických záležitostí
je právě tak prvořadou starosťou afrických štátov
ako je ich prvořadou povinnosťou starat’ sa o svoj
hospodářsky a sociálny rozvoj. Len vtedy, keď ta
ké vonkajšie ohroženie by znamenalo aj poškodenie amerických záujmov, je Amerika ochotna svojim
priatelom v Afrike pomáhat’. Ale minister Rogers

stále vyššie a vyššie ná
klady.
V šetky tieto žiadosti
sa sústreď ujú v kongre
se, dorážajú naň. K ong
res, afco sa zdá, sa dnes
stává citlivějším k d o 
mácím potřebám , s m en
ším záujm om o medzinárodné závazky.
V ládni činitelía m ajú
však tiež záujem , aby sa
našla správná m iera a
správné poradie americ-.
kých národných potrieb.
N ixonova vláda kladie
tu prim árný doraz na
zvládnutie inflácie. V
rámci tohoto úsilía vlá
da znížilá podstatné roz
počet n a obranu S poje
ných štátov - n a najnižšiu úroveň za posledných dvadsať rokov. N o
i tak to n a budúci ros.
představuje 71 m iliard a
800 m iliónov dolárov,
číže 38% yšetkých roz
počtových výdajo.v federálnej vlády.
'Nixonov rozpočet vychádza zo snahy po íepšom vyvážení
náro d 
ných potrieb, navrhujú c zvýšené příděly na
tzv. "1’udské zdroje’’ n a výchovu, n a zdravot
nictvo, n a kontrolu a regeneráciu životného prostredia. Tieto výdavky.
p red stavujú
dovedná
41% rozpočtu.
Leňže keď kongres
výdavky n a výchovu,
zdravotnictvo a sociálně
zariadenie nedávno zvý
šil proti vládnem u n á 
vrhu, prezident pdhíasovanú osnovu
vetoval,
pretože
rozhodnutie

kongresu p o d l’a něho by
podpořilo infláciu.
Z ápas medzi vojakm i
a nevojakm i o podiel na
federálnych
prídeloch
považujú m nohí národo
hospodáři za absurdný,
najm a preto, že sa v
ňom vychádza z relativ
n é nem ěnných pom ěr
ných čísiel, - totiž z re
lativné fixného percenta
vo .vzťahu k národném u
p roduktu. Toto
číslo
představuje vo výdavkoch n a n áro d n ú obra
nu 9%. A nech je už
národný p ro d u k t akokolrvek vysoký, toto je
vraj najváčší paradox,
vyznačujúcí alokáciu fe
derálnych prostriedkov
Spojených, štátov.
O krem toho: kým o
nevojenských potřebách
m ožno m ať prehlaď do
najm enších podrobností,
vojenský rozpočet je z
časti skrytý pečaťou tajenosti.
M inister . národnej obrany L aird návrh zdů
vodnil tým,- že S poje
ným štátom neostává iná
m ožnost’ řba budovat’
svoju protibalistickú obranu, nakol’ko vzrástla
síla sovietskych strate
gických zbraní a'tiež ko
m unistická 'Čína vykazu
je v tom to sm ete p o k ro 
ky.
N o napriek tom u, v
americkom kongrese jjp
bude o to tvrdo zápasí?
- b u d e boj o to, čo sme
uviedli předtým , totiž o
novů hierarcbiu americ
kých národných. potrieb.

připomenul, že třeba robit’ rozdiel medzi politikou
nevmešovania sa a povinnosťami, vyplývajucimi z
humanitamých ohíadov, ktorými sa má zmiernit
utrpenie nevinných a nešťastných l’udi.
Konečne na sťažnosti proti rasistickým režimom
v Južnej Afrike minister Rogers odpoveda1 v tom
smere, že Amerika je viazana podporovat’ tužbu
tých afrických národov po sebaurčeni, ktoré příle
žitost’ k sebaurčeni ešte nemalí. Ale nebude podpo
rovat’ akcie našili, je ochotna k diplomatickému tla 
ku, ale nie k použitiu zbrani. Podlá dávno vo Wa
shingtone obhajovanej zasady: Afrika africkým ná
rodom, zostane Afrika aj po návštěvě ministra Rogersa na nízkej siluete americkej zahraničnej po
litiky.

23. 3. 1970
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Analysa československého jara
FERDINAND

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

PEROUTKA

Před dvěma lety v tuto dobu začínalo "česko slovenské jaro’’. Země prožívala jed n u z nejkrás
nějších period svých moderních dějin. Následuje, zatím, jedna z jejich nejhorších period. M no2
uvažují, zda to nebylo zaviněno chybami jedinců. Jiní, zda to vyplynulo z okolností v té době nt
odstranitelných. Zřídka se něco děje docela poprvé. Analogie napovídaly, že konečně nepřízniv
výsledek je možný. Polsko mělo stvé jaro před dva nácti lety, Maďarsko mělo téhož roku svou re
voluci. Sovětské Rusko zadusilo to i ono. Pozoro valí jsme události z dálky a kolísali jsm e mea
obavou, že bychom mohli být malověrní, a oba vou, že bychom mohli být nerealističtí.
Československé jaro dávno bylo všechno při ro d n í oposice v prvních sice, snad většinu.
mělo předehru - nebo praveno. Potom se obje chvílích si nepředstavo
N em ohli se. pouštět do
začátek - v létě 1967, vilo, že mnozí, kteří po vala, že by býlo možno veřejných debat, neboť
kdy sjezd spisovatelů, máhali pana Novotného jít n ad to. Jso u o tom jejich intelektuální posi
skončil otevřenou vzpou porazit, neměli na mysli zachqvány nějaké papí- ce byly chabě obsazený
a nem ěli mezi sebou ta 
rou proti dosavadní po jaro.
*ýlitice čs- komunistické
Z em ě nikdy n epřesta
K dyž liberální směr lenty, které by přitažli
strany, patrně i proti ce la m ít velkou dem okra d a l své první dary ob vě dovedly vysvětlit je
lé dosavadní tradici ko tickou většinu, která čanstvu, dostavila se p ři jich konservativní věc.
munismu. Vzpouru ved však vybroušeným d ik tá rozená starost o to, ja k T o jen zvýšilo jejich
li - komunističtí spiso torským um ěním byla solidně je založen, jak hněv p ro ti talentům ,
vatelé. Bez nich by se um lčena a zbavena jaké pevné m á m ísto ve stra O p ět si říkali, že po 20
byl odbyl jeden z for hokoli vlivu n a veřejné ně. K ritický po h led o d  let veřejné debaty neby
málních sjezdů. Demok záležitosti. Když kom u haloval m nohé nejistoty. ly, proč teď n ajed n o u . ,
ratičtí spisovatelé, kteří nističtí spisovatelé revol- Výší o x najevo, že, když
D om ohli se svých po
měli svůj slavný den na tovali, když p an N ovot o pád u pana N ovotného sic v době, kd y hlavní
sjezdu roku 1956 a po n ý byl svržen a politic se v presidiu jednalo, politický život byl neve
tom černé dny, se drželi k ý život p o někud oživen, vážky dlouho kolísaly, řejný a nebyli uděláni
stranou. Příčinu bylo lze dem okraté to nem ohli pom ěr hlasů byl n ejdříve pro kolbiště veřejné po
snadno uhádnout. Mohl* p o k lád at za výsledek 4 ku 6, pak dlouho by litiky. Ale, i když tak
li někdo doufat v po svého úsilí. Spíše to na lo 5 hlasů p ro ti 5 h la  m nohé neměli,
měli
měrnou imunitu, byli to ně přišlo jako překvape sům, konečně se vytvo vlivné styky a bylo zná
členové
komunistické n í n a diváky. V ěci se řil pom ěr 6 ke 4. K dyby mo, jaké. Byli si jisti,
měnily, ale odehrávalo jediný člen presidia se že jejich m ocný protek
strany.
V zpoura byla rozmyš
lená a vedena s o d h o d 
láním a vášní. Režim dá
val kom unistickým spi
sovatelům velm i p o h o 
dlné, elitní místo n a
sítnici. H o d ili m u tento
d a r p o d nohy a vzali na
sebe risiko. M yslili jsm e
n a předpověď Ign azia
Silone, že posled n í bit
va bude mezi kom unisty
a bývalými kom unisty.
Režim pana N o v o tn é
ho ihned potrestal ko
m unistické spisovatele a
chystal se je dále trestat.
Z atím se však naplnil
čas. Z a 12 le t své vlády
pan N ovotný n ad ělal si
dostatečný počet n e p řá 
tel, a jeh o režim byl na^
h lodán očividným i ne
zdary. Z velm i různých
důvodů se p ro ti něm u
vytvořila
většina
ve
vrcholných
orgánech
strany a v le d n u h o
svrhla. T o Otevřelo ja 
kési dveře, a nezůstalo
p ři p á d u pana N ovotné
ho.
D vě věci se později
objevily. N ejd řív e, že
ten to pád byl začátkem
československého
ja ra ,
n a něž v m yslích Lidí

