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Zasedání ústředního výboru K S Č 29. a 30. května 1969

Likvidace Dubčekova vedení
29. a 30. května 1969 byly s konečnou platnosti sečteny dny Uubcekova
"socialismu s lidskou tváří” . V e všech klíčových pozicích Komunistické stra
ny Československa byly provedeny osobni změny, které zpečetily osud A le 
xandra Dubčeka a jeho soudruhů. Ministerský předseda Černík ohlásil vý
měnu stranické garnitury už 19. května: "Zkušenosti posledních měsíců nám
potvrdily nutnost důrazné obnovy autority socialistického státu a všech jeho
orgánů. Bez toho nelze stabilizovat vnitropolitické poměry, bez toho nelze
pokročit vpřed v ekonomice, v politice, ,v rozvoji celé společnosti. Obtížné
Úkoly, které před námi stojí, můžeme úspěšně zvládnout jen jednotným p o 
stupem . .
Černík také varoval
opozici: "V ytvořit tuto
jednotu nebude ovšem
snadné . .. Síly, které se
nechtějí smířit s politic
kým kurzem komunistic
ké strany Československa
a N áro d n í fronty, ještě

" A právě tato důsled
nost bude těm soudru
hům, kteří už odvykli
stranické disciplině, ne
příjemná . . .”

chceme-li urychleně po
kročit v procesu stabiliza
ce života naší společno
sti . .

Ústřední výbor K om u
’ "Kompromisnictví, fo r nistické strany Českoslo
málnost v plnění přija venska nemařil čas. Bě
tých závěrů, vyhýbání se hem nezvykle krátkého
nepřestaly kalkulovat ? odpovědnosti vůči stra jednoapůldenního zase
možností vzniku nových ně, to vše je výrazem ne dání stvrdil administra
politických krizí, které
dostatečné discipliny, ne tivní převrat ve straně a
by mohly brzdit náš po respektování principů de státním aparátu s rych
stup vpřed.”
mokratického
centrali lostí, která prozrazovala
formálnost celého jedná
Ministerský předseda smu.”
se netajil tím, že jeho va
rování je namířeno pře
devším d o řad členů K o ^munistické strany Česko
slovenska:
"Řekli jsme, že ne
chceme měnit politickou

“ Odstranit takový pří
stup a zamezit těmto ten
dencím
je
nezbytné,

penci Dubčekova "so 
cialismu s lidskou tvári -

zavřenými dveřmi, takže oficielní informace

Vyšší ceny ale ne mzdy

linii, ale změnit přístup k
Každý, kdo se po srpnu dostal zé socialistického Československa na zaje jí realizaci. Postupovat
rozhodně
a
důsledně pad jinak než jen jako turista, má snahu srovnávat ceny zboží na zdejších
krok za krokem v na trzích s Cenami, jaké znal z domova. Přepočítává "českým způsobem’’, podle
plňování všech - ne je  něhož jsoú v Austrálii pomeranče levné, protože doma stály 16 Kčs za kilo
nom některých
- ale gram a bram bory drahé, n eboť se doma prodávaly po osmdesáti haléřích.

Omluva, amnestie atd.

a. jiným osobám, které “neprávem napadal” ve dnech
po okupaci spojeneckými armádami a které tehdy
označil za zrádce a kolaboranty. Hlášení se prý ko
nalo na podkladě falešných informací a neověřených
zpráv v “mimořádně složité době”. Že obyvatelstvo
přijímalo loni v srpnu osvoboditele z východu s nad
šením, zatím ještě pražský rozhlas nehlásil.
Dne 27. května vyhlásilo Československo amnestií
pro československé občany, kteří zůstali po loňském
srpnu za hranicemi nebo kteří se dostali za hranice
ilegálně. Pardon byl rozšířen i na ty, kteří o odchodu
čs. občanů do Ciziny věděli nebo kteří pomáhali při
“kriminálním činu opuštění republiky”. Rovněž čs.
pohraničních kteří nekonali svou povinnost a umož
nili přechod hranic osobám bez řádných dokladů,
nemají být soudně' stiháni. Amnestie pro lidi v za
hraničí platí do 15. září t. r.
ÚV KSČ rozhodl utvořit novou funkci zástupce ge
nerálního tajemníka KSČ a jmenoval do ní Lubomíra
Štrougala, který zůstává i nadálé vedoucím byrá ÚV
KSČ pro ěeské země. Povýšením tohoto bývalého mil
nistra vnitra z doby Novotného na jasného “muže
číslo dvě” ve státě zapadá rovněž dohře do zpráv o
normalizaci poměrů v zemi.
Očekávalo se, že Sovětský svaz oznámí koncem
května odchod části okupačních jednotek ze země.
Nestalo se tak. Sovětské armády prý zůstanou na
čs. území na neurčitou dobu. Zpravodajové pouka
zují na to, že sovětské jednotky, které přišly v r.
1956 na přechodnou dobu do Maďarska, jsou tam do
sud.

stejně rychle klesá.
Od
srpna minulého
roku proběhlo doma už
několik oficiálních zdra
žení, poslední 14. května
tr, N e n í jen tak ledaja
ké -. stoupají hlavně ce
ny potravin, až o 50 pro
cent, a ceny základních
textilních výrobků a obu
vi. N e n í už to tedy pou
hé zvýšení cen takového
zboží, které jsme si zvyk
li nazývat exklusivním
(pomerančů,
lahůdko
vých masných výrobků,
kakaa ■nebo čokolády),
dnes už musí člověk sáh
nout hlouběji do kapsy'
i když si jde koupit oby
čejnou košili nebo guláš
v plechovce.

