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Před novou konferencí v Moskvě

Co znamená normalizace ?
Sovětský místodržící v Československu Kuzněcov si pod pojmem norma jenž si s ním nemusí pří
lizace poměrů představuje bezpodmínečný návrat ke stavu, jaký panoval liš lámat hlavti; Česko
před Dubčekovou palácovou revolucí v lednu letošního roku. Českosloven slovensko teď potřebuje
ští komunisté považují za normalizaci odchod sovětských ¡vojsk z Česko ministra zahraničí asi tak
slovenska a volnou ruku při naplánovaných reformách. O tom, jak tvrdé naléhavě jako Maďarsko
bude jednání v Moskvě, si nikdo nesmí dělat nejmenší iluze. Držba je devět admirála.
Minulý týden vydala
desetin práva a není pochyby, .ze Sovětský s(vaz drží Československo pevně
a natrvalo. Českoslovenští vyjednavači mohou nejvýš douíat, že se jim po čs. vláda prohlášení, popresidentem
daří udržet alespoň jisté zdání československé suverenity v okrájových čá depsané
Dubčekem,
stech státního aparátu. Jak se ,věci mají, normalizace bude znamenat obno Svobodou,
Černíkem,
Smrkovským
vení Novotného Československa bez Novotného.
a Husákem, ve kterém
Je ještě příliš brzo předseda Černík, stálý Sovětský svaz držet nebo říká, že bude pokračovat
odhadovat dosah a stu československý delegát v ochromit československý v "budování. socialismu
peň
přímé
sovětské Radě vzájemné hospo hospodářský život.
s demokratickou a lid
Dáiší šilhání po zá skou náplní”,
kontroly
českosloven dářské pomoci Hatnouz,
ských problémů. Je mož ministr zahraničního ob padních úvěrech a roz , Nezáleží. v přítomné
hospodářských
né, že Moskva svolí k chodu Valeš) dopadla šíření
době na tom, jak upřím
určitým ústupkům perso pro Československo vel styků se svobodnými ze
ně to podepsaní myslí s
měmi je tím účinně za
nálním, jako např. u- mi špatně.
onou náplní.
Československo bylo blokováno.
držení Dubčeka v čele
Skutečností je, že so
Komunistické strany Če znovu přinuceno zapnout
Ministr zahraničí dr. větské oddíly zůstáváj í
kontakty Hájek, který vedl krát
skoslovenska. Je možné, hospodářské
na čs. půdě, i .když sta
že svolí k jistým hospo výhradně na moskevskou kodobou akci proti so ženy do kasáren a. tábo
větské agresi ve Spoje rů. Příznačnou pro. údářským změnám. Jisté rozvodku.
Sovětský svaz si tím ných národech,, byl pod mysly sovětského velitel
však je, že nedá souhlas
k politickým Změnám, zajistil další "normali le očekávání .přinucen ství' býla zpráva, že se v
které navrhovali Dubče- zační’’ bázi v jednáních , rezignovat.
Milovicích staví nové ka
Jeho rezort připadl sárenské objektý a .že
kovi straníci. Tisk, roz s československými ko
hlas, divadla, film, tele munisty. Řízením dodá prozatím ministerskému Milovice. . budou sloužit
Černíkovi, (Pokračování na :str. 2)
vize jsou vysoko na listi vek uhlí a nafty může předsedovi
ně provinilců. Stejně ji
Americké presidentské volby
stě zůstanou v Českoslo
vensku v té či.oné.formě
vojenské posádky á so
větští policejní speciali
sté.
Ohromující zjištění této chvíle je, že svět se dále točí kolem své osy. Nikdo
Hospodářská jednání nám to asi nebude zazlívat, ale faktem jé, že jsme na něj zapomněli, zahle
československé delegace děni na jediné místo ve vesmíru.
Bylo toho na nás trochu moc. Napřed jsme Sledovali fascinováni pomále
v Moskvě (ministerský
prodírání národa ke svobodě a vážili, jestli máme
nebo nemáme balit. Potom přišlo napětí rozhovo
Svoboda tisku mlží
rů v Čierné á Bratislavě a nakonec rána palicí ho
Dnešní československá Situace nemá precedent. V lé a nezakryté agrese "našich slovanských bratrů’’.
zemi je pul miliónu okupantů, sovětské tanky «ohyž
Byli jsme omráčeni á než jsme se z toho omrá
ďují československou krajinu, ale život — alespoň
čení
plně vzpamatovali, přistálo na sydneyskěm
na povrchu — běží normálně dál. K očekávané vlně
zatýkání zatím nedošlo, a lidé “utíkají” do zahrani letišti letadlo š prvním nákladem nových česko
čí legálně na pasy.
slovenských uprchlíků.
Ale pod tím zdánlivě normálním Stavem někdo po
A tak z toho temna tragedie vysvitl alespoň je
malu, stupínek po stupínku a sotva znatelně, přita
den
paprsek světla, setkání s lidm i. vlastní krve.
huje šroub. Možná, že je to ruka Moskvy a možná
ruka od Prašné hrány, ale výsledek je týž. To nej To ovšem znamenalo zase shon.
cennější, co . po-lednová liberalizace přinesla, svo ... Nezbyl :nám čas:, na - Zatímco.Sovětský.svaz
boda tisku, začíná mizet s hrozivou konečností.
Ještě včera se zdálo, že se dá z trosek té svobody svět, a svět, bohužel, vě znásilňoval Českosloven
alespoň něco zachránit. Opravňovaly k tomu např. noval nám téměř tak má sko, hledala .se v Paříži
zprávy o propuštění stalinského šéfredaktora Ku- lo pozornosti, jako mý přijatelná forma viet
dého práva Švestky, o odchodu několika pro-sovět- jemu, a otáčel se dál ko namské. kapitulace. Na
ských novinářů z Československé tiskové kanceláře
a z Československého rozhlasu aj. Poslední zprávy lem své osy; jako by se Středním východě došlo
k dalším srážkám, a zdá
z Prahy však už nenechávají nikoho na pochybách, nechumelilo.
že je tisková svoboda v Československu odklizována
Musíme tedy dohnat, se, že se schyluje k nové
“suchou cestou”;
co jsme zameškali, od mu výbuchu. V Nigérii
Bez dekretů a bez domácí kampaně proti liberál
ním novinářům byla nastolena cenzura staré hrubé trhnout zraky od toho pokračoval a pokračuje
masakr
formy. V redakcích jednotlivých časopisů znovu za jediného místa v středu tak ■' brutální
sedají úřední cenzoři a ze špiček informačních pro Evropy a zjistit, co se Biafranůi že se pro něj
středků mizejí jména, která si získala v minulých vlastně za tu dobu při těžko ' hledá obdoba, a
měsících úctu. Míst byli právě zbaveni ředitel Če
"studentské bouře” pře
skoslovenského rozhlasu Zdeněk Hejzlar, na něhož hodilo.
Ošklivý svět
nesly se přes moře do
my sice nemáme nejlepší vzpomínky, ale který se
vyvinul v jednoho z předních “liberálů”, a ředitel
Byl to ošklivý svět, Mexika, kde ohrožují
Čs. televize Pelikán. Skutečný důvod: oba byli ně
hladké uspořádání olymkolikrát napadeni sovětským tiskem, oba stáli v ce který našim óčítn zastře
stě opětnému zglajchšaltování sdělovacích prostřed ly tragické události do pijskýdh her.
ma.
ků.'
(Pokračováni na str.‘ 2)

Výkyv k extrému

KOMPROMIS V RÁMCI TAKTIKY
Mám podivný pocit, že roste tlak, abychom od
ložili svůj “radikalismus”, oblékli měkké rukavice
a v rukavičkách zacházeli s problematikou starono
vého československého vedení. Ten vítr vane ze Spo
jených států i z řad našich místních čtenářů a je
pravděpodobné, že průběhem- doby nabude ná síle.
Není to planý vítr.
;
Staví před nás nové problémy, o nichž třeba dů
kladně uvažovat, neboť z něj, z toho větru, hrozí
nebezpečí, že se rozštěpíme venku á oddělíme od
lidí doma.
Ten-nový vítr říká, že je národ doma sjednocen
za komunistickou stranou, že Duibček, Svoboda a
Černík jsou vysoce čestní lidé a že co od srpnové
invaze udělali, dělají a budou dělat, bylo, jest a
bude pod tlakem sovětských bodáků, poctivé maxi
mum, jež se od nich dá očekávat v omezeném pro
storu, v němž mohou politicky manévrovat.
Pro nás tedy. ten nový vítr znamená v novém
rouše starý, véliče starý problém: srážku svědomí s
kompromisem, diktovaným politickou taktikou. Do
určité míry se po nás žádá alespoň volná aliance s
jednou formou komunismu, toho domácího, žádá se
po nás, abychom přijali a respektovali představitele
toho komunismu a abychom se za stávajících okol
ností dívali shovívavě ňa to, co dělají.
Nepodceňuji hloubku nových problémů, nepřehlí
žím rozkladná nebezpečí, která se v nich skrývají,
přesto .se.mi však-zdá, že se na nás žádá příliš mno
ho. Alespoň částečně máme pe vzdát svých přesvěd
čení, utéct v zájmu taktiky od hodnot, pro něž jsme
kdysi opustili všechno, co nám bylo drahé..
A když se podíváme na kloub věci, zjistíme, že
tyto ústupky svědomí máme přijmout ve jménu na
cionalismu. Jenomže, co je to nacionalismus? Dutá,
pudová skořápka, néučiní-li z něj hodnotná náplň
věc důstojnou. Národní samostatnost neznamená nic,
nezahrnuje-li' osobní svobodu člověka, “vlastenectví
je poslední útočiště .zbabělce”, není-li podepřeno hod
notami, které z něj děla jí. věc ušlechtilou.
'
, Je nám tvrzeno, že národ je sjednocen za komu
nistickou stranou.. Do jaké míry a v jakém směru?
Je to jednota národa, která říká, za touto stranou
stojíme od A až do. Zét na věky věků amen? Nebo
je. o jednota v odporu proti Sovětskému svazu, kte
rá se .však netýká "vnitřního uspořádání státu? Jestli
že ?jě 'národ, také vnitřně-sjednocen pod perutěmi
KSČ, kdo jsou ti reakční “živlové” o nichž mluví
ministerský předseda Černík, kdo představuje protisocialistické síly, o nichž mluví Dubček?
Říká se nám, že president Svoboda podlehl v
IMoskvě holému, násilí. Samozřejmě a neodsuzujeme
ho proto. Fysická i duševní odolnost každého člo
věka má své,meze. Podobnému násilí podlehl Hácha
v Berlíně a dr. Beneš na Pražském hradě. Chceme
jenom vidět věci ve správné perspektivě.
Je nám dokazováno, že Dubček, Svoboda i Smrkovský zůstávají -dále ve svých vysokých funkcích je
nom proto, že tak v nynější situaci nejlépe mohou
sloužit národu. I to je možné. Ze stejných pohnutek
sloužil. maršál Petain.
Jsme poučováni, že návrat k stranické diktatuře
po kapkách,'jehož jsme právě svědky, je vynucen
sovětskými bodáky a nijak proto neposkvrňuje osobní charakter, lidí, kteří tomu všemu propůjčují
svá jména před světem i před národem. Nepochy
bujeme o účinné funkci ruských bajonetů, ale sou
časně, jak-neprodyšné je to alibi pro každý zlořád!
Jeden příklad, kerý.mi pomohl z pochybností: Dub
ček, Svoboda i Smxkovský podepsali prohlášení, v
němž' vyzývají Čechoslováky v zahraničí k návratu.
Jejich osobní bezpečnost je prý zaručena! Kým a
čím? Ruskými bodáky, nebo lidmi, kteří mají na
krku půl miliónu, nepřátelských'armád a kteří ne
mohou zaručit ani vlastní bezpečnost, tím méně bez
pečnost kohokoliv jiného? Jak mnoho se dá omluvit
taktikou a slovy “pod tlakem”?
Obávám se, že nemám dost silný žaludek. Obrací
se mi při pohledu na “taktická” objetí českosloven
ských pohlavárů s příslušníky smečky vrahů, která
poslalá' své úderníky na krk pokojných obyvatel na
šich zemí. Příčí se mi stupidní rituál sebekritiky ko
munistických vůdců, z něhož vyplývá, že nárok ná
roda na maličko svobody přestává být ospravedlni
telný, nevezme-li v úvahu strategické zájmy ruské
(Pokračování na straně 2)
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Co znamená normalizace ?
(Pokračování se str. 1)
sovětským jednotkám v
Československu za hlav
ní základnu.
Ve Svobodném slově
se objevil článek, v kte
rém se tvrdilo, že čs. zá
padní hranice jsou stře
ženy výhradně čs. jed
notkami. V Českosloven
sku je však obecně zná
mo, že hotely v pohranič
ní oblasti jsou přecpány
sovětskými "turisty’’, a
předpokládá se, že čs.
vláda bude přinucena
svolit k přítomnosti so
větských oddílů v západ
ním pohraničním pásmu.
V chodu jsou jedná
ní o datu stažení jedhotek Varšavského paktu.
Českoslovenští komuni
sté se snaží, aby valná
část (ne-li všechny, jed
notky) byla stažena z
Československa do kon
ce října.
Přítomnost okupačních
vojsk při 50. výročí če
skoslovenské nezávislosti
by byla nejen výmluvný
komentář krachu komu
nistické politiky, ale i
politicky výbušný faktor.
Dubček a jeho sou
druzi budou v Moskvě
jednat o datu sjezdu Ko
munistické strany Česko
slovenska.
Mimořádný
sjezd strany byl ohlášen
na 9. září tr., což byl je

den z hlavních důvcflů,
který přiměl moskevská
vedení k vojenské inter
venci. Poslední tři měsí
ce Dubčekova režimu
vskutku vypadaly jako
zoufalý zápas o čas.
Dubčekovi komunisté
prý doufají, že dostanou
v Moskvě svolení konat
mimořádný
sjezd do
konce tohoto roku.
Moskevské vedení za
tím zastává stanovisko,
že sjezd se má konat až
v řádném termínu, v lé
tě 1969. Do té doby by