Potřebujete vym alovat

se to působením členů byl rozhodl jinak, neby
kom unistické strany n e lo by liberalisace.
N em ohlo z toho být
bo v nepřístupném je jím
■lůně. S trana zůstávala usouzeno nic jiného, než
svrchovaným pánem v že liberalisace visí na
zemi. Přicházela-li n ěja tenké niti, pokud se o
ká liberálisace, přicháze ní rozhoduje jen v ko
lo jí tolik, kolik jí bylo m unistické straně. H lasů
v liberálním křídle k o  bylo 6 ke 4, ale někdy
munistické strany.
jindy to m ůže být 4 ku
Ačkoli tato analysa 6 . Liberálové se musili
neuspokojí ctižádost de obávat hlasování v obou
m okratů, je třeba se jí . hlavních orgánech stra
držet, poněvadž ji p o  ny. Ú střed n í výbor zů
tvrzují fakta. Je pravda, stal v tom složení, jak
že stran a se začala p o  byl vytvořen za éry N o 
někud přerozovat p od votného, tedy v konsertlakem objektivních o- vativním složení. Je. zná
'kolností a vlivem n áro d  mo, že sověty , velmi
ního prostředí. N a p a d a  dbaly toho, aby tak zů
ly ji, aspoň v jejích čá stal.
stech, nezvyklé m yšlen
Zatím .
konservativci
ky o tom , jak dlouho je ve straně byli zm ateni a
možno beze škody vlád zatlačeni, ale nevyhynuv
n o u t p ro ti podm ínkám li. N em ohli si zatajovat,
m oderní doby a proti že jsou neoblíbeni a tu 
šili, že každé aspoň p o 
prospěchu země.
Ale to nic nem ěnilo někud svobodné volby s
na tom, že její moč zů nim i špatně naloží. Ale,
stala svrchovanou- a že jak- oni to viděli, nebyl
čs. d ěje zatím byly d ě to ještě konec všech vě
jem u v n itř kom unistické cí. Říkali si, že po 20
strany. A bylo dosti ja s let nebyly žádné takové
no, že ani kom unističtí volby á že zase nem usejí
liberálové nepom ýšlejí, být, že. to konec konců
asi nem ohou pomýšlet, záleží na ústředním vý
na nic jiného. Aríi ná- boru, kde m ají silné po

Veškerá PO JIŠT Ě N Í odborně provedou

jR. C. Kugler & Associates
Insura*ce Brokere. Volejte (česky neb slov.) 95-2421

958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189

W ardale Painting Service
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MAJITEL J. MELTO
55 W ahroonga Ave., Noble Park, Vic., 3174
telefon: 548-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

Kto má na hlavě máslo . . .
Ludová múdrosť sa prejavuje často v úsloviach,
ktorých lapidamosť. a jasnost’ nahradza šiahodlhé
výklady. Na příklad to “kto má na hlavě máslo, ne
má isť na slnko” . . .
.

N em ohli jsm e vidět
z; americké dálky, jak
by s tím bylo. Roku 1948
tá část dělnické třídy,
kterou bylo vidět a sly
šet, zahodila svobodu
bez rozmýšlení a bez po
litování, jak se musilo
zdát. Ale to udělali ta 
ké někteří universitní
profesoři. O d té doby
dělníci udělali m noho
zkušeností a bylo možno,
že-se znovu rozmyslili.

Toto úslovie sa znova ověřilo v rokovaní a hlaso
vaní 32člennej komisie Spojených národov, ktorá
přejednávala návrh rezolúcie, odsuzujúcej — citu
jeme: “nacizmus, rasizmus, apartheid, ako i prax,
založenu na terore a rasovej neznášenlivosti”. Ako
sa pozná hned’ z dikcie, návrh na rezolúcíu vyšiel od
komunistov, — konkrétné, podalo ho PoTsko a Ukra
jina.
Lenže komisia Spojených národov ó 1’uďských právach napokon odhlasovala niečo, čo iba zďaleka při
pomíná póvodný poTsko-sovietsky návrh. A ešte horšie, — do konečného znenia sa dostali přívlastky,
ktoré striTajú opačným smerom: komisia ha podifet
Spojených štátov do návrhu zařadila odsúdénie “všeíkých totalitných ideologií” . Stalo sa tak proti zhrputilej opozíeii komunistických štátov, s ktorými hla
sovali i traja predstavitelia arabských štátov. Pó
vodný návrh rezolúcie bol změněný vo viacerých zá
sadných bodoch, o ktorých sa hlasovalo vždy oddelene. Komunistické štáty a ich podporovatelia bod
vždy. přehlasovaní.
Na prvom mieste, vačšina komisie zavrhla, aby
návrh baziroval na “nacízme” : tento záměr podl’a
váčšiny bol “motivovaný politicky, bol dvojzmyselný, poťažne propagandistický” . Nacizmus bol defi
nitivně porazený v druhej světověj vojně. Nie však
totalizmus,
V debate Sovietsky zváz argumentoval, že vraj sa
dá ťažko definovat’, čo je “totalizmus” : sovieti vraj
chápu, čo je totalitný stát, alebo režim, ale údajné
už nechápu význam slova “totalitná ideológia” .
Po přijatí zmenného znenia, proti, kterému hlaso
val Sovietsky zváz, PoTsko a Ukrajina a tri ďalšic
krajiny, poTský' delegát Edward Sabik vyhlásil, že
stále věří, že nacizmus a rasizmus se vraj objavuje
“v nových formách v mnohých západných krajinách”,
a s PoTskom a Ukrajinou navrhnutá — a komisióu
zavrhnutá — rezolúcia by vraj bola pomohla proti
takémuto trendu bojovat’. 0 totalitě sa pol’sky dele
gátův tomto kontexte radšej vóbec nezmienil. Vtipnejšie si počínal ukrajinský zástupca, ktorý odhla
sovaný návrh označil za “nedokonalý a.skrom ný” ,
ale predsa vraj “pozitivny” .
V tejto súvislosti je dobré ešte spomenúť výrok
izraelského delegáta, ktorý konštatoval, že tzv. boj
proti nacizmu je iba politický football: níektoré. kra
jiny, čo hlasovali za poTsko-sovietsky návrh rezolú
cie, odmietajúcej nacizmus, za druhej světověj voj
ny s nacízmom otvorene sympatizovali; — zrejme
tým mieril na arabské štáty.
A ešte jedna zpráva, která sa — i ked’ ma -nepriamo — týká Československa: ešte minulý piatok i\d a
zamestnancov Spojených národov přijala rezolúcia,
ktorá sa dovolává lepšej ochrany zamestnancov pro! i
nátlaku, čo na nich robia ich vlády.

T ak tedy, na začátku
čs. jara, se ukazovala
tři fakta: že v kom uni
stické straně jsou liberá
lové a konservativci, že
je mezi nim i zápas a že
sovětské Rusko bez ustání přiblíží přes h ra 
nice.
(Pokračování n a str. 6)

I ked’ sa to v prijatej rezolúcii neuvádza, k tomu
to rozhodnutiu došlo v důsledku sťažností Jiřího Ne
děl u, ktorý v lete minulého roku obvinil českosloven
ská vládu, že ho nútila k činom, ktoré bolí v protivé
s jeho přísahou zamestnanca Spojených národov.
Praeovná zmluva na zákrok československého vel’vyslanca Zdeňka . Černíka Neděloví nebola predTžená. — Podkomisia, ktorá jeho. případ prejednávala.
troma hlasmi proti dvom rozhodla, že vraj Nedělová
sťažnosť nebola podložená dostačujúcimi dókazmi.
Neděla medzitým i s rodinou požiadal Spojené štáty
o azyl.
P etr Račkovský, New York

to r nenávidí, co oni ne
návidí.
Různé plány se jim
honily hlavou. Praví se,
že prchající Parthové
ještě přes ram eno vy
střelovali poslední šíp.
Pan president N ovotný,
již na odchodu, již jako
by ve dveřích, prohlásil,
že třídní boj by měl být
rozpoután.
Výslovně
pravil, že tentokrát ne
starý tříd n í boj p ro ti
kapitalistům ,
nepříteli
už stokrát přem ožené
mu, nýbrž třídní boj
proti novém u nepříteli,
proti inteligenci.
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Velký výběr vín-, lihovin a piva
dodáme kamkoli v A ustrálii
ta. velkoobchodní ceny
Ceník na požádáni

J.

KINDA & CO. PTY. LTD

c r, Jonas A V ictoria Sts., Richm ond, Via.
Telefon: 32-47*2
Jnebo: 104 MUlers Rd., N th Altona, Víc. (314 -C2S I;

Máme na skladě též oríg. Plzeňský Prazdroj

ZLO BÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T Á !

OPTO
'Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 22-31
DODÁME I,ÉKY VŠECH DRUH©

Vašim příbuzným i bez lékařského předptsu.
v nutných případech i telegraficky

[ROENTGENOVÁNI
PLIC
[JE POVINNÉ PRO VŠECHNY
[OSOBY STARŠÍ 21 LET.
IvY U Ž IJT E PŘÍLEŽITOSTI, KDYŽ JE
1ROENTGENOLOGICKÁ JEDNOTKA
Iv e VAŠÍ OBLASTI !
Přesvědčte se, zda m ají všichni členové
loaší rodiny včas roentgenovány plíce. Pro1 vádí se zdarm a. K dokoli může m ít tu b erk u 
lózu — m ůžete být jejím nosičem a p řenáIše t ji na jiné. J e zvlášť důležité, aby se
I starší členové rodiny p odrobili tom uto rych
lém u a jednoduchém u zjištění. T . B. se d á ]
zpravidla léčit snadno a rychle. V p říp ad ě i
potřeby delšího léčení se vyplácí živitelům
ro d in státní pense. D ozvíte se, kdy b u d e
roentgen .prováděn ve vašem okolí. N eboIm ůžete zajít kdykoli do Mass X-Rays, 25
Flinders Lané, M elbourne-C ity. T elefo n :]
63-3191.

The Vietorian Tůberculosis Assocíation
TB509 Lonsdale Street, M elboume, 3000.