KONFERENCE V MOSKVĚ

dané

všech funkcí.veřejnosti nemusí být zvlášť zajímavé.
D r. František Kriegel,
Zatím se hlásí, že do Mbskvy přijeli zástupci 75
bývalý předseda N á r o d  komunistických stran — včetně tří stran “ podzem
ní fronty a jediný muž, ních” a proto nejmenovaných — a že tedy za zmínku
stojí jen neúčast delegátů z Číny (není-li zastoupe
který odmítl podepsat na některou frankcí mezi těmi “ podzemními” ), a
moskevský protokol, byl dále ze Severní Korei, Severního Vietnamu, Jugoslá
vyloučen z Ú V i ze stra vie a Albánie.
Tato skutečnost sama o sobě se může zdát Kremlu
ny. Škrtem pera se z ně
na celém shromáždění důležitější než jakékoli jed
ho stal "protistranický, nání delegátů. Počet těch zástupců stran, které by
protisocialistický a proti- byly ochotny svou účastí přiznat jedinečné postavení

N o v á hospodářská opatření v Československu

Cenové relace, v nichž važujeme, se ovšem veli
stále ještě podvědomě u- ce rychle mění. Ceny
zboží .na československém
trhu v posledních měsí
cích horentně stoupají,
Pražský rozhlas se “konečně” veřejně omluvil řa zatímco hodnota koruny'
dě členů ÚV KSC, pracovníkům ministerstva vnitra jako měnové jednotky

Gustav H u sák v Rudém právu z 9. 5. 1969

Profesor
O ta
Šik,
strůjce
hospodářských
Po šesti letech, příprav a odkladů byla v Moskvě
reforem a hlavni spolu konečně zahájena konference komunistických stran.
pracovník
Alexandra V době psaní těchto řádek nemohly ještě dojít zprá
vy o průběhu jednání. Má se konečně konat za
Dubčeka,
byl
zbaven,

sovětský živel” .
H usákův nový ústřed
ní výbor strany soustře
dil své útoky především
na ty, kteří podepsali
manifest "2000 slov” a
na ty, kteří v N árodním
ní.
shromáždění
hlasovali
Čistce ve vedení stra proti schválení sovětské
(Pokr. s. 2)
ny padli za oběť stou- okupace.

všech úkolů, které mu
síme řešit.’

N o v ý kurs ( v r. 1968) však mnozí pochopili
tak, jako by se strana zříkala své dosavadní mi
nulosti, jako by se chtěla rozejít s idejemi a zá
sadami, na kterých zakládala svou činnost. M á lo
aktivní přihlížení k rostoucí aktivizaci protisodalistických a protisovětských sil,
tolerování
pravičáckého překrucování marxismu-leninismu,
pasivita vůči silám, které útočily na socialistický
internacionalismus, trpění nových přehmatů,
jež se dotýkaly cti a někdy i existence čestných
lidí, to vše muselo záměry strany znovu d e fo r
movat, oslabovalo je, znehodnocovalo a v někte
rých případech i mařilo . . .

oficiálně vyhlásila velké
zdražení v oblasti
slu
žeb, úroky ze zápůjček
půjdou nahoru, úrokové
sazby u vkladů dolů, li
dé, kteří dosud bydlí v
komunálních bytech (jde
o celou třetinu obyvatel
stva) budou platit vyšší
nájemné, zdaňují se o d 
měny pracujícím v země

Sovětského svazu v komunistickém světě, může mít,
jaik Krem l doufá, váhu jak při stoupajícím mocen
ském zápasu s Čínou, tak při očekávaných vážněj
ších jednáních se Spojenými státy.
Největším úspěchem kremelských dirigentů bude,
podaří-li se konferenci odbýt důkazy o trvající jed
notě zúčastněných, vyjádřené společným odsouzením
kapitalistického imperialismu, války ve Vietnamu,
německého revanšismu, židovské agrese na Středním
východě nebo jihoafrického apartheidu a bude-li se
o vlastních problémech komunistického tábora mlu
vit co nejméně.
Zatímco stěžejní politický problém mezinárodní
ho komunismu, spor čínsko-sovětský, byl už přijat
jednotlivými stranami za okamžitě neřešitelnou sku
tečnost, danou rozličným vývojem- a geografickou
pozicí obou zemí, může být druhý hlavní problém,
sovětský zákrok v Československu, pro delegáty da
leko živější a pro tuto chvíli důležitější.
Nezdá se proto, že by předem vyslovený požada
vek italských komunistů, aby se na konferenci jed
nalo o vzájemném poměru jednotlivých komunistic
kých stran, byl zcela ignorován.
Výklad “ Brežněvovy doktríny” o samostatnosti
podmíněné “ vyššími zájm y světového socialismu” ,
jak byla použita k vysvětlení sovětského zákroku v
Československu, nesetká se s nadšením delegátů. K o
lik z nich bude moci své námitky na shromáždění
prosazovat, je ovšem otázka. Gustav Husák si při
vezl do Moskvy příkaz ústředního výboru Komuni
stické strany Československa, aby se stavěl proti ja
kémukoli jednání o sovětské okupaci a dojde-li k
němu, aby zastával stanovisko sovětské.
Výsledek debaty i o tomto bodu je ovšem předem
znám. Naprostá většina delegací se nakonec zachová
jako delegace z Prahy. V žd yť závislost komunistic
kých stran z nezávislých států je dána finanční pod
porou Sovětského svazu, bez níž by se mnohé z nich
delší dobu -neudržely, a o závislosti satelitních států
lnění třeba diskutovat.

dělství, jízdné na dra
hách se zvyšuje (m á to
být až o 100 procent),
Přes to vše se nezdá, že sověty vyjdou z “ česko
stejně tak i poštovné.
slovenského problému” s tak zdravou kůží, jako v y 

šly na podobné konferenci po okupaci

Maďarska.

Z áro veň vláda vyhla .Eventuelní námitky ideologické nebudou mít však
šuje řadu opatření proti v liv na utváření sovětské -politiky mocenské. Přede
podnikům, které by se vším- zachování “soudružstva” východoevropských

států zůstane nadále jedním z hlavních principů so

pokusily zvýšit svým za
větské politiky, a hovory o “ vlastních cestách k so
městnancům mzdy, tj. cialismu” .nesmí tuto zásadu ohrozit.
poněkud je přizpůsobit,
Zdá se však, že pro evropské satelity přichází ja
kási naděje přece jen z Moskvy. V posledních dnech
zvýšeným cenám.