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

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

proti němu mluví jeho
"buržoazně - kapitalistic
ká’’ minulost a sloven
ský nacionalismus.
Moskevská
jednání
patrně odstraní poslední
Capitol House, 113 Swanston St.
7
zbytky pochybností o
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
tom, co Moskva považu
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
je za "normalizaci” po
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
měrů.
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky
Podle našich měřítek
jd e
Československo
vstříc době nenormálnosti, již jenom zvrácená
Kompromis v rámci taktiky
komunistická logika mů
(Pokračováni;
že považovat za přiroze koloniální říše. Jsem nějak “nelogicky” přecitlivělý,
nou a žádoucí.
vm protože mě odpuzuje každý, kdo si “takticky nebo
pod tlakem” sedne za jeden stůl s lidmi, kteří teprve
včera dali rozkaz "k střílení a mrzačení Čechů a Slo
váků.
Přede mnou leží na stole hromada českosloven
časopisů z těch kritických srpnových dnů. Je
chucovaly je kopance chvíli, kdy ho je nejví vských
nich hodně hezkého, hodně odvážného i hodně
světa a ze všeho nejvíce ce zapotřebí.
vzdorného. Je v nich však také něco znepokojující
je vysilovaly domácí po * U ž to je samo o sobě ho. Je přirozené, že tyto tiskoviny pocházejí většinou
tíže: černošská otázka a v dnešní situaci dost z pramene jediné povolené organizované síly v Če
rostoucí zločinnost ve smutné, ani to by yšak skoslovensku. Dočítáme se tedy,, co KSČ prohlásila,
co KSČ zařídila, co KSČ dokázala, jak stojíme za
neopravňovalo k hlubo KSČ a kolik přibylo členů. A zase, můj žaludek asi
velkých městech.
Celou tu dobu však kým obavám, jež v nás není dost silný. Národ umíral, ale nábor do strany
pokračoval.
byla vidět snaha všech vzbuzuje něco jiného.
Máme tedy opravdu problém. Je to problém svě
George
Wallace
ny tyto problémy řešit,
domí a se svědomím je každý sám. Já hodlám psát
Ten opravdový strach dále podle toho, co mi říká a tvůrcové “nového
a protože jsme věřili ve
zdravé jádro Ameriky, a ty opravdové starosti kompromisního větru” si' musejí poračit se svým.
ví, možná, že to jejich svědomí je více než
věřili jsme také, že v nás vyvolává existen- Kdo
moje ochotno ke kompromisu v rámci taktiky.
se
tzv.
Nezávislé
americ
všechny překážky budou
Karel Wendt
nakonec úspěšně překo ké strany a hlavně její
prezidentský kandidát nány.
extrémista a rasista \G.
Prezidentské volby
Wallace.
Z DOMOVA
Teprve volební kam
Jeho kandidatura by — Konference mezi sovětskými a československými
paň, která je právě v la zpočátku považována vůdci, která se má konat v Mos-kvě, byla několikrát
plném běhu, v nás vzbu za špatný vtip. Poslední odložena. Důvodem prý je, že Brežněr a.Kosygin
dila první pochybnosti. průzkumy veřejného mí nechtějí jednat s A. Dubčekem, který má vést čs.
Objevily se totiž názna nění však shodně ukazu delegaci.
~ - Rudé právo kritizovalo útoky východoněmeckého
ky, že všechen ten tlak, jí, že sě pro něj vyslovu tisku proti československému vedení.
o němž jsme mluvili vý je přes dvacet procent — Podle nepotvrzených zpráv chce Sovětský svaz neše, nezůstal bez vlivu Ua amerických voličů a že rhat v Československu po odsunu svých armád “je
celkový ' charakter Spo jeho popularita stále ro nom” sto tisíc mužů.
— Mluvčí čs. vlády tvrdí, že sovětské bezpečnostní
jených států. Začalo se ste.
orgány působí na. území ČSSR jenom uvnitř okupač
ukazovat něco, co bylo
V této chvíli se zdá, ních armád a nevměšují se do místních záležitostí.
zatím v celkovém pojetí že novým americkým — Sovětské okupační velení zabralo v Praze něko
Ameriky neznámé: vý presidentem bude repub lik hotelů a žádá prý ubytování pro šest set lidí,
kyv k extrémismu. Dom likánský kandidát R):- kteří mají dohlížet na “normalizaci” čs. poměrů.
níváme se, že víme, jak chard Nixon. Sílu ro — Rudé právo varovalo v jednom ze svých úvodní
že obnovení ovzduší studené války na Západě
a proč k tomu výkyvu stoucího amerického. ex ků,
čs. věci nijak neprospěje.
došlo, ále znalost půvo trémismu však už nelze — Vedení v Kremlu prý posílá v poslední, době
du nedělá z extrémismu podceňovat. Jestliže na všechny protestní noty na presidenta Svobodu, který
věc méně smutnou.
jedné jeho straně stojí je předává Dubčekovi s odůvodněním, že jejich vy
Je po předběžných G. Wallace, na druhé vi řizování nespadá do jeho jurisdikce.
volbách, je po sjezdech díme tzv. Černou sílu a — Československá vláda zbavila pod sovětským tla
kem míst ředitele čs. televize Jiřího Pelikána a ře
stran a bitva o nejvý některé složky student ditele rozhlasu Zdeňka Hejzlara.
znamnější úřad na světě ských hnutí. Součet je — Oficielní cenzoři budou v budoucnosti, pracovat
je v plném proudu.
hrozivý a budoucnost přímo v redakcích jednotlivých časopisů. ■
Z CIZINY
Kandidáti tradičních nevypadá růžově. Neboť
—
Kancléř
Německé
spolkové republiky dr. Kiesinamerických stran Hump svět, v němž extrémisté
ger řekl, že Severoatlantický ' pakt musí posílit své
vládnou
Sovětskému
Sva
hrey a Nixon nejsou li
armády v Evropě, nestáhnou-li mocnosti Varšavské
dé, kteří by inspirovali zu a v němž jiní extré ho paktu všechny své jednotky z Československa.
nadšení a nějakou zvlášt misté vládnou Rudé Čí — Jugoslávie mobilizovala v důsledku okupace
ní důVěru. Představují ně, potřebuje snad ze ČSSR reservisty a soustředila silné tankové a dělo
střelecké jednotky na své severní a východní hranice.
šedivý průměr a nikde všeho nejméně další gar — V Ottawě žádal sekretář Severoatlantického pak
na obzoru se neukázal nituru extrému ve Wa- tu M. Brosio Kanadu, aby v důsledku čs. údálostí
-kw- nestahovala své armády z Evropy, jak bylo v plánu.
nový J. F. Kennedy ve shingtoně.
— Z Vídně bylo oznámeno, že počet uprchlíků z Če
skoslovenska v posledních týdnech značně vzrostl.
i
Velký výběr vín, lihovin a piva
Např. 13. září přešlo čs-rakouské hranice 4.066 osob.
(včetně Plzeňského)
— V Bruselu má dojít ke čtyřem zvláštním schůz
dodáme kamkoli v Austrálii
kám Severoatlantického paktu, které se mají zabý
1
za velkoobchodní ceny
vat změněnou vojenskou situací v Evropě, kterou
I
Ceník na požádání
způsobilo soustředění komunistických armád v ČSSR.
— Anglický generální štáb prý se domnívá, že je
| J. KINDA & CO. PTY. LTD
růst komunistických armád na západních hranicícn.
sovětského bloku úplně vyvážen prokázanou nespo
I
cr. Jonas A Victoria Sts., Richmond, Vic.
lehlivostí čs. armády.
,
Telefon: 42-4782
— Moskevská Pravda obnovila své útoky proti Če
inebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281) skoslovensku a tvrdí, že tam “kontrarevoluční síly”
zneužívají nacionalismu ke svým eflům.

OPTO

V Ý K Y V K E X T R É MU
(Pokračování se str. 1)
První věci . měly by
však být první a nejprvnější z nich je situa
ce ve Spojených stá
tech, neb USA zname
nají sílu a srdce Zápa
du. Na jejich zdraví
nejvíce závisí zdraví svo
bodného světa.
Nemocná Amerika
Jestliže je tento před
poklad správný, nevypa
dá to se zdravím svobod
ného světa nejlépe.
Jako největší mocnost
na světě, Spojené státy
měly docela přirozeně už
delší dobu svou dávku
potíží. Tížila je válka ve
Vietnamu, unavovaly je
globální závazky, zne-

NESTOJÍ
O NIC VÍC
POUŽÍT
VŠESTRANNOU
BANKOVNÍ SLUŽBU
THE NATIONAL
Vkladní knížky
Cestovní šeky
Služby cestujícím
Zařizování investic
Vklady na úrok
Pravidelné poukazy a inkasa
Úschova cenin
Služby pro zahraniční obchod

*
*
*
*
*
*
*
*

THE NATIONAL BANK
OF

bylo možno řádně pro
čistit řady Komunistické
strany Československa a
zajistit spolehlivým "mo
skevským” komunistům
bezpečnou "volbu”.
Ve spojitosti se změ
nami ve vedení strany se
stále častěji objevuje
jméno dr. Gustava H u
sáka jako možného ná
stupce Alexandra . Dubčeka.
Husák je prý ukázně
nější straník a zkušeněj
ší vyjednavač než Dub
ček, ale na druhé straně

16. 9. 1968

AUSTRALASIA

LIMITED

Používejte raději The National Bank,

Ozvěny

30. 9. 1968

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

-

Odvolání dopisovatele

3-

— Zahraniční agentury — Pověřeneetví SNR pro šavské.. smlouvy na Slo
hlásí z Prahy, že v ČSSR -kulturu vypisuje, sochař vensku 21 mrtvých a 124
H A N U Š HEJNÝ, NEW YORK
vzrůstají obavy ze zříze skou soutěž ná pomník raněných občanů.
ní vojenské vlády, nedo- dr; V. Clementise v Bra — Polské ministerstvo
Newyorský korespondent Československé tiskové kanceláře doktor Karel
.
jde-li k dohodě při oče tislavě. .
zahraničí oznámilo ve
kávaných (Kremlem stá — RP oznámilo, že Čs. Varšavě, že byl vzat do Král byl 9. září odvolán do Prahy. Důvod, který ČTK uvedla pro toto roz
le odkládaných) rozhovo bezpečnost zatkla 9. září vazby člen polské oku hodnutí, je Králůiy projev z předešlého pátku na schůzce Klubu zahranič
rech v Moskvě3 mladé Poláky, kteří se pační armády v ČSSR, ních novinářů v New Yorku^ N a této schůzce, spojené s obědem, Král a,
— Na konferencí komuni pokusili utéci přes ČSSR který zastřelil 3 občany
stických stran v Buda do Západního Německa. v Novém Jičíně. Několik dva Jugoslávci hovořili o posledním vývoji ve střední a východní Evropě,
a pak odpovídali ná dotazy svých kolegů. Klub zahraničních, novinářů po
pešti, která má rozhod
dalších civilních osob by
nout o připravovaném — Manchester Gardien lo zraněno. Důsledkem řádá takové informační schůzky pravidelně; mluvčí obvykle hovoří a vy
sjezdu
komunistických Weekly napsal 12. září, bylo pak i zranění 3 pol měňují si názory a odpovídají na otázky velmi neformálně.
stran v Moskvě, odjela že pořadatelé “National ských vojáků civilisty.
čs. delegace, vedená J. Film Theatre" v Londý
V oznámení ČTK, že yorském Klubu referoval je 51 let, žije v New
ně, který se koná koncem — Ondřej Klokoč “požá
Lenártem.
odvolává svého newyor svým představeným v Yorku se svou manžel
října
tr.,
měli
obavy,
zda
— Vláda jmenovala, dr.
dal o uvolnění” z funkce
Františka Vaška a dř. J a  Čechoslováci budou s to předsedy ÚV Slovenské ského dopisovatele, se Praze; dověděl se také kou a dvěma syny. Paní
pracovala v
roslava Rybáře náměstky poslat přislíbené filmy. národní fronty. Novvm praví, že ke svému vy o neobvyklém diploma Králová
kanceláři
ministra vnitra J . Felná- Nyní došla zpráva, že čs. předsedou ÚV SNF byl stoupení v newyorském tickém kroku, že totiž newyorské
ře
(dalšími ; náměstky filmy budou včas v Lon "jednomyslné zvolen” dr. Klubu zahraničních no československé velvysla ČTK jako sekretářka.
dýně
s
výjimkou
filmu
Samuel
Falťan, člen
jsou dr. J. Majer a dr. J.
Rypel). -Zřídila také slo “Marafhon”, který ukazu předsednictva ÚV KSS. vinářů nedostal předem nectví ve Washingtonu Oba synové jsou zapsáni
venskou správu’minister je sovětské tanky, “osvo Falťan se narodil v r. úřední souhlas, a že pro v neděli poslalo americ na americké školy.
stva vnitra. Ministra .che bozující Prahu v r. 1945” . 1920 v Hradišti, okres nesl o událostech v Če kému ministerstvu za
Král zastával místo
mického průmyslu mg. S. Tento film by prý nebyl Lučenec. Po válce absol skoslovensku
výroky, hraničí protest proti to newyorského dopisovate
nýní
vhodný.
Rázla,.i menovala, předse
voval Vysokou školu po
které jsou v nesouladu mu, že tisková služba to le ČTK čtyři roky. Před
dou komisé ' pro řešení — Národními umělci byli litickou v Praze.
hospodářských
otázek jmenováni:
se stanoviskem jak. če hoto ministerstva, USIS. časem - ještě týdny před
prof. ' inž.
souvisících s přípravou arch. Bohuslav Fuchsa — Krajská prokuratura skoslovenské vlády, tak přinesla zprávu o zmí invazí Československa nového státního, .uspořá za celoživotní dilo v čs. v Košicích začala vyšet
něné schůzce a Králově tu vzbudil pozornost,
dání republiky a členem achitektuře a prof. Karel řovat příčiny úmrtí 9 čs. Československé tiskové
vystoupení.
občanů v době invaze kanceláře.
když poslal generálnímu
hospodářské rady.
Lidický za vynikající so okupačních sil. - Zpráva
— Za “Důbčekovu" síně chařské dílo. Současně
tajemníkovi Spojených
Předseda
newyorského
O
které
výroky
konk
mi” (v sobotu 7. záři) na dostal inž. arch. Bedřich říká: “Podle dosavadního
národů otázku, zda so
Klubu
zahraničních
no
vyšetřování
nic
nenasvěd
rétně
jde,
se
neuvádí.
kopali havíři Ostravsko- Rozehnal Rád práce.
čuje tomu, že by bylo Faktem je, že Král na vinářů Hal Lehrman o- větský nátlak na Česko
karvínského revíru 26.500
Polští dělníci a dělni
ke střelbě ze stra zmíněné schůzce označil značil zprávu o Králo slovensko nepředstavuje
tun uhlí, což je o í 1.000 ce, kteří po okupaci ve došlo
tun více, než se předpó- směs opustili prápi v ny našich občanů.”
přítomnost spřátelených vě odvolání za šokující. porušení různých zásad
kládálo.
ČSSR, se většinou vrátili — Bratislavská - Pravda jednotek spojenců na tí Československá mise u a rezolucí Spojených ná
— Na návrh ÚV KSČ byl- jak. na Náchodsko tak na napsala, že . v důsledku
dr. F. Kriegel “uvolněn" Ostravsko i do dalších obsazení republiky cizími žemi Československa za Spojených národů se od rodů.
z funkce předsedy Národ částí republiky.
vojsky nemohl bratislav tragedii, a vyjádřil oba mítla k věci vyjádřit.
Král, který je dosud
ní fronty. Dr. Kriegel.se
ský SLOVNAFT splnit vu, že tato tragedie bude Její šéf, Jan Mužík, prý. se svou rodinou v New
prý bude “na vlastní žá
Ministerstvo vnitra za své kontaktované dodáv
o ní odmítl hovořit s Yorku, se zatím ke své
dost věnovat jiné práci”. hájilo akci k náboru ,.vět: ky do zahraničí v hodno mít ještě druhé jednání.
Později Král řekl, že o Králem samým.
mu odvolání do Prahy
Na předsedu. NF současně šílio množství ’■mladých tě 7,707.000 Kčs.
ÚV KSČ navrhl starého mužů dó Veřejné bezpeč
páteční
schůzce,
v
new
Karel
Král,
,
kterému
nevyjádřil.
FEI
.
.FEI/HD
kolaboranta Evzeha Erfoa- ností.
' ■
.ia.
— S vědomím čs. vlády
— Okupační armády způ odjeli dó Vídně i do států
sobily jen na lesních po západní Evropy někteří
rostech v pražských par čs.,. intelektuálové,. kteří
cích škody za milión Ksc, se mají pokusit přemlu
Veleniu "spojeneckých” armád sa podařilo vrhla vojenská sila (odhaduje sa počet vojakov
ve Stromovce a ná zele vit k návratu do ČSSR
získat
mimoriadny "úspěch”: prakticky za dva okupačnýdh armád na 600.C0Q, teda viac vojaném pásu mezi Straho významné čs. intelektu
dni okupovat’ celé Československo a vojensky kov, ako majú Američania vo Vietname), vy
vem a Bílou horou po. půl ály, kteří se- dosud ne
si zabezpečit’ všetky strategické pozície. V iro- bavená najmodernejšou vojenskou technikou, to
miliónu - korun, na Petří rozhodli,, jak se zachovat.
ně na..250.000 Kčs atd.
nickom "komentáři” v L’ude z 31. augusta 1968, iba potvrdzuje, že naša armáda je významným
Z Prahy i Bratislavy’, při
— Etnik Zátopek se po ně váželi ujištění, že se po. nadpísanom "Husársky kúsok?” , odsudzuje Ján
vojenským potenciálom v systéme čs. obrany i
kolik týdnů . skrývá) u návratu nikomu nic ne
Boleslav zákeřnost’ tejto bleško,vej akcie a dlhé obrany celého socialistického tábora a že má
různých přátel, v polovi stane, i když byl v cizině
přípravy, ktoré ju predchádzali. Z jeho "koně měsíce byl vůbec ne-, nélěgálhě'. V úveřej něnéra
vePmi silné zázemie s .vysokou socialistickou —
zvěstný. Dne 20. září. byl prohlášeni - se - praví, že
mentára” citujeme:
vůbec nie kontrarevolučnou — morálkou.
však přijat společné s čš. “místo všech kulturních.
"V nejednom hlúčku diskutujúcich o tomto
Naša armáda je skutočne schopná zabezpečit
olympioniky Dubčekem. S pracovníků je v této ze
lítoku som v minulých dňoch počul aj také hodnedotknutePnosť našej vlasti před nepriatePmi z
olympioniky byla i Věra mi,. po boku .lidu, že je
notenie, že sa (maršálovi) Jakubovskému po očakávaného a předpokládaného směru. V pří
Čáslavská (která rovněž dině v tomto spojení je
podepsala “2.000 slov”.)- . naděje, uskutečňovat tour
dařil "husársky kúsok”. Vóbec nechcem zneva pade vpádu Jakubovského armád však takáto
— Úřad pro tisk a infor- hy po socialismu s lidskou
žovat vojenskú silu a taktiku spojeneckého vesituácia vůbec nebola. Nebola taká, na akú sa
mače oznámil ;8. září: “Ti tv áří..;.”
’
m
leňia . . . N o táto rýchlosť vojenských operácií
připravovala a je připravená armáda a všetok
skoviny, které; mají cha
spojeneckého velenia armád signatárov Varšav náš Pud v každom čase. . .
rakter periodického tisku — Členové .ÚV Svazu. čs.
ve smyslu zákona č. 81/66 spisovatelů (české Části),
ského listu ešte nemusí hyť dókazom bezchyb
Iba že by tieto, armády boli pod spojeneckým
Sb. a nebyly řádně regi kteří nejsou- v zahraničí,
ného vojenského tunenia a myslenia mozgovévelením
iba pre případ zasahovania do vnútotstrovány, budou považo vydali prohlášení, v němž
vány za nelegální a vzta se pravi mi.: “V .dobách, . ho trastu, akýni je velitePský štáb Jakubovské- ných záležitostí jednotlivých krajin socialistic
ho. Predovšetkýni si třeba uvědomit’, že v tomto
kého tábora, vyjmúc tej krajiny, ktorá svoju mohuje se na ně postih kdy vystupuje do popředí
případe došlo k óbyčajnej nevyhlásenej vojně
podle platných zákonů otázka samotné existence
censkú politiku uplatňuje proti početne i vojen
národa, prověřuje se zno
ČSSR.”
a ku gangsterskému útoku i únosu za podmiesky slabším krajinám. A takou krajinou je v so-*-■ LD píše, že se po in vu také pevnost vztahů
nok, ktoré sa v nijakfej vojně dosial’ nevyskytlí
cíalistickom spoločenstve národov Sovietsky
vazi ČSSR úplně .vyprázd uvnitř národního celku.
a ani sa nemóžu vyskytnut’ za normálnych podzváz. Bohužial. Tťagédia socializmu na sklonku
nily hotely ve Vysokých Všechno úsilí,-’ které, vymienok.
Tatrách, protože přede-, víj ěli krátkozrací politici
XX. storočia . . .
vším všichni zahraniční’. před lednem a krytě i p o .
Jakubovského štáb už dávno vlastnil všetky
Koniec-koncov tento "husársky kúsok” mal
hosté odjeli. V době, kdy lednu letošního roku, po
plány
důležité
z
hPadiska
obrany
našej
repub
sivoju
generálku, ktorú niejaká normálně vypo
letní sezóna v Tatrách ji stavit proti., sobě dělnic
věděná a vedená vojna nemůže mať a ani nija
ná léta vrcholila, jsou kou třídu á ’inteligencí ja -. liky, a to. do najmenšich, ale i najdůležitějších
hlavní . hotely ’ zavřený; kó - zájm-cvě . prbíikladné: podrobnosti, a dobré pozná aj náš vojenský po ká iná armáda ani nemá. Před "husarským kúDenní ztráta ' tatranských síly, se ukázalo v posled
tenciál. Takéto poznatky nemá na svete vojen skom’’ Jakubovského predsa predchádzalo veťpodniků ie 300.000 Kčs. ních dnech, marné. Zápas
ské velenie nijakej krajiny o druhej krajině.
ké vojensko-štábne cvičenie na území státu, okuPodobná situace je ovšem našeho lid u byl a zůstal
Takéto
poznatky
nemá
vojenská
rada
obrany
pácia ktorého sa připravovala. Bolo aj cvičenie
.totožný
se
zápasem
k
u
l-,
v celé zemi. Zahranič.pí
Sovietskeho Státu o Amerike, ani o ďalšich štá"Nebeskí anjeli” na území PoPska a Nemeckej
turistický ruch prakticky tůry a umění, a čas, kte
úplně, ustal. (Napf. 18,'. rý- -nyní. všichni žijeme,
toch, proti ktorým triedne i mocensky stojí. A
demokratickej republiky, ktoré nebolo ničím
srpna překročilo hranice tp„ -potvrdil přímo ■hiáni-' takéto poznatky nemajú ani mozgové trasty na
iným, ako rafinovaným zakrýváním nástupu
■:. - - ■ .
jen .v • Hřensku; 7;00.tt' .tu-.; festačně.” :
vojsk k okupácii CSSR. Generálka na túto ha
druhej
straně
o
krajinách
na
našej
socialistickéj
ristů v' 600 autech a 40 — Podle hlášení kraj-’
straně. Jakubovského "husársky kúsok” predsa
nebná a tragická akciu bola teda opravdu do
autobusech. V nedělí 8: škých správ VB bylo ke
záři přejelo tamtéž 5 o- dni 3. září 1968 násled
však niečo chtiac-nechtiac potvrdil. Ž e sa na nás
konalá.
FEI
sobních aut.)
kem příchodu vojsk Var-