D O M O VA

23. 3. 1970

Analysa čs. jara
rálech. V edle nich, za ky m ěly b ý t teprve obno
nim i, byla velká, nezor- veny.
Po dvacet let nebyl v
gahisovaná, zatím bez
mocná dem okratická v ět zemi politický život - a
logický následek to h o
šina v. zemi:
N eorganisovaný celek byla nezkušenost těch,
obyvatelstva stále ještě kdo se nyní d o politiky
nem ěl žádnou skutečnou vh-muli s jakousi překotliberálové a a i loowietvamoc,
a kom unistická ností. Ž á d n á politická
tžvcá lacfiwmffeylMawali.. že
strana, jestliže chtěla, zkušenost je nenaučila,
v o lh r b y p íh ie á p nanhoměla všechnu a zůstáva že jednou z hlavních
dínjfflCZ
jsyy-Mgi J^b^Eza**'
la .prakticky povýšena složek politického [talen
lisariL A s i « «s »a jnqpo-n a d výsledek debat a t u bývá trpělivost, jíž
chytxrral peuteksoe h a o .hlasování. Pravila, že s«- vyžaduje každá práce
sezvaežncš a .w jpB arfang
bude
d em okratisovat, mezi lidm i, z nichž m n o 
iM seráfe * a a výstrahu,
ale zároveň, že kom uni zí s nám i nesouhlasí. .
Bylo dosti přirozené,
p o s l^ Stádo®
ata
stická stržná- bude tak
-manévry é » -česlaadtojako tak vládnout. M i i e přeceňovali sílu svých
mo to, pom ěr sil mezi slov, -která poprvé jim
jejím liberálním a kon- bylo. dovoleno -vyslovo
bylo. .
stsá na. Aasah
'fteicK ism e jíž. že pu- servativním -křídlem zů vat. M už na Starom ěst
řečnil:
- ‘u nSmí v rozbřesku čs. stával nejistý. V m no ském . n ám ěstí
ja ra , i apatskx uznávala hých bylo půl toho a "N ovotný byl idiot, je
pšsaá p o lo h a - .se a e o d - tsnesost. aby fcomonistic- půl onoho,
někteří se- idiot a bude idio t/'’ V ě
v á á S po
vůézscví k á strana, m stala vedou- chovali záhadně. Z v ra t řil, že je -hrdina. Byl di
s^haBmtóL
kom unistické letant.
4Á.. -Mg*
stranou. uvnitř
Pok u d -avws&-gBt.. .z;, .mě A ť jafcfarfer o p o sk e ne- strany m ohl rozhodnout .',
.Mnoho resoiucí bylo
schůzích
n ávšděža
useká
takra. věci znovu, zcela jinak. usnášeno n a
la , b y la a a icseač fao— at- aeame&la sá je odm yslit.
A ť jakkoli někteří fi- •'těm i, kdo smýšleli s te j
BEStňtké sezamr, 33f% p . . Sovětské
š u p ě n ím iosofují c tom, čím by ně. A le za stěnam i .míst
od
J<r&.m hlg*- vzecárlo p o d ru h é světo politika měla být, ve- nosti, pa' níž schůzovali,
ie s y meze.. I. kuHSEmiscač- v é válce. v iaooHinistic- skutečnosti politika n e byl ©statní obtížný svět,
tř dbesálkřsé j í j e rskii- iý d t
přestala
vyrůstat
ze nejobtížnější tam , jede
nahlíží do
SbC-SES3BEF'
dmkaAffiraťirA i— skladby společnosti a z cizí velmoc
oné zesaěposaě p o lo h y . tK&jr S cmrěs® a ja k zfasše- pom ěru sil mezi jejím i země. O resoiucí j.e tře
a le -částečné ze s *é vSast- sBscisc garia.,, s w č r r ty ív skupinam i. Avšak p řiro  ba -vědět, že je to první
-gwryť.!iaCT'| ||,j.11
‘wtEÍESSSJSl£ zená společnost v Česko k ro k n a cestě dlouhé sto
nř vůle.
_ M 3 i boL Í l& e d d h o
slovensku byla po 20 let -mil.
srsvšS.e=L jaafifc bsdo lze
O&ESSÍCE- J a k sx^po- drcena a rozdrcena. Je
Stále ještě je m noho
SpcavUT do
■ »£gr
sewresy bonževnar ě sledovaným zm atku o tom , co je to
a le -hyS Luairnuadsty a tac1 za. saně- p$a- cílem sovětského kom u politika.
Politika
je
h ylo
iepeh
á a w A i n®1zséŠbsvbsi <8§j& i-sela©’. co nism u, dom a i kde jinde praktická, nikoli poetic
®e
^ C b U a e - vládne, ahv neexistoval ká činnost. N ic nebrání
"ý,;i
I h U r n J bk . l i U a t e z i á B s e - pom ě r síL aby byla ko- básníkovi, -aby na p apíře
o p ž á .lícsEsasisaEao.
.iwimŽIi nsássoL a soicii" znnmstšrká strana a pod plně vyjádřil svůj inten
o jd io re^ccszH: s
l y ^ - ž r f y s m - s£ bertv ám á masa ostat- sivní cit, ani filosofovi,
V
5^í— XíT 4,
^
fecz organisace, aby ve svém koutě d o 
ji e í b f t sclKřpenbez: vůdců, bez sehevě- vedl svou m yšlenku do
na
poHsidbc rtfisr- m byl iteafcódeý p o h led dcssL Politické ja ro za- posledních důsledků. P o 
my. TOziáreni a z sS e šm JE2 'flw
w íhln čsl společnost v litika není m ít ideu,
ďEižiiSžC^.'• - —
občanslcých práv. afc n e
A ř ám w d jsm e jhlffivSí SS3BSBB rozdrceném stavu. nýbrž prosadit ideu ve
tolik, s h y se
?g;M.jutlm
Nioerzáíní polřňcké zvy- (Pokračování na str. 8 i
(Pokračování se sír. 5)
L iberálové věděli. ja k
by m ohli vyh rát svůj zá
pas: tnohSisaá všech iřberžfaiicjt sil v zetaž, v o ibansí. které 'by se aspoň
poněkud pod obaly sv o bodném u h lasovin L A n i

politické dem okracii. Asi
chtěli d á t zemi osvícený
absolutism us - po dlou
hých letech velmi neosvfceného a brutálního
absolutism u. S trana mě
la zů stat suverénní, ale
je jí šéf, pan. D ubček, šel
o -půlnoci vysvětlovat
sjbhiku studentů, proč
«o č í <iao m á být nebo
mefoft,. Liberálové slibo
vali a r dem okracii, nýbrž
d riBok ratrsac'. A dávali
najevo. že bode třeba
č a se a d řin y , aby velký
balvaní byt odvalen, aby
dem okratické prvky by
ly vp rav eny d o toho. co

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁRSTVÍ

KEW (M IM ÍTAL W tlIIR S l»ly. Ltd.
KOPECKÝ SMAJ.UjOOBS Ply. Ltd.
326 High Street, Kew, V ic

Prodávám e pouze p rv o tříd n í m aso, uzeniny a drůbež. N A Š E S P E C IA L IT A : uzená šunka a
dom ácí sekaná. * V še ve velkém výběru. * M ám e též n a skladě jelen ím aso z N. Zélandu.
Elektrika z C ity: číslo 47 / z Collins St. po Victo ria P de.. zastávka č. 38
číslo 48 / z F linders S t. po B rigde R d ./, zastávka č. 38
T elefon: 86-71 ÍS
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Film režiséra Miloše Formana "H oří má panenko” (The Firemen’s Ball) aneb

Proč to ten vůl vracel?
Jak nám režisér Miloš Forman v exportní předmluvě k filmu "H oří má
panenko” prozradil, rezignovalo prý přes čtyřicet tisíc československých
členu požárních sborů po shlédnutí tohoto filmu. Tomu sice není třeba
věřit, ale je pravděpodobné, že tvůrci filmu musili obšírně vysvětlovat "růz
ným organizacím”, že to nemyslili tak, jak to nafilmovali. Teprve když tyto
"různé organizace” pustily film k promítání, mohli spiklenci proti cti po
žárního,sboru přiznat, |že to myslili důkladněji, než aby své filmové projevy
omezili pouze na požárníky. A to jim budiž připsáno ke cti a nepomíjivé
slávě.
"H oří tná panenko” je totiž jenom záminka k ostrým pohledům na širší!
rámec dnešní československé společnosti. Není ani zvlášť typicky českoslo
venský. Formanův film je plynulý proud satirických (vinět, hnaný záplet-;
kou v podstatě anekdotickou. Film prostě říká: heleďte se, lidi, takoví jste,
takhle jednáte a takhle vypadáte. I kdyby bylo Formanovi povoleno, aby
dodal: tohleto z vás udělali, bylo by to zbytečné tupení ostří kritiky. Forma
novi požárníci jsou zrcadlo, nastavené každému, kdo má křivou hubu. Mla
diství Francouzi Jacques Feydér a René Clair to dělali zrovna tak, Stanley
Kramer natočil totéž v americkém měřítku ve "Velkém karnevalu’’.
" H o ří má- panenko*’
není žádné novátorstvo,
ale je to p rv o tříd n í film .
Z ajím avé je, že v tom to
; případě
je
nosníkem
! tragiíkomedie
dialog,
kterém u je podřízena
kam era.
Jenom výjim ečně (ja
ko n ap ř. v závěrečné
scéně) kam era tlum očí
film ovou p ředlohu. A je
jasné, že je-li dialog vý' horný, je bez řeči, že
film je koncert charak
terů.
T ady měl M iloš F o r
m an (spoluautor scenária) kongeniální pom oc:
Jaroslava Papouška a
Ivana Passera
(jem už
vděčí československý film
za citlivě ironické " I n 
tim ní osvětlení” ).
" H o ří má panenko’’
je mužský film , ženské
nanejvýš přih ráv ají. J e 
dinou aktivnější ženskou
roli má M arie Ježková
jako žena požárníka J o 

sefa. Je to negalantní,
ale je to jed in á herečka,
na k terou si ještě pam a
tuji. A ta se nezm ěnila
ani lk horším u - ani k
lepšímu.
V ýbor požárníků p řed 
stavuje novější tváře:
V áclav Stoeckel,
Ja n
V ostrčil, Jo sef Kolb, J o 
sef Šebánék, K arel V aln oha. Každý z nich udě
lal z figurky charakter.
Myslím, že především
my, k te ří jsm e už dlou
ho v cizině, jsm e citli
vější na přízvuk, který
se nám zdá falešný. Ru
ší nás každé slovo, kte
ré se zdá znít neživě a
nepřiléhavě.
V "H o ří má panenko”
není v tom hle slabin a
hluchých míst. Je to p ře
devším zásluhou pečlivě
m luveného
dialogu a
bezvadného přednesu a
časování.
Když vyletí z hospo
dy nalitý m ládenec p o 