docházejí zprávy o vzrůstající nespokojenosti sovět

V
prohlášení vlády, ských intelektuálů, o nutnosti zákroků proti libe
které toto zdražení do rálnějším novinářům, o protestu postižených sovět
provází, se poprvé jasně ských občanů Spojeným národům atd.
Nákazu svobody nelze ani v Sovětském svazu od
hovoří o inflaci, o níž

stranit na trvalo. Ovšem pro -nás je to vyhlídka tro

se dosud cudně mlčelo. chu vzdálená.
'
-svěfcSlovo inflace ovšem ne
Published by F. Váňa.
zní našim uším jako no
8. Moorhouse St., Ričhmond, Vic., 3121.
Zdražení zasáhne kaž vinka. Kdekomu muselo
Printers: “ Unification” Pty. Ltd.
dého jednotlivce: vláda (Pokračování na str. 2)
497 Colíins St., Melbourne, Vic.
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zemědělství
a
výživu
Funkce v sekretariátu předsedá J. Hetteš.
Ú V byl zbaven i DuibčeOsobní
změny byly
kuv moravský místodrží- provedeny na všech stup

protektorát, a spory o to, ván.”
zda Beran byl horší než
" T o neznamená prosa
Krejčí, jsou spory akade
zovat tyto kontakty ná
mické. V lád n e ten, kdo
ci Josef Špaček spolu s ních struktury Kom uni má v ruce bič. V tomto silně, bez přihlédnutí k
postoji
lidí,
V , Slavíkem. S nimi pad stické strany Českoslo případě je to zase mo citovému
ale důsledně vytvářet i v
li i členové Ú V František venska. N o v ý vůdce K S Č skevská knuta.
těchto oblastech podm ín
Vodsloň, Kosík, Pavliš- dr. H usák prohlásil v
ky pro normalizaci ...
V
ůdcové
Komunistický
ta a Pavlíček.
televizním projevu: " Ú strany
Československa
Nejnovějším příspěv
Kalich hořkosti musili střední výbor strany mu
jsou sí plné vědomi toho,
kem k "normalizaci” by
přirozeně vypít úchylko sil pročistit své řady.”
jaká propast se rozevírá
lo rozhodnutí Kom uni
T ak zvaní zasvěcenci
ví intelektuálové, jejichž
mezi stranou a lidem.
stické strany Českoslo
a
experti
dnes
tvrdí,
že
chování se má ještě p ro 
O ldřich Černík to při venska pomlčet o sovět
věřit. Jde o předsedu Čs. uvnitř strany se odehrá
ské invazi na zasedání
akademie věd Františka vá skrytý boj mezi stou znal naplno:
komunistických
stran v
Šorma, 'bývalého rektora penci dr. Husáka a pří
"Je třeba důsledněji
Moskvě.
K
S
Č
tu
bude
vrženci
bývalého
mini
K arlovy university O ld 
rozvíjet styky se sociali
řicha Starého, rektora stra vnitra v Novotného stickými zeměmi i v ob v zajímavé situací: oběť
útoku se tu bude snažit
vysoké školy
stranické režimu Lubomíra Štrou- lasti společenských věd
nejmenším
kultury, sdělovacích pro umlčet při
M ilana H uebla, děkana gala.
sedm
jiných
komunistic
fakulty přírodnich věd
středků
a
sportu
a
zbavit
Z a dané situace je to
nedůstojného kých stran, které mají v
Ivan a M álka, spisovateli. prašť
jako
uhoď, a se často
Ludvíka Vaculíky, před jemné finesy stranických postupu, který je ne jen Újmyslu si s útočníkem
sedu Svazu architektů sporů nám mnoho neří ojediněle ,ze strany na pohovořit. Také norma
vm
Gočára, generála Prchlí- kají. Z n o v u byl nastolen šich organizací uplatňo lizace.

AMERICAN
Continental Suit Co.
VEDOUCÍ ZÁVO D

PÁNSKÉ M Ó D Y

Specialisté na importované košile a obuv

50 B O U R K E S T R E E T
M E L B O U R N E , 3000
T elefon 662-1273

ka áij.
N o v ý ústřední výbor
Komunistické strany Če
skoslovenska
vydal
chvatné prohlášení, kte
rým se teorganízují klí
čové komise. V jejich
čele jsou staří, osvědčení
borci z doby Antonína
Novotného*.

(Pokračování se str. 1)
být jasné, že sebebohatší
stát nemůže trvale čerpat
ze své podstaty - jinými
slovy nemůže být trvale
vykořisťován svými sou
sedy.

Předsedou ideologické
komise se stal J. Kem pný, v čele komise náro
dohospodářské stojí bý
valý ministerský předse
da J. Lěnárt a komisi pro

A zde jsme u jádra vě
ci: zatímco čs. vláda zdů
vodňuje stoupající dra
hotu "náhlým zvýšením
příjmů obyvatelstva a ne
úměrně vysokým rozsa

VYŠŠÍ CENY ALE NE MZDY
Proto Husákova vláda
hem státních dotací a
subvencí” , o hlavní pří nyní hovoří o "neúm ěr
čině stagnace životní ú- ně nízkých cenách někte
rého zboží” , o "nízké
rovně se nehovoří.
efektivnosti
práce’ ,
o
Stát,
který je nucen
růstu
přizpůsobovat
hodnotu "nadměrném
své měny rublu, stát, kte mezd” a o podobných
rý je trvale
okrádán o důvodech, které m ají za
bohatství uranové rudy a úkol zakrýt pravou pod
dalších zdrojů, který je statu věcí.
Jisté je - a vláda s tím
nucen vyrábět ne to, co
*afcé
počítá - že nezůsta
potřebují jeho občané,
nebo o co je zájem ve ne pouze při jednom
státech s tvrdou valutou, zdražení. V úředním sdě
ale to, co mu předepisu lení federálního výboru
je plán R V H P , takový pro ceny a českého s slo
venského cenového úřa
du najdeme tuto pozo
ruhodnou větu:
" N a základě dohody
vlády a Ústřední
rady
R O H o růstu životní úrovně pro rok 1969 byl
současně
dohodnut se
znam zboží a služeb, u
chopili, že nešlo o zbo nichž se nehodou maloží každodenní potřeby a . obchodní ceny pro tento
národní
hospodářství rok zvyšovat.’’
T ed y jen pro tento
přitom stejně upadalo,
přece jen to byl jistý rok . . .
. M arcela Čechová
psychologický moment.
stát se nutně musí ocit
nout v naprostém hospo
dářském úpadku.
Většina z nás se ještě
pamatuje, že v letech pa
desátých a
pozdějších
vláda každoročně v máji
vyhlašovala snížení cen.
I když občané brzy po

NESTOJÍ
O NIC VÍC
POUŽIT
VŠESTRANNOU
B A N K O V N Í SLUŽBU
THE NATIONAL
Vkladní knížky
Cestovní šeky
Služby cestujícím
Zařizování investic
V k lad y

na úrok

Pravidelné poukazy a inkasa
Uschová cenin
• Služby pro zahraniční obchod *

THE
r

OF

N A T IO N A L
A U S T R A L ASI A

BANK
L I MI TED

Používejte raději The National Bank,

Lidé věděli, že je to s
republikou zlé, ale nevě
děli, jak je to s ní zlé.

