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Zakázaný první m áj v Čech ách a na M oravě

Nastoupení dr. G . Husáka
Likvidační plénum Ú V KSC se konalo 17. dubna ve Španělském sále praž získal velkou oblibu a
ského hradu- Jeho jednání předsedal O. Černík. Jako první mluvil Ale důvěru naší veřejnosti” .
xandr Dubček: doporučil Mněny ve struktuře výkonných orgánů LTV KSČ, Svoboda je prý přesvěd
"které mají vést ke zvýšení akceschopnosti těchto orgánů a celé strany”. V čen, že se Dubček bude
závěru požádal o uvolnění z funkce prvního tajemníka ústředního výboru moci o tuto důvěru "oa doporučil plénu zvolit dr. G. Husáka. V této komedii mluvili v "diskusi ’ pírat ve své další práci v
Syoboda, Černík, Sádovský a Štrougal. Plénum přirozeně vyhovělo "žádosti’ nejodpovědnějších funk
Alexandra Dubceka a Gustav Husák byl formálně v čele Komunistické stra cích”.
Provolání Ú V KSČ
ny Československa.
vyslovilo
naději, že získá
V důsledku změn v změny "drahým mým sáka jako čestného, zku
podporu
a
"aktivní a ini
šeného
a
prozíravého
po
Ve
Ú V KSČ nastaly změny spoluobčanům’’.
ciativní
pomoc
Čs. revo
litika,
oddaného
straně
i
svém
projevu
řekl:
i v komunistické straně
"Situace v komunistic lidu naší země. Chtěl lučního odborového hnu
a vládě Slovenska.
Dosavadní
předseda ké straně dnes vyžaduje bych vás požádat, abyste tí v důsledné realizaci
federálního parlamentu na místě prvního tajem mu dali svou důvěru a programu K SČ ”.
Naproti tomu ROH
dr, Petr Colotka se stal níka energického politi podpořili ho v jeho ne
prohlásilo krátce před
předsedou slovenské vlá ka a důsledného organi snadném úkolu.”
O Dubčekovi Svoboda tím, že se odbory hlásí k
dy a prvním tajemníkem zátora.’
krátce
řekl, že jeho jmé "pozitivní polednové po
"Ústřední výbor zvolil
K SS je podle očekávání
na tuto funkci soudruha no "zůstane trvale ve vě litice, k podílu odpověd
dr. Štefan Sádovský.
Uvolněné Colotkovo Husáka. Představí se domí nás všech spojeno nosti za ■další rozvoj so
místo převzal Alexandr vám v nové funkci sám s polednovou politikou cialismu. Odmítá i šíře
a seznámí vás S e svými KSČ” .
Dubček.
ní názorů, že dubnové
záměry.”
.
Řekl dále, žé Dubček plénum Ú V KSČ je odRudé právo z 18. dub
"Znám soudruha Hu za svého působení "si (Pokračování na straně 2)
na pravilo, že "Ú V KSČ
přijal, vystoupení sou
Jsou na jižní Moravě partyzáni?
druha Dubčeka s poro
zuměním . . . a1- vyjádřil
přesvědčení, že (Dub
ček, - pr.)
vynaloží
všechny své síly k tomu-,
Pro komunistickou stranu má ministerstvo vnitra vždy mimořádnou dů
aby pomohl novému ve ležitost. Proto je jeho ovládnutí jedním z prvních cílů komunistů připra
dení strany . zvládnout vujících se na převzetí moci a vhodné obsazení první podmínkou, jak moc
současné složité úkoly’’. ve státě udržet.
Tyto základní mocenské poučky znají ovšem sověty velmi dobře a měly
Ludvík Svoboda měl
za . úkol vysvětlit tyto je na vědomí i loni, kdy jeden z vasalských států začal odmítat držet krok.
I v době "českosloven jovém vítězství (viz HD
ského jara’’ měla Moskva č. 8)1 Vyvolalo to dost
dost možností postarat podezření a dohadů.
Koncem dubna skončilo
v Evropě období, které se o to, aby v Praze ne
Nedomníváme se však,
bylo výrazně poznamená došlo k důkladné čistce že bylo třeba provokací
no osobou francouzského mezi kádry tohoto mi
k tomu, aby Češi a Slo
presidenta de Gauliea.
Vysloužilý a zasloužilý nisterstva. Snad proto váci vyrukovali po ukon
781etý generál vsadil svou zůstali na svých místech čení rozhlasového vysílá
politickou budoucnost na skoro všichni z vedou ní ze Stockholmu do ulic.
výsledek ne příliš důleži cích zaměstnanců a spo
Vždyť provokace by ani
tých voleb a tentokrát
lupracovníků, kteří sé nedokázala
takovou
prohrál. Francouzi zvolí
jeho nástupce dne 1. čer osvědčili jak v době Ú- spontánnost, s jakou se
vna a zatímní odhady nora, tak i v padesátých porážka sovětského muž
mluví pro bývalého de letech, nebo kteří byli i
stva oslavovala. Kdo pak
Gaulleova ministerského
později učenlivými žáky hodil první kámen do
předsedu Jiřího Pompisovětských "poradců”.
doua.
výkladní skříně Aeroflo
Dnes už je známo dost tu v Praze či do oken
O zásluhách generála
de Gauliea v minulé vál podrobností o tom, ja  kasáren, ,v nichž jsou uce, při řešení problémů s kou roli hrálo minister
bytováni mdoarmějci,. se
bývalými francouzskými
stvo
vnitra
nebo
aspoň
dá těžko zjistit.'
koloniemi v Africe a
ozdravění chaotických po některá jeho oddělení Zpravodajská čilost a
měrů v samotné Francii v loňském srpnu. Z a jí otevřenost jindy vždy
nemůže být pochyb. Na- mavější může být tedy
Bývalý velký muž
opatrného a na slovo
----------------------- ------------ proti tomu se tento před
zjištění, jakou roli se to skoupého mluvčího mi-,
válečný grandeur, velký bojovník za obnovení slávy
Francie, prohřešil svým nekompromisním vnášením to ministerstvo pokouší nisterstva byla však ná
nacionalismu do Evropy, která se v padesátých letech hrát v poslední době.
padná a rozhodně k ní
rozbíhala k velkorysému řešení staletých problémů,
Jak federální minister nedošlo náhodou. Udá
které vznikaly hlavně zneužíváním nacionalismu pro stvo, tak obě národní losti se zřejmě hodily,
zájmy osobní nebo zájmy jednotlivých zemí. J e ne
snadné předpovídat, zda se podaří obnovit náladu české a slovenské -, pře vytvořily důvod, na ja 
“celoevropanů”, když už ten novodobý nacionalismus kvapily mnoho lidí do ký někteří lidé' z mini
zapustil kořeny nejen ve Francii, ale i v Německu a ma svou otevřeností, s sterstva (dobře připrave
v dalších zemích. Hodně bude záležet i na tom, zda níž referovaly o protisoni) čekali. Rychlý spád
se Francouzi dokáží vyrovnat s domácí situací, při
níž nebude v čele státu osobnost tak silná, jako byl větských demonstracích událostí potom vyvrchopo stockholmském hoke (Pokračovaní na str. 2)
de Gaulle.
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Odstoupení gen. de Gaullea

Nynější něrQžhodňost sovětských vůdců mů
že být výsledkem nejasných vyhlídek do budouc
nosti a právě v této věci pro ně může být česko
slovenský problém varováním. Dubčekovo Če
skoslovensko ' ukázalo Rusům jejich vlastní bu
doucí možnosti, jeden z možných způsobů, jak
se dostat z pbstálinskě nerozhodnosti. Ale do
kazovalo též, že reforma, zahájená shora, má své
vlastní momentům, které začnete tůn, že dáte ví
ce pravomoci ředitelům podniků, technokratům,
abyste jen zjistili, že se do procesu dostali i od
borové organizace, intelektuálpvé a studenti,
zkrátka že "ředitelská revoluce” může vést
k "dělnické’’ demokracii.
Economist, Londýn, 3.května 1969

PRACOVNÍCI PERA
Mám přítelkyni novinářku, která by mohla .vyprá
vět, co znamená chtít si zachovat rovnou páteř v ko
munistickém státě. Před lety jí záhy po svatbě za
vřeli manžela, spolupracovníka známého amerického
magazínu. Nad n í se. tak vytvořila neproniknutelná
hradba kádrových posudků, znemožňující jakékoliv
profesionální uplatnění jejíh o nevšedního talentu. Ce
lé roky se musela doslova probíjet touto zdí a s vy
pětím všech sil h á jit živobytí pro své dvě dětí. Ještě
ani v době kvetoucího “obrodného procesu” se pro ni
nenašlo stálé zaměstnání a živila se příležitostnými
reportážemi. •
Na začátku loňského nešťastného léta se v pražské
Lucerně sešli novináři, aby si zvolili zástupce do své
ho svazu. V té době už bylo všem jasné, že se KSČ
nikdy dobrovolně nevzdá svých mocenských pozic a
.omunisié velmi jasně naznačovali, co čeká ty, kteří by
se pokoušeli o opravdovou, demokratizaci. Na kan
didátce Svazu ,čs. novinářů se proto objevila jména
velmi různorodá - mezi nimi i jedno, při jehož spat
ření má přítelkyně zhledla. Jm éno komunisty, karié
risty a udavače, jehož zřejmě navrhl někdo “shora”,
aby tak udržel vedeni nebezpečného novinářstva pěk
ně ve vymezených kolejích. Už už měl být zvolen a tu se ta tichá, skromná žena s vrozeným odporem
k veřejnému vystupování postavila na řečnické pó
dium a pevným, hlasem .prohlásila před přeplněným
sálem: “Přátelé, je to komunistický gestapák, jednou
mi ukázal legitimaci ST B . Nevolte ho!”
Vzpomínám na to dnes, kdy obrat k politice “tvr
dého realismu” zákonitě přivodil pronásledování no
vinářů. Oficielní zpravodajství hovoří o sedmnácti
propuštěných šéfredaktorech a jejich zástupcích. Ne
hovoří- o desítkách obyčejných pracovníků pera, kte
ří měli-jako m á přítelkyně-odvahu říci své ne. Mys
lím,^ že právě jim a jejich snaze pravdivě informovat
o dění v naší vlasti vděčí republika za to, že vůbec
mohl vzniknout pokus vnést do totalitního režimu kou
síček lidskosti, pokus už v samotném zárodku odsou
zený k nezdaru.
Z tohoto hlediska bychom mohli pracovníky tak-i
zvaných hromadných sdělovacích prostředků rozdě
lit na tři kategorie. Předně na ty, kteří - tak jako mo
je přítelkyně - dobře věděli, že demokracie a komu-,
nismus prostě nejsou slučitelné a že všechny řeči o
“socialismu s lidskou tváří” nebyly vedoucími komunisty, kteří se jim i oháněli, nikdy brány vážně.
Věděli to - a přece se odvážili mluvit pravdu. Jsou ny
ní buď vyhozeni na dlažbu nebo se znovu budou mu
set prodírat džunglí cenzury a do zdánlivě nevinné
tématiky o kytičkách, kultuře nebo o výstavbě bytů
propašovat zrníčka politických pravd. Jsou a budou
pronásledováni, a protože lidský život je omezen jen
malým počtem let, je pro ně nedostatečnou útěchouvíra v konečné vítězství pravdy. Do druhé kategorie bych mohla zařadit svého bý
valého kolegu Jirk u . Jako chlapec prošel nacistickým
peklem Terezína a byl mezi- osmatřiceti zázrakem za- ■
cigáněnými. Na svou záchranu'však 'doplatil politic
kým zaslepením. Když 21.srpna vtrhli. Rusové do Če
skoslovenska, byl zničen. Plakal jako dítě, hlavu
v dlaních: “J á jim věřil, já jim tolik věřil!”
Také Jirka má svou rodinu a také on je osobně pos
taven před tvrdou skutečnost:' buď přežít a poslou
chat, nebo neuposlechnout a odejít. Jsem přesvědčena,
že si vybere první variantu a d-nes už je ochoten psát
třeba o tom, kterak mladí lidé na závodě xy plní nor
my a vstupují do řad strany. Nám, kteří události do
ma sledujeme z bezpečné vzdálenosti, se zdá taková
jednání nepochpitelné a nemorální. J e však skutečno
stí, že v každém z těch intelektuálů, kteří zůstali v o-kupované, zemi. se dnes svářejí dva protipóly:
mravní ideály pravdivosti a .lidskosti, a na druhé stra
ně docela pochopitelný člověčí pud rodičovské od
povědnosti. Lze předpokládat, že obyčejné liské záj
my zvítězí a novináři, se ve své valné většině podrobí.
. i
(Pokračování na straně 2.)
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N astoupení G. H u sák a
(Pofcračováiií se' str: 1)
Nově zvolený' první větského Aeroflotu), to
klonem od této politi tajemník KSČ Husák ve nebyla jenom radost na
ky”.
svém projevu na zasedá šeho lidu ze sportu, ale
; ty1obrážely pocity naše
O tom, žé členstvo ní Ú V KSČ přiznal:
"Existují dnes opozic-! ho lidu ze srpna . . .
ROH nestojí za novým
vedením,, svědčil, projev ní proudy, antisociáli-: Držte se, takto národ
předsedy ROH Karla štické proudy, které sej smýšlí.”
Mezitím byla spousta
Poláčka, novopečeného schovávají za vlastenec-j
aví,
za’
české
a
slovenské
j
.
důkazů,
že studentské
člena presidia Ú V KSČ.
Vlastenectví, a všemi le j poselství mělo pravdu.
Mluvil o "odstraňová
gálňími ‘ prostředky šíří j Národ stále ještě vyjad
ní různých deformací ve
•atotisověltitsmíus, doisiova j řuje "pocity ze srpna”.
straně’’, o "opozičních
až k nenávisti
Nejlépe to ví Ú V KSČ
proudech’’, o tom, jak
Zmínil se o proslulé'; a vláda. V historických
se "někteří- lidé pokou
"Černé knize” o vpádu zemích byly zakázány
šeli vystupovat jménem
sovětských vojsk do Če průvody pracujících na
závodních výborů” a
skoslovensky . a citoval 1. máje i vojenská pře
"narušovali1 svou propa
poselství odbojných stu hlídka na Letně (na Slo
gandou .a nesprávnými
dentů bývalému předsed vensku byly průvody po
hesly ideovou jednotu”:
voleny) .
nictvu KSČ:
a-'-nakonec' položil oše
"U dálosti z 28. břez
A přesto se Pražáci za 
metnou otázku: ’ ,
na (tj. hokejové oslavy čali shromažďovat kolem
"Musíme .^počítat •, s a vypálení místností so Václavského náměstí, jetím, že někteří členové
ROH se budou ptát, zdá
přijatá opatření jsou v
souladu s linií odborů (Pokračování se str. 1) stři vnitra - federální i
vyjádřenou v našich do lil odstraněním Alexan český a slovenský - a okumentech,
programu, dra Dubčeka.
známili
stručně,
že
Aby však bylo skuteč "předmětem
chartě a usnesení V II.
společné
všeodborového
sjezdu, ně dosaženo tohoto cíle, porady byly otázky dů
nebo zda nejde o odklo aby ani jednání .ústřed sledného zabezpečení unění od této cesty . .
ního výboru KSČ nebylo snesetií vrcholných stra
ponecháno
náhodě a aby nických a státních orgá
Ovšemže ne, řekl Po
láček, neboť nová opat nedošlo' k ohlašovaným nů k současné politické
ření Ú V KSČ "naopak demonstracím studentů a situaci’, .
Ve skutečnosti měli
vytvářejí předpoklad pro dělníků, bylo zase třeba
důslednou realizaci nové služeb ministerstva a je  oznámit, že předmětem
odborové politiky, pro mu podřízené Veřejné porady byla otázka, jak
nejlépe vyvolat v zemi
upevnění jednotné, de bezpečnosti.
Dne 15. dubna se sešli strach a přitom nedohnat
mokratické, zájmové or
v Praze všichni tři mini lidi k činům zoufalého
ganizace RO H . . . ”
odporu.
V noci před zasedáním
pléna Ú V K SČ došlo na
území
Československa
k "rozsáhlé bezpečnostní
akci, jejímž cílem bylo
vypátrat a postihnout
různé kriminální a proti
společenské živly’’. Pod
le RP z 18. 4. "součásti uvedeného opatření byly
kontroly osob, motoro
vých vozidel, restaurací,
bytů a jiných objektů,
kde byl předpoklad vý
skytu hledaných osob.
Na útvary VB bylo před
vedeno 894 osob a z nich
zadrženo 103 pachatelů
trestných činů . . .” Jak
malicherné důvody se k
této "rozsáhlé bezpeč
nostní
akci’’ ' hledaly,
svědčí i oznámení, že by
lo při ní zjištěno též 660
•<5 ■ '
Vkladní knížky *
přestupků,, z toho 220
Cestovní šeky *
dopravních.
:>
'
Služby cestujícím *
Na území Slovenska
k. ...
Zařizování investic *
orgány VB "překontro
" ík
V. :
■ Vklady na úrok *
lovaly” v předvečer za
'VY;o*
Pravidelné. poukazy a . inkasa *
sedání Ú V KSČ dokon
ce 2.329 osob.
;>;y
'■■■'<’
Úschova cenin *
RP dále píše, že "bez
' Y
Služby pro zahraniční obchod *
pečnostní akce přinesly
velmi dobré výsledky a
THE NATIONAL B A N K
ve většině míst byly
O F
A U S T R A L A S I A
l i m i t e d
kladně přijaty jak veřej
ností, tak i zaměstnanci
Používejte raději-The National Bank,
různých
restauračních