Pilátův večer
Karel čapek

Toho dne večeřel Pilát se svým pobočníkem, byl
to mladý poručík Suza, rodem z Kyrenaiky. Suza
ani nepozoroval, že^ je místodržitel nějak zamlklý, a
vesele žvanil rozjařen tím, že poprvé v životě zažil
zemětřesení.
“To vám byla švanda” , hlaholil mezi jídlem. “Když
se po obědě udělala ta tma, běžel jsem ven se po
dívat, oč jde. A než jsem se dostal za roh, už proti
: mně běží úprkem nějací civilisté s očima navrch
hlavy a křičí: “Hrobové se otvírají a skály pukají!”
Tě bůh, povídám si, že by zemětřesení? člověče, ří
kám si, máš ty štístko! To je přece dost vzácný pří
rodní úkaz, že?”
Pilát pokynul. “Jednou jsem už viděl zemětřese
ní” , řekl. “To bylo v Cilicii, počkej, bude tomu sedm
náct let — tak nějak. Tehdy to bylo větši.”
i “Ono se dohromady nic nestalo” , hlásal Suza bez
starostně. “U brány k Hakeldamě se udrolil kousek
skály — ano, á na hřbitově se otevřelo pár hrobů.
Se divím, že tady pochovávali tak mělko, stěží na
loket. Však jim tó v létě smrdí.”
“Zvyk” , zabručel Pilát. “Na příklad v Persii vů
bec nepochovávají. Položí mrtvolu na slunce, a je
to.”
“To by se mělo zakázat, pane” , mínil Suza. “Z

žárník si nejdříve po
exekuci odfoukne a te
prve potom zařve: " J á
ti dám posraný hasiče,
chuligáne!”
V e frakci scény je
všechno.
N ejenom ví
me, že po nám aze spoje
né s vyhazovem chuli
gána si musí požárník
odfouknout, ale okamži
tě je nám jasné, jak by
la stavovská Čest zprzně
na nešlechetným chuli
gánem.
Z á p letk a je prostinká.
N a bále bude poctěn p a
m ětní sekerou stařičký
velitel sboru v. v., bude
se konat volba místní
královny krásy a bude
bohatá tom bola.
Tom bola je první úraz. Požárník Jo sef svě
řil ostřeh tom boly m an
želce. První zmizí láhev
koňaku. Po ní tlačenka.
A pak další. D ozorce Jo 
sef n áh o d o u objeví tla
čenku v tašce dozorčí

manželky.
T a m u .ještě vynadá,
protože "tad y k rad e každej, a když to neukrad
n u já, tak to ukradnou
jiný” .
V olba královny krásy
se taky nezvede. V ybra
n á kopyta se zabarikádu
jí n a záchodě. N a štěstí
vypukne požár. Požární
ci běží hasit, nefunguje
stříkačka, chalupa vyho
ří do základů.
Celý bál přihlíží ohni.
vrchní z hospody otevře
im provizovaný výčep na
p o k raji hořící chalupy a
šenkuje se dál.
V yhořelého dědečka
jen taktak vynesou v ko
šili ven, ale lidé jsou
soucitní: posadí ho blíž
k ohni, aby se nenachladil.
Požár dohasl, bál p o 
kračuje. Z bohatý tom •
boly zbyl ozdobný noč
ník a dřevěný Krakonoš.
A le lidská solidarita ne
zná meze: všichni účast
níci tom boly věnují své
lístky dědečkovi, i když
není co tomlbolit.
T u p řijd e velitel sbo
ru n a spásný nápad:
zhasne se, a ti, co si n a
kradli, vrátí lup zpátky.
N ašel se jediný spraved
livý: požárník Jo sef se
rozhodl vrátit tlačenku.
N ež to m ohl udělat, roz
svítí se světla. Požárník
Jo sef •kruté kam prom itoval celý požární sbor,
h o d laje se dopustit n á
pravy.
S tarý dobrý M oliére,

důvodů hygienických a podobně.”
^“Zakázat”, mumlal Pilát. “To bys jim musel po
řád něco poroučet a zakazovat. To je špatná poli
tika, Su2:o. Jen se jim neplést do jejich věcí — pak
je aspoň pokoj. Když chcete žít jako zvěř, tak spánembohem. Ach, Suzo, já už viděl mnoho zemí.”
“AIe_ to bych rád věděl”, vracel se Suza k svému
největšímu zájmu, “z čeho se udělá takové zemětře
sení. Třeba jsou pod zemí nějaké díry, které se z ni
čeho nic sesují. Ale proč by se při tom tak zatměla
obloha? To mně nejde na rozum. Ráno přece byl ta 
kový obyčejný jasný den —”
“Prosím za odpuštění”, ozval se starý Papadokitil, Řek z Dodekanesu, který jim posluhoval. “Ono
se dalo čekat už od včerejška, pane. Včera byl tako
vý rudý západ, pane, a já povídám kuchařce: “Myriam, zítra bude bouřka nebo cyklon” . “A mne” ,
povídá Myriam, “bolí v kříži” . Něco se dalo čekat,
pane. Prosím za prominutí.”
“Něco se dalo čekat” , opakoval Pilát zamyšleně.
“Víš, Suzo, já jsem dnes také něco čekal. Od rána,
když- jsem jim vydal toho muže z Názarethu — já
jim ho musel vydat, protože římská politika se zá
sadně nemíchá do domácích věcí, pamatuj si to,
Suzo, čím míň mají lidé co dělat se státní mocí,
tím spíše ji snášejí — u Joviše, kde jsem přestal?”
“U muže z Názarethu” , pomohl mu Suza.
“U muže z Nazarethu. Víš, Suzo, já jsem se něj
drobet zajímal, on se vlastně narodil v Betlémě —
myslím, že se na něm ti zdejší domorodci dopustili
justiční vraždy, ale to je jejich věc. Kdybych jim.

Zlé dny
Boris Pasternak
Cesta vedoucí' v Jeruzalém
zelení byla vystlána.
Šli za ním, v rukou větve palem,
provolávali hosanna.
S jinými'dny pak přišly žaly.
Nebušil v srdcích lásky krok,
oči se záští přivíraly.
H le dovršení, epilog.
Nebesa zřítila se s. výšky,.
těžká jak olověný štít.
Farizeji, úlisné lišky,
snažili se ho usvědčit..
A z černokněžných. rukou chrámu
byl vydán davu. Spodina,
jeé včera slávu chystala mu,
dnes prchlivě ho proklíná.
Z okolních domů chtivě civ:
ze dveří nedočkayý shluk.
Přešlapuje, je žádostivý
posledních zpráv a nových muk.
Bystří sluch, a všechno se vyptá
a šeptem šíří novinky.
Dětství a útěk do Egypta
jsou už jen sny, jen .vzpomínky.
Ve vzpomínkách se vrací znova
dny na poušti a hřeben skal
a pokoušení satanova,
svod moci, jemuž odolaL
A úžas svatebčanů v Káni,
skloněných nad konvicemi,
a moře, po němž znenadání
šel k lodi jako po zemi.
A ubožáci před sklepením
a sestup dolů v záři svěc,
jež zhasínaly překvapením,
když vstával z hrobu umrlec.
Přeložil Jiří Kovtun

kterého dnes dom a za
kazují, se kdysi v "Sca-pínovi’ ptal: "C o u čer
ta dělal na té galéře?” ,
ve slavné scéně, kterou
zcizil pánovi z Bergeracu. P roč to ten vůl vra

cel? ptá se bezradně
předsednictvo bálu. N e 
boť teď to bude, že se
jako u nás krade. Ja k to
m ám e říct lidem, že
tom bola není?
(Pokračování na sír. 8)

ho nevydal, byli by ho jistě rozsápali, a římská
správa^ by byla jen blamována. Ale počkej; -to sem
nepatří. Mně říkal Ananiáš, že prý to byl nebezpeč
ný ^člověk. Prý když se narodil, přišli betlémští pa
stýři a klaněli se mu jako nějakému králi.'A oneh
dy ho tady vítali lidé jako nějakého triumfátora.
Mně to nejde do hlavy, Suzo. Já bych byl přece jen
čekal — ”
“Co čekal?” připomenul mu Suza po chvilce.
“Že snad přijdou ti jeho Betlemáci. Že ho-nenecha
jí v prackách těch zdejších pletichářů. Že přijdou
ke mně a řeknou: “Pane, on je náš člověk a něco pro
nás znamená. My vám teda. Jdeme říci-,- že zadním
stojíme a nenecháme mu ukřivdit. — Suzo, já jsem
se skoro ,těšil na. ty lidi z hor. Mám už po krk těch
zdejších melhubů a sudičů. —' A já bych jim řekl:
“Zaplať -pán ■bůh, Betlemáci, čekal jsem na vás.
Kvůli němu — a kvůli vám i vaší zemi.. Hadrům na
holi se nedá vládnout. Vládnout sé dá jenom mužům
a ne hubám. Z lidí, jako jste vy, se dělají vojáci,
kteří se nedají, z lidí, jako jste vy,, se' dělají náro
dy a státy. Říkají mi, že. ten váš krajan oživuje
mrtvé. Prosím vás, co s mrtvými? Ale vy jste tú, a
já vidím, že ten muž dovede oživovat i živé: že;jim
vnukl něco jako .věrnost a čest a — my Římané to
mu říkáme Virtus, nevím, jak se to jmenuje ve va
šem jazyce, Betlemáci, ale je to ve vás. Myslím,
že ten člověk ještě něco pořídí. Byla by ho škoda.”
Pilát umlkl a roztržitě smetal se stolu drobečky.
“Nu, nepřišli” , zabručel. “Ah, Suzo, jaká marná
věc je vládnout!”
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A N A L Y S A ČS. JA RA