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu
Obraťte se s důvérou na

ODRA
TRAVÉL

SfRVICE

27-29 Elizabeth St., MelboHrne, 3000
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady s
zprostředkujeme
bezplatně
cestu
lodí. nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky
■Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

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

Wardale Painting Service
MAJITEL J. MELIH
61 W a rd a le Rd., Springvale Sth., Víc., 3172

telefon (po 6. hod. večer): .546-0503
uspokojí každého zákazníka

Přesvědčte se o mé práci kdekoli, .
kde jsem ji již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

DUNLOP

Dozvěděli se to až v ob
dobí Dubčekovy vlády,
D U N L O P A U S T R A L I A L I M I T E D — M O N T A G U E P Ř IJ M E
kdy
komunistický eko
nom Ota Šik prohlásil v
(přednost skupina “ A ” )
televizním vystoupení, že
V naší továrně v Montague máme místa pro kvalifikované zaměstnance
budeme-li chtít postavit
zmíněného .oboru
čs. hospodářství skutečně
Nabízíme:
.1
.
Výtečné
platové
sazby
.'
na nohy, bude to zname
2. Zvláštní přídavek po zkušební době
nat dvacet let tvrdé prá
3. Bonus na dovolenou
ce a odnkání pro všech
4. Účast na pensijním fondu po 12měsíčním zaměstnání
5. Zvláštní slevy při koupi výrobků firmy
ny. Lidé mu tehdy tle
6. Přesčasy
skali. neboť věřili, že si
7. Dobře vybavená jídelna
ce budeme žít v odříká
8. Mimořádná dovalená pro nemoc.
. v
ní, ale na druhé straně,
Nárok se převádí do dalšího roku.
Dostatek místa k parkování aut kolem továrny
že bez vydírání a okrádá
Pracovní pláště a jejich praní jsou zdarma
ní země Sovětským sva
Hlaste se s pracovními doklady v e všední dny nebo v sobotu od 8 do 11 hod. u:
zem a dalšími socialistic
E M P L O Y M E N T O F F IC E R , D U N L O P A U S T R A L I A L I M I T E D
kými státy se dá mnohé
N orm an by Road, Montague, 3205, tel.-. 64-0491, Ext. 233
dříve napravit.

ELEKTRIKÁŘE

■
j

9. 6. 1969

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
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Nový prvý tajomník ÚV KSS