nom aby zjistili, že děl
nický 1. máj mají povo
len. slavit pouze policaj
ti, kterých tam bylo na
tisíc,
V Plzni došlo k de
monstracím na místě,
kde stával památník americké Třetí armády,
která osvobodila Plzeň,
a který byl stržen v do
bě "kultu o s o b n o sti” a
deformací. Plzeňáci se
tam sešli a kladli ame
rické vlaječky na místo,
kde stával.
Policie se dostavila v
plném počtu a rozháněla
demonstranty pendreky
a hasičskými stříkačkami.
Z pražských demonstra
cí je hlášeno 57 zatče
ných.
vm

12. 5. 1969

Pracovnici pera
(Pokračování se strany 1.)
Podrobí se až do okamžiku, kdy jim citlivý šestý smýsi
napoví, že vytáhnou-li znovu do boje, dostane se jim
podpory mnohem důraznější, než jakou může být ti
chý souhlas stejně ušlápnutých příslušníků vlastního
národa.
A konečně do třetí kategorie novinářů patří lidé,
kteří si s pojmy osobní cti a pravdivosti nikdy nedělali
moc starostí. Nepodlehejme omylům - bylo a je jicn
stále dost, ja k se můžeme přesvědčit na stránkách
Tribuny, Rudého práva a jiných straně milých tis
kovin. Odejdou-ii (nebo “fouidou-li odejiti”), novináři
první a druhé kategorie, třatíkatgoriesi ochotně
stoupne na jejich místa. V -čem tedy vidět větší ne
bezpečí. V tom, že bezoharakterní.kreatury znovu uchopí zbraň propagandy podle představ vládců
v Kremlu a v Praize? Nebo snad v tom, že poctiví no
vináři se otráví marným bojem a za cenu ústupků
vládnoucí moci budou hledět uhájit holou existenci?
Obojí je stejně zlé. Demokratický svět má vša>t
možnost první nebezpečí odhalit a tomu druhému účinně čelit všestranoai podporou svobodumilovných
myšlenek v Československu, Mám dojem, že těchto
možnotí však využívá jen velmi nedostatečně.
Marcela Čechová

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

Na programu je strach

NESTOJÍ
O NIC V ÍC
POUŽIT
VŠESTRANNOU
B A N K O V N Í SLUŽBU
THE N A TIO N A L

podniků”.
V B prý bude provádět
podobná opatření i do
budoucna a žádá proto
"všechny poctivé občany
o maximální porozumění
a spolupráci’’.
V zemi pak došlo k
personálním
změnám,
které Moskva požadova
la, a lid to přijal celkem
trpně, k žádným velkým
veřejným protestním ak
cím nedošlo. Minister
stvo vnitra si může prá
vem přisvojovat značný
podíl na tomto "úspě
chu”.
Blížil se však máj,
v němž zvlášť se po léta
vštěpovala "lidu” revo
luční hesla, v němž do
cházelo v minulosti nejčastěji k více nebo méně
zakrývaným
projevům
nespokojenosti. V květ
nu býval československý
lid na přání režimu "n ejpolitičtější”. To vše skrý
valo nebezpečí a vyžado
valo preventivní opatře
ní.
Ministerstvo
pro
strach jednalo hbitě.
Český ministr vnitra
Jo se f Groesser využit do
hadů rozšiřovaných v ze
mi po jeho projevu kon
cem ledna tri v Trutno
vě na schůzi vybraných
komunistů z JZ D .
Podle důvěrného oběž
níku, který koloval mezi
vedoucími čs. komunisty,
tehdy řekl, že na jižní
Moravě
byla zjištěna
podzemní
partyzánská
skupina, která má poli
tický charakter a je ve
spojení s určitými vojen
skými kruhy. Má prý též
spolehlivé informace o
existenci dalších ozbro
jených skupin na území
státu. Z určitých důvodů
se proti nim dosud neza

Wardale Painting Service
M AJITEL J. MELIH

61 Wardale Rd., Springvale Sth., Vic., 3172
telefon (po 6. hod- večer): 546-0503

uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem j i již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

1

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

J. KINDA & CO. PTY. LTDcr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vfc.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)

kročilo. Loni prý už byla
situace taková, že jen
srpnová invaze zabránila
tom u , aby byla v zemi
zřízena pravicová vláda
pod. vedením n ěk terý ch
intelektuálů.
Značnou
roli při tom prý h rá la i
zahraniční rozvědka, jak
se veřejnost eventuelně
pozidějji dozví.
V předvečer prvního
máje se český ministr
vnitra vrátil k tomuto té
matu
"vysvětlením”,
s nimž se už vůbec neta
jil. Odpovídal v parla
mentě na psanou otázku
jednoho z poslanců, kte-_
rou "náhodou” právě
dostal.
Řekl, že jeho minister
stvo zjistilo, že v zemi lo
ni skutečně existovaly
skupiny, které se připra
vovaly k odstranění ve
doucí role komunistické
strany a k pravicovému
převratu.
Potvrdil, že zvláště na
jižní Moravě existují or
ganizované skupiny, kte
ré mají zbraně, s jejichž
užíváním se cvičí. Tyto

podzemní organizace prý
byly zásobeny zbraněmi
a municí z čs. zbrojovek
a hodlají je použít proti
členům sovětské armády
v zemi. Prohlásil též, že
počet krádeží zbraní a
m u n ice v zbrojařských
závodech povážlivě vzro
stl.
Nakonec však ministr
Groesser ujistil , že jeho
ministerstvo má všechnu
tuto protistátní činnost
pod kontrolou a prová
dí potřebné zákroky.
Československá tisko
vá kancelář a n ovin y re
ferovaly o "odhaleních”
ministra
v předvečer
prvního mwje a v tento
den.
Jistě to nepřidalo k ná
ladě slavit velký socia
listický svátek a hlavně
nedodalo chuť k protes
tním akcím studentů, od
borářů atd., které by
mohla ministerstva vnittra tak snadno spojit
s "podzemními akcemi
protistátních skupin, ří
zenými zahraničními rozvědkami’’.
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■— Dne 17. dubna byl zů
staven Český svaz obcho
du a jeho předsedou byl
zvolen' Ivan Loukotka,
generální ředitel a. s. Tuzex.
— Větší počet kulturních
a vědeckých pracovníků a
Národní technické mu
zeum v Praze dostali S á 
dy práce. Mezi vyzname
nanými je literární vědec
Felix Vodička, malíř, gra
fik a ilustrátor Josef Liesler a spisovatel dr. Čest
mír Jeřábek. Spisovatel
Eduard Valenta dostal ti
tul zasloužilý umělec. Na
Slovensku dostal titul za
sloužilý umělec spisovatel
Dominik Tatarka. (Ten se
měl stát šéfredaktorem
časopisu Literám y život,
ale rezignoval pro průta
hy a jeho registrací způ
sobené Husákem ještě než
se u jal funkce gen. tajem 
níka KSČ).
— Výměna ve vedení
strany a státu je důsled
ná: dr. Gustav Husák na
hradil Alexandra Dubčeka též ve funkci předsedy
Rady obrany státu.
— V závodě Generál Je remenko dolu Hlubina, v
Ostravě vypukl 18. dub
na důlní požárj při němž
čtyři havíři zahynuli v
dole_ a jeden vyproštěný
zemřel v nemocnici. — V Čechách a na Mo
ravě žije 370.000 Slováků,
v samotné Praze přes
13.000.
— Za prvé dva měsíce tr.
přijelo do Československa
158.000 zahraničních ná
vštěvníků. Ve srovnání se
stejným. Obdobím 1968 to
je asi 'Dolovina..
— Dne 21. dubna b y l v
Bratislavě padepsáh. plán
spolupráce mezi ČSSR a
S SS R v ..oblasti zdravot
nictví a lékařských věd
na léta 1969 - 1970.
— Podle interview české
ho ministra zdravotnictví
V. Vlčka, uveřejněného v
Zemědělských novinách,
je ve státě nyní 42% lé
kařských přístrojů, které
řsou starší 12 let a měly
by být obnoveny. •Řekl
dále, že se jed ná.o opat
řeních, kterými by se
zkrátily fronty v čekár
nách lékařů, avšak souk
romé ordinace povoleny
nebudou. Uvažuje se prý
též o zavedení formy při
hlašování se k lékaři,
avšak sKutečná osobní
volba lékaře nemá vy
hlídky na uskutečnění.
— Skupina Poutníci uvedla 13. dubna při litur

gických obřadech v chrá
mu Nejsvětějšího Srdce
Páně v Praze na Vinohra
dech poprvé českou dže
zovou mši od Jaroslava
Hanuše. Hráli a zpívali
studenti a dělníci ve vě
ku od 16 do 20 let; LD
DÍše, že premiéra české
džezové mše byla nadšeně
přijata mládeží a. líbila se
i starší ■generaci. V zcela
zaplněném kostele bylo i
mnoho hostů ze zahraničí.

— Podle R P kázal G. Hu
sák 11. 4. v Nitře takto:
“■- • Pracující lid v Če
skoslovensku
vybojoval
politickou múc v únoru
1948. Pokud sí někdo
myslí, že budeme ustupo
vat z pozic února 1948,
že síly, které předtím pů
sobily ’v Československu,
znovu najdou prostor, tak
se velmi mýlí a velmi
brzy se také o. tom pře
svědčí . . . Nepotřebujeme
takové elity, které igno
ruj í pracuj ícího člověka.
Potřebujeme, aby se mi
lióny pracujících lid í. cí
tily v tomto státě skuteč
ně pány, aby se cítily
svobodně, ale aby si umělv také udělat pořádek s
ro zvratn ík y.. . ”
— Cyklistická sekce Čs.
svazu tělesné výchovy
odmítla účast v letošním
cyklistickém .Závodu m í
ru. Předsednictvo
ÚV
KSČ vyslovilo ČSTV ne
spokoj enošt s tím, že n e
bylo v této otázce zabez
pečeno usnesení' PÚV
což považuje.. .“Za ne
důstojné
kulturních a
sportovních tradic naší
země a konstatuje, že je
v rozporu i se základními
cíli naší politiky, jejím ž
smyslem
je upevňovat
vztahy meži lidem socia
listických Zemí”.
1— Doni oznámily čs. úřady, že- se provádí už
naposled nábor vojáků do
dolů a pohraničních stat
ků, protože další roky to
už nebude třeba. Detos
však vláda změnila názor
a nábor už započal. Před
pokládá se, že bude zí
skáno 2.000 nynějších vo
láků
presenční služby
pro uhelné a uranové do
ly a pro státní statky.
— Federální vláda ČSSR
má 28 členů a to 21 mini
strů a 7 státních tajem ní
ků. Ve vládě ČSR z-asedá
21 ministrů', a vláda SSR
jé složena i 19 ministrů.
Celkem je tedy 61 mini
strů, včetně předsedů a
místopředsedů vlád a '-7
státních tajemníků.
— Ústřední výbor. Svaz .i

Plánujete • cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu-1
Obraťte se, š důvěrou na

ODRA
TRAYEL SERVICE
. 27-29 Elizabeth St., Melbourne, 3000
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady á
zprostředkujeme
bezplatně' ' cestu lodí
nebo
I letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
|

Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

čs.
spisovatelů
přijal
znovu za člena Jan a B e 
neše (odsouzeného . v r.
1967 spolu s P. Tigridem)
a dále spisovatele Dadislava Nováka a převedl z
kandidátů za členy Jiřího
Johánka, Vladimíra K levise a Františka Benharta.
— RP uveřejnilo 17.- 4.
tuto zprávu: “V těchto
dnech byly z ČSSR vy
hoštěny kanadská státní
příslušnice A. F. E. Smarzová, finská státní pří
slušnice E. Relanderová a
americká státní příslušni
ce, R. Petersová. Všechny
tři využily svého pobytu
v ČSSR k rozšiřování le
táků s tematikou,která je
v rozporu s našimi plat
nými zákony. Doznaly, že
u nás rozdaly, zejména
v Ostravě a Havířově, asi
15.000 těchto letáků a dal
ších 14.000 kusů jim orgá
ny Bezpečnosti zabavily.”
Občané se ovšem nesměli
dozvědět, jaká byla ta
“protizákonná tematika”.
—' Pěknou ukázku toho,
jak zrádci “rehabilitovali’
zrádce, podal Štrougalův
výkonný.výbor, který vy
dal den před zasedáním
ÚV KSČ usnesení “k neo
právněným
obviněním
některých vedoucích fun
kcionářů strany”. Konsta
toval v něm, že “na zá
kladě nepodložených úda
jů a výmyslů byli pomlu
veni členové tehdejšího
/v době invaze/ PÚV KSČ
s. Vasil BiTak, Fr. Barbírek,Dr. Kolder, Jan Piller,
E. Rigo, O. Švestka, kan
didáti PÚV J . Denárt a A.
Kapek, tajem ník ÚV KSČA. Indra a předseda ÚKR K Miloš Jakeš. Obvinění
ze zrady a kclaborantslví
bylo šířeno mezi občany
různými formami....Bylo
nesprávné, že se připustí
lo, ■aby byla takovýmto
způsobem
poskvrněna
stranická i občanská čest
řady poctivých a straně
oddaných soudruhů.. . ”
— Společnost Pragosport
nakonec přece jen prodala
krasobruslaře Hanu Maš
kovou /mezinárodní revui Hcliday on Ice/a brati
slavského Mariana Filce
/Vídeňské revui/. Obe
lední revui- za ně zaplatí
čs.
krasobruslařskému
svazu odstupné.
FFI/HD
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Pocto čs. novinárom
Dfla 18. apríla/večer usporiadala prestíána organizácia ameických zahraničných, novínárov - Overseas Press Club of America - banket v new-yorskom
hoteli Waidorf - Astória, aby na ňom - ako každý rok - poctila najlepšie žur
nalistické výkony roka.
Osobitná cena předsedu tejto organizácie bola udelená tohto roku česko
slovenským novinárom vo všetkých prostriedkoch verejnej komunikácie.
Cenu převzal z růk prezidenta Qverseas Press Clubu Dr. Karel Král, býva
lý korešpondent čT K pri Spojených národoch. Aktu slávnostného odovzdania
diplomu predchádzal krátký film so záberami okupácie Československa.
Predšeda H al Lehr : Press Clubu. Opáť před cie v ich neustávajúcom
man zdůvodnil udelenie seda H al Lehrman:
úsilí o slobodu tlače a o
ceny takto:
"D r. K rál,” povedal budúcu nezávislost’ icb
" J e trpkou skutočno- předseda Lehrman, "do vlasti. Ďakujeme Vám za
sťou, že útok na slobodu Vašich- rúk vkládám vy- podporu a porozumea 1’udskú důstojnost’, znamenanie
prezidenta nie.”
Este raz si 500 význam
ktorý nám připomenul Overseas Clubu pre čes
krátký film z roku 1968,, koslovenských novínárov ných hostí - novínárov i
pokráčuje do dnešného pósohiacich vo. všetkých predstavitePov různých
organizáciídňa, teda v Českosloven prostriedkoch.
verejnej- veřejných
sku 1969 - eho.
komumkácie, za; ich. o- Spojených štátov-pripo. menulo na tomto večeři
Vyznamenanie prezi chiranu tradicie slobody
události u nás doma. To
tlače
v
čase
před
a
počas
denta Overseas Press
vtedy,
keď
Overseas
Clubu dostává tak dvoji sovietsfcej okupácie ich
Press
Club
of
America
vlasti,’’
tý význam:
udělil
medzi.
22
vyzna"Tento diplom bude
Po prvé, hoci to nebol
menianami.
americkým
náš původný úmysel’, čestne vystavený na mié- žurnalistom dve ceny
československým noviná- ste prístupnom veřejnos bratislavskému rodákovi
rom sa dostává pocta nie- ti v- sídle nasej organizá- Petrovi Řehákovi, kťorý
len za ich výkony v 1968, cie, až do toho času, ke- bol v čase okupácie
ale i za ich přítomnu prá dy - ako dúfame - bude v Československu, a icryl
čů, za dielo, které vyko- me ho’ mócť preniesť do vtedajšie události pre,; tlaPrahy; do- sídla, novinánávajú v tej to .chvíli.
čovú ogentúru Associa
rov oslobodeného a suDalej, je to iba dru
ted Press.
verénneho Českosloven
hý raz v 12— ročnej mi
Vyhladaly sme Dr.
ska.”
nulosti tej to organizácie,
Krála, po odovzdávacej
Dr. Král poďakoval
že riaditeí’ udeluje oso
slavnosti,, a. on nám povebitou cenu. Prvý raz sa a připomenul, že súčas- dal: Škoda’, že naši přár
tak stalo za podobných né okolnosti mu nedovo- tele a kolegové z českéhopodmienok v roku 1956, lu jú hovořit’ menom a. slovenského tisku, roz
keď bola cena udělená svojich kolegov doma, hlasu a televise nemohli
maďarskému novinářovi ani žě nemůže hovořit’ být v pátek všichni na
za ochranu slobody tlače ako představitel’ stavov slávnostním. večeru, v new
a práva na slobodné in- ských. organizácií. novi- -yorském hotelu W aidorf
formácie, a to za podmie nárov domova.
Astoria a přesvědčit se
nok, ktoré značili velké
"Bol sout však po 23 na vlastní oči, jaké váž
osobné riziko, za brutál- roky jedným z nich’’ - nosti opět nabylo česko
neho útoku na dušu ma dovodil Dr. Král - "a tak slovenské/ novinářštví i
ďarského národa. "T en  viem, že toto vysoké vy- v zemi tak náročné, jako
to raz, dnes večer, ne značenie všetkým českým jsou Spojené státy.”
dostává vyznamenanie je  a slovenským novinárom
"Vyřiďte svým kole
den novinář, ale všetci re nebude pre- nich zname gům v českých zemích a
daktoři
a redaktorky nat’ iba vrcholné ocene- na Slovensku, že američtí
Československa.”
nie práce zo strany ich novináři jsou na ně hr
priatePov di’’’. - to jsem slyšel-v .pá
Potom prišiel slávno- amerických
stný akt odovzdania dip a kolegov, ale že bude tek večer znovu a- zirovu;
lomu, na ktorom je le pre nich súčasne zdrojom v různých obměnách.
genda a bulá Overseas posily, dóvery a inšpiráL ’udo Dvorský, N. Y .

Proti

s p i s o v a t e lom

PodPa -správ dennej tlače hodnotil Ú V Zvá
zu čs, spisovatel’ov (Z Č SS) vo svojej českej a
sllovenskej časti posledně přípravy celoštátného
zjasdu čs. spisovatelPov, kto-rý mal byť 11. apríla
a "dospěl k názoru, že rokovanie tohto zjasdu
v súčasnej politickej situácii by nemohlo splnit’
svoje poslanie”. Preto bol celoštátny zjazd odlo
žený. Pokial’ ide o -zakladajúci zjazd Zvázu česi
kých spisovatePov, rozhodla česká časť Ú V Z Č SS .na zasadnutí dna- 9. apríla odložit’ ho z
povodně plánovaného termínu 22. apríla "na
neskoršiu dobu’’. Zváz slovenských spisovatePov
vydal 9. IV . vyhlásenie, podPa ktorého sa konferencia slovenských spisovatePov, stanovená na
13. apríla, ipre rovnaké příčiny tiež konat’ nebu
de. Mimoriadna konferen-cia Z S S , na ktorej sa
mali zvolit’ nové slovenské orgány podPa plat
ných stanov, bola podobné odvolaná. Zíde sa

len výbor Z S S.
Prvé číslo nového týždenníka Z S S Literámy
život (nástupea Kultúrneho života), ktorého registrácia bola po dlhých odkladoch dňa 2. apríla
pod vedením šéfredaktora Milana Hamadu ko
nečné povolená vyšlo práíve v době Dubčekovho
pádů a kapitulácie vedenia KSČS. Jeh o obsah
však pri- všetkej opatrnosti zřejmé nevyhovoval
změněným pomerom. Dalšie vydáváme časopisu
bolo Slovenským -úradom pre tlač a infoxmácie
(S Ú T I) na dva meslace zastavená, lebo vraj;"nedodržal koncepciu, ktorú vydavatel’ navrhol a
S Ú T I přijal”. Podobným spósob-om zastavil
S Ú T I dvojtýždenník Zvázu vysokoskolákov Slo
venska Reflex po vydaní prvého čísla, "n a doba
jedného čísla,’’ - pre- "narušenie- koncepci.
denej v registračnej prihláške”.
— IE
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Z jednání amerického podvýboru pro mezinárodní finance
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Bolí Vás hlava?’
! N oste brýle od O P T Á ! '

OPTO
Capital House,. 113. Swajnston St.
_
M ELBOURNE, (vedle kina Capital)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
d o d AAí e l é k y v š e c h d r u h ů
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v. nutných případech i.. telegraficky. .

Č SSR v přímé řeči
CENZURA
Bohužel tajemná chapadla, která rozhodovala, zda
je v “státním zájmu”, abyste dostávali nebo odesílali
svou poštu...nezmizela. Soudě podle osobních zkuše
ností a četných stesků ze strany mých kolegů a zná
mých pošta dochází často jen sporadicky a dopisy bý
v ají ’napolo, otevřené jako dříve. Změna je snad jen
v tom, že se už nic úředně riězabavuje.- Měl jsem asi
před měsícem odůvodněné pochybnosti o těchto vě
cech a požádal jsem vedení pošty Praha 120 o dočas
né ostřejší sledování své pošty. Hned na to ....spolu
pracovník mého známého dopisovatele u velké nakla
datelské firmy mi oznámil, že Mr. U .;dostal n a j e dn ó u celý balíček dopisů a tiskovin, které jsem mu
posílal celého půl roku..:Jeho odpověď jsem bohužel
zase-nedostal. Za několik dalších dnů mi došel dopis
od ředitele jazykové školy v Cambridge, z něhož jsem
se dozvěděl, že zoufá nad tím, že nereaguji na jeho
dopisy, které mi už celé dva roky posílá. Psal jsem
mu také a moje dopisy zřejmě nedocházely, ale.z je 
ho zásilek jsém nedostal ani jedinou a divil jsem se
zase já , proč nereagůje on ...Třetí podivná zpráva by
la odpověď jedné cestovní kanceláře z Londýna, kte
rou jsem žádal loni v dubnu o jakési prospekty a kte
rá můj dopis nyní dostala. Zásilka časopisů z USA
došla za tři měsíce - neúplná /již po několikráte ne
úplná/. Pečlivá- ruka dokonce opravila inkoustem na
mé o,drese počet výtisků. Byla to snad ona ruka, která
dříve i na doporučených zásilkách pečlivě obtahovala
písmenka /aby zrněná písma nebyla nápadná/, když
škrtala mé jméno, aby je nahradila adresou knihov
ny, která disponovala t-zv. zvláštním fondem a jejíž
■ředitel, kterému byla celá tato praxe nemálo trapná,
mi vždy promptně telefonoval,'abych si svoji knihu
přednostně vypůjčil.
Já n Machač, Listy, Praha, lO.dubna 1969
ROSTOUCÍ NAKUPY A POTÍŽE
Maloobchodní obrat ňa vnitřním trhu se v ČSR ve
srovnání s březnem 1968 zvýšil V březnu 1969 o 18.2%
/Xlednu činil vzrůst 17.7%, v únorull.3%/.Přírustek
obratu činí proti 1. čtvrtletí 1968 3,022,000.000 Kčs,
za celou ČSSR představuje 4,306,000.000 korun. V obou republikách roste prodej přibližně stéjně rychle.
Do vývoje trhu vstoupil v březnu další nepříznivý či
nitel—jistá nervozita, vyvolaná prohlubujícími se
obtížemi v dodávkách masa. Ty sice vzrostly o 3.5%,
ale byl V nich nedostatečný podíl vepřového a naopak
vysoké procento mrazeného masa. Obtíže poněkud
vyrovnával vyšší prodej drůbeže. Zlepšilo se zásobo
vání vejci. Orientace nákupu se patrně začíná zamě
řovat na zbytnější druhy potravin.,..-V druhé polovině
března bylo v prodejnách textilu, oděvu a . dalšího
průmyslového zboží podle odhadu tolik zákazníků jako
v předvánočním dhdohír Odcházeli ovšem většinou
s nepořízenou: výroba nestačí dodávat a zásoby ob
chodu jsou neúplné.
:
*
Svobodné slovo, 16. dubna 1969
JAN PROCHÁZKA O Dr. HUSÁKOVI
Ptáte se, co si máte myslet o soudruhu Gustavu
Husákovi. Sám nevím, co si o soudruhu G. H. mám
myslet, a navíc jsem příliš bezvýznamným soukromní
kem! abych ó těmto významném činiteli mohl podávat
bez rizika jakékoliv soudy. Nakonec ani nechci. Mlu
vil jsem se soudruhem jenom jednou, při jakési ve
čeři, pdbylo se to krátce, bez zvláštního potěšení na
obou stranách. Spíš, bych se rád zmínil o meteorolo
gii. Áč to nemá vůbec žádnou souvislost. Během ze
mědělských stúdií jsem byl poučen, že ne všechny
větry, které k nám do Čech přilétají od Bratislavy,
jsou čistě slovenského původu. Mnohé vany z tohoto
směru se rodí až mnohem dále a hlavně východněji a
jejich chlad z tohoto důvodu žádného agronoma už
nepřekvapuje.
My 69 č.2/1969