HUSARSKÝ KÚSOK ARMÁD?
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HLAS

PRVOTŘÍDNÍ
MASO A U Z E N IN Y
VŠEHO D R U H U
NAKOUPÍTE V ŽDY
U FIRMY

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS PTY. LTD.
M A J I T E L É J. 8c H. K O P E C K Ý
326 H IG H STREET, KEW. \T C .
TELEFON: 86-7178
V ZIM NÍCH MĚSÍCÍCH DOMÁCÍ
JATERNICE A JELÍTKA
TEPLÁ DOMÁCÍ SEKANÁ
DRŮBEŽ
NAŠE ZÁSADA: DOBŘE SLOUŽIT
ZÁKAZNÍKŮM

Kukátko do Č SSR
CO JSME SI NEDOVEDLI PŘEDSTAVIT...
Začínáme se dostávat do tzv. normálních podm
nek. čímž rozumíme: Budova Práce, tiskárna i re
dakce deníku jsou opět v našich rukou. Opět teď
budou vítány návštěvy v redakci — jen co jí dám
trochu do pořádku — opět budeme otevírat vaše do
pisy, zamýšlet se nad nimi, odpovídat na ně. Kón
takt se čtenáři — ani v minulých dnech nepřeruse
ný — se opět posílí. — Dovolte několik dní zpátky
Do naší redakce vnikla cizí vojska; bude trvat nej
méně čtvrt roku, než se budova a redakce dosta
nou do původního stavu. To jsou ztráty, škody, kte
ré se dají nahradit, jde o peníze a materiál. — Bn
dova je plná ran. Vzal to ďas! Ale člověk je pln;
ran. Neboť to, co jsme si před 20, srpnem nedovedl
ani představit, se pro nás má stát normální. Vzpo
minám na jednu větu kteréhosi spisovatele. Nedo
vedu jej citovat doslova. Vím však, že pro sebe žá
dal:
Klid, abych přijímal věci, které nemohu změnit,
odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu;
moudrost, abych je uměl od sebe odlišit.
Práce, 6. září 196)
“MEZI VÁMI A NÁMI STOJÍ CENZURA”
V této chvíli upřímných slov nechceme a ani ne
můžeme tajit, že podmínky pro naši práci se pod
statně změnily. S odvoláním na projevy nejvyššíct
představitelů lze říci, že mezi vámi a námi stoji
cenzura. A že ona je příčinou našich zámlk i dů
vodem, pro který vaše vlastní slovo měníme za při
jatelnější. Takové vysvětlení by ovšem nebylo zce
la poctivé. “Cenzor” nesedí v redakcí, je v každém
z nás. My sami jsme posléze přijali podmínky sta
novené po návratu do původní tiskárny, redakce i
distribuční sítě. Přijali jsme je, protože nám jejich
plnění umožňuje i nadále podporovat Dubčekovo ve
dení strany.
Práce, 8. září 1968
KONEC ORGANIZACÍ K 231 A KAN
Ministerstvo vnitra sděluje, že ukončilo řízení, tý
kající se žádosti o schválení stanov K 231 — sdru
žení bývalých politických vězňů a Klubu angažova
ných nestraníků — KAN. V obou případech stano
vy neschválilo. U K 231 vycházelo ministerstvo vnit
ra ze skutečnosti, že přijetím zákona č. 82/9168 Sb.,
o soudní rehabilitaci, jakož i opatřeními vlády, ostatních orgánů budou práva a oprávněné potřeby
rehabilitovaných občanů plně zajištěny. Tato opat
ření se zabezipečují prostřednictvím národních vý
borů i ostatních orgánů státní správy a týkají se
např. začleňování aehabilitovaných občanů do pra
covního poměru, nápravy křivd v majetkových, by
tových, sociálních a dalších otázkách. Rovněž ÚV
NF a organizace v ní sdružené zajišťují konkrétní
pomoc pro neoprávněně postižené osoby. Z těchto
důvodů se jeví činnost K 231 jako nadbytečná.
Pokud jde o Klub angažovaných nestraníků, do
šlo ministerstvo vnitra po provedeném řízení a ze
jména prohlášení zástupců přípravného výboru k
závěru, že navrhovaný klub má charakter politické
organizace a neodpovídá poslání dobrovolných or
ganizací podle zákonů č. 68/1951 Sb. Ministerstvu
vnitra tedy ani' nepřísluší stanovy této organizace
schválit. Podle prohlášení předsednictva ÚV NF ze
Sne 29. srpna 1968 existující skladba politických
stran a společenských organizací plně vyhovuje záj
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Sovětský protektorát
Zda se, ze se naplňují proorcká slova Jiřího Hochmana o okupaci bez
další garnitury kolaborantu”, která pronesl v době mezi čiernou a Brari-

S S *
V( ! 7 u ^ R "P ° 5 tet rU ’ t e h d y je Š tl o d v ^ n é m ‘ý^ n ík u Svazu čs. nownaru (c. 31/68). Nepřekvapuje to, neboť zločinná invaze pěti "soudružf e f 1* bratrských armád’’, která svou licoměrností a brutálností předčila
Hitlerovy okupace z let 1938 á 1939, musela nutně způsobit živelný odpor
a nenávist Cechů a Slováků. To konstatoval v dopise zaslaném sovětskému
! ' í raZf
‘ Srpna d° konce ‘ osv«tfený kolaborant sovětského a
ce^ L oven skeho komumsmu, profesor Komenského protestantské fakulty
Praze, předseda Křest anske mírové konference” a nositel Leninovy ceny
za mír a mezinárodni přátelství, dr. J. L. Hromádka.
Starší generace v Če vykonávat psychologický
hodlá smířit s těmito
skoslovensku si dobře nátlak na KSČ, statni
přežívajícími znaky ohro
pamatuje, jak si .počínaly orgány a občany ČSSR
žujících a humanizují
ZNAČKA KVALITY
vítězné j ednotky Rudé tím, že stažení vojsk z
cích snah v lůně KSČ,
A STYLU
armády v zemi v roce čs. území protáhl do 3
nýbrž že je rozhodnuta
Prvotřídní ručně šité
1945 a s jakou netrpě srpna. Těžko se proto
nahradit je za každou
obleky
livostí již tehdy převáž Sověti mohli domnívat,
cenu
neostalinistickým 184 Acland St., St. Kilda
ná většina -o-byvateljstva že 17 dní později budou
Víc. Tel. 94-2260
diktátorským duchem i
T éi prodej veškerého
očekávala jejich odchod jejich hordy a vojenské
za cenu krutého teroru a pánského konfekčního
po půl roce. Ví také, že útvary jejich poslušných
obětí na lidských živo
zboží
sovětská vojska tehdy čtyř lokajů v Českoslo tech. Za těchto okolno
Čistírna a opravjr obléká
nevtrhla na čs. území v vensku
vítány - když stí mají Svoboda, Dubušlechtilé snaze osvobo tentokrát
už nepřišly ček, Smrkovský a Čer spodářský bankrot. Po
dit jeho obyvatele a u- ani formálně jako "spo ník nesmírně těžký úkol
moc Západu, i kdyby
mozmt jim obnovu ne jenci” v součinnosti s
dosáhnout "normalizace byla dosažitelná, je za
závislého demokratické čs. armádou, třebas vy
života” za cenu obětová kázána Moskvou. Čs.
ho státu. O tom nemohl nucené, nýbrž jako za- ní všeho, co bylo náplní
hospodářství bude tedy
mít nikdo, kdo sledoval keřní útočníci.
jejich akčního progra muset dále pracovat se
cynicky nelidskou takti
Zatím lze jen refero mu. Sotva se jim to po zastaralým zařízením a
ku a strategii sovětského
vat o vývoji v okupova daří a jejich dny jsou bez znalosti moderní
vojenského velení v do
technologie pro SSSR a
ném Československu v asi sečteny.
bě Varšavského, Sloven
ostatní členy COMECOprvních dnech po -invazi
Pokud
jde
o
hospo
ského národního a Praž
na základě kusých a ne dářský aspekt, bude stě N U za podmínek mu na
ského povstání, nejmensoustavných zpráv. Je ží možno uskutečnit po diktovaných, což zase
ší iluze- Nešlo vůbec o
však přesto možno pro kus o vyřešení hluboké může vést jen k dalšímu
osvobození, nýbrž o do
kázat skvělou pevnou krize hospodářským mo poklesu beztak již nízké
bytí polidcko-strategicjednotu Čechů a Slová delem akademika Oty' životní úrovně. To jsou
kých pozic pro pováleč
ků a-jejich hrdý a hrdin Sika, když jeho autor ovšem špatné předpokla
né období způsobem,
ný postoj vůči okupan byl na sovětské naléhá dy pro "politickou a
který měl nevyhnutelně
tům, které právem vzbu ní odstraněn jako "za ideologickou převýcho
za následek značné, ji
dily- obdiv na celém svě prodanec kapitalismu”. vou- ' Čechů a Slováků
nak zbytečné oběti na ži
tě. Průběh nouzového Po nových miliardoyých zpět směrem k dnešnímu
votech Poláků. Slováků
mimořádného
sjezdu ztrátách a škodách způ sovětskému vzoru.
a Čechú.
KSČ z 22. srpna, i když sobených invazí a oku
FEI
j Po 23ietých zkušeno se vzápětí stal předmě pací je jasné, že se ho
stech s komunismem po tem sporu s KSS, byl spodářská deprese ještě
Odebírají všichni vaši
pularita sovětských vojsk přece jen jasným ukaza prohloubí a že hrozí ho és. přátelé Hlas domova?
v Československu nikte telem zdravých tendencí
rak nestoupla. O tom se ve straně. Ve stejné mí
Moskva i celý svět moh ře to platí o mimořád
Provádíme veškeré práce optické
ly přesvědčit letos v čer ném sjezdu KSS kona
přesně, rychle a za levné ceny
vnu a červenci, když se ném ve dnedh 26. až 29.
nejprve mezi 20. a 30. srpna a o četných zase
červnem konalo v ohro dáních
a
projevech
žujícím se Českosloven krajských, okresních a.
sku jemu vnucené cviče místních organizací a or
573 Hampton St.
Hampton, Vie.
ní Varšavské smlouvy a gánů strany. Zdá se
Telefon 98-5756.
pak se Kreml pokoušel ovšem, že se Moskva ne
mům naší socialistické společnosti. Dnem nabyti
právní moci rozhodnutí ministerstva vnitra konči
činnost, přípravných výborů obou organizaci.
Práce, 6. září 1968
PROVĚRKA POSLANCŮ NÁRODNÍHO
SHROMÁŽDĚNÍ
Dne 28. srpna po návratu z Moskvy a po schůzi
vlády . . . , přijel předseda NS Josef Smrkovský do
parlamentu, kde poslance stručně informoval o mo
skevských jednáních. Poté bylo nepřetržité osmiden
ní jednání plena NS přerušeno, aby poslanci mohli
navázat přímý kontakt s voliči. Předsednictvo NS,
které pokračuje v jednání, schválilo mj. 30. srpna
doporučení místopředsedy NS Jozefa Valo, aby se
poslanci NS formou čestného prohlášení vyjádřili,
že se ani písemně, ani ústně neúčastnili pozvání
vojsk Varšavské smlouvy k zákroku' vůči naší re
publice. Generálnímu tajemníku NS doc. VI. Kaiglovi se ukládá, aby zjistil u poslanců NS důvod je
jich neúčasti na 26. schůzi plena NS podle jednotli
vých dnů a předložil výsledek předsednictvu NS do
14 dnů.
Svět v obrazech, 7. září 1968 j
>
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O ptical Service
Plánujete cestu do zámoM
nebo máte v úmyslu pozvat
*vé příbuzné na návštěvu?
Obrat te se s . důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
Elizabeth S t, Melbemrae, 3001
Telefon 62-290*
V*m ’ °P » tř ím « cestovní d o k lad y a
litadlemdkUí emCt , bezpIatné c« tu lodí nebo
tadlew - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Mluvíme česky
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MÚDROSŤ
Ladislav Novomeský
J e taká m údrosť: kl’aknúť se před
Koncilom,
přiznávat’ kardinálom blud a blúdenie
a bludy?
Radšej si pokl’aknúť, než klesnut’
, na hranici.
Radšej skryt’ pravdu v sebe kdesi,
akoby v klenotnici,
potom si znojvu doznat’, že sa predsa krúti.