— P ři čistkách krajských soud nyní konstatoval, že stav Szurman a senior té
výborů KSČ byla už od o velezrádné činnosti obou to církve. L. Pavlas.
straněna spousta komuni nelze vůbec mluvit a pů — Dne 11. května vyšly
H lavným bodom program u plenárneho zasadnutia Ústredného (výboru K o 
stických “ liberálů” . M ezi vodní rozsudek byl v naposledy Zprávy, které
vydávala redakční rada munistickéj strany Slovenska ( Ú V K S S ) dňa 4. m ája 1969 bolo převedeme
nej známější z nich patři plném rozsahu zrušen.
vedoucí Jihomoravského — Typická zpráva o nor při sovětských vojskách v zmien vo vedení K S S vyplývajúcich z měno varna dr. Gustava H usáka za
Jejich úlohu už
K V KSČ Josef Špaček a malizaci: hlavním řeční ČSSR.
pťvého tajomníka Ú V Komunistickej strany Československa. D o funkcie
vedoucí pražského M V kem při oslavě výročí o_ zřejmě převzal běžný čs.
prvého tajomníka Ú V K S S bol namiesto H usáka zvolený inž. Štefan SádovKSČ Bohumil Šimón, je  svobození “dne 5. května tisk.
den z nejbližších spolu v Bratislavě byl východo — Rektorem Vysokého u- ský, doterajší předseda slovenskej vlády, ktorý sa tiež stal členom sekreta
pracovníků
Alexandra německý velvyslanec Pe čení technického v Brně riátu Ú V K S S . Súčasne plénum "odporúčalo”, aby po Sádovskom bol za
Dubčeka (s nimž byl též ter Florin. Ten při oslavě se stal prof. dr. inž. J. předsedu vlády menovariý dr. Peter Colotka, hoci Ú V K S Č S 17. apríla naloni v srpnu odvlečen do též udělil šesti vedoucím Ondray Dřívějším rekto.
M oskvy). Na jejich místa slovenským kulturně poli rem byl nynější ministr vrhol prezidentojvi republiky, aby sa Colotka stal prvým podpredsedom ie přišli štrougalovi muži: tickým činitelům čestná školství dr. inž. V. Bezdí- derálnej vlády. Předsednictvo Slovenskej národnej rady vyhovělo "o d p o na Špačkově místě je ny východoněmecká
vyzna ček.
rúčaniu” pléna Ú V K S S , a Colotka toho istého dňa zložil predpžsaný si’ub
ní Karel Neubert a v e  menání.
— Sovětská televize (a d o rók jeho předsedu. Ú V K S S ho tiež zvolil za člena svojho předsednictva.
doucím tajemníkem praž — D a l š í
normalizace: Intervize)
přinesla
3.
V hiavnom přej ave na skytli sa niektoré naruše- "zjednotenie
a
akcieského městského výboru Hlavní štáb Lidových mi května projevy L. Svobo
KSČ se stal Oldřich Ma lic zaslal prostřednictvím dy a Evžena Erbana.
pienámom zasadnutí ret nia poriadku a sociali- Echopnosť’’ - založené
sovětského velvyslanectví — Městský soud v Praze fetoval dr. H u sák o u- stickej zákonnosti, ako na
tějka.
principiáinej . bází
— Rehabilitační senát u- pozdravný dopis, v němž zrušil rozsudky Státního
daiostiach v K S S od jej napr. poškodenie zástav "predovšetkým novembzavřel 5. května několik se praví: “ Posíláme bojo soudu z r. 1949 a Nejvyšzjazdu
v či iných výsostných zna- rovej rezolúcie z minulé
let trvající řízení s vedou vé, soudružské pozdravy šího soudu, jim iž byli od posledného
cími činiteli české skaut všem rudoarmejcům, ve souzeni za velezradu na auguste 1968. P o d l’a je kov ČSSR alebo spriate- ho roku” , a úloha "p o 
ské organizace, kteří byli teránům druhé světové 20 let žaláře někdejší h o názoru ' iínia, ktorú lených štátov” , a že " v stavit’ národně hospoodsouzeni v r. 1952 pro války. Děkujeme jim za přednosta prvního odděle
tento zjazd dal, i spósob, 55 prípadoch boli pacha-, dárstvo na pevné zákla
velezradu a podvracení projevy solidarity a přá ní předsednictva vlády dr.
republiky k trestám až 15 telství, které vyjádřili v V. Jandečka a byv. pra akým ju K S S uskutečňo telia hned’ pri čine alebo dy” . H usák přitom o d bolí správné” , a po ňom zistení a u d a l súdii tendencie návratu
let, z čehož sí odpykali r. 1968 L M v tisících re covník kabinetu dr. Šrám vala.
až 13 let. T ři z nich byli zolucích jako ohlas na ce ka dr. F. Bcrubiík- Velezra ‘“'použitá m etoda je v ších pátranie pokračuje’’. k administratívnym me
rehabilitováni již v r. lostátní aktiv L M . . . ”
dy se měli dopustit úča podstatě tá, akou budeRozhlasová správa doda todám a byrokratickým
1966. Soud předvolal ny — Předseda Rady obrany stí na ízv- spiknuli O ň s
mnsiet' pracovat' v ce~ la, že úlohou Minister formám vládnutia spřed
ní jako svědky dva bý ČSSR Gustav Husák jme na Moravě. Soud nyní
stva vnútra SSR "je ú- r. 1968, ktoré vraj sa obvalé spolupracovníky Stát noval Radů obrany Slo zjistil, že svědci proti obě lej KSČS”
ní bezpečnosti dr. K- Bu venské soc. republiky, v ma byli týrání v e vasíaě
V ď aíšej časti svojej plne
objasniť
všetky javujú "a j na niektorých
reše a dr. J- Neumana- tomto složení: předseda V U h e rs k é m fifcamfičfti t a f seči H u sá k tvrdil, že trestné činy, či už ide o
miestach na Slovensku” .
Navrátíla, kteří potvrdili, inž. š. Sádovský, Genové bnitálnán zpfaafeeBi, -ýa_
že před 17 lety by li pově P. Colotka, J. Hanuš, ge ký dosud v jseúžjěžsb Sm ~ v ra j ceaktita F o d s n a tá trestné činy hanobenia
N a poli zahraničně i