kterého si příslušný se
nátní podvýbor pozval
na schůzi, je bývalý po
radce presidenta Kennedyho Theodor SorsnV americkém senátě se nyní znovu o tev írá o tá z k a uvolnění obchodu se ze
sen. Ten uvedl celo a í aměmi východní Evropy. Zatím se hovoří hlavně o reformě zákona, kterým
du důvodů, proč by prý
se omezuje americký export do východní Evropy. Už ale také začínají pa
měl být nynější americ
dat zmínky o tak zvané doložce nej vyšších výhod k obchodním smlouvám,
ký zákon o vývozu do
kterou Spojené státy poskytují Polsku a Jugoslávii a zatím žádné jiné zemi
východní Evropy refor
s komunistickou vládou. Debata v senátě teprve začíná a není ještě možno
mován.
páedpopídat její výsledek, avšak nepříznivých předpovědí je v této chvíli
Nynější omezení prý
více než příznivých. Vyhlídky na uvolnění obchodu s východní Evropou
jen zvyšují hospodář
nejsou dnes zdaleka tak jasné, jako byly vloni až do srpna , do sovětské in
skou závislost východo
vaze Československa.
i
evropských zemí na So
Má-li se v ovzduší ko hlavního poradce Hen strategickým záměrům.
větském svazu, řekl SoZmíněný americký zá rensen a poukázal na
Kissingera nyní
lem této věci změnit ně ryho
co podstatně k lepšímu, pracuje na generální a- kon zakazuje tedy vyvá příklad Rumunska, které
musela by vláda jasně nalyse poměru Spoje žet do komun istickýcK se snaží snížit tuto závi
udat tón - například tím, ných států k východní zemí 1.200 artiklů - z slost na minimum a vy
jalk navrhl Irwin Miller Evropě a k Sovětskému nichž většinu si tyto ze hnout se hospodářským
(továrník a v roce 1965 svazu, a elaborát, který mě už několik let mohou kleštím, z jakých se sna
předseda vládou ustave má také obsahovat ná volně nakupovat v zá žilo vymanit Českoslo
né poradní komise o ob vrhy pro budoucnost, padní Evropě.
vensko, než bylo loni
Mnozí američtí záko sevřeno do vojenských
chodu mezi Východem bude. prý hotov v polovi
a Západem), že by pre ně května. Předtím se nodárci tvrdí, že se so kleští.
sident Nixon nebo jiný Nixon sotva vysloví k věty ve výstavbě svého
Sorensen dále řekl, že
významný
člen vlády dílčí otázce obchodová arsenálu dnes už dobře
americkou
obejdou bez amerických restringovat
jasně prohlásil, že ob ní.
Továrník Irwin Miller výrobků na zmíněné li účaíst v evropském ob
chodování s východní
Evropou je v národním přednesl svůj návrh na stině, a přitom že právě chodním a hospodářském,
zájmu Spojených států. schůzi senátního podvý rozšíření obchodu by ji životě je něco, co si přál
boru pro mezinárodní fi stě mělo účinky příznivé generál de Gaulle a co
Dokud vláda takové
nance, který’ projednává z amerického hlediska. si přeje Moskva. Čím
stanovisko
nezaujme,
návrh nového zákona o Účinky hlavně politické objemnější a obsažnější
řekl Miller, někteří před
kontrole exportu z Ame a proto eventuálně snad obchodní a hospodářské
stavitelé obchodního a
riky.
i nepřímo vojenské - ale svazky by Amerika mě
průmyslového sektoru se
Zákon, který platí n y ekonomické jen ve velmi la s komunistickými ze
budou nadále obává*" že
ní, totiž letos vyprší, a omezeném měřítku.
měmi, tím prý by bylo
větším úsilím o obchod
považuje se za zastaralý.
I kdyby se objem vzá pro ně těžší je přerušit
s komunistickými země
Jeho účelem bylo zabrá jemného obchodu mezi a vést proti Americe vál
mi by si mohli poškodit
nit komunistickému blo Amerikou a východní ku.
reputaci mezi spotřebite
ku z let padesátých v* Evropou náhle zdvojná
li.
V senátním podvýbo
tom, aby mohl v Ameri sobil - a více by asi v
James Ciaríty napsal ce nakupovat materiály krátké době nestoupl, ru budou jistě ještě pro
v New York Times, že v a zboží a výrobky použi ani kdyby byla odstraně neseny argumenty proti
presidentově
kanceláři telné k posílení své vo na všechna zákonná o- uvolnění obchodu s ko
zeměmi,
se pod vedením jeho jenské moci a vůbec ke mezení na obou stranách munistickými
argumenty,
které
v dů
- pro americký export a
REHABILITACE
sledku
srpnových
a po
Podle předběžných zpráv je v českých zemích po import by to znamenalo
srpnových
událostí
v
změnu
jen
o
zlomek
pro
dáno na 13.000 žádostí o soudní rehabilitaci, senáty
zatím vyřídily 550 případů. Předpokládá se, že do centa.
Československu
budou
konce července tr. , kdy končí termín podávání žá
Ale uvolnění obchodu nacházet v U SA větší odostí, zvýší se jejich počet na 18.000. Zatím však jak připomněla předsedkyně Ústřední rehabilitační by mohlo mít značné po dezvu než by tomu bylo
komise M. Trojanová - nemůžeme být spokojeni s po litické důsledky, a zejmé jinak.
malým přístupem k rehabilitacím před vojenskými na nla ně upozorňují
Opravdu důkladné usoudy, nelze se ani spokojit s vysvětlením, že vojen
někteří účastníci nyněj volnění obchodu tedy
ské soudy nemají dostatek místností pro rehabilitační
ší debaty v senátě.
asi nyní očekávat nelze.
procesy...
Hanuš Hejný, N. Y .
Jedním z odborníků,
Zemědělské noviny; 2.dubna 1969

Uvolnění obchodu ?

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
AUZENÁŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BlITCHERS Pty. LU.
KOPECKÝ SMALLGOOBS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic

Prodáváme pouze prvotřídní maso a uzeniny. Tep domácí jaternice, jelítka, sekaná a drůbež
'
Velký výběr.
Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po Victoria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde R d./, zastávka č. 38
Telefon: 86-7178
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VÍTE, ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z AUSTRÁLIE DO VIDNĚ A Z P Ě T
Z A ZVLÁŠŤ SN ÍŽEN É JÍZ D N É # 864.70
ve skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné
informace
ochotně sdělí

Ústřední výbor československé komunistické strany se sešel,, změnil vedení strany, svrhl Ale
xandra Dubčeka, nepojednal o ničem jiném a zase se rozešel. Aby toto se stalo, aby zřejmý dialek
tický proces byL zastaven, bylo třeba celého roku, vyhrůžek, invaze a okupace, nepřetržité činnosti
sovětského vyslance v Praze, nakonec dramatického příjezdu maršála Grečka a — snad — trvalé
přítomnosti pana Gustava Husáka. Země přijala mlčky zatímní ortel. Někdo prý položil dva čer
vené karafiáty k soše svátého Václava a přišel ozbrojený voják a odstranil karafíáty. Jediný upřím
ný rys tohoto zasedání ústředního výboru byla jeho krátkost. Jestliže rozkaz je neodolatelný, splní
se za chvíli. Sjezd se ani nepokusil aspoň napodobit uvažování.
Jinde ve světě dialektický proces pokračuje. Finská komunistická strana odstranila z Politbyra a
z ústředního výboru všechny stalinisty a komunistické konservativce.
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
Československé události dávají příležitost k studiu sovětské strategie nátlaku. V zemi, která je
Melbourne, Víc., 3000
Telefon 63-4001, 63-4002
proti nim, sověty ignorují národ a jvyhledávají místo, kde nasadit páku. Národ je příliš početný a
rozptýlený, je to nepostižitelný terč pro jednu nebo dvě rány. Jeho vzpurnost má tisíc koutů, kam
se uchýlk. Není možno vzít národ do jedné dlaně. Ale určité instituce, konkrétní tělesa, je možno
Vzít do jedné dlaně. Je tu komunistická strana, dosti konkrétní těleso, a její ústřední výbor, těleso'
ještě konkrétnější, poněvadž užší.
Když zde dosáhl své věvem a Bucharioem, a 1108.Ústřední výbor měl
Avšak i konkrétnost
ústředního
výboru jej ho cíle, okupant vyvine že mezi vůdci nemá být 139 členů a Stalin z nich
nedostatečná ve srovnání další nátlak, abv tyto jím boj a násilí. Ani slovem zabil 98. To byl stalini
š konkrétností předšed-] ovládnuté instituce o- Lenin nenaznačil, že ve smus.
tíictva, které se skládá zj vládly národ. Sověty o- straně by měla rozhodo
Nikdo ovšem nebyl
jedenadvaceti nebo z je vládají národy pomocí vat většina.
zatčen ani zabit z česko
stran,
denácti mužů. T i nemají komunistických
Dnešní sovětské vede slovenského výboru, f e
ňic z unikavosti národa IProto, mimo jiné, komu- ní si nepochybně správ tedy lépe nemluvit o sta
Každý den a každou ho Inistická strana musí mít něji vykládalo omezený linismu,
nýbrž hledat
dinu je známo, kde jsou. "vedoucí roli”. Jen když Leninův výrok o demok nějaké nové slovo, které
Hrozby jim mohou být domácí strana selže, so- racii ve stráně nez si iej by se lépe hodilo na
osobně nebo telefonicky Ivěty pošlou vojsko.
snad vykládali českoslo dnešní poměry, i když
kdykoli sděleny. Je to I V Československu se venští komunističtí libe jsou truchlivé. Stalini
jedenadvacet nebo jede jstalo, že většina komuni rálové. Jako vždy ten, smus vznikl v určitém
náct jedinců a jejich žá stické strany se oddala kdo se zároveň dovolá stavu ruské společnosti,
dosti a strachy jsou dob názorům, které se neho vá svobody, demokracie ke kterému samo Rusko
ře známy. Je možno s dí do této mocenské a Lenina, má pod sebou se už nikdy nevrátí. Je
nimi jednat bud’ podle strategie.. Tím okamži nepevnou půdu. Musejí zbytečno chvět se před
jejich strachů nebo podle kem "stranická demokra ho přepadat výčitky, že návratem stalinismu.
j ejich žádostí.
cie” v Československu se snad opouští Lenina. Le
Pokud mezí nynějšího
Kdyby i jedenáct bylo stalá sovětům něčím, co nin napsal knihu o tom, sovětského vítězství se
že stát odumře, ale ne týká, zmiňme se o někte
příliš mnoho, pak, uvnitř jě třeba tím nebo oním’
napsal knihu o tom, že rých.
způsobem
podvrátit.
předsednictva, lze zřídit
Heslo "stranická de vláda komunistické stra
pětičlenný nebo tříčlen
Přes skepticismus ně
ny odumře.
kterých a snad malo
ný řídící výbor,
ještě mokracie” se připisuje
Sovětská invaze mimo
konkrétnější a ještě do Leninovi, a vskutku v po
myslnost některých ji
jiné byla namířena proti
sledních
letech
svého
žistupnější, Nerozptylovat
ných, smýšlení národa
stranické demokracii v
se, soustředit nátlak na Ivota. Lenin řekl něco tazůstává faktorem v zemi
československé komuni
a bude nejsilnější mezi,
stranu', na ústřední vý I tového. A le-při bližším
stické straně, proti tomu, jestliže samo zůstane
bor, na předsednictvo [zkoumání nemůže nevy
aby vedoucí orgány stra
silné. Kdo by o tom po
nebo na . řídící výbor bít najevo, že v určité
ny
byly sestaveny podle
chyboval, toho lze zatím,
předsednictva - to- ie- proi I iobě Lenin měl na mysli
výsledku stranických vo
okupanta jako postavit Len tolik, že Stalin se má
v této chvíli, odkázat jen
[snášet s Trockým, Zino- leb. Po celých devět mě na důkazy doby pozděj
si jasně viditelný terči
síců sověty intrikovaly ší.
Chcete poslat peníze do ciziny své rodině
proti stranické demokra
nebo
přátelům? Nebo snad jako dar či poukaz
Kdyby
sověty
sledova
cii.
z
jiného
důvodu?
ly
v
zemi
zcela
extrémní
A nyní, když sovétv
A ť máte jakýkoli důvod, doporučujeme, aby
vnutily svou vůli česko cíle, musily by buď ke
slovenskému ústřednímu každým'deseti Čechům a ste nechali State Savings Bank plat za Vás vy
V ED O UCÍ ZÁVO D PÁNSKÉ MÓDY
výboru, uvažujme, je-li Slovákům postavit jed řídit . . . Poukazy touto formou jsou - bezpečné,
jednoduché a pohodlné. Zastavte se v některé
■Specialisté .na importované košile a obuv
to bezmezné vítězství a noho vojáka nebo by
Z filiálek
"Státní’’ banky a informujte Se U
má-li se země chvět stra mezi obyvatelstvem mu
jejího ředitele. Sdělí Vám ochotně všechny
chy, nebo má-li toto ví sily nalézt takové, kteří
podrobnosti.
tězství své meze. Zda by jim pomáhali a - •> ně
vykonávali
odporné
či
prý se nevrátí stalini
ny. Zajisté jsou připra
smus . . .
The State
Kdo se takto strachují, veni takoví rození kola
Savings Bank
neberou na vědomí, co boranti a vyskytuji se
mezi
krajními
konservaof Victoria
stalinismus byl.
Kongresy sc většKG ko trv c i. Sověty to berou
(Pokračování aa sír. 6)
munistické strany vždy
projevily důvěru Stalino
E D E N PARK E S T A T E — W H I T T L E S E A
vi. i kongres v roce 1934
v blízké budoucnosti satelitní město Melbourne
i kongres, který na to po
VELKÉ PARCELY O ROZMĚRU 165’ x 528’
pěti letech následoval.
CENA $ 1.700 až $ 2.200 (maximum)
Ale mezi oběma kongre
Vyčištěné travnaté pastviny. Přívod elektr. proudu na náklad prodávají
sy se odehrály určité dě
cího. $ 3 5 0 deposit, splátky $ 8 týdně, úrok 61%, splatno za 4 roky.
Parcely najdete takto: Z Prestonu jeď te po Plenty Rd. do Whittlesea,
50 BOURKE STREET
jepotom pokračujte i míle po Wallan Rd., odbočte vlevo na Glenburnie Rd.
Kongres roku 1934 měl
M ELBOURNE, 3000
a jeď te po ní 1£ míle. EDEN PARK je na levé straně.
1966
delegátů
a
Stalin
z
Telefon 662-1273
Volejte m ajiteli: 663-3706 nebo nechte zprávu na č. 63-4291, 870-1874.
nich zabil v čistkách