Prošli jsme se mestem pod prapory, vyslechli; projevy, někteří z nás dokonce uvítali první ná
klad nových uprchlíků. Jsm e vyčerpáni, neboť Československo už není na prvních stránkách a nikdo
nezastrehl arcivévodu. Coz je prim a neb se niů žeme ¡vrátit k pohodlným existencím s hřejivým
pocitem, i e jsme zase po dvaceti letech vykonali odboj.
Promiňte, i e tak docela nesouhlasíme. O dpust ky za vyslechnuté projevy budiž nám přičteny k
dobru. N ás problém a naše povinnosti neskončily však jenom proto, ie Československo odešlo z
prvních stránek novin, i e Z ápad jenom mluví á .' že my jsme se zúčastnili demonstrace.
Nemůžeme přirozeně ani- zničit Sovětský svaz, . ani okamžitě nastolit demokracii v Českosloven
sku. Můžeme však udělat řad u malých, ale užitečných věcí.
Vsak, súdruh Galilei, je taká m údrosť?
— Můžeme a 'měli bv- přátelstvím, pomozte uý
Prop ag ace
ry žádný odboj nevyko
Lež nad mudrca múdrejšie je dieťa.
com pomoci novým če dělat z ciziny co' nejrych-:
Jak řečeno, Hlas do nali** z že jenom vaše
T en rozprávkový chlapček, chlapček
skoslovenským exulan leji domov !
mova už nestačí na no d ala aktivita ukáže, co
nerozumné smělý.
tům - nejen těm prvním, Nezdůrazňujte přitom,,
vé, stále rostoucí úkoly. ta "procházka” pro kaiTen chlapček, ktorý skríkol hlasito aiž běda,
kteří nás zastihli ve "sva že my jsme začínal i v riodého z vás znamenala.
Potřebuje vaši pomoc,
že král’ je nahý, že nahý je celý.
tem nadšení”’, také těm. včm světadílu za daleko
Byla to jenom exhibi
pokud možno pravidel
kteří přijdou později, horších podmínek. Pat
(Báseň, recitovaná vo vysielaní Slobodného
nou. Uvítá lidi s žurna ce něčeho, co se sluší a
až zase budeme jenom náct, dvacet let je dost
legálneho vysielača Čs, rozhlasu na D unaji, 29.
patří,
nebo
jste
šli
pod
listickými schopnostmi,
vydělávat.
r, dlouhá doba, mnohé se
augusta 1968).
FE I
lidi ochotné pometi v těmi prapory-, protože
zatím
změnilo.
Ani
my
— Můžeme a měS by
administraci,
expedici máte rádi jejich barvy
chom pomoci organizo bychom nechtěli začínat atd., lidí schopné překlá a. to, co představují, zem,
vat a vykonávat bojkot tak, jako jsme ‘ začínali dat, psát na stroji, lidi s jejímž jsou symbolem, í
komunistických remi a t e h d y . Nezapomněl: informačními prameny. Bdi, kteří pod nimi umíZašlete Melbourne
jsme konečně, že jsme
komuitistickýrh výrobk ů."
V” tom prvním bodě. tý xzK, jejich svobodu přesně
tytéž
povzdechy
svobodu všude a pro
Kapsa, jak víme a denně
domů k vánocům
slýchali tehdy od před kajícím se novinářů, ob?
dokazujeme, holi.
Texty ve čtyřech jazycích
válečných přistěhovalců. rad se také na nové pří
Š k 4 i jen o exhibici,
chozí. Jejich posnoe .by
— Můžeme a měli by
Tato pamětní kniha o 208 stránkácn
Bojkot
ve skvělých barvách je ideální dar k
byla neocenitelná, proto věnujte se dále jen vy
chom pomoci v propaga
vánocům. Ukažte členům rodiny a přá
Začněte
n malých vě že nová krev pomáhá saá- dělávání. Dozvíte se, až
ci československé otázky,
telům ve své vlasti město, v němž ži
cí.
tj.
nekupujte
komuzasehode
demonstrace
a x t n é m yrrovnásL
a tento úkol začístá pře
jete a jeho obyvatele. Texty k ilustra
sahovat ©mezené ssožao- aistkké výrobky, bojko
cím jsou ve čtyřech jazycích. Pospěšte
T o všechno evšcaa sse- a půjde o počet pod pra
tujte
obchody,
které
je
si! Lodní pošta do Evropy k vánočním
sti jediných českosloven
u a m r á že hpsae ^vedle pory. Jestli ale vaše slzy
svátkům má být odeslána v polovině
přetvářka
a
ských novin v Aztstrála. prodávají, ignorujte ke- eeg^stirowaarýdít akcí ae- nebyly
října. Zakupte si proto “Melbourne”
■
e
a
istk
ié
kulturní'
i
,
okamžitý,
prázdný
úpla
Nemůžeme záštit, ahat,
ihned v obchodech s novinami nebo u
tek svědomí a jestli ty
můžeme se však:' ' síátt apwicaówui' podtsiityí Ó 'ka' aa. vlssmř píst.
Collins Book Depot, 86 Bourke St.,
prapory opravdu něco
Melbourne, 3000.
mravenci a koasáty. kae- K a p e i výšer aaáte-it p řá
PSec afflstsalsiýir a oH mu notně zsepíájemai tele ¡mezi obctřodndty. ■ůhJ bu. za sebe. rte za os- znamenaly, přestaňte si
»¡dhatBásefSe: sta aě ti&r,
o tom o všem jenom po
život.
- WMBSÍ& ■ ‘S M S S X psX “’
aby odřekli daSř chjedvídat a zúčastněte se
Dvě věci jsou v aé$o
PRAKTICKY !
chvíli zvláště důležisé;
POMÁHEJTE !
1. aby se našli dobro
volníci k pravidelné, saeátisBBgxano. pžcswéfcgjte B O J K O T U J T E !
■ jen jednorázové pomoci
lU I * e ¡mim «¡boží. vy- p r o p a g u j t e :
(těch druhých je na den stiticýdk restL Nem á
Nemá cenu klečet před
nebo na dva o-feyčejoě ssbjs I m « S a s i gšaeiws*- iiMtpByiMBiímS.,. £J co vhmzsě světem na kolenou, abydost).
něco dělal a současně, z
2. aby všechno naše poaah aseefa* :sánvkv ^i
U ^ftlawiiae sL i e jste téhož důvodu, klečet je
společné úsilí bylo vede praaaesae.
"'jpmddaí** pod prapo den před druhým!
no organizovaně řádně
Lodní doprava z ausrálie
ustavenými orgány. (Sta
lo se už např., že nim
přátele z australského
tisku a televize řekli: i
V posledukk tjtfoaegža »yraajmi -wmmmSmmmm.y —
» australského tisku
"Chceme v.ám pomoci,
. ale kdo vlastně za vás pokus sovětských a polských Smfií zirikm: k ae tta k ty n dopravu z australských
mluví? Tady máme dvě přístavů do Evropy." ■O věci ne h o d n ě mlaatSo a mluví těž v souvislosti s
prohlášení o téže věci a
aejlty v ddhř., k d y tyso státy tak hrab ě
každé podepsal někdo vhodné navazovat tairrné
jiný.” )
ce, což by mělo za ná ného zboží se proto roz
Nadepsali ■ jsme’ to morálních hledisek, čistě peaktkky.
sledek větší počet cizích hodli odmítnout ruské a
Ruské
a
polské
lodí.
dnešní povídání "Pomoc,
lodi v australských pří polské nabídky. Jakkoliv
bojkot, propagace”, pro které po vyloženi váleč
stavech,
ucházejících se je toto usnesení chvali
tože to shrnuje naše bez ného materiálu ve "Viet
o omezené množství nák tebné, událejsti příštích
5
'
evropských
společno
kolžr
podprararje"
Sarofěnamu
hledají
náplň
pro
prostředně proveditelné
ce reaci, je v tn o shaaci sti - Iaero sam y -o .sobě ladů a pasažérů za niž týdnů nám ukáží, jak da
úkoly. Je dost možné, žé své prázdné lodě
ší ceny.
leko je od usnesení k či
se najdou ochotní lidé; stě- zpět do Evropy, na
To bý však skončilo nu a zda australští "Far
že
zaisánk:
zadýaa
a
kteří řeknou:
dobře, bízejí 15% slevu proti
ioďařů
o máři vidi dále než na
existujícím
t a r i f ů m polským lodím nakládá £n v in y d o E v ro p y - p o - nezájmem
ale jak na to?
ní v australských posta d e p s z iy exkhssžvm doho australské linky. Tvrdí špičku svého' nosu a do
Australsko
■
evropské
Snad takto:
se, že se Rusové i za ce svých kapes.
vech. především proto. d u s R o sy .
lodní konference.
Pomoc
SjtrtMn- v téxo válce nu značných ztrát snaží
Tato konference byla že jsou oprávněny k
Ke konci října totiž
uprchlíkům
ustavena, aby bylo docí dopravě vlny nakoupené lodních tarifa se může rozvrátit Australsko
většina
kontraktů
s
evropskou
konferenci.
Máte volný byt? Mů leno racionalizace lodní ruskými a polskými ná- zhoršit, jesdi k nákladní
žete najít zaměstnání pro ho prostoru na této lin kupčími.
dopravě přibude také To ovšem není nic nové Australsko - evropskou
lidi, kteří ,neumí anglic ce za. účelem pravidelné
Ironií situace je ovšem, osobní, jak tomu už ho, jen aplikace politiky konferencí vyprší a ny
ky? Můžete pomoci fi týdenní , služby za nej - že nabízená sleva 15% svědčí předběžné zprá na jiných mořích, kde nější objevení se ruských
nančně?
levnější cenu. Australští, převážně nejde tolik k vy a přípravy.. Ty by ruská vlajka se ukazuje lodí v australských pří
stavech není proto čirá
Staňte se užiteční ra exportéři vlny žádají dobru australským ex mohly znamenat snížení ve větším počtu.
náhoda.
-rbAustralští
exportéři
ji
sazeb
ustavené
konferen
portérům
jako
evropjednu
loď
týdně
už
prodou, staňte se užiteční
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Pražské obyvatelstvo "vítalo” okupanty

BOJ P L A K Á T Y A N Á P ISY
Po obsazení Československa armádami států Varšavského paktu začala "obrana” , jaké snad nebylo
použito ještě nikdy v dějinách. Byla to pasivní resistence takového druhu, že na ní nebyly oku
pační armády ani jejich vlády ¡vůbec připraveny. Letáky, tajné Vysílání*
1234 rozhlasu, noviny (vychá
zející i po obsazení tiskáren), zřejmé opovrhování okupanty obyvatelstvem, to vše přispívalo k ne
jistotě, která byla* jasná jak na chování cizích vo jáků tak na nerozhodnosti jejich velitelů i jejich
vlád.
Největší měrou se však o zmatek okupantů postarali různí amatérští malíři písma a kreslíři; Je 
jich nápisy a kresby strašily vojáky i možné zrádce ze všech míst — z domů, ohrad, chodníků, vý
kladů, stromů — a přibývaly rychleji, než se je dařilo cizincům odstraňovat. N a mnohých z těch ná
pisů je zřejmý hněv, na jiných zoufalství, výstraha, nebo resignace i šibeniční hum or. Z několika
stovek nápisů, které se nám dostaly do rukou — na fotografiích nebo v soukromých seznamech —
přetiskujeme aspoň několik. Všechny byly použity v Praze.

V ITE, ZE
můžete letět luxusním džetem
Ž AUSTRÁLIE D O V ÍD N Ě A ZPĚT
►ZA ZVLÁŠŤ SNÍŽENÉ JÍZD N É ¿ 821.40, j
>ve skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob<
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné
informace
ochotně sdělí