S Y D N EY

(Pokračování se str.,6) zastáncem na ulicích by byly proti mysli.
němž ani nesměli veřej
světě vzpírající se sku la mládež. Obě tyto
Jakoby hájily hlavní nost jasně iníorm ovat.
tečnosti. Zde výsledky vrstvy vnášejí do politi dobro světa, sověty ne Byli v tom tísnivém po
přicházejí pomalu, což ky vzruch a oddanost, oblom ně trvaly na tom , stavení, v jakém v poli
činí politiku neuspoko bez nichž hnutí jen živo že censura má být zno tice často bvva více in
jujícím zaměstnáním pro ří, ale; opatrnost není vu zavedena. M ěly nej form ovaný proti méně
mnohé. Zde nespraved jejich ctností a jsou nej větší zájem n a tom , aby inform ovaným .
liví někdy bývají silněj méně přístupny discipli svobodný tisk neodhalil
V situaci byla neblahá
ší než my.
ně, již vyžaduje taktika. celý rozsah teroru let dvoustranná
. nutnost.
Spisovatel se často u- padesátých s vůdcovskou V láda m usila taktisovat,
Politická činnost je
obyčejně plna kompro spokojí, když vysloví, roli, již v tom měli so ale lidové h n u tí není
misů s tím nebo oním. co cítí. Mladí lidé jsou větští agenti.
chladné a netakťsuje.
Kdo chce, může říci, že ohniví a jestliže jdou za
N a d ru h é stráně libe V láda m usila žádat upolitika je nečisté za správným cílem v správ rální vláda m ěla stejně m írněnost, ale dem okra
městnání. Zajisté je ve né chvíli, mohou roz velký zájem n a tom, aby té se musili obávat, že
srovnání s literaturou, hodnout zápas. Někdy bylo odhaleno pokud um írněnost přinese má
filosofií a s nadšením. neberou na vědomí, že možno všechno. Sm ěřo lo nebo snad nic. V láda
Liberální vláda znovu na světě je více věcí než vala k větší nezávislosti se nem ohla zříci im po
otevřela občanům určité zná člověk, když je mu n a sovětech a zde právě, nující podpory lidu, ale
.možnosti, které ztratili 20 let, že na světě, na v teroru let .padesátých přirozenou povahou vě
příklad, je také neú ibýly nejsrozum itelnější a cí lid b y l radikálnější
roku 1948.
spěch.
nejpádnější argum enty než ona. A ktivní dem ok
Vláda se musila den
M ládež se objevila pro nezávislost. Ale so ratické elementy, inte
ně dohadovat se sovět zcela
nedeprim ována
skými komunisty, ale zá tím., že jejich otcové by věty zakazovaly liberá lektuálové, spisovatelé,
roveň uzavřela kompro- li d vakrát zlomeni a o- lům osvětlit, do jaké mládež správně viděli,
;mis s obyvatelstvem. U- svojili si opatrný vzorec propasti zemi nedávno že vláda může zajisút
svou posici jen svobod
kládala tnu určité poli- Chování. V srpnu 1968 uvrhla závislost.
T ak komunističtí libe ným i volbami- N echápa
tické zřízení, ale zároveň stál lna nám ěstí mladý
li, proč vláda tak dlou
' mu dovolovala je nemi- muž, sam ojediný a háze! rálové měli na vybranou
jen n ap ít se z toho nebo ho podržuje své nepřá
lovat a netajit se tím.
kam eny na soVětské tam onoho kalicha hořkosti: tele ve svém středu. V lá
Demokratická většina ky.
bud’ jim nebudou důvě da nem ohla prozradit,
; cítila, že hradby padají
L iberální vláda ocitla řovat sověty nebe lid.
že příčinou je sovětské
; a mnoho demokratů u- se v dvojakém postavení
Z častého styku se so veto proti volbám . V lá
| věřilo, že je možné jít a zkoušela se zabezpečit
da m usila vést, ale záro
rovnou cestou k cíli. Ně n a dvou stranách. Jak větskými činiteli kom u veň 'byla unášena smýš
jak jim uplynulo z vě to viděla, nem ohla p ře  nističtí liberálové věděli lením lidu a duchem ze
domí, že žijí v prostředí, žít, bez taktisování, ale m nohé, co publikum, ne mě. Byla to n u tn ě ne
vědělo. N aslouchali so
: na němž 20 let drsně ani bez p o d p o ry enthuvětským hrozbám , znali šťastná vláda.
pracoval sovětský komu siastického lidu. K om 
hloubku
nebezpečí, o
(D okončení příště)
nismus á podle vší prav prom isy se sověty poklá
děpodobnosti .dále hodlá dala za nezbytné vzhle
pracovat.
dem k zeměpisné poloze
Máme na skladě velký výběr
Demokratické hnutí, i vzhledem k tradici k o 
dámských a pánských, kožených kabátů
STEVEN VASS
jak se rozpoutalo, naby m unistické strany. O129-131 Oxford St., Bondi Junction
lo charakteristické podo statně sama v lecčems
1. poschodí, dílny 6-7
by tím, že veřejně v je sdílela sovětské stano
Vchod z Newlamd Street
ho popředí stanuli nej visko.
Telefon (Sydney): 38-4377
A le kom prom isy se
dříve spisovatelé a po
Používáme jen prvotřídní dovezený materiál
ÚPRAVY * ČISTĚNÍ * OPRAVY
tom jeho nejhlasitějším sověty byly hořké. Bylo
v nich plno tajných klau
sulí, v nichž některé oSWISS TRAINED
soby byly b rány v ochra
WATCHMAKERS
n u a jiné měly být vydá
K.
Ebner
n y v plen, ty a ty prav
19 York St.,
dy měly b ý t zatajovány,
i
Sydney
ty a ty nepravdy props j
vchod do Wynyard Stn.
naproti pohyb, schodům) govány a některé činy
byly ukládány, jež ko
Telefon 29-7543
m unistickým
liberálům

Mluvíme česky i slovenský

DOPRAVNÍ
(POVOZN1CKÁ)

Přijmeme

společnost ve východ
ních předměstích Syd
ney přijme:.
ŘID IČE

s licencí “C” , který
zná aspoň trochu ang
licky. Dobrý plat.
Volejte: 30-2627 .
(Sydney)
Hledáme
ZAČISŤOVAČKY,
FIN IŠ ÉR K Y

"znalé šití dámských
/ šatů.
Výtečné mzdy a pra
covní podmínky. Stálé,
místo.
FA LU TEX FROCKS
124 Oxford St«, Sydney,

tel. 31-6323.

,.

PO T Ř EB U JETE
R Y C H LE OPRAVIT
AUTO?

Volejte večer (po 5. 30
hod.) tel. 90-1082
Veškeré opravy i ge
nerálky celého vozu
provádím se zárukou
a nejméně o třetinu
levněji než v ostatních
autoopravnách
SPECIA LISTA VW S
PRAXÍ V NĚMECKU
A ŠVÝCARSKU

Zaměstnaní manželé
hledají ..
HOSPODYNI

do moderního domu.
Nabízí samostatný po
koj s koupelnou a te
levizí, výtečné podmín
ky a vysokou mzdu.
Mluvíme česky.
Tel. 337-2708 (Sydney)
dám sky k a d e ř ,
sa ló n

přijme mladou dívku
do učení.
Rhonda's Hairdressing
Salon
14A Moana Arcade,
157 Oxford St., Bondi
Junctíon (Sydney)

tel.:38-1940
•Přijmeme -

Proč to ten vůl vracel?

(Pokračování se str. 7)
V takové situaci je
nutno uplatnit psycholo
gii a logiku. Jd e o to,
jak zachránit čest požárnického sboru. A když.
jde o čest sboru, praví
zástupce Velitele, "to u
FOTOGRAFIE
] nás musí jít nějaká osob
PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST
1 ní roctivost stranou’’,
J Reportáže ze svateb a jiných rodinných událostí.« j Všichni návštěvníci si
j koupili lístky. V šichni
Vlastni slohově zařízený ateliér
<
* .moc dobře vědí, že když
•Barevné smímky objektů pro realitní kanceláře!
i- to rozkradli, tak že
Nejlevnější ceny v NSW
to nem ohou vyhrát, A
Specialista na barevnou fotografii
’
rrn to že si všichni lístky
7 dni v týdnu
<
koupili, tak jsou všichni
JA N D R V O T A
J podezřelí. A lidi to vě
Photographer
' dí, že jsou všichni po
39 Collingwood St., Drununoyne
’ dezřelí. T ak co bychom
(Sydney), NŠW, 2047
] jim něco vykládali?
V elitel vykoukne do
Telefon: 81-3268
'
sálu. N ikde ani noha.

Lidi uznalí, že jsou
všichni podezřelí. Až na
jednoho. Stařičké osla
venec trpělivě čeká na
jubileum a předání da
ru.
V ýbor . se k němu
spěšně přižene, velitel
pronese rozpačitou zdra
vici, stařík důstojně pře
vezme tro fej. U h o d li
jste: někdo mezitím ukracl i ten pam ětní tornahawk.
N a pokraji spáleniště
stojí postel, stůl a p ár
židliček. D ědeček se pro
bírá beznadějně rum iš
těm. V jeho posteli bla
ženě cí?rní požárník,
symbol bezpečí a jístoty.

jun

POMOCNICI
V DOMÁCNOSTI

středních let, která zná
domácí práce. Moder
ně zařízený dům v Rdse Bay. Nabízíme sa
mostatný pokoj se vším
komfortem, TV atd.
jakož i vysokou mzdu.
Je třena znát trošku
anglicky. Volejte (Syd
ney) 337-4089
Přijmeme
ŽENY
NENÍ TŘEBA ZKUŠE-.
NOST, ale schopné a
inteligentní, pro továr
nu na dám. deštníky.
Zajímavá, lehká práce,
dobré mzdy.
Hlaste se na: 230 Eli
zabeth . St.. Sydney
(blízko centrálního
nádraží) IGRA. tel.:
212-2151.