ALMA

TRAVEL SERVICE

Zasílejte
peníze
do ciziny
bez obav

AMERICAN
Continental Suit Co.
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(Pokračování se str. 5)
na vědomí, ale shledáva
jí, že je to vadný mate
riál.
Konservativci se rádi
vyjadřují veřejně a ča
sto se tím ihned kompro
mitují. Nedávno se je 
den z nich rozzlobil, že
památka revolucionářky
Rosy Luxemburgové ne
byla oslavena dostatečně.
Vskutku by1 bylo třeba
i teď oslavovat památku
Rosy Luxemburgové, ne
boť ona psala:
’ Lék, který vynalezli
Lenin a Trocký, celkové
potlačeni demokracie, je
horší než zlo, které měl
léčit.
Bez neomezené
svobody tisku á shromaž
ďování, bez svobodného
boje myšlenek život odu
mírá v každé veřejné in

stituci. Takové podmín
ky musí způsobit brutalisaci veřejného života.’’
Sověty truchlivě při
hlížejí k tomu, jak jim
věrní konservativci se po
hybují mezi mlhavými
stíny,
které
nazývají
Marxem, Leninem a Ro
sou
Luxem.burgovou.
Sově ty
nepodceňují
hloubku generální ignorance těchto svých věr
ných.
Někteří z nich jsou
velmi čilí a zaplétají se
do všech druhů aktivity.
I o tom sověty zřejmě
mají své vlastní myšlen
ky.
Sovětský
generál
Čujkov ve své knize o
dobytí Berlína cituje ně
meckého maršála, který
takto promluvil o svých
důstojnících: někteří jsou

chestx-ray
is compulsory for ali
21 years and over.
go when the x-ray unit
is in your area!
Přesvědčte se, zda mají všichni členové
vaší rodiny roentgenovány plíce. Kdokoii
může mít tuberkulózu — , můžete být je 
jím nosičem a přenést ji na jiné. Je zvlášť
důležité, aby se starší členové .rodiny
podrobili tomuto rychlému, jednoduché
mu zjištění. T. B. se dá léčit snadno a
rychle. V případě potřeby delšího léčení
se vyplácí živitelům rodin státní pense.
Roentgenování je zdarma. Obdržíte zprá
vu, kdy bude roentgen prováděn ve va
šem okolí. Nebo můžete zajít kdykoli do
Mass X-Rays, 25 Flinders Lané, Melbourne-City, telefon 63-4191-

chytří a pilní, to je vý
tečné; někteří jsou hlou
pí a líní, tů ještě ujde;
ale jestliže někdo je
hloupý a pilný, má být
okamžitě propuštěn.
Poněvadž toto se zdá
být správná zásada, so
věty už několikráte váha
ly postavit ve svém jm é
nu kolaborantsko- konservativní skupinu do
soutěže proti celému du
chovnímu . životu země,
proti všem jejím talen
tům, proti celé je jí inte
ligenci a proti všemu,
co v zemi je živého.
Tato skupina má své
sny o násilí. Nesplní se
ani ted . I po svém ví
tězství na ústředním vý
boru sověty se spokojily
vládou centristů a před
těmi, kdo s nimi souhla
sí nadšeně, daly před
nost těm, kdo s n i m i sou
hlasí z nutnosti okupace.
Každá doba vytváří
svou praktickou politiku
a hlavní inspirací centrismu je idea nedráždit
OKupanty. Ale centrismus
není dogmatický, má ce
stu otevřenu na obě stra
ny, a vývoj pod centrismem je možný, ba ne
vyhnutelný. Nejsou . to
zavřené dveře.
Ač.-toli je lépe vyhýbat
se personáliím, je třeba
vyslovit jméno Gustav
Husák a rozmýšlet, co
snad je nebo snad není
tento muž.
Pokud se týká osobní
příležitosti, situace ji při
pravila pro Gustava Hu
sáka. Sověty žíznily po
porážce liberálů.
Ale
stály před tou obtíží, .že
po svém vítězství by
snad musily nastolit vlá
du všem očividné a
všechny skličující podprostřednosti.
Pan Husák má mnoho
odpůrců a někteří z nich
snad mají pravdu. Ale

žádný z nich neupírá je
ho osobnosti to, co je
nazýváno formátem.
Nyní, když dlouhým
bojem vyčerpaní liberá
lové konečně klesli, je 
jich až dosud obyvatel
stvu tak drahá pověst
začíná uvadat, jak bývá
po každé porážce. I na
přátelské straně ozývají
se otázky, zda snad Gu
stav Husák nemá větší
formát než současní češ
tí politikové. Tento for
mát je složen ze silné vů
le a nepochybné inteli
gence.
Když pan Husák a so
věty se dohodli, sověty
měly k tomu své důvody
a podle vší pravděpo
dobnosti pan Husák mě:
své. Nemusily "být stejné,
jeho a jejich důvody.
Ve spolupráci se so
věty obě složky formátu
pana Husáka, inteligen
ce a silná vůle, se brzv
mohou ocitnout v tísni.
Až dosud k spolupráci
se sověty bylo třeba ne
dostatku hrdosti. To od
poruje silné vůli jedin
ce. A odporuje inteligen
ci dlouho opakovat pri
mitivní nepravdy sovětů
a bratřit se doma s inte
lektuálně
inferiorními
skupinami.
A všelicos odporuje
ctižádosti, která, jak se
praví, je silná v pana
Husákovi.
Záleží na
tom, je-li to pouhá mo
censká ctižádost pro tuto
chvíli, nebo je-li to také
duchovní ctižádost.
Sotva může být cílem
vyspělé ctižádosti pad
nout: v historii Čechů a
Slováků někam vedle
pana Novotného a v du
chovní historii doby si
nevysloužit ani poznám
ku pod čarou.
Ale zatím, pan Gustav
Husák sám nejlépe zná
svou ctižádost.
Projevy k domovu

DUNLOP
přijme

S T R O JN Í Z Á M E Č N ÍK Y
SO U S T R U Ž N ÍK Y
ELEK TRIK Á Ř E
Přednost řemeslníci skupiny “A”
/I pro naší "továrnu. v Abbotsfordu/

Máme místa p r c prvotřídní, řemeslníky
zmíněnýčh kategorií
Nabízíme (výtečné platy a zvláštní odměny
Hlaste se s pracovními doklady nebo s místním
pracovním potvrzením u

EM PLO M EN T O FFIC ER,
The Victorian Tuberculosis A ssociation
Lonsďale Street, Melbourne, 3000.

TB509

DUNLOP Australia Ltd.
Normanby Road, Montague, Víc.
________(vedle nádraží Montague)

Moderní prachové přikrývky

D R BA M D O W N
Peřiny, polštáře, přehozy, ložní
materiál všeho druhu výhodně dodá

RUMEL C O :

560 LONSĎALE ST.,L»|^
MELBOURNE
Telefon 67-2666 a 67-1887
Brisbane: 85-2738
Sydney: 759-8463

LACNO A ODBORNÉ
POKLÁDÁM
parkety, dlážky, mozaiky, linóleum, obloženie
stien z dřeva a z umělých hmot
'

O BNOVUJEM
parkety, mozaiky, dlážky, brány, vchodové
dveře, barové pulty, zabradlia a dřevené'
obloženie

FRANT. JU R IK
74 Gipps St., East Melbourne
Tel. 419-2601

ČESKÝ ŠÉFKUCHAŘ PŘIPRAVUJE
PRVOTŘÍDNÍ (T É Ž ČESKÁ) JÍD LA
V

RESTAURACI

WIENER WALD
138 Swanston St., Melboume-City
V poledne též obědy — tři chody za $ 1
Večeře se podávají do 10 hodin
Telefon: 654-4613

Nárdenská deklarace
Dnes žije přes 150.000 Čechů a Slováků v západ
ních zemích. Jejich zástupci ze Spojených států, K a
nady, Austrálie, N. Zélandu, Anglie, Německa, R a
kouska, Švýcar, Francie, Holandska, Belgie a Luxem-'
burku se sešli krátce před velikonocemi u hrobu J a 
na Amose Komenského v Nárdenu a založili “Nárdenský výbor - Československo”, 18 čs. reprezen
tantů z uvedených zemí bylo zvoleno do předsednic
tva výboru: po 3 z USA, Kanady, Anglie a Německa,
po 1 z Francie, Belgie, "Holandska, Rakouska, Austrá
lie a N. Zélandu. P r v n ím předsedou byl zvolen Rev.
Ja n Lang z V. Británie, generálním tajemníkem dr.
Svoboda z USA. Nově ustavený výbor pak slávnostně
proklamoval tuto Nárdenskou deklaraci:
“My, Češi a Slováci, shromáždění uhrob u Jana Amose Komenského v Nárdenu v den jeho 377. naro
zenin se hrdě hlásíme, k odkazu tohoto našeho exu
lanta, který již před 300 lety - v situaci podobně
chaotické době našich dnů - prohlásil, že
.
“nic není potřebnějšího pro stabilitu světa, nemá-li
zcela zahynouti, než jisté universální znovuzasvěcení
lidsikou myslí. Universální harmonie a mír musí bytí
zaručeny celému rodu. Mírem a harmonií se rozumí
vnitřní mír myslí, inspirovaný systémem idejí cítě
ní. Bude-li možno toho dosáhnouti, lidský rod dává
velké naděje do budoucna.”
V tomto duchu - v zájmu celého lidstva - znovuzasvěcujíc své mysli dílu našeho Jana Amose K o
menského a nesouc jeho poselství_ do všech koutů
světa* sdružujeme se v NÁRDENSKÝ VÝBOR. - ČES
KOSLOVENSKO a opakujeme s velkým “Učitelem
národů” toto:
1. Základem veškerého pokroku lidstva zůstává
respektování té skutečnosti, že každý člověk je zrozen
jako svobodná mravní bytost s nezadatelným právem
na rozhodování o způsobu svého života a s nejvzne
šenější povinností uspořádali je j jako svědomitou pří
pravu ku svému konečnému cíli - věčnosti.
2. Základem mezinárodního života zůstává respek
tování té skutečnosti, že každý národ je zrozen rov
noprávným členem světové humánní společnosti s
nezrušítelným právem a povinností podíleti se vlasním vnitřním mírem na rozvoji všelidské harmonie a
tím přispívali k velké naději lidského rodu do bu
doucna.
3. Základem uspořádání evropského kontinentu je
respektování té skutečnosti, že český a slovenský ná
rod, jakož i jejich sousední národy, jsou zrozeny his
torickými bratry jedné středoevropské rodiny s neod
volatelným právem na samostatné utváření své exi
stence a s povinností nejužší spolupráce k plnému svo
bodnému rozvinutí všech obyvatel na svém území.
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Československý filmový festival v Melbourne

Romance pro křídlovku
rirabalovy Ostré sleao|vane vlaky se konecne dostaly ao ooenu pro je 
jich zřejmé komerční možnosti. Letos v dubnu jsme však v Melbourne měli
:příležitost vidět celou sérii československých filmů, jež se stěží dostanou na
obchodní okruh. Program československé kolekce sestával z osmi křátkometrájžních a čtyř celovečerních filmů. Všechny byly vyrobeny v rozpětí let
1963 - 1967, takže neposkytovaly představu o nejnovější československé fil
mové tvorbě. Zatímco úroveň celovečerních filmů se velmi lišila, standard
krátkometrážních filmů (s jednou nebo dvěma výjimkami) byl výborný.
J e pro to logické vysvětlení. Úroveň krátkých filmů šla od (války nahoru
jak z ekonomických důvodů tak taky proto, že se krátký film stal útočištěm
talentů v době "kultu osobnosti’’. Takové "M lhy” režiséra Činčery nejenom
zachovaly bezprostřednost divadelního prožitku (jsou tu úryvky her z P i' vadla na zábradlí), ale také si uchovaly filmcjvou svěžest. Na druhé straně
je překvapující, že patrně nejslabší částí kolekce byla schematizovaná černo
bílá groteska. J e jenom spravedlivé připustit, iže některé kopie byly v Strašli
vém stavu jak po vizuální tak i zvukové stránce. Ostatně i sál Australského
filmového institutu je všechno jiné než kino.
Tyto kombinované va ka, ochromeného mrtvi- najednou. Už proto, že
dy byly nejzřejmější v cí - býl to výkon, při kte i formálně je rozdělen
lyrické a baladické "Ro rém šel mráz po zádech. do dvou nerovných čá
manci pro křídlovku ’. O nic pozadu nezůstal stí.
První z n ich , "A chil
Byla to kapesní černobí ani Jaroslav Hanzlík ja 
lova
pata”, líčí náhodné
ko
dospívající
student.
lá kopie, která oloupila
Pro mne byla charak setkání dvou vojáků film o dvě z' jeho hlav
ních kouzel: panorama a terová studie vztahu me rekruta a starého mazáka
barvy jihočeské krajiny. zi mladíčkem s romantic - na cestě do okresní ne
Režisér Otakar Vávra, kými impulsy a mužem mocníce.
Protože oba zmeškali
jeden z veteránů česko (nad hrobem nejdojíma
slovenské kinematogra vější strunou "Romance vlak do posádky, jsou
nuceni strávit, lépe ře
fie, si tu vybral za námět pro křídlovku’’.
čeno ubít zbytek dne do
Ostatně
název
"roman
jednu z delších básní
odjezdu večerního vlaku.
ce’’
je
matoucí.
"Roman
Františka Hrubína. Spo
Nejenom psychologic
lečně s Hrubínem napsal ce pro křídlovku” je vy
si scenário. Naštěstí ne loženě baladický film. ká přehrada mezi svoměl jenom kulisu, ale řa Druhý vedoucí motiv je bodníkem a rekrutem dě
du výtečných herců, vel láska dvou mužů - jed lá z čekání utrpení. Je
mi lidský příběh a leh noho zralého a protřelé to hlavně odmítavý po
kou ruku s filmovou ly ho, druhého teprve bu stoj obyvatelstva k "orikou, což býval jeden z doucího - k dívce od ko bráncům ’ vlasti, kteří se
navlečením uniformy sta
hlavních hříchů českých lotoče.
režisérů - přemíra lyriky
Druhou cenu bych dal li párii lidské společno
:na -úkor spádu.
filmu Pavla
Juráčka sti.
Druhá část, nazvaná
Snad největší herecký "Každý ” mladý muž”, i
výkon
podal
Janusz když trpí roztříštěností a "Každý mladý muž” po
Strachocki v roli stařeč (snahou říci příliš mnoho dle stejnojmenné pocho-