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

— Máme domá pšá, ktferý má jméno kolaborant.
— SSSR konečně předstihl všechny imperialisty!
Jsem zvědav, kolik lidí se otočí, až na něj za
— Abel a Kain také byli bratři.
voláni!
'
— Rusové pozor, Čína má také armádu!
— Jestli bude vládnout Indra, nezbude nám ani
— Volnost, rovnost, bratrství. Bože, jen ne se So — Neplivejte na stůl, ale na kolaboranty!
vindra!
— (Obrázek krysy). Já nejsem Šalgovič, já jsem jén — Šalgovič je pěkná svině, chce nás zašít do Ru
větským svazem!.
obyčejná krysa.
— Už nikdy nadvládu, ani bratrskou!
zyně.
— Rusové, vraťte se do stepí, krávy čekají na voly. — Zvedejte hlavy, ale ne ruce!
— Indra jé vůl. — Indrová.
— Švestko, ty zrádče, žádej o asil na Sibiři, jinak — Pro Novotného a jeho městky neděláme.
— Kladivo a srp — soudobé mučící nástroje.
budeš viset na hrušce!
— Nesahejte na nás, máte špinavé ruce!
— Špačku sezobni švestku!
— Občané, neničte veřejné osvětlení, stromy a slou — Pamatujte si: .pasivní resistance znamená: Nič
— Nepřátelství na věčné časy!
py, budeme je potřebovat pro zrádce.
;
— Rudí bratři, vraťte se okamžitě do svých reser
nevíme, hic neumíme, nič jsme neslyšeli, ale
— Koldre, Indro, BiTaku, Barbirku, Fillere, Městku
zrádce si dobře pamatujeme!
vací! (Vinnetou.)
(ty zvlášť, ty mezku!), Jakeši! Utečte, dokud je
— To chce náš klid a jejich zmatek.
KONKURS
čas!
Váš
kamarád.
— Výstava sovětského umění 15: století. (Nápis na
Sovětské velvyslanectví v Praze vypisuje konkurs
— Občane, pamatuj, že největší nepřítel je v tobě na obsažní místa:
rozstřílené fasádě Národního musea).
samém: v poraženectví a v ochotě ke kompro
1. prvního, tajémnika tJV KSČ
— Ve škole nás učili milovat SSSR, teď nás nikdo
misu.
2. předsedy vlády ČSSR
nemusí učit opak.
3. předsedy Národního shromáždění
— Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi, — JLépe je být vdovou po hrdinovi než ženou zrádce!
— Prodám republiku za 30 stříbrných. Jidáš Kol4. předsedy České národní rady.
Rusovi.
der, Nad Šárkou 86 .
Zájemci s minimálnim vzděláním nechť se hlásí
— Vyměním tank za kus chleba. Ivan. Zn. “Spěchá,
— Bude-li každý z nás z křemene, můžeme se z to v personálním odděleni velvyslanectví nebo přímo
mám hlad”.
»
ho vykřesat.
v Kremlu. Zkušení kolaboranti s nacís:y mají před—: Je to směs šílenství a zločinu a tradičního stra
— Okupace pomine, hanba zrádců potrvá.
noct
chu Rusů ze svobody.
,
— Němci nás chtěli na sto let, Rusové na věčné
časy.
— -Ztratili jsme bratry. Kdo je najde, dostane do
držky!
— Říkám vám to slušně: jděte do p — !.
Alois Čížek, G agny
zůstávají. Slyším zas po
— Sovětské vojáky je třeba hladit, hladit až do úO
problémech
našich
Bdí
zade
lze
zatím
velmi
málo
psát,
protože
se
jich
létech to krátké typicky
plného vyhlazení.
ještě celá řada nerozhodla, zda zůstanou, či se vrátí domů. Pracovní možno české loučrní "Tak a— Blaničtí rytíři, na co čekáte?
— Plán sovětské ekonomiky: stavba věznic, koncen sti ve Francii jsou toho času velmi špatně. M álokomu z našich lidí se po hoj! a. je mi divně u
tráků a pecí v ČSR.
daří n ajit nejafce dobře zaměstnám, protože ve Francií je už dost nezaměst srdce. Přemýšlím o těch,
— Ani ruské letáky neoblbnou Pražáky.
naných. Jinak se francouzské úřady chovají k novým uprchlíkům velmi be kfeří odjíždějí zpět k
— Sami jste otroci a nás jste přišli zotročovat.
nevolentně, daleko lépe, než se kdysi chovali k nám, a snaží se našim lidem nám, protože důvody,
— Brežněv je kádr, Džinghistán byl hadr.
— 20 let jste nás učili, ale teprve dnes jsme chytrý! různým způsobem pomoci.
které je k tomu vedou,
— Přežili jsme Hitlera, přežijeme Brežněva.
jsou
často silnější, než
Velmi
pěkně
se
cho
Také
televize
se
velmi
Sokolskou
akci
vede
— 26 divizí z paměti nám nezmizí.
jejich
přání zde zůstat.
vají
představitelé
katolic
činně
zapojila,
hlavně
hlavně jednatel, br. Fied— Dříve jsme měli přátel pět, teď jich máme celý
svět!
Myslím však také na ty,
ké církve. Někteří fran mladý redaktor Bernard ler.
— Ivani, máte v zádech Číňany!
couzští faráři přímo z Volker, který byl delší
Skoro všichni ti, kteří kteří zde zůstanou a kte
— Rusové a uzený jsou nejlepší studený.
kazatelen
upozorňují
na
dobu
v
Československu,
se
rozhodli, že zůstanou ří eventuelně pojedou
— Žádný rohlík, žádný chleba ruské svini není třeba.
případ
Československa
a
velmi
pěkným
a
výstiž
— Koupím prášky proti molům a Rusům.
v exilu, nepokládají však dál za moře. Počkám v
—. Vzbuďte rychle' Lenina, v Kremlu řádí vzteklina! vyzývají své farníky k ným způsobem informu Francii za konečný cíl duchu, kolik jich zůsta
— žižka ..vyhnal Křižáky, my vyženem Rušáky.
podpoře našich uprchlí je televizní posluchače. své cesty, ale snaží se ne věrno naší řeči a ko
— Tak dlouho se do lesá volá, až přijedou Rusové! ků.
Pařížský starosta uspo najít zde
zaměstnání lik se jich ztratí v tom
— Tak dlouho jsme prohlubovali přátelství, až jsme
Samozřejmě,.
že
náš
řádal
společný
banket
na dně.
aspoň na přechodnou velkém cizím moři.
— Slyšeli jste zvonit hranu pro tu samospasitelnou Monsignor Parolek ne pro naše uprchlíky, na dobu,: než výemigruj í za
Nakonec ještě to, s
stranu?
zůstává v této akci stra kterém promluvil velmi moře. Většinou jde o li
čím.
jsem snad měl začít.
— Ubytujeme sovětské vojáky. Značka “Olšany”
nou, naopak, velmi obě rozhodným
způsobem di velmi mladé, - různo Dne 5. .září jsme se sešli
— Nové knihy: 1948-Stoky lásky, :1968-Hrozny. hně
tavým způsobem pomá proti, násilné okupaci rodého zaměstnání. Jsou na výzvu "Českosloven
vu.
— Přátelství se krví pouze nezpečeťuje ale i sma há všude tam, kde je to československá a dopo zde redaktoři, ■ sázeči, ských dobrovolníků” u
zává.
ho zapotřebí. Byla slou ručoval přítomným Fran
— Ruským žoldákům došel toaletní papír, Dělejte žena také slavnostní mše couzům, aby se každý kreslicí, všelijací kumštý- Are de Triomphe, aby
ři,- inženýři a 'spousta ře chom položili věříce na
plakáty ze- šmirklu!................
pro čs. uprchlíky, na kte staral vhodným způso meslníků. Jejich názory hrob Neznámého vojíha.
— SSSR neset ČSSR!
■■
— Sovětská paralýza — nejprogresivnější parálýza ré Monsignor Parolek bem o čs. uprchlíky. Ce na dnešní hlavní před Byla to příležitost k ja
světa.
velmi pěkně mluvit.
lá řada Francouzů po stavitele doma se často kémusi tichému prote
— Leonide, Leonide — do dne a do roka!
Francouzský tisk se skytla přístřeší a stará velmi liší. Zdá se, že je stu proti událostem v
— Já těbja ljubil — ty menja uibil!
zabývá hodně jak Česko se o jejich prozatímní dině Diibček pro ně zů
— Můj starej se zbláznil. — Brežněvová.
Československu, protože
— S puškou v ruce, s ohněm v srdci, s vylízanou slovenskem, tak . také obživu.
stává číslem 1. Svobodo ostatní jakékoli demon
makovicí!
problémy našich lidí'
Z českých kruhů se vi tak docela nevěří, i strace a průvody fran
— Ruský cirkus opět v Praze. Nekrmit! Nedráždit! kteří zde hodlají zůstat.
stará
o naše updchlíky když většina říká, že se couzská zodpovědná mí
—. Občané! Až vám bude nejhůř, nezoufejte! Vzpo Figaro např. poskytuje
jako obvykle dr. Dubina v těch nejhorších dnech sta zakázala. Sešlo se nás
meňte si, jak je asi Brežněvovi?
•■
každodenně bezplatnou a to jak radou tak sku choval znamenitě.
— Kold-ere, zachraň nás — pověs se!'
asi 1.500. Byli tam prá
inzerci uprchlíkům^ kte tečnou pomocí. Předse
— Za zrádného Indru nedám ani vindru.
Všechna nádraží se v vě ti lidé, kteří se vra
— Kolaboranti, nezapomeňte si včas pustit plyn!
ří hledají zaměstnání. da čs. dobrovolníků L. těchto dnech přímo hem celi domů a kteří měli
Mániček u s p o ř á d a l ží Čechoslováky. Jakži možnost vidět naše staré
schůzku s francouzskými vo jsem zde neslyšel to šedivé veterány z obou
Veškerá P O JIŠ T Ě N Í odborně provedou
žurnalisty, kteří slíbili lik českého hovoru jako válek, jejichž velmi po
R. C. Kugler & Associates
také všestrannou pomoc. dnes. U pokladen stojí četné a hodnotné řády
Rovněž pařížský Sokol lidé z různých čs. krajů byly středem pozornosti
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
se snaží nalézt zaměstná a dohadují se - ti, kteří! i francouzských repor958 N epean Highway, M OORABBIN, Vic., 3189
ní různým uprchlíkům. odjíždějí, s těmi, co tu. térů.

Uprchlíci a turisté ve Francii
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Mary McCarthy: Vietnam. Weidenfeld & Nicholson, Londýn

Ošklivá Američanka
Z reportáže Mary McCarthyové o Vietnamu mně utkvěla v paměti pře
devším tato pasáž: "Mnozí Jižní Vietnamci mají dvojí strach z Američanů:
za prvé že přes všechno ujišťování chtějí Američané zabrat jejich zem, za
druhé že je Američané zradí tím, (že sjednají mír s Hanojí. To znamená,,
že jsou zmítáni strachem z toho, že Američané buďto zůstanou nebo odejdoú.”
Ani Mary McCarthyová si není jista tím, co chce svým "Vietnamem” říci.
Z obsahu lze jednoznačně usoudit, že je divoce proti ¡válce ve Vietnamu.
Ale závěrečná kapitola je kupodivu velice krotká a bezvýchodná. Autorka
se v ní v podstatě uchyluje ke zjištění, že ještě není pozdě z Vietnamu odejít.
"Vietnam” je chvatná reportáž. Je to směsice poznámek na rubu cestov
ního plánu, podle něhož autorka proletěla Vietnamem jako kterýkoli ofi
cielní turista. Jiní oficielní turisté chtěli vidět líc. Mary McCarthyová sepředem rozhodla, že uvidí rub: "Přiznávám se, že jsem šla do Vietnamu
hledat materiál, který by škodil Americe, a že jsem jej našla, často pouzq
náhodou nebo při rozhovoru s úředními osobami.” Je to alespoň poctivé
přiznání, takže čtenář1si může přichystat své proviso od první řádky. D iv
nější pouze je, že se autorka proslulé "Party” něčím takovým veřejně chlu
bí. Patrně se domnívá, že Američané by měli svoji účast ve Vietnamu halit
neproniknutelným pláštěm tajemství.
Americká účast na vál obyčejnou fikcí pana autorka nepřenášela doj
ce ve Vietnamu je sku Greena, autorka připo my ze zázemí, z oblastí,
tečnost, a mělo by tjýt míná právě ony Jižní které v podstatě nejsou
ještě zřejmější, že ame Vietnamce, kteří se ne pro celý konflikt typic
rická účast je jedním z mohou rozhodnout. Ač ké, do obecné oblasti, a
koli je z obsahu knihy nesnažila se ze svých
rozhodujících faktorů.
jasné,
že Vietnam je dojmů činit obecně plat
Čtenář "Vietnamu” je
"špinavá
válka”, do níž né závěry.
však vzat autorkou za
ruku a poučně voděn od Američané nemají zasa
Autorka přistává na
ujišťuje paní saigonském letišti a je
jednoho malého přípa hovat,
du k druhému v před McCarthyová závěrem, překvapena, že je tam
pokladu, že také on vez že o tom musí být roz mnoho amerických bom
me za svou autorčinu hodnuto "doma”, tj. v bardérů. Bůhví, co če
představu, že konflikt Americe, v domovech kala na letišti, ale "mě
vé Vietnamu je záměrně ušlechtilých amerických la dojem, že všichni tam
Veden pro větší slávu mužů a žen, kteří chova si nebyli vědomi toho,
Central Inteligence A- jí stejné názory jako Ma jaký dojem dělá na ci
ry McCarthy.
zince to, co děláme ve
gency.
"Vietnam ’
by měl Vietnamu”.
Odkojena
vědeckou
fikcí pana Burdicka a své přednosti, kdyby
Po příjezdu do Saigo-

SVOBODA
IVAN

SVITÁK

Jeden pán měl dva papoušky, zeleného a žluté
ho. Zelený papoušek dovedl říkat "Dobrrrý den
a žil v malé kleci. Žlutý papoušek dovedl říkat
"Doprrrdele” a žil proto ve větší kleci.
Jednoho, dne si pán koupil velkou klec a dal do
ní oba papoušky, protože dvě malé klece mu zabí
raly příliš místa. "Vidíš, dostali jsme větší klec,
protože se chovám zdvořile a nenadávám, ’ pravil
zelený papoušek, "širší svoboda je pochopením
nutnosti být zdvořilý, dobrrrý den.” "Ch, ch,
řekl žlutý papoušek velmi artikulovaně, "papou
šek musí být drzý, chce-li něčeho v životě dosáh
nout, například větší klece, širší svoboda tkví v
pochopení nutnosti být drzý, doprrrdele.”
Zanedlouho si pán koupil červeného papouška,
který byl právě dovezen z tropů. Byl velmi krásný,
ale neuměl mluvit. Donesl ho domů a dal ho do
klece.
Žlutý se zeleným se dohodli, že z nového oby
vatele udělají kultivovaného papouška. Aby však
nebyl moudřejší než oni, naučili ho 'každý říkat
jen polovinu toho, co sami znali, takže papoušek
se naučil říkat "Dobrrrýdele” a "Doprrrdeň . Má
perspektivy růstu, řekli si papoušci.
Když seznámili hosta se svým způsobem života,
dali se do metafyzických rozprávek, protože nemě
li co dělat. "Tak nám tedy řekni, co je svoboda,
když jsi přiletěl, z tropů,” vyzvali červeného pa
pouška. Tein jim řekl: "To nevím, ale létal jsem,
kam jsem chtěl.”
"Dovol, ale to jsi nebyl svobodný, kde bylo po
chopení nutnosti?” podivil se žlutý papoušek.

nu nostalgicky přemýšlí
o tom, jak asi Saigon vy
padal, než z něho ame
ričtí agresoři vytvořili
"obrovský PX”: "Pro
dnešního Američana je
Vietnam méně exotický
než Florencie nebo Pla
ce de la Concorde.”
Jedině severní Hué
připomíná autorce "pra
vý” Vietnam, zase záslu
hou ošklivých Američa
nů, kteří zakázali svým
vojákům přístup do mě
sta. Jenomže zase udě
lali špatně, že nepřestavěli místní universitu,
zničenou při ofenzívě
Vietkongu.
V Jižním Vietnamu
jsou uprchlíci proto, že
uprchlický problém vy
tvořila americká vojen
ská byrokracie. To za
Francouzů nebylo, a Američani nadto strkají
uprchlíky do táborů.
Autorka sice ty nejhorší neviděla, ale někdo
jí řekl, že se to nedá
představit.
Mezi uprchlíky jsou ti,
kteří se přiživují špiclo
váním a donášením. Ro
diny jsou od sebe od
trženy. Strava není špat
ná, ale všude jsou ple
chovky od piva a od gu
láše.

"To byla pěkná anarchie,” řeikl zelený. "A jak
velkou jsi měl klec?” "Nevím co je klec,” odpo
věděl červený papoušek, "je-li to to, v čem vy
žijete, a co mne omezuje v letu, pak v tropech klec
není.'
''Nehoupej nás laskavé, červený papoušku,”
řekl žlutý, "chceš říci, že jsi žádnou klec neviděl,
ale to jen prokazuje rvou necivilizovanost, vždyť
podstata se nemusí krýt s jevem, ha.”
A zelený dodal: "Cožpak papoušci mohou žít
jinak než v kleci? Klec je podstatnou .součásti pa
poušci existence. Pro papouška existovat znamená
být v kleci. Bez papoušků by nebylo klecí a bez
klecí by nebylo papoušků. Je vidět, že neznáš ještě
ani teorii uzavřenosti vesmíru.”
Červený papoušek však trval na svém: "V tro
pech opravdu není klec. Jsou tam jen zvířata, kte
rá papoušky žerou, dravá zvěř.’
"Fí, ten ještě věří na dravou zvěř. Jaké přežit
ky minulosti! Copak jsi někdy viděl dravou zvěř?”
"Ano,” odpověděl červený papoušek. "To my
jsme zde už hezkou řádku let, ale žádnou dravou
zvěř jsme neviděli, viď, žluťásku?” "Samolitr,”
řekl žluťásek, "dravá zvířata nejsou. Podléháš pře
žitku minulé sociálně ekonomické formace, poklá
dáš subjektivní omyly své psychiky za objektivní
realitu.” "To je možné, ale já vím, že dravci jsou.
Nevím zase co je svoboda'a co je klec. Létal jsem
v tropech kam jsem chtěl. Když jsem měl hlad,
zobal jsem zrní, když jsem měl žízeň, pil jsem vo
du z potoka.”
"Vidíš,” řekl žlutý, "teď máš svobodu, žiješ v
kleci a máš demokratická práva na krmítko, na
přeskakování z bidélka na bidélko a právo na semenec. Jsou to ústavně zaručená práva.”