řeni orgány STB skautské nerál E. Pepich, J. Fe- ní Městs&ěho soasn nebyl to lanih b d a v- telom štá— státu, světověj socialistic- politiky zdůraznil prvý
pracovníky střežit,
při rianc a gen. S. Kodaj.
jiš tě n ” a že p ři řífgm se " p o ip ja a - a že manž- kej sústavy, výtržníctva,
čemž se dopustili provo — Dne 5. -května zemřel, před sSaízáa sowieas b y ly iessátiie aa. 1- m ája '"poe previnenia alebo o prie- tajomník Ú V K S Č S svo|e údajné
úspěchy na
kace, která stála nevinné v Jindřichově Hradci v e porašergr pře fe šsy '““Saitejunácké pracovníky léta věku 5K) let akademik B o  •mm ioisaBW, Jaká, sassá v e sií v cdo ta Českoslovea- stupky” . Správu potvrdi moskovských
poradách
života v táborech nuce humil Bydžovský.
ztaašeaaslech. rebábiliíač- sku pokojné, bez vačšdk la. tiež P rav d a z 8. mája.
Rady
vzájomnej
pomoci
ných prací. Soud pak zce — ČSSR a Ecuador ob nibo senásss dosud obdo- iacidentDv*'- .Toto trrdeHusák znovu zaútočil
i
v
dvojstranných
rozhola rehabilitoval Milana novily 6. května diptosa- b ý".
aie se však nezrovnáva n a
"antisocíalistické a
Draždíka, Frant. Němce, tácšé styky, které Ecua — "FedezÉn: redakce dení
voroch
s
predstavitďm
i
so správami tlače a roz pravicové sily” , ktorých
dr. K . Průchu, K . Grim- dor preraša v r. 1962.
ku Práce byl po Dcrvoíněkrajin
"socialistického
hlasu,
podl’a
ktorých
bo
vplyv
vraj
"spočíval
v
ma, F. Janduse, F. N o  — Podle rozoofeutí aka s i I*. V e fe s ^ é b o pově
votného a také Jana Ho- demické obce v e Třídna řen Jiří. Vančura.
lí demonštrácíe v Plzni. podstatě na kh. pozíciách tábora’’, a vyjádřil sa
inoíáče, který však mezi byta udělena wa»»rig»árin»feí — U Xikocčic na Hodo Ostravě, ako aj na viace- .v masovokomumkačných optimisticky o očekáva
tím zemřel.
cena Gottfršeda voa Her- nínsko. bylo zjištěno nové
rých
miestach na Slo jprostriedkoch” . a ktore ných výsledkoch na ď al— V r. 1951 bylo odsouze dera čs. národnímu nmS- naleziště nafty.
II"v ě d ě li v istých
situá- šich poradách. O "detai
no 10 osob, které se “ spol ci arch. dr. Bob. F hgšsotí — V e dnech 19. až 26. vensku.
T a k oznámil
dňa 7. ciách vybičovať Fudí do lech” se však přitom nečily jednak s vysokou hie a bratislavskému výtvar května se konalo na čs.
rarchii a s jiným i osoba níkovi Albínu. Brunovské- ú žení další vojenské cvi m ája pražský rozhlas vo rozličných akcii” . V o ía - zmieníl.
mi, aby se pokusily zničit znu a to “ za dik:-, jím ž při čení- za účasti sovětských
svojom večemom vysie- júc do "ofenzívy” , fo r
Novozvolený prvý tanebo rozvrátit lidově de spěli k prohloubení hu a čs. vojsk.
lani o 8 hod. 30, že "v m uloval dve h lav n ě úlo jomník Ú V K S S inž.
mokratické zřízení nebo manistických snah” .
— Vilém N ový dostal k
Západoslovenském , Stre- hy, fctoré vraj stranu v Štefan Sádovský vo svospolečenskou nebo hospo — Osm let vězení za dopis
65. narozeninám pozdrav
dářskou soustavu republi dostal GOletý učitel K .
doslovenskom i V ých o- bezprostrednej budúcno- jej řeči tiež podčiarkol
ný dopis ÚV KSČ.
ky, čímž spáchaly zločin Kratochvíl ze Skalice v r.
FEI/HD doslovenskom kraji vy sti očekávajú. Sú to: (Pokračování na str. 8)
velezrady” . Šlo vesměs o 1954 proto, že 3 roky
katolické
pracovníky. předtím dostal dopis od
Někdejší přední pracov muže, který ilegálně opu
ník Čs. strany lidové Ru stil republiku. V dopise
dolf Jukl byl odsouzen do mu onen člověk sdělova.,
žaláře na 7 roků, býv. ná že o něm hovořil v zahra
V e všech krajských výborech K S C nastala h o
P o zopakování úkolů nutných k "upevnění
městek ústředního ředite ním, že Kratochvíla snad
rečná činnost: provádí se důkladná čistka, kte
akční jednoty strany v kraji” (důsledné uplat
le České katolické chari někdo navštíví. Nic tako
ty dr. F. Kolman na 6 le t vého se nestalo, ale přece
ré padají za oběť soudruzi, projevující loni vět
ňování principu demokratického centralismu, po
První byl obviněn, že prý oyl učitel odsouzen pro
ší zájem o uvolnění poměrů v zenu, než jim ká
silování stranické discipliny, účinnější vedení a
dodal strahovskému opatu velezradu. Nyní byl v
zaly ohledy na vlastní stranu, na stranickou di
pomoc
O V strany atd.) plénum "vyhovělo osob
dr. S. Jarolímkovi důvo Brně rehabilitován. .
ní žádosti” soudruha J. D u b y o uvolnění1z funk
sciplinu. Všimněme si na jednom případě, jak
dovou zprávu z parlamen — Dne 13. května složili
jsou tyto čistky předkládány veřejnosti zglajchtu o pozemkové reformě předepsaný slib věrnosti
ce vedoucího tajemníka a z ostatních funkcí v
a jiné hosp. zprávy, druhý ČSR představitelé církev
šaltovaným tiskem.
K V K S Č . Protože však šlo o soudruha, mající
byl žalován, že podporuje, ní rady Slezské církve
Tak Rudé právo referovalo 16. května o za
ho dost ctitelů |v řadách stranických kádrů, byl
rodiny, jejichž živitelé by evangelické, augspurského
sedání pléna jihočeského krajského výboru K SČ,
odstraněn podobným způsobem jako D ubček:
li zatčeni. Rehabilitační vyznání, Jan. Štefek a Gu