HOVOR O NAPOLEONOVI
Jiř í Franěk
U nosu mu světélkovalo víno a před nosem moře.
A za takových okolností se vrásčitý Kc-rsičan pokaž
dé stával výřečnější, jelikož tyto dvě tekutiny mi
loval
“Heleďte, mě ho- nikdo nebude učit znát. J á ho
přece pamatuju ještě jako úplnýho cucáka, když si
to přihnal na ostrov s takovouhle kokardou. J á ho
sám slyšel vykřikovat na náměstí, že přej když pad
la Bastilla, tak pr-ej vychází slunce svobody taky pro
utlačenou korsickou otčinu. J e konec nenáviděnýmu
fraoicouzskýmu ihu. A takový ty řeči. Vlastenec, až
na půdu. To si ještě neříkal Napoleon, to byl ještě
zarytej Napolione Buonaparte.”
( . “Hergot, nejm enuji”, znervózněl někdo v hloučku.
A všichni se napili a zatvářili' se, jako že tady je 
nom hýří a vedou nemravný život.
“To^ já jen,^ abyste věděli, jak to všechno bylo,”
pokračoval vrásčitý hlasem ještě ztlumenějším. “Co
pak ho bral někdo vážně, floutka jednoho sraženýho,
křivonohýho? Jo , to když se vrátil z Londýna starej
Paoli, to bylo něco jinýho. To víte, Paoli! Dvacet let
emigrace za sebou, každej ho ukazoval dětem. Sta
rej bard měl iía ostrově takovou pozici, že nikoho
nemohlo vůbec napadnout cpát se na jeho místo. L e
da toho skrčka s křivejma nohama, kterej byl odjak
živa tak ambiciózní, až z toho šilhal. A stejně mu
nezbylo nič jinýho, než aby se přichomejtnul ke starýmu bardovi. Všude se nechával vidět vedle něho.’
O tom se holt dneska moc nemluví. Slavnej císař
Francouzů, jak dělá koně největšímu hrdinovi korsickýho povstání proti Francouzům. To mě teda po
držte!”
‘Pissst. . . ! ”
Museli se napít kvůli nenápadnosti.
“Jenže, co já vím, tak si ho starej bard od začát
ku hlídal, aby mu chlapeček nepřerost přes hlavu.
A ja k se to pak na velikonoce začalo řezat a Fran

dové písně neblahé pa
měti, líčí život vojáka v
kasárnech a na cvičišti.
Ani tady se mnoho ne
děje. Četa jde na ma
névry s nechutí, většina
vojáků jsou cyničtí ulejváci, které spojuje hlav
ně nenávist k aktivním
důstojníkům.
V podstatě je Juráčkův film protímilitaristický s náběhy do švejkoviny. Dokazuje, že
pro většinu vojáků je
prezenční služba nedů
stojná povinnost, které
je nejlépe co nejdřív
ulklou žnout.
"Konec agenta W 4C”
je parodie na bondovské
a špionážní filmy, která
nic nepředstírá, rychle
se pohybuje a má spou
stu dobrých režijních ná
padů.
Film
režíroval
Václav Vorlíček. Chyba
je, že už jsme jich vidě
li příliš mnoho - a lep
ších.
Ja n Kačer, Květa Fia
lová, Jiří Sovák a Jan
Lib íček podávají stan
dardní řemeslo, a film
víc nepotřebuje, neboť
jeho přitažlivost je v
grotesknosti situací. Je
to obvyklý příběh o pro
stém muži, jehož ambicí
bylo stát se řádným účetním, a je shodou okolností zavlečen do slo
žité špionážní aféry.
Vezměte kterýkoli film
s Jamesem Bondem, při
dejte
"Našeho
muže
Flinta” a zakončete zá
věrečnou pasáží z "D r.
Strangelova’’ - a máte

couzi to potlačili, tak ho v tom elegantně nechal
rozbít si držku a měl ho s krku. Kliďánko se od něj
distancoval. Já , Paoli, jsem lojální — běžte si na
toho kluka, co je mi do něho? Ten pobouřil lidi, ten
tady vyvolával protifrancouzský hesla, ten za to mů
že! To je holt politika, to jinak nejde. Starej bard
se taky potřeboval dekovat a Francouzům to přišlo
náramně vhod. Kdyby měli zase jednou udělat
vzbouřence z Pa-oliho, tak si proti sobě postavili ce
lou Korsiku. Ale na nějakýho cueáčka poručíka se
stejně každej vybodnul, tak c o . . . ”
Tentokrát se napili jenom tak, poněvadž shledali
napínavým, jak to vrásčitý vykládá.
“Však on to starýmu bardovi nezapomněl. Jak se
z toho drobet vylízal, hned se sčuchnul v Paříži se
Salicettim. To víte, Salicetti! Tady doma po něm
dohromady neštěk pes, ale v Paříži na něho dali. A
jestli se dva lidi nemohli vidět, tak to byl starej
Paoli a tenhle chytrák Salicetti, co se nechal za Kor
siku zvolit do Konventu. A tomu skrčkovi křivonohýmu, tomu bylo stejně jedno, jestli se vyškrábe
nahoru s právej ma nebo s levejma. Když mu to ne
šlo u jedněch, tak se dal k druhejm a začal dělat ko
ně Salicettimu proti Paolimu. Takhle jdu večer po
náměstí a koho vidím? Náš malej Napolione je už
zase doma na ostrově.”
“Hergot, copak nestačí, když řekneš stcrček nebo
křivonohej?”
“A zase pucoval kliky a zase to celá jejich familie obíhala. Zase plnou hubu korsický otčiny, ala
hlavně šlo o to, aby o starým bardovi roznesli drby.
Že už není, co berjval, že moc poslouchá Francouze.
A. v Paříži to Salicetti podpichoval z druhý strany.
Že Francouze nechce poslouchat a že stejně šilhá po
Anglii, což jako zase nebylo tak daleko od pravdy,
ja k se pozdějš. ukázalo. Až to tak podpíchli, že se
Konvent zbláznil a vydal na Paoliho zatykač; ačkoli
proti němu neměl jedinej kloudnej důkaz. A to bvi
frmol! Celá Korsika na nohou. My svýho barda ne
dáme! I ti, co o něm pomáhali- roznášet, křičeli teď
najednou s druhejma: Ať žije Paoli!”
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VKZAZ MATCE
Z D EN A AN ČÍK
Stařenko stříbrovlasá schýlen u svíčky
šeptám T i do vichru ta nejnéžnější slova
Potěšte stařenku bez syna — bez domova
zaklínám myšlenku a volám bludičky
Vzkažte jí ubohé že syn jí ještě žije
syn psanec dnes — však vítěz nad zítřky
rózchvějte nejkrásnější melodie
vdechněte teplý sen v kout je jí chudičký
A ť potěší se matička má vetchá
když živým synem ne alespoň přeludem
který ji pohladí a naděj v srdce ivetká
by neklesla pod těžkým osudem
Vzkažte jí vzkažte že se jednou vrátím
a rány vyhojím jež zasadil jí ďas
vzkažte ji prosím vás že ránu ranou splatím
ať chvilku počká jen než přijde meč a čas
Čas přichází slyším je j s moře vát
lafety žhavých děl už jeho pochod hrají
Mamičko rozmilá ne nemusíš se bát
bude zas dobře v našem rodném kraji
Ach dálko moří dvou kroků mých
bludných cest
proč nevím jen zda píseň živé píši
proč nevím nevím dnes zda matka
zdráva jest
a vzkaz můj z ciziny přes hory doly slyší
Nevím a netuším — snad země ji už kryje
nikdy už neucítím je jí teplý dech
Dost bolestí — A ť tato melodie
potěší doma srdce matek všech
Z e sbírky " Z lyriky války’’
(Vyšlo 1941 v Anglii)

zápletku bez práce.
Evald Schorm platí za
jednoho z nejnadaněj
ších režisérů. "Pět holek
na krku” je příběh sku
piny děvčat, a jedna z
nich je outsider.
Schormův film líčí je 
jí pokusy být jednou z
gangu, být přijata za

rovnoprávného člena.
Zatímco se snaží ka
marádství si koupit, ostatní děvčata jenom vy
užívají jejích úplatků.
Nebhtějí ji mezi sebe,
je jiná, je z lepší a vliv
nější rodiny.
Co tu chtěl Schorm
(Pokračování se str. 3)

Celý hlouček pokýval hlavou. Na to se všichni pa
matovali.
“A to přece víte, jak se ten skrček křivonohá v
tosn dvojitém presu už načisto zprofanoval. Ja k se
nechal slyšet, že přej ctí autoritu Konventu, ale ta
ky cti šediny staiýho bojovníka za svobodnou Kors ik a __ Jestli si teda myslel, že mu to někdo zbaští,
tak to- ví pánbůh. Konvent ho div taky nenechal
zatknout — a starej bard mu vzkázal veřejně, že ho
ani nenapadne věřit takovýmu drbanovi prolhaný
ma. . . . A to byl právě ten moment, kdy ten skrček
udělal kotrmelec, jakej od něho nečekal ani ten, kdo
věděl, co je to za ptáčka. Starej bard se před tím za
tykačem schoval do pevnosti. A ten cucák, ten ka
riérista, se přihlásil a šel ho do tý pevnosti ve franconízsfcejch barvách dobejvai. Do tý sazný pevnosti,
kterou už jednou, dobejvai ještě jako korsickej vlasteaeček proti francouzský gardě. Jenže zas dobyl
pendrek. On je teď sice slavnej vojevůdce, ale tady
doma mu to nějak nešlo. Tady ho moc znali.”
“Xo, bodejť,” vyprsknul někdo. A všichni honem
zdvihli džbánky
“Kdyby ho tenkrát. Francouzi neochránili svejma
bodákama, kdyby ho nevzali mezi sebe a neodvedli
n a loď i s celou familií, tak ho lidi roztrhali na kusy.
Každej jin ej by se na jeho místě propadl hanbou do
země. Jenom on zůstal klidnej a už si kombinoval,
ja k to teď rozsvítí u svejch novejch pánů. Rozuměj
te tomu, teď měl přece u nich legitimaci a všechno
bylo smazaný, co jim dřív prováděl. Teď z něho byl
mučedník, kterej nasadil život proti svejm vlastním
všívejm, spiknutejm korsickejm krajanům. Heleďte,
to je marný, Korsika je ostrůvek a Francie je Fran
cie. Tak co by si lámal hlavu, že doma po něm kaž
dej plivá, když si tím pádem otevřel dveře k mocný
Francii?”
“No vidíš, a má všechno. A co máš ty?” pozname
nal teď kdosi v hloučku.
“Hovno,” odpověděl vrásčitý jaksi roztržitě, a pře
ce vyrovnaně. Koneckonců mu u nosu světélkovalo
víno a před nosem moře.
Dikobraz — 44/68
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Úvaha o československom
odborovom hnutí
Marcové číslo tlačového organu Medzinárodnej konfederácie slobodňých
odborojv, časopis Free Lábour World priniesol pozoruhodná úvahu o súčasnej situácii jv československom odborovom hnutí. Snaží sa podat’ objektivny
obraz o tom, ako bolo československé odborové hnutie zasiahnuté liberalizáciou.čo dosiahlo za krátké obdobie prvého roku Dubčekovho režimu
a aký ciel’ sleduje do budúcnosti. Úvaha začina otázkou: ide v Čsekoslovensku o obnovu skutočného odborového hnutia?
Vo svojej analýze úva
ha začina rokům 1948.
Připomíná, že po zmoc
nění sa nadvlády v republifce komunistami, došlo
aj na odbory, ktoré střátili svoju nezávislost’, sta
li sa šitátnymi odbormi a
musdli prevziat naprosto
nové úlohy. Odborové
•ustredié bolo predlženou
rukou strany a v rozpo
re s platnými stanovami
zanedbávalo svoje povi
nnosti, lebo - sa přestalo
starat’ o sociálně záujmy pracujúcich.
Tento vývoj značné
poškodil pracujúcich. T i
stratili záujem na , odbo
rovom hnutí, holi jeho
členrni len z donuitenia
a celé, kedysi , vyspele
československé
hnutie
stratiló svoj význam. Nebolo v stave nič podnik. nút. ani po tom, čo sa pře
valila kríza v československom hospodárstve.
Letargia, ktorá ovládala
masy pracujúcich, bola

tak silná, že keď v januári 1968 prišiel pád No
votného režimu a začala,
liberálizácia, odbory nevédeli hned’, čo konat’. :
Až 14. marca došlo
k výměně starého stalin
ského vedenia odborov.
a připravovali sa změny,
změny funkčně aj organizačné. Článok hovoří
o vzkrieseni odborářské
ho dudha," odborářského,
života. Nespokojnosť sa
prejavila všade. Členstvo
si vnucovalo také změny,
ktoré by vytvořili z od
borov skutočnú zaujmovú organizáciu pracujú
cich..
Prvým predpokiadom
k tomu bola změna v organizácii;
požiadavk.a,
aby sa centralizované od
bory stali federáciou je
dnotlivých zložiek odbo
rového hnutia, federá
ciou, ktorá by mala na
starosti špecifidké pro
blémy jednotlivých od
borových zložiek a éelú

JEDNOTLIVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA”
můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAIDE:
G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
BRISBAN E:
Golden Prague Delicatessen, 352 Brunswick Street,
Fortitude Valley.
MELBOURNE:
Novinový stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flinders St. (proti Commonwealth Bank), City
McGilPs Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
ti GPO)
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, St.
Kilda
■ SYDNEY:
Porter & Co,, Newsagency, 203 a Castlereagh St..
Sydney - City
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Haymarket.
Kiss-Eddy's Restaurant, 274 Victoria St., Kings Cross

organizáciu . by přiblížila
k pracoviskám.
Úvaha ďaiej iispomína ako došlo k vytvoreniu nielen členitej federácie podPa odborových
zložiek alle aj k vytvoreniu česko - slovenskej odborovej federácie. A pr
vou skúškou pre oživenie
odborového hnutia bola
doba po okupácii.
Úvaha zdůrazňuje, že
v tejto skůške odbory
obstáli dobré, stali se stlpom liberalizačného po
hybu, podporovali, progresívných predsta.vite1’ov v straně. Cituje vý
rok předsedu odborové
ho zvázu zamestnancov
kovorobo.tníckého priemyslu Tomana o tom, čo
sa stává programovým
ciepom ,oživených odbo
rov. Výrok předsedu T o 
mana :"náš program zostáva: demokracia, prav
da, humanizmus a slobo
da, náš ciel je socializmus
bez deformácii, socializ
mus s ludskou tvarou ’,
považuje za vyvrcholeni e
tohoto obrodného proce
su.
Článok je natolko infofmativny, že poukazu
je aj na rozdiely, ktoré

ČS. FILM Y
(Pokračování se str. 7)
říci nebyla jenom kriti
ka mladých, ale nastave
ní zrcadla těm majetným
starším, aby pochopili,
že nemohou pro své dě
ti všechno zakoupit aj
"vydobojovat”. Myslím, j
že to prokázal.
j

12. 5. 1969

S Y D N E Y
DAŇOVA

P Ř IZ N A N Í

a vedení knih obstará
registr, daňový poradce.
I z neúplných dokladů.
Telefon
/kdykoli/ :
67-2792 /Sydney/

Mel-bournský filmový j 1
Švadleny,
festival byl úspěšný. , A j k šití dámských šatů a
mělo by jich být víc, sj kalhot. Stálé místo.
filmy, natáčenými v do-j Výdělky až $65 týdně.
Možnost spousty přesbě "tání” a "jara’’.
|
• I [ časů. Dále přijmeme
ju n i I
ŽEHLÍŘKY,
' '
I
-------- :-------------------- ;-----! IStále místo, ' vysoké
sa v tejto novej fáze pre-| j mzdy.
javuje
v odborovom \ FINE FRENCH
j
FASHIONS,
hnutí na Slovensku. Pod- I Room 12, 2nd Floor,
l’a tejto úvahy slovenské 1617 Elizabeth Street,
odborové hnutie nie je I Redifem /Sydney/
Tel.: 69 - 3908
tak jednoliate zasiabnuté j
liberalizačným procesom.
HLEDÁME
Starý slovenský odborář
sky pracovník zo stalin INTELIGENTNÍ ŽENU
ských čias Daubner bol íkterá by pečovala o na
še 2.maie dcerky. Včetně
zvolený zase za předsedu bytu. Mu:sí to být žena,
slovenského odborového která zná všechny doustredia, i. keď článok máei práce. Náš pře
neopomenul pripcmenůt krásně položený dům je
v North Shore, poblíž
že mnoho delegátov hla City. Jednou týdně při
sovalo proti němu.
chází do domu pomocni
A tak aké sú vyhliadk}
do budúcností? Článok
nespekuluje, konstatuje
len tol’ko, že je třeba neobyčajne pozitivně hod
notit’ ten fakt, že napriek
poclačeniu odborárskej
slobody, zneužitiu funkcie odborov, ťažkým
falzifikáciam a utlaku
za posledných dvadsať
rokov tužba pracujúcich
v Československu po nezávislej a slobodnej a odborovej organizácii nebola potlačená, zničená.
D. Lehotský, New York.

ce k úklidu a čistění.
Velmi vysoká mzda.
Oddělený apartement.
J e třeba znát trochu
naďarsky.
Volejte 90-3271
/Sydney/
K R E JČ Í
pro ruční šití prvotří
dních obleků. Dobré
Dracovní podmínky, vyso-ké mzdy.
J . Kirschenbaum,
129
Bayswater
Rd.
Ruahicutters /Sydney/
Tel.: 31-4268

Hospodyni
Rádio, T. V. a všechny domáci potřeby na elektřinu
a plyn - nové i zánovní - dodají

FIALA ELECTRICS DISCO UN T HOUSE
241 A Oxford Street
Bondi Junčtion, NSW . ,2022
/proti kinu Metro/
Telefon: 389-1222 /3 linky/
Po prod. době: 37-9333
Prodej v drobném í ve velkém. -Na elektr.
ohřívače a elektr. přikrývky poskytneme slevu
až 40%.

přijmeme saimost. pro
rodinu /3 dospělí/.
Moderní dům v Castlecrag. Samost. oddě
lený pokoj s koupelnou.
Výtečná mzda' a pod
mínky. Sdělte referen
ce. částečná znalost
maďarštiny nebo něm
činy by byla výhodou.
V olejte
/Sydney/:
v obchod, době 43-0236,
po hodinách 95-6001.