Z Jobovy noci
František Hrubín
Ach, Čechy krásné, Čechy mé!
Ty malbo rámu prastarého,
kolikrát vytrhli tě z něho,
že oprýskali barjvy tvé
až po tmu hrobů. A v den slavný
znovu pro zraky žárlivé
napjal tě rámař starodávný.
Ach, Čechy krásné, Čechy mé!
A stará země rozhání se těžce,
počítá krále, věže, střelce, běžce,
a dosud, dosud všechny tahy má,
má vycvičené stěny s ušima,
má ve svých mozcích krutou fantazii,
znamení vraždy na práh lidem vbijí
a každou vraiždou trochu odkryje
to, co už v jejím klínu nežije,
to, co svým dlouhým umíráním hnojí,
to živé budoucí, co pokvete,
až stará země po posledním boji
poztrácí všechny tahy prokleté.
Už nezpívá dnes její básník Job,
mlčí jak lunou obílený hrob,
luna se viklá jako Špičák v dásni
obludné noci, která požírá
básníky — ty, co pro sebe tu básní
pod padajícím křídlem vampýra . ..
Ve zvláštních táborech
jsou
převychováváni
"kádrové”, kteří jsou
určeni k politické práci
mezi vesničany a k ob
raně před Vietkongem.
"Kádrové” jsou příliš
výstředně oblečeni, a
kdyby byli oblečeni ji
nak, "vesničané by se
jim přestali smát’ .
Mary McCarthy se do

konce setkala s jedním
majorem vietnamské ar
mády, který věřil ve ví
tězství demokracie. Zne
líbil se jí, protože se
sprostě vyjádřil o smiřcvacích snahách. Ostatně
to byl jenom "fanatik”.
Američtí vojáci jsou
buďto kariéristé, dobro
druzi, pleticháři nebo či
stotní prosťáčci.
(Pokračování na str. 8)

"Co když však pán zapomene krmítko naplnit?
Nebo když zemře?” ptal se tropický papoušek.
"Nemáš důvěru v naše zřízení,” odpověděl ze
lený, "a kromě toho je pán nesmrtelný.”
"AHA,” řekl červený papoušek a skočil na pro
tější bidélko mezi zeleného a žlutého papouška,
div nespadli.
"Co blázníš, doprrrdele dobrrrýden,” začali oba
křičet.
"Využívám jen svá demokratická práva, ústav
ně zaručená,” odpověděl tropický obyvatel.
"Ale vidíš přece, že nemůžeš skákat, sedíme-li
na bidélku my.”
"O tom v ústavě nic není,” odporoval červený,
"co je tedy mé právo?”
"Po tom nám zase nic není, zato naše právo je
klovnout tě do hlavy, aby sis odvykl své divošské, tropické zvyky. Na takovou svobodu nejsme
zvyklí.” A klovli ho do hlavy, tak důrazně,;že po
chopil demokratičnost zřízení klece a chcípl.
Když pán uviděl mrtvého papouška, řekl: "Ubphý pták, zemřel z touhy po svobodě.” A rozhodl
se dát svobodu zbývajícím dvěma papouškům. Vy
hodil je z okna a povzdechl si: "Jaký jsem to hu
manista.” Žlutý papoušek letěl neustále dál ’a. dál,
protože chtěl najít kde končí klec a kde je bidýl
ko. Byl unaven a toužil po kleci, kde by si odpo
čal. Ale stále letěl, nemoha nalézt bidýlko ani semenec. Zemřel, vzpomínaje na svobodu své klece.
Zeleného papouška sežrala kočka, když se jí sna
žil vysvětlit, že dravci jsou přežitky a agitoval ji
pro výhody v kleci.
Když se dozvěděl pán o smrti zeleného a žluté
ho papouška, vlezl do klece, poskočil na bidýlku,
řekl "Dobrrrdele”, a jestli nechcípl, tak tam sedí
podnes.
TRN
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KONTINENTÁLNÍ RESTAURACE

Praha

FER D IN A N D PERO UTKA
137 Church St., Middle Brighton, Vic.
Telefon: 92-6757
Sovětské tanky stojí se zdviženými rypáky v lesích a na silnicích, a m ůře se zdát, že sověty jsou
Otevřeno celý týden — Prvotřídní jídla.
v Československu všemohoucí. Jsou? Je několik pozoruhodných faktů. Po měsíce sovětští komuni
Denně drštková polévka. — Oddělená místnost
sté nesmiřitelně kritizovali československé komunistické liberály a nakonec ještě nesmiřitelněji
pro soukromé pslavy všeho druhu- (do 30
osob). Objednávky po 4. hod. odp.
vpadli do země, zajisté proto, aby smetli liberalismus. Nyní, pod hlavněmi sovětských děl a se
Srdečně zve R. Danešová
sovětskými agenty v Praze, bylo zvoleno nové presidium československé komunistické strany v mno
hem liberálnějším složení, než jak bylo drive. Z jednadvaceti členů nového presidia je devatenáct
liberálů a těch, kteří v této chvíli se postavili na stranu liberálů.
i
Jak' se to mohlo stát? Viáda kolaborantů byla při ehal v nikom žádné pochyby o tom, že to, co se sta
pravena, ale sověty ji nedosadily, ačkoli by byla lo, bylo holé násilí, a že zase jen pod hrozbami ho
■bezpečna pod ochranou Rudé armády. Proč? Sest- lého náviH budou zemi ukládána nařízení nebo i zá
setpadesát tisíc sovětských voiáků je v zemi, ale kony, které země nenávidí. Sovětští komunisté oče
hlavní kolaboranti bylí právě nyní vyhozeni z mi kávají příliš mnoho od československých komuni
nisterstva vnitra a z československé tiskové kance stů, jesliže je nyní vyzývají, aby vedli zostřený ideo
láře. Jak to? .Sověty by se nyní mohli odvděčit svým logický boj. Českoslovenští komunisté nejsou schopni
věrným. Vtrhly do země se lží, že byly povolány, a vyslechnout to jinak než s unaveným Úsměvem, s
nikomu by nebyly tolik vděčny, jako tomu, kdo by tím mírným Dubčekovým úsměvem. Vedli ideolo
veřejně prohlásil, že je povolal. Ale někteří hlavní gický boj po dvacet let a prohráli jej — i proti sckonservativci veřejně prohlašují, že nepovolali a so bě Antonín Novotný vzorně vedl ideologický boj —
větské noviny jsou nuceny otiskovat dopisy několika a pod tán vyrostl a vyspěl onen lid, jak jej sověty
anonymních dělníků, kteří prý je povolali. Po Titovi řezaaly, když se vhrnuly do země. Je to nyní lid
Dulbček vzbudil největší hněv sovětů. Byl zatčen, ještě .méně přístupný trikům ideologického boje než
spoután, kamsi odvezen, na čele měl ránu, o jejímž káy dříve- Všechny jeho negativní pocity vůči Rupůvodu praví tolik, že upadl v koupelně. Ale týž sássn, -které se vytvořily během dvaceti let, byly jen
Dubček ještě stojí v čele. A vláda prohlašuje, že bu zostřeny okupaci a nepochybně už přešly do inde pokračovat v liberalizaci, že se bude držet kon sžňdrtfi. E sístajká už pocit: to jsou oni, a to jsme
stituce, a obyvatelé že budou mít občanská práva. my — j®s zzaoěmíněL A svobodněji dýchat a lépe
Z nějakých důvodů sověty toto vše trpí. Situace má žit — který ideolog se kdy neblamoval, když vystu
poval proti: živelné potřebě. Zejména když neumí
své pozadí.
Hlavní fakt, který vysvětluje ostatní fakta, je být jiný aež nnfihý? Tak budou stát proti sobě ná
tento: ano, země byla obsazena, ale dosud se vyjed rod a Mecíogirká usnesení toho nebo onoho kongre- i
nává, jako se předtím vyjednávalo v čiem é a v. ssL. J e v 3m jeden vysílač, který zastává sovětské
Moskvě, nekonečně se vyjednává, nyní s porobený stanoviska. Čšai to tak s přímili vrsostí a nevzdělaností
mi. Vojenský velitel by mohl vydat rozkaz na půl nesiýchsBsxi v těía r*”-r>í Všechny talenty jsou na
úst, ale po třech týdnech sověty cítí, že vojenská, druhé straně.
Hra, kterou srsěsy rozehrály, ještě daleko není okupace je neschopna vyřídit to, co si přejí mít vy
řízeno. Daly se strhnout k tomu, aby vojensky ře skončena. B aáe to svrchované protivná a úskoků
šily problém, který sužoval je a Uíbrichta a Gomul- plná hra: nervy ůřHAgjfakfe buetou ustavičně a plá
ku. Zbývá jim, patrně proti jejich očekávání, řešit novité chelsBváDy, s t a nadějí obtěžovateiú. že ner- •
■problém politicky — je-li to možno. V Praze byli vy nakonec pevcS, že ráfedo dlouho nesnese každo
sami sovětští generálové, ale nyní přijel tam námě denní zápasstek sovětského zahraničního ministra Kuzněcov,
Méné zraaříešHy rapž jeď» veřejní představitelé, 1
který má pověst konciliantní osobnosti. Vyjednával jsou nsasy
tiaB Btísodos TTaprf če
s hlavními, liberály, s jedním po druhým. Ale libe skoslovenskou. v S á s a a e ta p sa ty slovo “okupace"
rální vůdcové konec konců jsou jedinci, a sověíský bylo vzato z te& qai t o abět e . Ale lid, kterému ani
systém se nikdy dlouho nezdržoval's jedinci. Ve sku na chvíli n e v y je z vědocrá, že žije pod ©šupáci, že
tečnosti se sověty snaží vyjednávat s Českosloven to a ono je a u ttanaosíao žádným jiným než okuským lidem, který se ukázal důležitým činitelem. pantským pcfcnem, braáe sHSyrs t M t e a vzdorem,
Jak věci stojí, dva protivníci nyní chtěj! totéž: če dále vyjednávat s atagaasa^y, í i aďyby -»-žárové snad
Zajistěte, aby měli všichni členové vaší
skoslovenský lid chce, aby Dubček zůstal na vůd byli nucení m nltana t. Jak vž. Marx aaii, IMovému
čím místě, a sověty chtějí, aby Dubček zůstal na hnutí nejdříve je t ř e te ja s n ě te neustávajícího vě
rodiny provedeno roentgenování plic.
vůdčím místě — sověty jen zatím, dokud nenajdou domí toho, es jest.
Kdokoli může mít tuberkulózu — může
někoho lepšího pro 1 své účely. Češi a. Slováci chtějí , Dříve nebo p a s á te dojde k volbám do ústředního
Dubčeka, poněvadž mu důvěřují, a poněvadž, i když výboru československé kgtnng.istfcké strany, a sově
te být jejím nosičem a přenést ji na ostat
země je okupována, přece-ještě záleží na tom, kdo ty by musily Sýt aceía s le te kdyby nevěděly, že
ní. Je zvlášť důležité, aby se starší členo
má v rukou ministerstvo vnitra a censuru.
dnes by byl zvolen Ižserálnř ťfefředBÍ výbor. Tu se
vé rodiny podrobili tomuto rychlému,
Sověty chtějí Dubčeka n,a základě velmi kompli skrývá snad největší petelérn pro okupant;-. Lenin
kovaného manévru. Totalita je touha moderních ty potlačil desaokracíí v Saska, ale zanechal po sobě
jednoduchému zjištění.. T.B. se dá léčit
ranů. Všichni mají cítit i myslit stejně. První věc, mnoho výroků o vTĚtrosíraiiiefcé demokracii, které
snadno a rychle. V případě potřeby del
kterou sověty žádají, doma i kam přijdou, je vyma sověty nesneis« ignorovat, které dokonce často ci
zání rozdílů. Ovšem, když vtrhli do Československa, tují. Po periodě sJalžstessi mají k zásadě vnitropo šího léčení, vyplácí se živitelům rodin
našli tam totalitu: národ sjednocený v odporu proti litické demokracie vešmi dobré důvody.
státní pense. Roentgenování je zdarma.
okupaci. Tato totalita se stala světově známým fe
Tak tedy koeausmíé, kteří odpírají demokracii
noménem, a sověty přemýšlejí, jak na ni. Pouhá všem
Denní listy oznámí, kdy bude roentgen
ostatním, žádají jí pro sebe. Poněvadž ovšem
okupace nemůže'uspokojit sověty. Jsou vládou taj
do
ústředního
výboručeskoslovenské
komunistické
prováděn hromadně ve vaši čtvrti nebo
ného kabinetu, o nic méně než byla Metternichpva
, vláda. Ale jejich ctižádostí je, aby byly pokládány strany nemůže veBt náktfo jiný než členové komuni
městě.
strany a poněvadž do něho nemůže být zvolen
za vládu lidu — potřebují to pro své politické pod stické
nikdo
jiný
než
d
r
n
ksEsanisfické
strany,
bude
tedy
niky po celém světě.
The Vietorian Tuberculosis Asseciation,
výsledek voleb áo tEfřědaíise- výboru výsledek vnit
Poněvadž tomu tak je, sověty zaváhaly vystoupit rostranické
demokracie.
Bade4ř
zvolen
liberální
a
406 Lonsdale St., Melbourne
zcela nestoudně proti zcela očividné vůli této země okupaci zavrhxqicf ústřední výbor, také to bude vý
a uložit několika generálům nebo jednomu m-ísto- sledek vnitrostranické demokracie v československé
držiteli, aby vládl nad celým národem. Ne tak, pra komunistické straně. Cb b y a s tím sověty .počaly?
vily si sověty. Jejich plánem je rozdrobit, unavit,
Jak h a to vyzrál? Mohou odvolat volby. ■Mohou
zkorumpovat totalitu smyšleni, kterou nášli v zemi. zakázat,
aby ústřední výbor se sešel, což by nebylo knize jeden plukovník, nabyl právě opačný doSpoléhají na hlodavý vliv času, na to, že “nadšení
nic_
zcela
nezvyklého lidem 26 země, v níž kdysi jehož autorka pasovala jem.
národa nevydrží dlouho”, jak praví skeptičtí histo ústřední výbor
se nesešel po několik let.
na cynika, neboť začal
Pokud se ústupu z
rikové. Bude nejlépe, praví si sověty, jestliže se bu
Sověty
jsou
si
v&fessy,
že
okupací
Československa
pomáhat
obyvatelstvu na Vietnamu týče, bylo by
de zdát — je-li možno, aby se tak zdálo — že ne so překročily určitou mez. IfcM y tay československý .úvěty, ne jejich generálové, ne kolaboranti ukládají střední výbor roeehnat, a Ukázat se lháři I v té po vzájemně se podporují dobře, kdyby to americ
národu jemu odporná nařízení, že ne sovětští agenti slední věci, ve vnitrostranické demokracii.
cí základně a ve víře, že ká vláda provedla úspěš
pronásledují lidi, nýbrž že tak činí československá
Hovory k domovu, 14. 9. 1968 osobní prospěch je vel ně. Paní MeCarthyová
vláda, že Dubček, věrný syn lidu, uznal své omyly
ký důvod k zvýšenému podotýká, že se to zvláš
a kaje se. Sovětům by bylo příjemno, kdyby mohly
výkonu. Plukovníkovým tě dobře povedlo Churukázat francouzským, italským, anglickým a mno
Ošklivá Am eričanka
hým jiným komunstům, kteří' se bouří proti okupací,
bohem je dolar, prohla chillovi u Dunkirku, a
že českoslovenští liberálové opustili liberalismus a (Pokračování se sír. 7) chů a přitom význam šuje pohoršená autorka.
"nepotřeboval k tomu
dokonce jej pronásledují. Je to komplikovaný, na
Námořní pěchota sice
Kapitola pojmenovaná vyjednávat s Hitlerem” delší dobu vypočítaný a naivní manévr. Zajisté. není úplně tajná zbraň, né zamrkají’’.
Central Inteligence A- "Řešení’’ je zvlášť po
Dubček neprozradí veřejně hloubku hrozeb, jimž
Kriticky zhodnoceno:
členové speciální gency má všude prsty a vzbuzující. Mary Mc
byl a je ^vystaven, jako neprozradil, odkud je rána ale
autorka tu vykonala pí
na jeho čele. Ale každý, i oni francouzští, italští a služby v zelených bare autorka ujišťuje čtenáře, Carthy náhle zjistila, že semně na svém tématu
ostatní komunisté, bude dobře vědět, co si má my tech nemají daleko k za že nikdo nemá ponětí,
není vojenský odborník. fyziologidký akt, jemuž
slit.
kukleným hrdlořezům: kolik knih o Vietnamu Toto odhalení přichází tak zasvěceně věnovala
Tak tedy po třech týdnech okupace Kuzněcov
přijel zase znovu vyjednávat. Československý lid "Dokonce i sami naši ú- a dnešní válce bylo vy bohužel příliš pozdě pro druhou kapitolu svého
svým chováním zvrátil celý psychologický plán oku ředníci o nich mluví ja dáno na náklad CIA.
čtenáře, který si byl nu románu "Parta”.
pace, vyvrátil její předem připravené klamy, nene ko o jednotkách "du
Ještě nejlíp dopadl v cen přečíst knížku, z níž
jun
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Sbírka pro uprchlíky