V zá u jm e k o n s o lid á c ie

Upevnění akční jednoty

Providím e veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

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

M. CHRPA
O ptical Service

které "d ošlo k závěru” , že "dosavadní politické
výsledky neodpovídají současným potřebám stra
ny’’. Plénum konstatovalo, že 'V e d le objektiv
ních příčin m ají na tuto situaci rozhodující vliv
jeho vlastní nedostatky v politickoorganizátorské a ideové práci, v neodpovídající úrovni ří
zení okresních výborů a Jihočeské pravdy, ý
málo účinné ideologické práci vycházející z mařxisticko-leninských pozic a jen ve vlažném boji
proti extrémním pravicovým názorům’’. Plénum
se usneslo, že se samo "zbaví slabin” a že d o 
hlédne, aby i nižší stranické orgány "mnohem
cílevědoměji a principiálněji
bojovaly za dů
slednou a energickou realisaci stranických usne
sení” .

plénum mu poděkovalo za práci a doporučilo
ho d o jiné politické funkce v kraji. Vedoucím
tajemníkem kraje se stal Štrougalův muž dr. J.
H ejn a.

/
O budoucnosti sesazeného šéfredaktora Jiho
české pravdy soudruha J. Šestáka (který "n e 
zvládl politické řízení redakce” ) — nástupcem
se stal soudruh A . Bezděk — ani o budoucnosti
odstraněných 9 členů krajského výboru K S Č už
takové obavy neprojevilo. O čistce v řadách
členů krajského výboru se ve zprávě R P vlastně
vůbec nemluví. Z p rá v a jen oznamuje, že "p lé 
num se rozhodlo početně zúžit předsednictvo
Ú V K S Č ”.
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ČSSR v přímé řeči
FR O N TY N A MASO
Z A V IN IL CH EM ICKÝ PRŮ M YSL?
Je nesporné, že naše zemědělství zdaleka neřeklo
poslední slovo. Výnosy na polích nejsou konečné, z
toho vyplývá i možnost dále zvyšovat i dodávky ma
sa, mléka a vajec. Vypadá to těžko uvěřitelné ve
chvíli, kdy se už zase po letech začínají někde tvořit
fronty na maso, ale je to fakt. Zemědělství ovšem
potřebuje zejména dostatečný přísun hnojiv a che
mických přípravků všeho druhu. I když se teda za
poslední léta situace značně zlepšila, nedá se říci,
že chemický průmysl stačil splnit to, co mu uložil
X m . sjezd KSČ a na co upozornil ve svém usnesení
i V V n . sjezd JZD . . .
Práce, 7. května 1969
HOSPO D ÁŘSKÁ O PA TŘ E N Í PÚ V KSS
Je třeba provést opatření ke stabilizaci národního
hospodářství, která se soustřeďují na omezení po
žadavků na zahajování nové výstavby, zejména dlou
hodobě návratných akcí: zpřísnění výdajů ze státní
ho rozpočtu, zamezení neoprávněného, ekonomicky
nepodloženého růstu mezd a platů s cílem dosáhnout,
aby výdělky byly v souladu s vykonanou prací; ome
zení dotací a slev těm podnikům a organizacím, u
kterých jsou vyvolány neodůvodněně nízkými ce
nami. — Stabilizace vnitřního trhu je jednou ze zá
kladních podmínek dalšího rozvíjení ekonomické re
formy a s ní spojeného rozvoje čs. ekonomiky a ži
votní úrovně obyvatelstva. Pro tento účel se uvol
ňují další prostředky na zvýšení dovozu spotřebního
zboží a surovin nutných pro jeho výrobu a prověří
se možnosti dalšího zvýšení dodávek zboží z domá
cí výroby . . .
Ze zprávy o schůzi PÚV KSS,
Rudé právo, 13. května 1969
REH A B ILITAC E NOVOTNÉHO
POLICEJNÍHO REŽIMŮ
Dne 6. května se v Praze konalo slavnostní shro
máždění příslušníků ministerstva vnitra ČSR k 24.
výročí osvobození Československa sovětskou armá
dou. Ve slavnostním projevu ministr vnitra ČSR J.
Groesser zdůraznil, že většina příslušníků minister
stva Vnitra ČSR — jak to vyplývá z jejich rezolucí
a dopisů — vyjadřuje zásadní podporu a pevné od
hodlání plnit politickou linii vytyčenou listopadovou
rezolucí ÚV KSČ i opatření ÚV z dubna 1969. Dále
uvedl, že za uplynulých 24 let byly už tisíce přísluš
níků Bezpečnosti vyznamenány za příkladnou čin
nost a obětavé plnění úkolů. Také letos propůjčil
president republiky příslušníkům a pracovníkům mi
nisterstva vnitra ČSR za dlouholetou úspěšnou a
obětavou práci 11 řádů, 23 státních vyznamenání a
2.011 medailí. V závěru ministr poděkoval všem pří
slušníkům ministerstva vnitra za dosavadní práci při
zajišťování bezpečnosti ČSSR a vyslovil přesvědčení,
že ministerstvo vnitra ČSR své úkoly splní i v bu
doucnosti.
Rudé právo, 8. května 1969
PO Š TY A TELEKO M U NIKACE
Pošty a telekomunikace neplní své společenské po
slání ani v potřebném množství, ani v požadované
kvalitě. . . zejména telekomunikace nebyly v mina.
losti rozvíjeny úměrně s tempem národního hospo
dářství, ačkoliv by měly rozvoj odvětví předcházet..
, Konkrétně bylo odvětví pošty za r. 1968 pasivní o
37 mil. Kčs. Poštovní novinová služba o 161 mil.
Kčs, radiokomunikace o 66 mil. Kčs, zatímco tele
komunikace byly aktivní o 531 mil. Kčs. Proto se v
současné době pracuje na novém návrhu úpravy ta
rifů (spoje už po 4 roky usilují o zvýšení poplatků
z veřejných telefonních automatů z 25 hal. na 50
hal.) . . . Naplnění programu v počtu telefonních sta
nic (asi 2 mil. v r. 1970, do r. 1980 asi 4 mil.) brání
velké obtíže investičního charakteru. Tak např. jen
v Praze je nyní evidováno 59.000 nevyřízených žádo
stí o telefon. — Jiným tíživým problémem je zavá
dění druhého televizního programu, který je nutným
stupněm k šíření barevné televize — v r. 1972. Uka. zuje se, že předpokládaný časový program výstavby
barevné televize do r. 1972 nákladem zhruba 2.2 m i
liardy Kčs je nereálný a výstavba až na několik má
lo staveb zůstává nezabezpečena, i když v příštích
letech se uskuteční pokusné vysílání. A tak je vlastně
paradoxní, že nová střediska programové tvorby Čs.
televize v Praze na Kavčích horách a v Bratislavě
v Mlýnské dolině, budovaná nákladem mnoha set
miliónů Kčs, budou mít v r. 1970 charakter nevyuži
té investice, protože druhý televizní program nebu
de podle předpokladů ukončen. Nereálné se zatím
je v í také usnesení slovenského ministerstva pošt o
barevném televizním přenosu z mistrovství světa v
lyžování ve Vysokých Tatrách v r. 1970, pokud se do
konce tohoto měsíce nepodaří získat devizovou úhradu. . . Dopisy z krajských měst do Prahy jsou na
cestě 4 až 7 dní, než jsou doručeny . . . Právě nyní se
řeší požadavek slovenského resortu spojů, který je
odhodlán vydávat známky sám.
Lidová demokracie, 14. května 1969
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Bratislavské komputerové centrum
V mrakodrape světověj organizácie na břehu Východněj rieky v N e w
Y o rk u sa v m áji mimo iného pozornost’ věnovala tiež Komputerovému
centru Spojených národov, ktoré sa otvorilo jz aprílu v Bratislavě. Příleži
tost’ k tomu poskytla návštěva dvoch československých národohospodářských
odborní kov, čo sa zastavili v N e w Y o rk u na ceste d o Minneapolisu v státe
Minnesota a do Washingtoníi, kde sa usilovali zozbierať čo najviac in fo r
maci! v súvise s nojvozriadeným centrom.
V o výbavě Medzinárodného komputerového centra v Bratislavě, ktoré sa
postafvilo nákladom šest’ miliónov a 600.000 dolárov, je totiž i m ilióndolárový zánovný komputer, získaný právě v Minneapolise. Návštevníkmi z Č e
skoslovenska sú „nadité!” komputerojvého centra v Bratislavě Anton Klas a
Jiří Kovařík, riaditel’ oddelenia pre automatizáciu Federálneho Statistického
úřadu v Prahe.
Bratislavské kompute
rové výskumné centrum
sa vydržuje čiastočne z
fondu Spojených náro
dov pre hospodářsky vý
voj. Jeho výsledky májů
b y ť preto k dispozícii
všetkým krajinám, ktoré
tvoria Hospodársku komisiu Spojených náro
dov pre Európu.
V Bratislavě sa bude
prevádzať výskům
ta
kých problémov, ako je
skíadovanie a prezervá-

cia,
apíikácia a výuka
matematických metod v
ekonomike na podklade
automatického spracovania dát a systémov, vyplývajúcich
z použitia
komputerov a podobné.

centrum bude o tvořené
pre použitie členských
štátov,
tak komunistic
kých ako i nekomunistiekých.