MANŽELE DO MOD.
BYTU, V COOGEE

Žena. by pracovala ja
ko ' hospodyně; manžel
(který musí mít svěj
pípě zaměstnání) by >
po práci;pomohl trochu
kolem dornu. Výtečné
ubytování v samostat
ném fiatu včetně "ku
chyně, koupelny a .vše
ho komfortu. V domě
je k dispozici další po
mocníce. Velmi vysoká
mzda. Volejte: 665-3555
Přijmeme
ŠVADLENY
a ZAČISŤOVAČKY

Zvláštní zkušenost ne
ní třeba. -Dobré mzdy
a bonus.- Přesčas k
' dispozici: Stálé místo.
WA1K1KI ČLOTHING
110 Oxford St., Sydney

(blízko Tayior Square)

ZLATNÍK *
HODINÁŘ *,
STEVEN YARDY
590 George St.
-Sydney,.
(proti Trocaderu) :
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a' Slovensky.
Tel.: 61-8579
Přijmeme
PÁNSKÉ KREJČÍ
kteří mají zkušenost
se šitím''semišových a
kožených oděvů. Dobré
podmínky a. mzdy. ja
kož i bonus. Přesčasy
k-dispozici.
PACIFIC LEATHERS
78 Kippax St.,
Surry Hills
Tel. (Syd.):: 212-1577
Přijmeme
ŠVADLENY
znalé šití semišových a
kožených oděvů. Dob
ré podmínky a- mzdy
jakož i bonus. Přesča
sy' k dispozici.
PACIFIC LEATHERS
78 Kippax St.,
Surry Hills Tel. .(Sýd.): 212-1577
DANOVA PŘIZNÁNÍ
a vedení knih obstará
registr: daňový porad
ce. I z neúplných do-1;
kladů. Tel. (kdykoli)
67-2792 CSvdnev
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Jan Květ: Czechoslovakian Miniatures. From
Romanesque and Gothic Manuscripts. Nakla
datelství COLLINS — UNESCO, první vydání
v roce 1964. 24 stran textu se 4 ilustracemi a
28 barevných reprodukci. Cena 0,90 Dol.
STŘED O VĚK É ILUSTRAČNÍ UMĚNÍ
V ČECHÁCH

V knihkupectvích, které se také zabývají prodejem
literatury o umění, najdeme svazky edice FONTÁNA
UNESCO ART BOOKS, která přináší pqučení o svě
tovém umění pro nej širší okruh čtenářů. Jsou to
drobné a levné knížky, velmi pečlivě však vyprave
né a provázené dokonalými barevnými přílohami.
Výběr témat je citlivě realizován s ohledem na sféry,
které nejsou světové veřejnosti přes historicko-uměleckou hodnotu příliš známé jako napň španělské
fresky, perské miniatury, mexické nástěnné malíř
ství či umění budhistických chrámů. Mezi těmito
pro nás exotickými tématy byly vydány tři publika
ce věnovanzé starému slovanskému umění, Ruské
ikony (XII. - XV. století), Byzantské fresky (ná
stěnná výzdoba kostelů v Srbsku a Macedonii z
první poloviny tohoto tisíciletí) a československé'
miniatury.
Profesor Karlovy university Jan^ Květ připravil
pro tuto publikaci stručný a výstižný výklad o stát
ní, sociální, náboženské a uměleckovýtvarné situaci
v Čechách v románské a gotické době (11. - 14. sto
letí) v kontextu s ostatními okolními evropskými ze
měmi. Titul publikace “ československé miniatury”
není snad nejšťastnější z hlediska vlastní tématiky
či zájmu českého a slovenského čtenáře, knížka má
cvšem informovat světovou veřejnost, které je naše
historie více méně neznámá. Praha byla již v 14.
století universitním městem a jedním z mála du
chovních, uměleckých a řemeslnických center teh
dejší Evropy.
Barevné reprodukce ve zmíněné publikaci jsou vě
novány knižní ilustraci Kodexu Vyšehradského (Ko
runovační evangelistar krále Vratislava) z doby ko
lem 1085 a dalším náboženským rukopisům staroče
ského iluminátorského umění a řemesla (“De Civitate Dei” svátého Augustina, Žaltář Ostrovský, Bib
le Velislavova, Breviář Jana ze Středy, ilumované
rukopisy královny Rejčky atd.).
'
Tato malá a půvabná knížka dokazuje vysokou
úroveň českého středověkého umění a řemesla a je
ho vůdčí úlohu v evropské byzantské epoše. Je sou
časně dokladem zájmu tehdejších českých panovníků
(od Přemyslovců po Karla IV.) o umění_a neobyčej
né tvůrčí a řemeslné zdatnosti našich předků. Kniž
ní iluminace, přestože motivovaná náboženskými té
maty, vykvetla v citlivý a lyrický květ představi
vosti českých středověkých ilustrátorů, kterým k
dodnes živě a obdivované imaginaci biblických a pří
rodních Výjevů stačil nevelký prostor začátečních
písmen, statí náboženských textů.
IP
Plánujete cestu do zámo.h
nebo máte v úmyslu po/va:
*vé příbuzné na návštěvu”
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL

SERVICE

27-29 Elizabeth SL, M elboume. 3008
Telefon 62-2908

Poradíme vám. opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodi nebo
l letadlem - kamkoli. Za hotové nebo ná splátky.

Zasíláme dárkové balíčky do celého světa
ČS. KLU B ODBÍJEN É V M ELBOURNE

■ čs. wolleyballisté hrají v nejvyšší ligové soutěži
ve Viktorii. V prvých dvou ligových zápasech zvítě
zili vždy 2 : 0 na sety.
Klub má možnost přihlásit tým mužů do mistrov
ské soutěže druhé ligy, což se uskuteční v nejbližších dnech. Rovněž ženy zasáhnou do mistrovských
soutěží.
Další zájemci o tento pěkný sport, hlaste se pri
tréninku vždy ve středu od 8. hodiny večerní ve spor
tovní hale, Ripley Gr., Caulfield (asi 200 yds. od
Glen Eira Rd., na levé straně Ripley Gr.). Telefo
nicky sdělí ochotně bližší informace: Vláďa Lippka
(544-8464) nebo Pepa Knob (56-5743). — Upozorněte
též své známé.
■
C.

Čs. pomocný fond
V minulých 4 týdnech přijal fond s díky příspěvek
v částce $ 5 od p. M. Eliáše, Nth. Clayton. V téže
době vyplatil potřebným novým přistěhovalcům $ 50.-.

DOMOVA

Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky, topení
všeho druhu, přikrývky atd.

-9PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

WARTA HOME SUPPLIES

Milan hledá přátele z Purkersdorfu v Rak. — 1968:
Petra Valu, Gejzu Hermana s otcem a Oldřicha Sa
kaře se synem, všichni snad v Austrálii. Přítel, kte
rý je nyní v Kanadě, hledá Přemysla Chaloupku
původem od Břeclavi, který odjel do Austrálie v r.
1950-51. Matka hledá syna Jiřího Daňka (Michale
Šerčíka), který odjel před 20 lety do Austrálie.
POUTNÍ DŮM KARDINÁLA BERANA V Ř ÍMĚ
7,jistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
Nejlepším pomníkem velkému členu našeho národa s j na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
kardinálu dr. Josefu Beranovi, který zesnul 17. květ nesdělujeme jeho a-dresu tazateli.
HD
na loňského roku, se má stát poutní dům v Římě,
který nese jeho jméno. Z darů, které došly k 80.
TISKOVÁ SLUŽBA ACEN, PAŘÍŽ
narozeninám kardinála Berana, byla provedena úprava části zakoupeného domu ve Via delle Fornaci,
Sdružení francouzských přátel svobodného Česko
200, v Římě (jen několik minut cesty od baziliky sv. slovenska konalo 1. března svou valnou hromadu v
Petra), takže loni už dům mohl poskytovat přístřeší Paříži spojenou s oslavou 120. narozenin T. G. Ma
45 krajanům. To však zdaleka nestačí. Je třeba saryka.
ubytování pro 100 krajanů, je tam třeba zřídit kapli,
Sdružení “Ametié Franco-Tchécoslovaque” ’bylo za
kuchyň, jídelny atd.
loženo r. 1949 generálem E. Faucherem, bývalým šé
Výkonný výbor Velehradu v Římě se proto obrací fem francouzské vojenské mise v ČSR. Na letošní
na krajanskou veřejnost v celém světě, aby svými valné hromadě byl znovu zvolen předsedou gen. v. v.
příspěvky pomohla uskutečnit významně dílo a sou Julien Flipo, který do Československa přišel jako
časně tím uctít památku našeho velkého kardinála mladý důstojník už v r. 1919 s misí generála Pellé.
dr. Berana. Příspěvky zašlete laskavě na adresu: Po 2. světové válce byl gen. Flipo francouzským vo
VELEHRAD, Via Concordia 1, 00183, Roma, Italy.
jenským atašé v Praze, ale musel Československo
Z Austrálie možno zaslat příspěvek též na adresu: opustit po “vítězném únoru” .
Rev. Josef Peksa, 576 Victoria Pde., East Melbourne,
8.^ března se konala v Paříži valná hromada nej
Víc., 3002, který jej zašle sám do Říma.
větší čs. organisace v západní Evropě “Sdružení če
skoslovenských dobrovolníků ve Francii z let 1914 1918 a 1939 - 1945 — Rota Nazdar” . Také tato val-'
Anatomie ticha v ČSSR
ná hromada se konala ve znamení 120. výročí naro
zenin Presidenta-osvoboditele. Velmi výstižně o něm
(Pokračování se str. 3) díla, která jsou vskutku promluvil dosavadní předseda “Sdružení” Josef PříJakýsi V. H ro u d a de socialistická?”
kazský. Zdůraznil neochvějnou věrnost všech Čechu
batoval o úkolech um ě
S.: "T ak é zahraniční a Slováků, jak ve vlasti tak v zahraničí k velkému
leckých rad s B ráško styky budem e posuzovat odkazu TGM.
Novým předsedou byl potom zvolen spontáním
vým náměstkem J . Šva- a rozvíjet v duchu stra
potleskem
Ludvík Mániček, který tuto funkci vykogerou. Přetisknem e si z nické státní k u lturní p o nával_předtím už po několik let a o "Sdružení” má
R udého práva (28. 2.) litiky . . . A ni zde ne mimořádně velké zásluhy. Prvním místopředsedou
aspoň jednu z otázek a chceme podporovat ideo byl zvolen bývalý příslušník “Roty Nazdar” a 24
odpovědí:
logickou diverzi ze za členný výk. výbor je složen hlavně z příslušníků-če
H ro u d a: "V minulých hraničí anebo vývoz ú- skoslovenské armády a odbojového hnutí ve Fran
ců z let 1939-1945.
210-212 Barkly S t, Footscray, Vie.
Tel. 68-S991 nebo 689-1436
Mluvíme česky

letech k nám prakticky
pronikala jen kultura ze
Z áp ad u . Jaké hu d e po
stavení uměleckých rad,
aby k této jednostranno
sti již nedocházelo? J a 
kou budou m ít pravo. moc, aby byla v prvé řa
dě podporována taková

padkového zboží, a ť se
tváří "sebesvětověji” . I
v tom to smyslu budou
umělecké rady zárukou
jed n o tn é ku ltu rn ě poli
tické linie.
Větší význam než "uměíecké ra d y ” má však
nadále skutečnost, že té
m ěř všichni ti, kteří
Malý oznamovatel
představují domácí če
PŘEKLADY
skoslovenskou kulturu,
českých dokumentů do hovoří jasně tím, že k
angl. za rozumnou cenu opatřením režimu zacho
'
rychle pořídí
vávají pohrdlivě mlčení.
L. ULDRICH
-sv-