Stručná žádost v minulém čísle HD o příspěvky
Aloise Spatze nar. 1901'- 5' v Miroticích, Zástěru Peroutku z Bavorova,- Hradiského z Levoče, Ivana do Čs. pomocného fondu pro- nové uprchlíky měla
Slóviinee (AdeL?) a Jana Motta'.nar. 1914 v Brně .-: zatím velmi dobrý ohlas. Db 28. září došly tyto da
ry (v dolarech): J. F. Vitvera Goroka 20, G. L.
néb jakoukoli- zprávu, o něm.-.
Hawthorn 50, S.Montrose 6, K. Bareš E. Brighton
¡25, E. Tůma Moorabbin 50, mánž. Pospíchálovi KaDr . FEDOR HODŽA ZOMREL
V new-yortkskej nemocnici. Lenox Hit zomrél 17.' lorama 30, G. Telin Caulfield 20, ing. Jan Culka a
septemibrá odpoludnia' po dlhej a ťažkej chorobě Marie Culková Vermont 200, Miss Anguin 2, Arnošt
Dr. Fedor Hodža. Československý ,exil stráca v ňom a Vlasta Chytilovi Balwym 5, Vilda Novák Hawthorn
10, Anon. Prahran 4, Eílis Ceramics Abboitsford 50,
vždy pohotového a rozvážného pracovníka..
Exil. je tuším údelom- Hodžovskej rodiny už -v: V. Veigent St. Albans 14, Jelena Nikolicová Northtroch ' generáciach. Do . exilu musel odísť a v exile cote 40, Anon. Doncaster 50, V. Šlemenda Geelong
aj zomrel Fedorov prastrýc, slávny revolucionář 10, John S, Calvert Betonont 5, J. Kinda Nth. BalMichal Miloslav Hodža. V> exile-pracoval a zdrrirel wyn 50, Mrs. J. F. Kinda 3 (šek za inf. o čs. deza minulej-vojny aj otec Fedorov, bývalý minister mostr.), Josef Skořepa Whyalla Nth. 20, J. Kanta
ský předseda předmnichovského Československa, Dr. Tawonga 10, V. & A. Pápáčkovi Blackburn -20, A.
Milan Hodža. Fedor Hodža přežíval už--druhý exil.. Figerová Hawthorn 30, Bent Article Co. Box Hih
Cez minulú • vojnu .v Londýne a teraz od februáro- 100, M. C. Hawthorn 5, R. Danešová Brighton 10,
Z. Havlíček Hawthorn 10, Rodina z Northcote 20,
vého komunistického, puču v Aměrike,
Dr. Fedor Hodža zastával po vojně důležité poli-.’ R. Pošvic Brunswick 10, Štába a Jaďa 10, manž.
tivké futrkcie. B ol. generálnym sekretárom Sloven- Krupkoví Camlberwell 60, manž. Eliášovi- N. Clayton
skej demokratickej strany, členom parlamentu a 10, O. Adamec Brisbane 5, G. Glos? Hawthorn 10,
mnohých jeho. výborov. Po februárovom puči- odi- M. Jánský Brisbane 50, S. Ciric Mascot 10, celkem
šiel do Ameriky. Je jedným za zakladatel’ov Radý- (do 28. 9. 1968). $ 1.034. V téže době bylo z fondu
slobodného Československá' a ’ Zhrofrraždenia ujař vyplaceno novým přistěhovalcům (potřebným rodi
mených. národov. Bol .jedným z -iniciátore'/ žalože-' nám s dětmi) $ 270. Mimo- hořejší příspěvky zapla
nia. Stálej konferencie slovenských" demokratických til g. J , Kopecký z Kew účet za česko-angl. slovníky
exulantov a ešte donedávna hybnou.- silou časopisu pro přistěhovalce v částce $ 61,53.
Prosíme, aby další příspěvky byly zasílány na
“Naše: snahy”, ktoré často p rin á šalije h o v y n ik ajú cc pohl’ady. najma- mezinárodnú situáciu a' jeho Hlas domova nebo na Dr. M. Kantora, společníka
zdravý názor, na.- úpravu česko-slovenského' poměru. advokátní kanceláře Smith & Emmerton, P. O. Box
48, Melboume, 3000. (šeky laskavě vystavujte na
Fedor Hodža zomrel v mladom veku 56 rdkov..'
Peter Drienka, New York “Czechoslovak. Relief Fund”). Všem dárcům srdeč
ně’ děkujeme.
HD

AKCE PŘIVÍTÁNÍ
Pátek 20. září 1968 byl svědkem příletu první sku
piny nových čs. uprchlíků do. Melboume. Byl také
svědkém. upřímného přivítání,, které připravili “sta
ří” uprchlíci, ačkoli byl přílet oznámen jen několik
hodin předem. Úředníci přistěhovaleckého úřadu vy
šlo vili ..velké potěšení z nabídnuté spolupráce, zvláštěkdyž se. mnozí. čs. přátelé, neuspokojili pouhým při
vítáním, .ale ochotně nabídli a okamžitě--poskytli u.bytování a .osobní pomoc. .
...
Vzhledem k tomu, že-sé..'tak staio bez.potřebné pří. pravý;’,,j’e. zřéjm é,,že jest mezi .námi-dost lidí, kteří
jsou ochotni dokázat své’ národní cítění skutkem. ■
Před námi však zůstává větší úkol. Podle získa
ných '-informací přiletí v- budoucnu- mnohem vice no
vých čs. uprchlíků a', nezbývá mnoho času k přípra
vě na podání pomocné ruky i jim. Několik •.jednot
livců -pfrotp'- navrhla s vědomím společného výboru
čs. organizací ve Viktorii-, aby hýla organizována
AKCE PŘIVÍTÁNÍ,
v' jejímž rámci bude
” a), pokud možno sjednocena pomoc všech kraja
nů, kteří mohou a isou ochotni- pomoci,
■b). jednáno s. přistěhovaléokými ’a jinými státními
úřady a různými organizacemi .ye věci nových při
stěhovalců.
.
Práci “Akce přivítání”. Usnadní kancelář a skla
diště darovaných předmětů, které dává k dispozi
ci firma DECOR CENTRE, 315-317 La Třobe St.,
Melbourne-City., Telefon .67-4385 nebo 67-6649. Každý den v týdnu, prozatím od 9 do 12 hodin dopoled
ne, jsou zde-dobrovolníci, kteří budou podávat ihforrpaee ...o všech: .budoucích- -příjezdech a potřebách
nových příchozích;, budou jihl k-dispozici radou a po
mocí, zpracují došlé nabídky ubytování, zaměstná
ní, předají dary (např. šatstvo, dětské kočárky atd.),
budou tlumočit u .úřadů či zaměstnavatelů atd.
K zajištění této .'služby hledáme další dobrovolníky
pro kancelář '(může 1 žěný), kteří mohou věnovat
- tomuto účelu alespoň půl dne v týdnu. Práce můžé
být různého druhu: styk s úřády, tlumočení či dopro
vázení přistěhovalců ná úřad, k-lékaři na nákup aťd.,
-,.udržování, seznamů- a jiné- drobné- záležitosti, pálé
, hledáme .'dtíbrovolníký blízko .přístěhoValeckých 'střer
- dišek,: kteří.by "S. čs: uprchlíky mohli udržovat styK,
případně jiní tlumočit atd., dále ty, kteří by si vzali

:“ po-d ochranu” jednu nově přišlou rodinu a zůstali
: s '.ní' ve společenském styku, případně umožnili čle
nům:, rodiny návštěvu krajanských středisek, divad
la, kc-stela atd.
Všechny Vaše návrhy na rozšíření .akce budou vlí
tány. Budeme ’též povdečni, uporozníte-li na tuto
akci své známé. Každý riSá možnost usnadnit začát
ky nových čs. uprchlíků . _ . . Miloslav Hájek
Mimo Řřácovní dobu sdělí "liútné informáce:
tel. 305-1039' (Hájek)'
:
42-5980 (Váňová)NOVÍ UPRCHLÍCI V AUSTRÁLII
'" -Dně 20. září'přiletělo druhé'-zvláštní'letadlo z Víd
ně se 163 čs.- uprchlíky. Z těch přiletělo 45 do Mel. boume; k-teří bydlí;'Všfehht-vy.i.saúkromých., hýtfech a
téměř-..všichríi jsoufUž. zaměstnáni.: Dne ,27;' .záři při
stálo ý;.'Sydney -třetí.letadla-se 16.5 sobami, z-nichž
56 pokračovalo ,,v: letusdo-.žMelbOurne. -Dne 22. a 30.
' září byli melboumštl přistěhovalci uvítáni na far
mě “Šumava” u Belgrave. Další letadlo se očekává
v pátek 4. října.
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SPOLEČNÝ VÝBOR ČS. ORGANIZACÍ
VE VIKTORII
zaslal australským odborářským organizacím texc
poselství československých odborářů a dělníků., které
bylo vysíláno jednou z tajných čs. vysílaček:
“Apelujeme naléhavě na -všechny odborové orga
nizace a dělníky svobodného světa, aby zahájili
okamžitě bojkot lodí a letadel útočníků na tak dlou
ho, dokud okupační armády' neopustí Českosloven
sko.”
'
Společný výbor požádal australské odboráře, aby
této výzvy uposlechli.
Společný výbor zaslal dále dopisy vůdcům austral
ských politických stran,’ v- nichž jim děkoval za jed
nohlasné odsouzení'okupace Československa austral
ským parlamentem a’ žádal, aby z toho byly dále
vyvozeny praktické důsledky, tj. přerušení diploma
tických a hospodářských styků se státy Varšavského
paktu.
POMOC ČS. STUDENTŮM
^Společný výbor československých organizací ve
Victorii oznamuje, že je studentská organizace
“World University. Service” (170 Faraday St., Carlton, Vie.) ochotna ¡^pomoci v dalším studiu čs. stu
dentům, kteří opustili ČSSR po srpnové okupaci.
Zájemci z Melboume se mohou obrátit na sekretáře
p. Brandana 0 ’Dwyera (tel. 34-6595) nebo, pokud
neumějí anglicky, na p. Čermáka (tel. 3931201 a ve
čer 941260).
MERNDA
19 mil od Melbourne, směrem Preston
2 i AKRU (183’ x 532’) za $ 3.900
Travnatá rovina — Veřejná cesta — Přívod
.městského vodovodu a elektřiny na náklad
.’.
1 prodávajícího
. * $ 700 DEPOSIT, $ 14 TÝ D N Ě
Pozemek je jen několik mil od university La
Trobe, v prostoru, který se rychle zastavuje,
— Dává možnost investovat do velké plochy
- země za cenu, jaká se platí za jedinou parcelu
stejně vzdálenou od City v jižních předmě
stích.
Volejte majiteli: 663-3706,
nehlásí-li se: 63-4291

DEMONSTRACE PROTI SOVĚTSKÉMU
TANEČNÍMU SOUBORU V MELBOURNE
Společný výbor čs. organizací ve Viktorii pořádá
u příležitosti zájezdu Moisejevova tanečního soubo
ru řadu protisovětských demonstrací. K první došlo
v neděli 29. září na letišti v Essendonu. Další budou
uspořádány před každým představením u divadla
Palais v St. Kil-dě. K hlavním demonstracím má do
jít v pondělí 30. září a v osbotu 5. října večer. De
monstrací se též zúčastní Poláci, Maďaři, Rusové,
Ukrajinci, Lotyšci, Litevci a Estonci. Polské sdru
žení ve Viktorii poslalo zvláštní protest viktorián
ské vládě a zástupci židovských organizací požádali
své členy o bojkot těchto představení. Vyzýváme
všechny místní čtenáře, aby se zúčastnili demonstra
cí v plném počtu.
ČS. KLUB V JIŽNÍ AUSTRÁLII
Divadelní kroužek sehrál dne 7. září v Národním
domě v Adelaide veselohru V. Bárty “Prach a bro
ky” za režie J. Gregora. Nejlepší kritikou byl po
tlesk obecenstva při otevřené scéně, které tím dalo
zadostiučinění hercům, režisérovi i scénáři. Velká
návštěva a finanční úspěch tak odměnily několika
měsíční zkoušky, které si vyžádaly velké časové i
finanční oběti zúčastněných herců,
v . Janšta
HEJMA A LUŽOVÁ SE NEVRACÍ
21. srpen 1968 bude se zřejmě na dlouhou dobu
zračit v celém čs. sportu. Vše nasvědčuje tomu, že
čs. sportovci — budou-li mít možnost dostat “ven” i
své rodinné příslušníky — budou více než dosud zů
stávat v zahraničí. Jako první se nevrátili do ČSR
novomanželé Hejmovi. Petr Hejma, hráč pražské
Sparty a čs. hokejového národního mužstva (v Gre
noblů byl platnou posilou a Rusákům vstřelil jednu
důležitou branku) a ieho manželka, mistryně Evro
py ve stolním tenisu (ve čtyřhře) a po několik let už
nejlepší čs. stolní tenistka Marta Lužová, zůstali v
Německé spolkové republice, kde iak Petr Hejma
(byl zde s hokejisty Sparty) tak i Marta (byla zde
na mezinárodním turnaji) požádali o povolení poby
tu, který hned — jako tisíce našich dalších turistů a
uprchlíků — dostali. 241etý Petr posílí mužstvo exrmstra Duesseldorfer EG (bude zde hrát s Ivanem
Gurícou z Košic, který sem přišel z Chamonix), Mar
ta bude hrát za DTC Kaiserberg-Dui-sburk. Mana
žeři měli při zájezdu pražské Sparty do Německé
spolkové republiky zájem i — a hlavně — na Janu
Havlovi. Manželka a dvě děti v Praze byly p ro .ně
ho více, než lákavá nabídka DM 30. 000. — nebo ví
ce —, které by dostal na ruku.
V zahraničí je v současné době celá řada čs. spor
tovců — mnozí jako turisté —, kdo se však rozhodne
zůstat venku, dá se.momentálně těžko říci. Z dosud
nepotvrzené zprávě se dovídáme, že v Itálii je —
prý s celou rodinou — na dovolené i bývalý slavný
pravý křídelní útočník fotbalové Sparty Jan Říha,
který se nemíní vrátit zpět do okupovaného Česko
slovenska a má na Apeninském poloostrově působit
jako trenér.
SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZÁBAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe

OL
^Jt)orcLeáter
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
Telefon 63-3923
K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu
DOPORUČTE
EXILOVÝ
TISK

ČESKOSLOVENSKÉ DEMOKRATICKÉ ORGANIZACE V MELBOURNE
dovolují si pozvat Vás a Vaše přátele na