Pripmeme
ŠVADLENY
(k. šití dámských šatů
střední jakosti. Dobré
mzdy nebo šití od kusu
a bonus. Přesčasy k disposici. ' Výtečné prac.
podmínky. Týden 4 J
dne. Z Central Railway
i min.

<

■
■

■

g
■
5
■
g
g
■
g

CLA IRE M ILLER P / L .g
5ťh Floor, 2 Foveaux g
St., Sydney.
g
Tel. 211-3368 /Sydney/ g
Přijměme
ČÍŠNICI
k obsluze stroje na expreso - kávu a dále
POMOCNICI
V KUCHYNI
/plné
neb
částeč.
zaměstnání/
v .novém expresu v Nth.
. Sydney.
Volejte po 5. hod. odp.
/Sydney/ 43-7070

g
■
■
g
g
g
■
g
g
g
g
■

lU H n n n iH B H S
JZ K U Š E N É

g

ŠVADLENY

g

k šití dámských šatů ■
strědní jakosti přijme- g
me. Ultramoderní, svět- ■
lé a čisté dílny. Práce od g
é a čisté dílny. Práce o ■
■kusu nebo bonus. S t á - g
lé místo. Znalost anglič-- ■
tiny není nutná. 4£ prac. g
dnů v týdnů.
8
SPRING FROCKS P/L. J
6. oosehodí.
5
2 Foveaux St., Sydney ■
/ proti
centrálnímu g
nádraží/
■
Tel. /Sydney/ :211-5801 ■

I

I
SW ISS TRAINED
| WATCHMAKERS
j
K.
Ebner
|
19 York St.,
|
Sydney
ivchod do Wynyard Stn.
j naproti pohyb, schodům)
I
Telefon 29-7543
t

i

"

| Odebírají všichni vaši
!čs. přátelé Hlas domova?

Obchodujeme s přistěhovalci ul 20 let
Tisíce a tisíce Italů, Řeků, Němců, Jugoslávců, Poláků, Maďarů, Mal tézanů atd. jsou našimi stálými a spokojenými zákazníky. Velmi se těšíme,
že budeme moci posloužit i novým československým přistěhovalcům!
V našich prodejnách dostanete všechny druhy nábytku, domácích elektrických spotřebičů, osvětlovačů, koberců atd. a to za nejnižší ceny a za
výhodných podmínek

F r is c o H o m e F u r n i s h e r s
264 KING STREET, N EW TO W N (S Y D N E Y )
Telefon: 57-3664, 57-7855. * ,U‘ nás .se domluvíte česky neb slovenský
Prodejhy též, na: 672 King St., St. Peters * 1205 Canterbury Rd., Punchbowl * 132 Burwood Rd., Burwood

12. 5. 1969
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CHCETE SI DOPISOVAT ?
Hlas domova dostal v poslední době někoik set do
pisů z Československa - ze všedi krajů Čech, Moravy
a Slovenska. Pisateli jsou lidé od 12 do 70 let, většinou
však mladší - 17-35 let —různých povolání a zájmp
a všichni by si chtěli dopisovat s někým z této část'
zeměkoule. Někteří mají současně' zájem o výměnu
např. známek, pohlednic č i gramofonových desek,
jin í touží vědět víc o vzdáleném světě a nabízejí podo
bné, .informace; z vlasti a další - citujeme z dopisu Mo
raváka: “mít potěšení aspoň z písemného rozhovoru
s. někým ze svobodné země” . Nejvíc odesílateů dopisů
dává přednost korespondenci v češtině nebo sloven
štině, ale je i dost pisatelů a pisatelek, kteří- znají
aspoň částečně anglicky, německy nebo jiný jazyk.
Aniž přebíráme jakoukoli zodpovědnost za celou akci,
nabízíme předání adres, které by Vás mohb zajímat.
Cbeete-li si dopisovat, napište s kým. /dívka, žena či
muž, stáří, z . kterého kraje, s jakými zálibami atd.
Spolupracovník Hlasu domova se Vám pokusí z doš
lých dopisů vybrat odresu nejvhodnější. - Ušetříte
mu práci, přiložíteli svou adresu na frankované obál
ce.

Vedoucí žen
při výrobě prádla
k DOHLEDU a KONTROLE KV A LITY
^Hledáme zdatnou ženu se zkušenostmi v tomto
^Oboru a schopnou řídit po všech stránkách plynu
lost výroby 25 švadlen. .
Remunerace s platem a týdenním bonusem
/může mít příjem asi $75 týdně/,
fVolejte laskavě našeho Mr. Jam es-a o interview,
které bude považováno za přísně důvěrné.
TEXW EAR LINGERDE P/L.
14 Yarra St. , South Yarra - 24-6471
/2 minuty od stanice Sth. Yarra/

PŘÁTELÉ

Čs. pomocný fond

HLEDAJÍ:

Jan a Střeštíka z Brna /dříve Jižní Austr./, Gustava
á Moniku Grelo, Emila Formánka z Brna, Jiřího Prokůpka- nar. 27.1.1927 v Lucku /Volyně/, později stu
denta Vysoké školy ekon. v Praze, který odešel z Č.
v r. 1953 a rodina o něm nemá žádné zprávy, dále
Jozefa Krajčíka z Harmanca okr.B.Bystrica /hledá
synovec/.,
2".jistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim , Mu
—Na další dvouleté období bylo zvoleno toto ve s: na né dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

Do-fondu byl přijat 1$ za učebnice angličtiny. Vyplaeeno bylo v minulých 2 týdnech $80 potřebným
novým přistěhovalcům do Austrálie a 78c na poštov
né za učebnice angličtiny.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

dení Ústředí čs. sokolstva v zahraničí: starosta dr.
A. Hřebík, Berwyn, U SA , místost. dr. J . Slavik,
Washington, USA, F. Weirauch, Rakousko a ing. B
Falta, Kanada, jednatelka Jarmila Uhlířová, NewYork, náčelník J . Waldauf, Kanada, místonáčelník
F. Vidlák, Kanada, náčelnice M. Provazníkova,
USA, místonáěelnice V . Waldaufová, Kanada,
vzdělavatel V. Chochol, Kanada, členové předsed
nictva: J . Hanuš - U SA , M. Hanseno.vá - Sydney,
Austrálie, J . Hor vath - U SA . F. Indra - Argentina,
M, Neuman - USA, V . Polanský - Francie, B.
Skřenek - Rakousko, členové výboru: F. Fiedler Paříž, V. Haramul - Sydney, dr. M. Lokay - Lon
dýn, K. Pavel - Toronto, J . Roušar - Vídeň, G. Sionová - Rakousko.

"Sluha a já ”. Čistý vý
těžek byl věnován ve pro
spěch nových čs. upr
chlíků.
— V Chicagu se konal
vzpomínkový večer na
prof. dr. Václava Hlava
tého. O díle tohoto věd
ce promluvil jeho žák dr.
Jaroslav Tuzar, profesor
— Na shromážděni Sdru Northwestern University,
žení čs. exulantů v Chi — Čs. malíř František Ko
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
cagu promluvil o Česko čí vystavoval svá díla na
České
knihařství
slovensku dr. Jozeí Lett- výstavě v San Francisku.
rich.
— V Mnichově začal vy
cházet nový měsíčník
Dramatický
sbor
''Včel
16 Brunning St., ST. KILDA, Víc.
ka” v Clevelandu _sehrál "Národní politika”, je 
Telefon 91 - 4164
13.dubna premiéru ve hož redaktorem se stal
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,,
v -sobotu po celý den.
selohry
Jana
Snížka dřívější redaktor "Če
ských listů” Miloš Svo
boda. "České listy’’ vy
cházejí
v Mnichově dá
ČESK É O C H O T N IC K É D IV A D L O V M ELB O U R N E
le pod vedením Jiřího
sehraje v patek 16. a v sobotu 17. května 1969
Brady.
v ARTS T H E A T R E , 27a C R O M W ELL RD., S O U T H YA RRA
— Čs. národní sdružení
veselohru Olgy Scheinpflugové
v Kanadě uspořádalo
—Na schůzi Krajanské
ho výboru v Olevelandu
promluvil o posledních
událostech v Českoslo
vensku ing. Igor Chandrycký. Tamtéž předne
sla M. Veverková dvě
básně studenta Jana Z a
jíce věnované památce
Jana Palacha.

MARIA B00KBINDING

Okénko

Režie: J . Tůmová
Výprava: j . Skružný a E. Tůma
Líčení: H. Rosenfeldová
Osoby a obsazení:
Paní Dynybytová — M. Voborská, Růžena, je jí
dcera — J . Nováková, Jakub Johánek, soukr. do
cent ethiky — E. Gruenberger, dr. Plevka, kama
rád — Š. Bravetíec, Tonda — J . Kousal, Lojza
Divíšek, student — B ; Beljajev, policejní komi
sař — * *
Vstupné $ 1.00
Začátek přesně v 8 hod. večer
Protože hra je velmi dlouhá, dostavte se laskavě
včas.

Vás srdečně zve na

MÁJOVOU ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 24. května 1969
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-Ciry

dne 3.května v Ottawě u
příležitosti svého sjezdu
recepci a banket, kterého
se zúčastnili kanadský
ministr přistěhovalectví,
starosta města atd. Hlav
ní proslov měl dr. Jiří
Škvor na téma "Ja n Amos Komenský”.
ČS/S/HD

ZPRÁVY OSOBNI
PETR JANOVIC
syn Erika a Libuše Jano|vínových z Melbourne,
byl dne 30.dubna 1969
promován na Melbournské universitě na doktora
ipráv.
Gratulujeme.
i
Přátelé a HD.

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.
Telefon

41 - 6 9 7 3

ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
koná 18.řádnou valnou hromadu v sobotu dne 31.
května 1969 v 19.30 hodin večer v místnostech YMCÁ,
1 City Rd., South Melbourne /za řekou proti Flinders
St. Station/, na kterou srdečně zve všechny Čechy
a Slováky z Melbourne i z ostatnveh částí Viktorie.
ČESKA BESEDA V MELBOURNE
Opakovači hodina se koná v neděli' 31. května 1969
od 2. hod. odp. v hale vedle kostela v Deer Park /Holt
Street/. Podávají se zákusky, které přinesou někte
ří účastníci. - Další zájemci o tancování České besedy
vítáni.
ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
jednota ve Viktorii,
oznamuje, že odkládá společný zájezd do Kalo-ramy
na 31ácvěftna 1969 vzhledem k tomu, že se 24Avětna
koná v Melbourne představení čs. ochot, divadla.

Spojení: Elektrikou č. 77 nebo 79, zastávka na Chapel St., u radnice
' Prahran, pak po Wilson St. Divadlo je na rohu Wilson &£ Cromwell Rds.
Reservování míst: telefon 393-1340 (Skružný)

Č ESK É O C H O T N IC K É D IV A D L O V M ELB O U R N E

yratislav, Milda a Vašek Kratochvílovi, kteří při
jeli s manželkami před 5 měsíci do Austrálie, hleda
jí svého bratra Tomáše Kratochvíla, naraz. 3.2 1932,
ze Sadiské, který žije v Austrálii už 20 let. Podle pos
lední adresy z r. 1965 byl zaměstnán někde ve Vik
torii u dráhy. Kdo by nás mohl s bratrem spojit, ne
ho rádi odměníme. Paní Vlasta Zelenková by nám
asi poradila nejlépe. Hledáme též bratrance Oldu
Pecku, který přijel spolu s našim bratrem a žije asi
někde na N. Zélandu. Zprávu prosíme na adresu:
Vrat. Kratochvíl, 119 Jones St.., Ultirno, NSW
2007.

ZNAČKA KVALITY
A STYLU
Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Acland St., St. Kilda
Víc. Tel. 94-2260
Též prodej veškerého
pánského konfekčního
zboží

P Ř IJD E ZATOPEK PŘED SOUD?
Ihned po nastolení Husákova režimu bvl nej slav
nější cs. sportovec Emil Zátopek zbaven trenérství
lehkých atletů Dukly a bylo proti němu zahájeno
trestní řízení kvůli “rozšiřování nepravdivých zpráv”.
Ko-nservativci mu zřejmě neodpustí jeho vystupování
proti okupantům v prvých dnech -invaze cizích vojsk
do ČSR ani rozhovory, -které měl se západními no
vináři. Švédská lehkoatletická asociace nabídla Zá(tapkovi místo trenéra, on řekl, že by tuto funkci vzal,
dříve však ho -musí soud očistit od nařčení a režim
mu musí dovolit legálně odjet do Švédská. Zátopek
řekl, že už měl mnohokrát možnost zůstat za hrani
cemi a i prý nyní by se dostal ven, kdyby chtěl, on
však chce žít s národem i v -utrpení. Na Zátopkovu
obranu už -vystoupil i čs. šachový velmistr dr. Luděk
Pachman, který vyzval sportovce celého světa, aby
protestovali proti “likvidaci” tohoto čtyřnásobného
olympijského vítěze.