39. Liverpool St., Geelong
Nth., Vic., registr, člen
Austr. sdružení překlada
telů.

Zprávy osobní

FRANCOUZSKÁ TISKOVÁ SLUŽBA

pařížské kanceláře Shromáždění evropských podma
něných národů “CorresponďANCE” dodala meziná
rodním tisk. agenturám tuto zprávu:
Sovětská agentura TASS dementuje jako zcela vy
myšlené zprávy protisovětské propagandy, že by se
SSSR připravoval k útoku na Čínu. K tomu podotý
káme: Už v polovině září 1968 jsme byli upozorněni
z pramene výborně informovaného a naprosto spolelivého, že československá delegace, která po so
větské invasi odjela k “jednání” do Moskvy, se vrá
tila s důvěrnou zprávou: v Kremlu se válka s Čínou
pokládá za nevyhnutelnou.
I v případě, že držitelé moci v Kremlu to prohlásili
jen, aby ovlivnili čs. delegaci a přiměli ji k přijetí
sovětských požadavků, nelze nyní zprávy o sovět
ských válečných přípravách označit za vymyšlené
protisovětskou propagandou, protože ve skutečnosti
vyšly ze sovětského pramene.
ACEN, Paříž
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Dne 29. března 1970 to
Jednota SYDNEY
mu bude už pět let, co nás
PŘ EK LA D Y
Za pěkné účasti členstva na naší valné hromadě
navždy opustil náš drahý
listin, korespondence atd. manžel, tatínek a dědou 1. března tr. a v opravdu duchu bratrském byl zvo
len nový výbor v tomto složení: Předsedá Alex-To
šek
ANGLIČTINU
boly, místopředsedové K. šulák a V. J. Herrmann,.
p. JAROMÍR DANĚK
(v jazyk, kroužcích)
jednatel J. Novák, členové výboru V.: Zahálkay K-.'
vyučuji prakticky a rychle
Nemůžeme zapomenout. Salus,, AI. Newman a V. Haramul, náhradník. J. Po
Sobota a neděle od 9 do Kdo jste ho znali, prosí lák. Revisoři účtů H. Minkus a K. Berger. Po valné
1 hod. odp., v pondělí - me, vzpomeňte s námi.
hromadě zdrželi jsme se v přátelské zábavě a vzpo
A. Danková s dcerou mínali na naše druhy a bojové zážitky.
patek od 4 do 8 hod. več.
J. N.
Mir. G EB E R T ,
Marií a vnučkami Michae
F. 8, 18 Abbofsford Sf., lou a Carmelou.
Ábbotsford, Vic.
Southport, Qld., březen 70
LETOVISKO “ ŠUMAVA”
KOLIK P Ř IJELO "POSRPNOVÝCH"
Loeke’s Way, poblíž Belgrave South
ČECHŮ A SLOVÁKŮ DO A USTRÁLIE?
srdečně zve vš.eohnv krajany na
Podle zprávy státního statistického úřadu v CanVELIKONOČNÍ
beře se přistěhovalo do Austrálie v době od 1. září
1968 do 30. listopadu 1969 5.209 osob narozených v
TANEČNÍ ZÁBAVU
Československu.
Zprávy o osobách odjíždějících z Austrálie jsou
která se koná v neděli 29. března 1970
statisticky zachycovány čtvrtletně. Z nich se dovídá
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
me, že v době od 1. října 1968 do 30. září 1969 odjelo
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
z Austrálie 38 osob narozených v Československu a
J í d l o — pití
to buď zpět do Československa nebo do jiných ze
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
mí světa. (V obou číslech nejsou zachyceny osoby,
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
které přijely nebo odjely na turistická nebo návštěv
ní viza.) Počet přistěhovalců v prosinci 1969 a v y -, Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
stěhovalců za 4. čtvrtletí 1969 sdělí statistický úřad
později.
'
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HLAS

DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

V závěru lyžařské sezóny

ČS. SKO KA N I B EZ K O N K U R EN C E
Zájvody v letu na lyžích v americkém Ironwoodu a v západoněmeckém Oberstdorfu, stejně jako
skokanská soutěž v Garmisch-Partenkirchenu, jasně potvrdily, že Československo je skokanskou
velmocí číslo jedna, bez ohledu na to, že její reprezentanti na světovém šampionátu na Štrbském
Plese neuspěli (snad proto, že úloha velkých favoritů jim v domácím prostředí až příliš svazovala
ruce a nohy).
V prvních závodech v letu na lyžích v USA vůbec, na můstku "Měděný vrch’’ v Ironwoodu ve
státě Michigan, kde startovalo 35 skokanů z devíti států, obsadili Čechoslováci prvá tři místa. Zví
tězil olympijský přeborník Jiří Raška (skočil 128 m a 122 m), před Zbyňkem Hubačem (111 m
a 114 m) a Rudolfem Doubkem (109 m a 110 m ). 4. W att (USA), 5. Štefančič (Jugoslávie),. . .
8. Kraus (108 m a 107 m ), 9. Ladislav Divila, .. . 20. František Rydval. Je třeba ještě dodat, že
Zbyněk Hubač dosáhl při tréninku 137 m.
Přesně dva týdny po skončení- světového šampio
nátu ve Vysokých Tatrách sešla se světová skokan
ská elita v západoněmeckém Oberstdorfu, aby v
tradičních závodech v letu na lyžích zaútočila na
světový rekord, který od minulého roku drží výko
nem 165’ m východoněmecký reprezentant Manfred
Wolf. Bohužel však závodům nepřálo počasí, a tak
místo třídenního zápolení. se boje omezily na jedno
odpoledne. Nejdelší skok měl při tréninku Čechoslo
vák Karel Kodejška, při letu 161 m však padl. Zá
vody v letu na lyžích skončily v Oberstdorfu velkým