NÁRODNÍ VEČER S TANCEM
který pořádají v sobotu dne 12. října 1968 v 7.30 hod. večer
ve společenských místnostech
CAULFIELD CENTRAL R. S. L., 169 Hawthorn Rd., Caulfield
(poblíž radnice v Caulfieldu)
Hraje orchestr Edy Zlatého
Likérová licence
Vstupné (včetně večeře a piva) $ 5
Národní kroje vítány
Informace a reservování míst: 94-6635, 91-3316
Čistý výtěžek bude použit k úhradě výloh s oslavami 50. výročí
československé republiky

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner •
19 York St.,
Sydney
vchod do -Wynyard Stn.
naproti pohyb, schodům)
Telefon 29-7543
TELEVIZORY
RADLA
spolehlivě opraví
a udržuje
V. NIKOLIC
153 Separation Street
NORTHCOTE, Vic.
Telefon 48-4758
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HLAS D O M O V A

30. 9. 1968

HROZÍ FOTBALOVÉ EVROPĚ
Ro z p o l c e n í ?
Jelikož krátce po invazi vojsk SSSR a dalších 4
států. “Varšavské smlouvy” do ČSR oznámili funk
cionáři předních evropských klubů jako Inter Mila
na, Glasgow Celtic atd., že jejich týmy nemají —
v důsledku agrese — zájem na střetnutích PMEZ
s fotbalisty těchto zemi, co měla sekce mezinárod
ního fotbalového svazu v Curychu dělat? Aby zame
Řídí K a r e l J a n o v s k ý , Mnichov
zila dalším odřeknutím zápasů, odhodlala se k přelosováni zahajovacího kola , Poháru mistrů evrop
Další "hranice lidských možností” překonány
ských zemí i soutěže “držitelů trofejí”, a to tak, aby
východoevropská mužstva narazila hned v zahajo
vacím kole na sebe, a pak prý se uvidí. Proti tomu
fotbalové svazy SSSR, Polska, V, Německa, Maďar
Ještě snad žádný lehkoatletický míting historie nepřinesl tak velkou úrodu světových rekordů; * ska a Bulharska protestovaly, a když pak evropská
sekce FIFY sedmi proti dvěma hlasům toto nové vy
jako tomu hylo nyní při kvalifikaci amerických atletů, o letenky na.olympijské hry.v Mexiku, která losování znovu schyálila, vystoupila postupně všech
probíhala na tartanové dráze lesního stadiónu Echo Summit v nadmořské výšce 2.248 m v kali na tato mužstva jak z Poháru m istrů evropských ze
fornském South Lake Tahoe. Vždyť Američané zde vytvořili 4 nové, příkno fantastické rekordy. mí tak i ze soutěže “držitelů trofejí”. Sovětský svaz
Tato osmidenní kvalifikace družstva USA byla pro příznivce královny sportu úplnými body, na nyní dokonce hrozí i vystoupením z UEFA. Mám
však dojem, že soudruh Valentin Granatkm si to
které budou jistě dlouho vzpomínat.
moc a moc rozmyslí, neboť tento krok by byl jen
na škodu sovětské kopané. Přesto okupace ČSR mů
Jen několik málo stovek diváků vidělo tu . nej j Larry Jámese i Ron Freemana (44,6 vi.).
Také “čtvrtkařštť přékážkáři” zaútočili na světo že hrát. i nadále ve vzájemných stycích evropských
rychlejší běh sprintérů na 200 m v historii lehké
atletiky vůbec, který vyhrál 231etý John Carlos v vý rekord, který sě j-tor podařil překonat. Hrdinou fotbalistů, a sportovců vůbec velkou roli (bojkot ce
novém světovém rekordu. Časem: 19,7 vt. zlepšil kvalifikace byl 221et,ý Geoíí Vanderstock z Les An lé řady států i. nadále pokračuje: V. Británie např.
tento černý běžecký fenomén o 0,3 vt. dosavadní geles,- který zaběhl 490 m překážek za 48,8 vt. a byl odřekla mezistátní rohovnické střetnutí s . Polskem,
světový rekord svého krajana Tommie Smitha, vy tak o 0,3 vt. rychlejší než-jeho. krajan Réx Cawley Švýcaři nemají zájem na stycích se žádným s oku
pantů ČSR, atd.). A těžko lze věřit, že by i mezi
tvořený 11. června 1966 v Sacramentu. Carlos, měi před čtyřmi roky.
Tento i předešlé dva světové rekordy dosáhli ame funkcionáři evropské sekce fotbalového svazu zavlád
přímo fantastický start, skvělou výdrž po celé trati
la v brzku alespoň taková nálada, takový soulad,
a nevídaný finiš, kterému podlehl i dosavadní drži ričtí běžci, kteří použili- tretry s 68 gumovými ště jaký
byl před 21. srpnem 1868.
tel primátu Tommie Smith. I on “šel” pod svůj vlast tičkami na patě místo hřebíků (což je zřejmě tar
ní oficiální světový rekord, když mu naměřili 1-9,9 tanu přizpůsobený. vynález podnikavých výrobců
vt., ale na Carlose prostě nestačil. Třetím reprezen trěter), jež znovu dokazuje, jakými detaily- se mo
tantem USA pro- sprintérské závody OH. na 200 m hou také- .atletičtí funkcionáři a f “strážci pravidel”
OLGA FIKOTOVÁ
je nečekaně Lamy Questad, který ještě časem rov zabývat. Ozvaly se totiž hlasy, že výkony budou
uznány zatím jen jako. péjjěpší; světové časy, a. pak'
Z N O V U V DRESU USA
ných dvacet vteřin vyrovnal světový rekord.
Jak skvělou úroveň má americká lehká atletika, prý se uvidí. Představitel Americké atletické únie
Manželé
Olga
(rozená Fikotová) a Harold Conto nám, potvrdil i finálový běh na 400 m hladkých, Lodge k .; tomu dodát: “Nevidím,' závadu, proč by nollyovi, rodiče 4 malých dětí, jejichž “episoda lá
časy
neměly
být
uznány
za
světově
primáty.
.Bylo
ve kterém .dosavadní světový rekordman Američan
sky” začala před 12 lety na OH v Melboume, poje
Vince Matthews zaběhl trať za 44,8 vt., byl čtvrtý, by to krajně podivné.”- ' . ..
dou znovu, už počtvrté, jako aktivní sportovci na
S
jistotou
můžerňe.říč.i,
že
v
češte
ža
uznáním
vý
a tak pojede na OH do Mexika jen jako člen štafe
olympijské hry. Jen několik málo dní poté, co Olga
konu
za
světový
rekord
nestojí
žádná
překážka
tyčty. Ještě šestému závodníku finále Francisovi stopli
kaři Bob Seagřenbvi, který skočil v South Dake Ta vyhrála americkou kvalifikaci a stala se mistryní
45,2 v t..
hoe
5,4.1 rp, čímž překonal o, 3. cm. světový rekord USA v hodu diskem, zajistil si i její manžel Harold
Senzací dne byl žlletý student Kalifornské univer
letenku do Mexika. V South Lake Tahoe v soutěži
~
sity Lee Evans, který zaběhl “čtvrtku” za rovných svého krajana Paula" Wilsóha.' ‘
kladivárů obsadil výkonem 65,12 m na “stará kole
Držitel
.světového
rekordu
v
hodu
diskem
3Uetý
44 vteřin, čímž zlepšil. o 0,4 v t dosud neuznaný svě
na” velmi čestné 3. místo za Ed Rurkem (hodil 68,96
tový rekord svého krajana Matthewse, vytvořený Američan Jáý Silvester překonal ve středu 18. září m) a Hallem.
ve
svém
rodném
městě
Reno
ve
státě
Nevada
svůj
31. srpna tr. na téže dráze. Evans měl skvělý, přímo
Za zmínku stojí ještě další skvělé výkony, dosaže
sprintérský . start, ze kterého neslevil ani v dalším vlastní světový rekord z 25. květná tí. 66,55 m, když
průběhu závodu, a co hlavní: ve čtvrtkařských děr poslal disk na značku 68,40 m. Disk vážil ještě o né. Američany v kvalifikaci o Mexiko. Tak Jim Hijinách nevídaný finiš, ve kterém porazil o 0,1 vt. sedm (gramů více, soutěž bylá .zcela regulérní,, takže nes zaběhl 190 m za 10 vt., Davenportovi stopli v
není pochyb o schválení tohoto světového primátu. semifmále- 110 m překážek 13,3 vt. (ve finále 13,4
Pořadí nej lepších světových diskařů všech dob vy vt.), dálkar Beamon vyhrál kvalifikaci 8,39 m (výpadá takto: 1.. Silvester •68,40 ;m,
Daněk (ČSR; ;koň o 4 cm lepší, než je světový rekord Američana
Fotbalová liga
66,07 r.i, 3, Matsor. (USA) 65,07 m, 4. Puče. (Kana Bostona, vál však vítr o síle 3,2 m/vt., a tak nebude
za světový primát), tři výškaři Ed Caruthers,
Nejvyšší čs. fotbalová soutěž (stejně jako ostatní da)’ 64,39 m, 5. Cárisen (USA) 64,1.4 m, 6. Babka uznán
Brown a Fosbury zdolali 2,21 m a nečekaný vítěz
sport v ČSR) měl nucenou,, téměř čtyřtýdenní pře (USA) 63,93 m, 7. Oeřter (USA) 63,22 m.
Šestý světový .rekord zlepšil' Evropan, 3lletý ma soutěže, ve. vrhu koulí Woods dosáhl 20,73 m.
stávku. Na fotbalových hřištích byly v mnohých mě
ďarský
kladivář, Gyuia Zsivotsky, který v Buda
stech tanky a obrněná vozidla okupantů, jinde zase
byl zákaz shromažďování, a tak teprve, když se pešti hodil 73,76 m, čímž zlepšil' svůj’ vlastní výkon
agresoři přesunuli do okolí těchto měst, mohla po o 2 sm. ‘• .
kračovat 1. liga. Hned v úvodu nutno však podot
Politické vítězství, na hřišti však zatím porážka
knout, že hráči ligových oddílů neměli možnost ani
— Ústřední sekce čs. ledního hokeje s definitivní
tréninku, a tak úroveň zápasů 3. kola byla slabá.
platnosti omámila mezinárodnímu hokejovému sva
Steaua Bukurešť - Spartak zu,
Stejně jako před rokem v tuto dobu, špici ta
že není schopna a také; nemá zájem uspořádat
bulky ovládá Slovensko, naopak tří pražští účastní
mistrovství světa (mělo tu probíhat v březnu 1969).
ci j-dou od porážky k porážce. Nejhůře je na tom Sla
Trnava 3 : I
via, která doma v pražském Edenu vedla Hamáro-.' Kdo za této situace-(uvedené v článku “Hrozí fot Zdá se,-že světový šampionát v ledním hokeji bude
ve Stockholmu, kde se o světové prvenství
vou brankou nad přeborníkem republiky Tmavou: balové Evropě rozpolcení?”) zachoval klidnou roz probíhat,
bójoválo naposled v r. 1963.
1 :0, netaktickou hrou po změně stran ještě prohrá vahu, byla Ústřední sekce čs.' kopané, která nakonec
la 1 :2 , když oba góly hostujícího týmu dal pravý- měla vliv na to, že- řUmúnštf :fotbalisté, kteří rov — V kontrolních závodech olympioniků v Ostravě,
křídelní útočník Martinkovič. — Neslavně s: vede i. něž chtěli.ze soutěže Evropského poháru vystoupit, překonal olympijský vítěz ve vzpíráni H. Zdražila
Sparta. Ta prohrála v Teplicích 0 :1, když chybova v soutěži, nakonec zůstali, a ta k .ve středu. 18, září ve váze do 90 kg čs. rekord, když v olympijském
la v útoku vysokou hrou. Autorem jediné branky zá-: mohlo dojít v .Buknrešti ;k, zápasu 1. kola PMEZ: trojboji dosáhl 457,5 kg.
pasu byl v 29. minutě Štratil. — Dukla Praha doma Trnava — Steaua Bukuýešť (Trnava mčla hrát — Jeden z nejslavnějších čs. fotbalistů posledních
v utkání š Lokomotivou Košice trénovala na branku- podle .prvého, výlospvání.' sé; slabším soupeřem Mál- leť Josef, Masopust z pražské Dukly, který nyní hra
soupeře (poměr rohů lt) :-2 v její prospěch), v 5. mi-;, moe FF, p ř i',přelóáoVání- ďoštála IBukUrésť, nepro je, za .mužstvo.:. 2. belgické ligy;.Crossing Molenbeek
nutě stačilo Však jediné zakolísání obrány vojáků v ' testovala,
neboť’k tomuto zákroku UÉFA došlo vlast Brusel, jě stále ještě vynikajícím, hráčem. V posled
čele s golmanem Viktorem, aby prohrála brankou : ně kvůli okupaci
ČSR).
ním ligovém střetnutí svého klubu byl Masopust
Luži 0:1. — Jako překvapení 3. kola lze klasifiko-l. A už od počátku bukureštského zápasu bylo jasné, nejlepším mužem na hřišti a autorem prvých dvou
vat vítězství fotbalistů Ostravy v Bratislavě, kde- že rozehraný rumunský přeborník je ve výhodě pró- gólů. Crossing Molenbeek zvítězil v Seresien 3 : 0 a
zvítězili nad Interem zcela zaslouženě 2 :0. Zato- ti trnavským fotbalistům, jkterým '-jistěligová pře- 'je nyní v těsném závěsu vedoucího,. týmu tabulky
druhý bratislavský tým — Slovan Bratislava — se ;stávka, způsobená okupací ČSR, neprospěla. Trnav ha 2. místě.*8
rozehrává. Vyhrál v Banské Bystrici nad nováčkem ští se nemohli dostat do tempa, a po hodině hry pro
soutěže. 2 : 1 a zůstává na čele ligového pořadí. — hrávali se Steauaou Bukurešť 0 : 3. Rumunský fot
Druhý nováček ligy — Pardubice — po počátečním balový mistr — zdá; se — se Už s tímto výsledkem
H L AS DOMOVA,
celkem dobrém nástupu do soutěže své příznivce .spokojil, hrál nesoustředěné, a , tak se Kunoví v 75.
zklamal. Stačil hrát v domácím prostředí s Trenčír minutě podařilo přece, j-enřzkbrígovat score na 1 : 3.
Vychází čtrnáctidenně.
ftídí redakční ke o«
nem jen bez branek. A konečně: slovenské derby Škoda jen,' že-Trnava musela hřát bez svých dvou
Adresa: Hlas domova,
VSS Košice — Žilina vyhráli sice domácí 2: 0, na nejlepších opor, útočníků Kabáta a Švece, bez nir-ht
8. Moorhouse St., Richmond, Vie., 312)
hřišti však v mnohých fázích hry byly hosté lepší, .byl útok bezzubý, ne nebezpečný, pomalý, bez stře
Telefon: 42-5980
nedokázali však své “tučné šance” proměnit.
li ečké potence.
Tabulka po 3. kole: 1. Slovan Bratislava 6 bodů. j _ Lepší start měli fotbalisté Slovana Bratislava, kte- •ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ a.-, jeds^áUv»
score 10: 2; 2. Trnava 6 b., score 8: 3; 3. Ostrava 5 jří .doma porazili v soutěži “držitelů trofejí”1 finali- |
výtisk 20c.
b.; 4. VSS Košice, 5. Lokomotiva Košice (po 4 b. ) : | stu jugoslávského poháru a nováčku jpg- ligy FC PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližná M a .
6. Pardubice, 7. Trenčín, 8. Inte,r Bratislava (po 3 | Bor 3 : 0. — Slavia.Praha prohrála pak. v 1,. kole “Ve předplatné, tj. austr. nebo' NZ ¿5.-, £stg JI/5/-,
b.); 9. Dukla Praha, 10. Teplice, 11. - 12. Sparta Pra letržního poháru” ve Vídni s Wiener Bportkhibçm US $ 6.-. nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteeha a Žilina (po 2 b.); 13. B. Bystrica, 14. Slavia ¡0 :1 , těsný výsledek však dává ještě “červenobílým” kého příplatku do různých zemí sdělíme na pofcWáBi
Praha (oba bez bodu).
I šanci na postup.
abwetena.
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