K tanci hraje oblíbený orchestr Edy Zlatého
L IK ÉR O V Á L IC E N C E — B O H A T Á TO M BO LA
Přineste si vlastní nápoje
•Vstupné # 2.50
Začátek v 7 hodin večer, konec o půlnoci
R E SE R V O V Á N Í M ÍS T : tel. 379-2156 (Rosenťeld), 393-1340 (Skružný)

Veškerá P O JIŠ T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Híghway, M O O R A BBIN , V íc., 3189
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychlé a za levně ceny

Janovský

Slovan Bratislava ve finále soutěže "držitelů trofejí"

S L O V A N - D U M F E R M L IN E 1: 0

M. CHRPA

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

Optical Service

' Po fotbalistech FC Barcelony (kteří v semifinále zvítězili nad západoněmeckým 1. FC Koeliiem 2 : 2 a 4 : 1 ) kvalifikovalo se do závěrečného střetnutí druhé nejpopulámější evropské fot
balové soutěže "držitelů trofejí” i mužstvo Slovanu Bratislavy, které je teprve prvým čs. týmem,
jež dosáhl finále. Postup však nebyl tak snadný, jak se po remize 1 : 1 na skotské půdě očekávalo.
Zápas na Téhelném poli byl bitvou, vedenou hráči Dumfermline všemi nejvybíravýriii prostředky,
hrubými fauly, které přivodily, že Slovan dohrával s několika zraněnými hráči.
Přestože se do finále pánské dvouhry 30. mistrov
Finále FC Barcelona — Slovan Bratislava bude 21. května v Besileji. Kdyby zápas skončil i po ství světa ve stolním tenisu v hale mnichovského
prodloužení1 nerozhodně, bude se o 48 hodin později opakovat v Lausanne.
Zimního stadiónu probojoval nejlepší světový obra^
nář Němec Schoeler, nutno konstatovat, že už ten
Hráči Skotského Dumfermline Athleitic si zřejmě ských fotbalových hřištích obdoby. Co zákrok, to tokrát se prosadili stolní tenisté s útočným pojetírii

Tabletenisové mistrovství

po remize doma uvědomili, že jestli, chtějí mít ještě
naději na postup, musí soupeře hned na počátku
bratislavské odivéty' zastrašit. Přišli s hrubostí, zá
keřností,,, jaká nemá v posledních letech na evrop-

TRNAVA - AJAX

2:0

Hra na jednu branku, tobimbardování svatyně A ja
xu Amsterodam, smůla- trnavských fotbalistů v za
končování útočných akcí a někdy i uikvapenost, to
jsou charakteristické znaky odvetného semifinálové
ho střetnutí 14. ročníku Poháru mistrů evropských
zemí A jax Amsterodam — Spartak Trnava, které
,síce> čs. přeborník vyhrál"jasně 2 : 0, po zbytečně vysoké porážce 0 : 3 v Amsterodamu, je však přesto
vyřazen z této nejslavnější fotbalové soutěže Evrofjpy. Viděl jsem střetnutí -na rakouské televizi a mu
sím říci, že více smůly už slovenští fotbalisté nemoh
l i mít.
' ' J e jistě pravda, že A jax přijel k trnavské odvetě
-s úmyslem bránit, 'ubránit tříbrankový náskok z
•Amsterodamu, ale jeho fanoušci (přijelo jich místo
ohlášených 7.000 pouze -1.500) si oddychli až po 9.0
vJninutách hry. Trnava hrála moderní, útočný fotbal,
-s překrásným měněním míst hráčů, pěkným uvolňo
váním, hru založenou na rychlosti a skvělé technice,
bohužel chyběly k tomu ke všemu další góly. Když
:y 49.- minutě zápasu vedl Spartak Trnava dvěma gó
ly záložníka Kuny 2 : 0, věřilo 27,000 diváků, ,že do
mácí nejen vyrovnají, ale ještě překonají náskok Ho
lanďanů. Trnavští fotbalisté však “spálili” jednu šan
ci za druhou. Ještě pět minut před koncem zápasu
šel Adamec sám na branku Ajaxu, ukvapeně však
vypálil a míč se kutálel kolem, levé tyče do autu. Dvě
minuty před závěrem měl zase příležitost levý křídelní útočník Kabát, ^ale míč poslal jen do postranní
sítě. Trnavský tým nastřelil během zápasu několik
tyčí, navíc rakouský sudí Marschall neuznal jednu
branku, tedy více smůly Trnava v Poháru mistrů
evropských zemí už nemohla mít.
Finálový soupeř A jaxu ’ Amsterodam vzejde z
utkání AČ Milan — Manchester United. Prvý zápas
v Miláně vyhráli domácí 2 : 0, odveta se hraje 16.
května v Manchesteru; všech 63.000 míst v hledišti
je už zadáno.

“Čs. komplex” sovětů

faul. lékařské ošetřování bratislavských fotbalistů,
a k tomu ke všemu, jugoslávský rozhodčí Horváťh
mlčel. Došla ho trpělivost až v 2. poločasu, kdy v
bratislavském týmu byl úplný lazaret, a vyloučil
levé křídlo Gardnera, ale na výsledku se už nic ne
změnilo. Raghovým způsobem nedovolili Skoti čs.
fotbalistům se dostat do trestného území. A vlastně
Bratislavčani už ani nechtěli. Od 21. minuty 1. po
ločasu, kdy Já n čapkovič získal Slovanu vedení, dal
trenér bratislavského mužstva svým svěřencům pří
kaz, aby se vyvarovali větších soubojů se Skoty a
snažili se udržet těsný výsledek 1 :0 . Bratislava
•měla v poli velkou převahu (7 : 0 na rohy), ale ne
snažila se dostat před skotskou branku, kde to za
vánělo nemocnicí.

Fotbalová liga
Do zakončení čs. fotbalové ligy ročníku 1968 — 69
chybí sehrát ještě 7 kol, přesto už nevěřím, že by
: někdo mohl zastavit vítězné tažení obhájce titulů
j mistra republiky Spartak Trnava. Za nejcennější ú'spěch považují hráči trnavského týmu remizu 1 :1
,v Bratislavě se Slovanem, který by je teoreticky
mohl ještě jako jediný ohrozit. Trnava však je ve
formě a tak se s největší pravděpodobností stane po
druhé přeborníkem ČSR.
Zápas, od zápasu se lepší mužstvo pražské Sparty,
které porazilo po skvělém výkonu nejen pražskou
Duklu 2 : 1, ale v tradičním derby i Slavii 3 : 2. 171.
derby kdysi velkých rivalů Letné mělo dobrou úro
veň a zajímavý průběh (score bylo: Kravárik 0 :1 ,
Mašek 1 : 1 , J . Bouška 2 : 1, Vrána 3 :1 , Nepomucký v 57. minutě 3 : 2) a skončilo zaslouženým vítěz
stvím “rudých”. Bylo to po 8 letech a 8 měsících
zase prvé yítězství Sparty nad Slavií.
18. kolo: Lokomotiva Košice — Slovan Bratislava
1 :3", Sparta — Slavia 3 : 2, Trenčín — Dukla Prahá'
3 :2 , Ostrava — V SS Košice 0 :2 , Trnava — B.
Bystrica 3 : 1 , Inter Bratislava — Teplice 3 : 0 a Žilina — Pardubice 3 : 0.
19. kolo: Slavia — Žilina 2 : 0, Pardubice — Iinter
Bratislava 1 : 1 , Slovan Bratislava — Trnava 1 : 1 ,
Teplice — V SS Košice 1 : 0 , B. Bystrica — Trenčín
1 :1 , Lok. Košice — Ostrava 0 : 2 a Dukla Praha —
Sparta Praha 1 : 2.
Tabulka po 18. kole: 1. Trnava 29 bodů, score
36 : 12; 2. Slovan Bratislava 25 b.; 3. Trenčín 21 b.;
4. V SS Košice, 5. Sparta Praha, 6. Ostrava (po 19
b .); 7. Teplice 18 b.; 8. Dukla Praha, 9. Inter B ra ti
slava, 10. Lok. Košice (po 17 b .);. 11. Pardubice, 16
b.; 12. B. Bystrica 15 b.; 13. Slavia Praha, 14. Žilina
(po 14 bodech);

Bývaly časy, kdy Čechoslováci na velkých mezi
národních sportovních podnicích prohrávali se so
větskými týmy jedno střetnutí za druhým, a to i ve
sportovních odvětvích, ve kterých byli Rusům rov
nocennými soupeři. V celém světě s e , psalo,.. ž e. čs.
sportovci m ají “ruský komplex”. Zdá se však, že;;toto, vše patří minulosti a naopak, že se dá
alespoň
v současné době — hovořit o jakémsi čs. komplexu,
sovětských sportovců. K líč k tomuto zvratu dali zřej
ZLATÁ HOKEJKA SUCHÉMU
mě čs. hokejisté, kteří na světovém šampionátu ve
Čs. sportovní týdeník ruzyňského letiště, kde se
Stockholmu dokázali porazit dvakrát mistry světa a Gól uspořádal anketu nejopět po třech týdnech od
skoncovali s ' gloriolou neporazitelnosti SSSR. A od lepšího čs. hokejisty, ze
té doby, pokud jsou síly při vzájemných stycích so které vyšel vítězně nejlep triumfálního návratu ze
Stockholmu z mistrovství
větských a čs. sportovců víceméně vyrovnány, končí
ší obránce světového šam
zápolení vítězstvím Čechoslováků. Bylo tomu talk ;v pionátu ve Stockholmu světa čs. reprezentační
tým symbolicky sešel.
předminulém, týdnu ve finále soutěže “držitelů tro Ja n Suchý z jihlavské
fe jí” v košíkové, kdy družstvo Autoškody Praha zví Dukly. V anketě expertů — Další pořadí: 2. Ja ro 
tězilo . ve Vídni nad sovětským zástupcem Dinamem dostal Suchý 377,5 bodu, slav Jiřík (ZKL Brno)
292 - 11.334 bodů, 3. J a 
Tbilisi 80 : 74 (a stalo se poprvé vítězem trofeje), o v anketě Čtenářů 14.421
roslav Holík, 4. J iř í Ho
3 dny později vyhráli čs. stolní tenisté (muži) nad bodů. “Zlatá hokejka” mu
lík, 5. Dzurilla, 6. Nedo: SSSR na MS v Mnichově 5 : 4, a snad největší ra byla předána za příto
manský, 7. Pospíšil, 8.
dost nám udělali čs volejibaiísté. Ti totiž dokázali na mnosti celého čs. národní
Golonka, 9. černý, 10.
: turnaji “Pěti kontinentů” v Jižní Americe deklaso ho mužstva v restauraci Ševčík.
vat tým SSSR , olympijského vítěze, dokonce dvakrát:
: po jasném vítězství 3 : 0 v předkole soutěže v San ■Montevideu v utkání s východoněmeckými volejbatiagu vyhráli čs. odbíjenkáři odvetu se SSSR v Mor.-- ■listy (prohráli 1 :3 ) a tak obsadilo'jen druhé místo,
tevideu 3 :1 . škoda jen, že čs. družstvo klopýtlo v !ale před SSSR.

ihry a vysloveně obranná koncepce se nesetkala s
úspěchem. I v Mnichově byli sice nejúspěšnější J a 
ponci, kteří získali 4 ze 7 titulů mistrů světa, ale y
porovnání s mistrovstvím před dvěma roky ve. Stock
holmu ztratili dvě světová prvenství, a i zlaté me
daile, které získali, museli vé většině případů tvrdé
“vydřít”. Japonští muži se znovu představili jako
skvělí reprezentanti Asie, skuteční mistři pálky, když
se kolem zelených stolů pohybovali s gumovou pružr
hostí cirkusových akrobatů, aíe zdá se, že není da(leko doba, kdy Evropa naváže na svou slavnou tra)
dici. Evropští tableteniSté, totiž usilovným. trénin)
kem vypěstovali za poslední dva, roky. v sobě' ná
vyky drajvů tak, že je s. úspěchem umí už pomalu
použít ja k v prvních, tak i v posledních míčcích, vevšech utkáních od počátku do konce každého tu m aí
je. A půjde-li evropský stolní tenis i nadále touto
cestou, pak to Japonci a další zástupci asijského tabletenisu budou mít v r. 1971 (i když světový -šam
pionát bude probíhat na japonské půdě) ještě těžší,
než tentokrát v Mnichově.
Bilance čs. stolních tenistů ná MS v Mnichově
však není úspěšná. Zatímco čs. družstvo žen, které.
Získalo bronzovou medaili v soutěži dámské čtyřhry
(Voštová-Karlíková) a . v týmech obsadilo 4. místo,
postrádalo zkušenou Martu Lužovou (jež žije od oku
pace ČSR v N SR), muži totálně zklamali. Zvítězilí
sice nad Švédy (5 : 2), ale pak zaznamenali “šňůru’),
porážek (prohráli s Jižní Koreou 2 : 5 a s NSR 3 :5 ,
a -při stejném počtu bodu se Švédy a Koreánci ob
sadili v semifinálové skupině až 4. místo) a tudíž
-museli bojovat jen o 7. místo.. Porazili sice SSSR
5 : 4, ale to vše bylo málo). Nejúspěšnějším mužem
■byl veterán týmu inž. Jaroslav Staněk, jehož spor
tovní dráha končí (prohrál s Němcem Schoelerem
jtooj o semifinále 1 : 3). Mladí hráči jako Turai a
jOrlowski nejsou ještě “hotovými stolními ténisty”,
. alespoň ne v dobrém mezinárodním měřítku, ja k by
se slušelo a patřilo na reprezentanty země s velkou
, tabletenisovou tradicí, která se může pochlubit s 28
'tituly mistrů světa.
MUŽI
Soutěž družstev o tzv. Swaythling C-up: 1. Japonsko, 2. NSR, 3. Jugoslávie, 4. Jižní Korea, 5. Švéd
sko, 6. Anglie, 7 ..ČSR:, 8. S S S R , . . . (startovali rep
rezentanti 57 států).
! Pánská dvouhrá: 1. Ito (Japonsko), 2. Schoeler
(NSR) — Čtyřhru: titul mistrů světa obhájili Švé
dové Alser-Johansšon. — V družstvech reprezento
vali ČSR: Staněk, Miko a Kollarovits.
ŽENY
Družstva: 1. SSSR , 2. Rumunsko, 3. Japonsko (po
razilo šťastně čs. hráčky 3 : 2) , 4.. Č SR ..— Dvouhra:
1. Kowadová (Japonsko), 2. Geisslerová. (V. Němec
ko). — Čtyřhra: i . Rutínovová-Grinbergová (S S S R ),
2. Alexandrová-MihalkOvá (Rumunsko), 3. VoštováKarlíková. — Smíšená čtyřhra: 1. Hasegawa-Konová
(Japonsko), 2; Kono-Hirotová (Japonsko). — V sou
těži týmů hrály za ČSR: Ilona Voštová (v singlu
vypadla už v 2. kole), Alice Grófová a Jitk a K arlí
ková (ve čtyřhře).
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Vychází •čtrnáctidenně.
Řídí redakční k>
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ

PŘEDPLATNĚ: " (Austr.) $ 5.-, jedí
výtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodi za přibližnv toto*
předplatné, tj. austr. nebo NZ $5.-, £ stg 2/5/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jin é měně. — Výši letéer
kého příplatku do různých zemí sdělíme n á ' poi^dártí
obratem.