triumfem ČSR. Vítězem se stal Josef Matouš (140'm a 140 m), před Rudolfem Hohnlém (ČSR — 127 m
a 149 m) a bývalým držitelem světového rekordu
Rakušanem Reinholdem Bachlerem (138 m a 128
m). Další umístění Čěchoslováků: 5. Jiří Raška (115
m a 145 m), 8. Václav Jakoubek (111 m a 135 m),
9. Ladislav Divila (106 m a 138 m), 12. Zbyněk
Hubač.
Po triumfu v USA a v Oberstdorfu pokračovali čs.
skokani v sérii úspěchů i na závodech v GarmischPartenkirchenu, kde o prvenství bojovalo 41 závod
níků. Pořadí: 1. Jiří Raška (92,5 m a 93 m). 2. Vác
Mistrovství světa v krasobruslení
Plav Jakoubek (92 m a 89 m), 3. Steiner (švýcarsko).
(4. Rudolf Hohnl (89 m a 90 m). 5. Divila (85 m a
93 m), tedy mezi prvními 5 čtyři čs. skokani.
NEPELA DRUHÝ
“Chybělo tak málo . . ” byla prvá slova trenérky Hil- i
KOLLAROVITS MISTREM ANGLIE
dy Múdré po té, kdy její svěřenec 19Ietý bratislavský
Čs.
stolní
tenista Štefan Kollarovits patří k těm
student Ondřej Nepela přijal v lublaňské hale na ju
bilejním 60. mistrovství světa v krasobruslení a tan hráčům, kteří v roli vysokého favorita dovedou pro
ci na ledě stříbrnou medaili za druhé místo. Ano. hrát s úplným začátečníkem, na druhé straně však
tentokrát už byí dvojnásobný evropský mistr Nepela jsou schopni porazit veškerou elitu. Jakousi generál
důstojným soupeřem obhájce titulu mistra světa 21- ní zkouškou tabletenistů na evropský šampionát v
letého amerického studenta práv Tima Wooda. Vy Moskvě bylo tradiční mezinárodní mistrovství Anglie
hrál povinné figury náskokem 8,3 bodu před Woodem v Londýně, a zde se Kollarovits zaskvěl zase ve vši
a i Ondřejova volná jízda měla světovou úroveň, bv- slávě. .Vyhrál pánskou dvouhru. když na své cestě
la o třídu lepší, než na mistrovství Evropy v Lenin do finále porazil několik předních stolních tenistů
gradě. Nepela se ve “volné” hned od začátku pustil Evropy jako např. Švéda Kjella Johanssona a v zá
do boje s nebývalou vervou. V náročné, rychlé úvod věrečném utkání po klidné hře. kdy bojoval o každý
ní části se nejprve blýskl čistým trojitým salchowem míček, zvítězil i nad Maďarem Jonverem 18 : 21,
a po dvojitém lutzu šel na odpíchnutého trojitého 21 : 18. 21 : 18. 19 : 21 a 21 : 17. Byl to turnaj "otev
rittbergra. Výjezd z čistě dotočeného a doskočeného řený” a tak za vítězství Kollarovits inkasoval 240
skoku byl sice poznamenán přebytkem odstředivé sí dolarů.
ly a tak se dotkl oběma nohama ledu, ale to byla je
diná Ondřejova chybička. Celý zbytek jízdy se se
Potřetí vítězí Rumuni
riálem dvojitých skoků i skokových vazeb zajel už
Po
triumfu
v r. 1961 a 1964 stali se rumunští házenOndřej se suverénní jistotou a elegancí. Dostal za to
samé 5,8 a 5,9, pouze kanadská rozhodčí Nepelu oči káři už potřetí mistry světa, když na VH. světovém
vidně poškodila a za pískotu hlediště mu dala 5,6. šampionátu v Palais du Handball v Paříži porazili
Tři z devíti rozhodčích dali celkově Nepelu na 1. v jednom z nejdramatičtějších finálových zapásů há
zenkářské historie reprezentanty Východního Němec
místo na světě, šest se vyslovilo pro Tima Wooda.
Volné jízdy mužů měly vynikající úroveň, snad ka těsně, ale zaslouženě po dvojnásobném prodlou
nejlepší ze všech soutěží. — Konečné pořadí: 1. Tim žení 13 : 12 (4 : 5, 10 : 10, 11 : 11). Východoněmecký
Wood (USA) umístění 12/2.779,3 bodu; 2. Nepela tým vedl 3 : 0 a 4 : 2, Rumuni se poprvé ujali ve
15/2.757,6; 3. Zóller (V. Německo), 4. Pera (Francie), dení ve 2. poločase 8 : 7, pak převzali iniciativu^ a
5. Petkewich (USA), 6. Četveruchin (SSSR) . . . 14. při trochu větším štěstí ve střelbě mohli zvítězit pře
svědčivěji. Představovali skutečně nejlepší celek svě
Pazdírek . . . 18. Žídek (mistr ČSR).
Ve zbývajících 3 . soutěžích už Československo ne tového mistrovství.
Čs. házenkáři, kteří měli ve Francii obhajovat titul
mělo na mistrovství světa v Lublani co říci. V sou
těži žen obhájila titul mistryně světa východoněmec mistra světa, získaný před 3 roky ve švédském Vaká krasobruslařka Gabrielle Seyfertová před Raku- steraasu, porazili ve skupině Japonce 19 : 9, USA
šankou Schubovou a Američankou Julií Lynn Hol- 23 : 9 a. Jugoslávii 16 : 15, ve čtvrtfinále však prohrá
mesovou (Ludmila Bezáková byla až" 17.); v soutěži li se svými soupeři z posledního finále mistrovství
sportovních dvojic jsou znovu první na světě Rodni světa s Dány 16 : 18 a byli vyřazeni z dalších, bojů o
nová - Ulánov (SSSR) a v tanci na ledě získali “zla titul mistra světa. '
Pořadí: 1, Rumunsko, 2. V. Německo, 3. Jugoslá
to” evropští mistři Pachomovová - Gorškov ze SSSR.
vie, 4. Dánsko, 5. NSR, 6. švédsko, 7. ČSR, 8. Ma
ďarsko. — Startovalo 16 nejlepších družstev- světa.
HLAS DOMOVA
COMPUTER: V MEXIKU ZV ÍTĚZÍ SSSR
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
Db finále světového pracovali přední italští
šampionátu v kopané v fotbaloví trenéři, celá řa 
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
Mexiku se- prý - alespoň da bývalých slavných
Telefon: 42-5980
podle computru - proboju hráčů . - mezi nimi i Ma
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý jí reprezentační- celky ď ar Ferenc Puskas -,
výtisk 20 c.
NSR a SSSR, a titul svě londýnští bookmakeři a
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž tových mistrů získají so 30 italských sportovních
předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £stg. 2/10/-, větští fotbalisté. Třetí má novinářů.
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec být Brazílie, čtvrtá Itálie.
Jistě zajímavé, - ale- ja
K takovému výsledku ká bude skutečnost? kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem .
došel Computer, s kterým
— O —

23. 3. 1970

- - Ve zkratce - —■V sedmi italských městech bude od 6. —- 16. čer
vence tr. uspořádáno prvé mistrovství světa v kopa
né žen. Účast přislíbily dámské reprezentační týmy:
Itálie, Dánska, Brazílie, Francie, SSSR, Argentiny,
Anglie a ČSR. čs. fotbalistky prý mohou na I. svě
tovém šampionátu hrát velmi důležitou roli.
— Fotbalisté pražské Dukly hráli v Lutýchu s bel
gickým mistrem Standartem Lutych 2 : 2 . Kuriozi
tou je, že všéchny góly dali Čechoslováci: za Duklu
Geleta a Melichar, za Standart Lutych vstř.elil oba
góly bývalý hráč Slovanu Bratislava Cvetler.
— Čs. fotbaloví dorostenci pohřbili už zřejmě šan
ci kvalifikovat se na neoficiální mistrovství Evropy,
turnaj UEFA ve Skotsku: prohráli' nejen s Jugoslá
vií ve Splitu 0 : 2, ale i v Plzni s fotbalovými nadě
jemi NSR 0 : 1 .
— Hokejisté USA se stali suverénními vítězi B sku
piny světového šampionátu v Bukurešti a zajistili ái
tak účast mezi šesti nejlepšími světovými týmy pro
rok 1971 ve Švýcarsku. Američtí hokejisté porazili
(Rumuny 9 : 1, Jugoslávce 5 : 1, Japonce 11.: 1, Bul(hary 19 : 1, Švýcary 12 : 3, Nory 9 : 2 a v nejdůleži
tějším zápase před zraky členů posádky Apolla. XII
Gordona, Beana-a Konrada i hokejisty NSR 5 : 2.
— Matka tří dětí, 311etá Holanďanka Attje KeulenDeelstrová z Irnsumu, se ve West Allis (USA) stala
nečekaně mistryní, světa v rychlobruslení žen. Favo
ritka Ruska Titová měla v závodě na 3.000 m pád a
skončila, až 13.
/
' .
— Plochodrážní klub West Ham Londýn bude .mít
novou posilu. Je jí přední' čs. závodník Antonín Ka
špar, který má v družstvu londýnského. West Ham
nahradit veterána klubu kapitána. Ken McKinlaye.
Xasper má v Londýně zůstat dvě sezóny.
í— V Praze na Žofíně se zrodil “ Československý fot
balový svaz” . 111 delegátů zvolilo za svého předsedu
Milana Michalíka.
'
.—Australan Jack Brabham vyhrál v Johanesburgu
na voze vlastní výroby automobilové závody o Vel
kou cenu Jižní Afriky, které byly prvou, jízdou svěř
itového. šampionátu formule I pro r. 1970..
- iVletá Francouzka Michele Jacotová vyhrála
/ ‘Světovou trofej” nejúspěšnější lyžařky. alpských
disciplin v sezóně 1969-70. Získala 130 bodů. 2. Fran
coise Macchiová (Francie — 145 bodu), 3) Florence
ISteurerová (Francie — 121 bodů), 4. Barbara Cochranová (USA — 120 bodů), 5. Judy Nagelová (USA
— 118 bodů).. —- Největší šanci na obhájeni. Světové
.‘trofeje mužů má. 311etý Rakušan Schranz. Před po
sledními závody sezóny v Norsku má Schranz 148
(bodů. Mohl by ho ohrozit už jen Francouz Patrick
íRussel (145 bodů).
ŠVÉD ISAKSSON ZDOLAL 5,34 M

Lehká atletika má opět. novou hvězdu. Je jí 221etý
švédský tyčkař Kjell Isaksson, který na závodech
v Goterborgu skočil 5,34 m, čímž zlepšil o 1 cm do
savadní nejlepší světový halový výkon olympijského
přeborníka -Američana Boba Seagrena, vytvořený 8.
února 1969 v americkém Inglewoodu. 174 cm vyso
ký Isaksson upozornil na sebe už v září minulého
roku na evropském šampionátu v Aténách, kde ob
sadil za východoněmeckým tyčkařem Wolfgangem
Nordwigem. druhé místo. Před několika dny se za
skvěl vé vší ; slávě na mezinárodním mítinku, y Hel
sinkách, kde bravurním stylem vytvořil výkonem
5,28 m nový evropský halový rekord.-Nyní'tedy tento
výkon ještě o šest centimetrů zlepšil, a jak říkají
lehkoatletičtí odborníci; kteří-měli možnost sledovat
Isakssona při závodech, Kjell je teprve na počátku
své sportovní -kariéry. Příznivci ‘ lehké atletiky se
mají tedy na co těšit. Už snad na blížícím se prvém
oficiálním halovém mistrovství Evropý v lehké” atle
tice, které bude probíhat ve Vídni,, kde švéd Isaksson
zřejmě i tentokrát — stejně jako v Aténách — sve
de velký boj o. prvenství s Němcem Nordwigem.B R ITSKÉ TÝM Y FAVORITY V PMEZ

Po. tříměsíční přestávce se obě hlavňí evropské
fotbalové soutěže klubových celků rozjely zase na
plno. K favoritům 15. ročníku Poháru mistrů evrop
ských zemí patří nyní skotský přeborník Glasgow
Celtic a anglický .mistr Leeds United. Skotští- fotba
listé vyhráli doma prvé čtvrtfinálové střetnutí , nad
italskou Fiorentinou 3 : 0 a Leeds United zvítězil v
belgickém Lutychu nad domácím Standartem 1 : 0.
Přemožitel Spartaku Trnava mužstvo- Galatasaray
Istanbul hrál doma s Legií, Varšava jen 1 • 1 a Fejenord- Rotterdam prohrál ve .východním Berlíně s
Vor.wártšem 0: 1.
čtvrtfinálová střetnutí druhé nejpopulárnější fot
balové soutěže Evropy, soutěže “držitelů trofejí” :
přemožitel Slovanu Bratislava Dinamo Záhřeb pro
hrál doma pr-vé střetnutí se západoněmeckým muž
stvem Schalke nečekaně 1 : 3, — AS Roma vyhrála
doma nad Góztepe Izmir 2 : 0,— a Academica Coimbra (Portugalsko) hrála doma s Manchester City 0 : 0.