Československí repre
zentanti nechceli v N e w
spekulovat’
ó
Klas a Kovařík před Y o rk u
aký móže m ať
novinármi v N ew Y orku vplyve,
zdůraznili, že Českoslo bratislavské kompůterové
vensko, ktoré je form ál- centrum na Českosloven
N a onym víastníkom Centra, sku ekonomiku.
p o d l’a dohovoru so Spo tázky novinárov sa vy
jenými národmi po d o  jádřili v tom, smere, že.
bu piatich rokov ručí, že vývoj hospodářských po-

merov je v Českosloven
sku zásadné viazaný na
politické rozhodnuna a
na tie vraj statistici a výskumníci nebudu
m ať
vplyv,
ani ich nebudu
kontrolovat’ . . .
K ed’ sa v roku 1967
Československo uchádza!o o podporu na tento
projekt, dovolilo medzi
iným,
že ako relativné
malá krajina si uvědo
m uje potřebu regionálnej spolupráce v modernej ekonomike a v technologickom vývoji. - A
toto vraj
platí stále i
dnes. P o d l’a pánov K la 
sa a Kovaříka, Českoslo
vensko v tomto
smere
naviazalo
vraj už kon
takty s viacerými - ale
nemenovanými - krajina
mi, a to vo východnej i
západnej Európe.
Earling Dessau z D á n 
ska, ktorý je technickým
managerom Bratislavské

ho centra, v N e w Y o rk u
uviedol, že Spojené ná
rody poslů do Českoslo
venska na jeden rok svoŠpalkúv soubor dvacetidvou črt a povídek, pojednávajících o životě chu jich dvanásť odbornífcov
diny v latinské Americe, je v české literatuře dílo vskutku nevšední. Autor, a poradcov. Okrem nich
který žije po léta ve Venezuele, líčí život tamních proletářů balzacovským sty na kratší čas sa do Bra
lem, kdy vždy některá z osob povídky se objevuje v povídce další. Z e všech tislavy vyšlu i další o d 
uveřejněných historek proniká naturalismus, vábná exotika kraje a smyslnost, borníci,
verzirovaní
v
jíž je tato kniha někdy až příliš kořeněna.
(Pokračování na str. 8)
Barvitě psané příběhy ovzduší místa, v němž se vo vysílání celé knihy,
Muenchen 22, Postfach
se soustřeďují na čtvrť děj odehrává a současně což je jistě velkým úspě
166, Germany.
velkoměsta, v níž domi dává
možnost nahléd chem autora.
Jest třeba, abychom si
nuje Portuguésova h o nout do nitra i (obvykle
Kniha vyšla tiskem v
plně uvědom ili,. že ' je
spoda, která k sobě při velmi primitivního) myš Západním
Něm ecku a
nutno umožnit vydávání
tahuje všechny vyděděn lení jednajících osob.
to péčí České kulturní
českých
a slovenských
ce této čtvrti a v níž ne
H lav n í význam knihy rady v zahraničí.v Edici
knih v exilu jejich kupo
bo okolo níž se odehrává lze spatřovat v tom, že Sklizeň svobodné tvor
váním a čtením, neboť
většina příběhů.
autor dal do vínku všem by. M á 120 stran a stojí
bez nich bychom se vzdá
Aby
autor
upoutal zúčastněným osobám u- 8 D M (nebo ekvivalent
vali své kultury, svých
čtenáře a aby nej věrněji tajenou touhu po hledá v jiné měně). Je možno
tradic, svého jazyka a
zachytil
prostředí,
o ní smyslu a cíle života.
ji zakoupit přímo u auto tím vlastně celé své pod
němž píše, používá je d 
Špalkova próza je dal ra: V ilém Špalek, A p a r- staty a svých kořenů,
nak slangu, jednak ne ším významným příno tado de Correos N o .
které nás váží - k vlasti.
obvyklých rčení a hodné sem do exilové literatu 2895, Caracas, Venezue
-jvdialogů a přímé řeči, ry, o čemž svědčí i okol la, nebo u České kulturní
Ukázky z knihy “ Tam
čunsz se mu podařilo vy nost, že Rozhlas svobod rady v zahraničí, c/- dr.
Portugués nalévá svůj
tvořit
bezprostřední né Evropy zakoupil prá Antonín Kratochvil, 8 jed” viz str. 6. a 7.
Sbírka povídek V ilém a Špalka (G ra n Em bustero) z Jižní Ameriky

Tam Portugués nalévá svůj jed

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENAŘSTVÍ
KEW CONTINENTAL BlITCHERS íty.
KOPECKÝ SMALEGOOBS Pty. Ltd.

l id.

326 High Street, Kew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso a uzeniny. Též domácí jaternice, jelítka, sekaná a drůbež
V elký výběr.
Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po Victo ria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38
T elefon : 86-7178
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Strašáci a realita

Velký výběr vin, lihová. a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

F E R D IN A N D P E R O U T K A

J. KINDA & CO. PTY. LTD.

N o v é vedení československé komunistické strany vede novinářskou kampaň, aby se učinilo sro
zumitelným obyvatelstvu a v rámci této kampaně přineslo Rudé právo článek s titulem " O strašá
cích” . Obyvatelstvo se obává Rusů v zemi a obává se nového vedení, které někdy mluví jako R u
sové. Tyto obavy prý vznikají tak, že někteří lidé se špatnými úmysly vyrábějí strašáky. "Abychom
mohli strašit, potřebujeme strašáka” , praví Rudé prájvo a pokračuje: "V o lb a jeho vhodné podoby
je určována především tím, koho chceme strašit a jakých cílů
chceme strašením d osáh n ou t. . . .
Strašák se pohybuje mimo oblast reality, mimo schopnosti nebo snahu rozumového uvažování a pů 
sobí především na emoce.’’ D á le praví Rudé právo, že nejsnadněji lze strašit děti, u nichž "racio
nální a empirická stránka osobnosti je ještě na velm i nízké úrovni” . Jak dobře zná Rudé právo p od 

cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vie.
Telefon: 42-4782

(

nebo: 104 MUlers Kd., Nth Altona, Víc. (314-6281;1

STRANA PR0TI VŠEM

V minulém čísle byla zpráva o zastavení “ Listů’
statu strašáka!
a několika dalších časopisů v Československu. Na
H avlíček napsal, že "každého to mistra hněte, jiný-li se mu do řemesla plete’’. A tak Rudé prá stránkách “ Literárek” , jak se říkalo týdeníku Svazu
čs. spisovatelů, jsem po léta sledoval “v ý vo j” české
vo, tento dlouholetý velkovýrobce strašáků, se obořilo ná strašáky,
poněvadž
nechce
připustit komunistické inteligence. Zdá se mi teď, že zastave
žádné jiné strašáky než ty, které samo vyrábí. Účelem všech těchto strašáků nebylo nic jiného než ním “Listů” končí jedna z kapitol tohoto “ vývoje” ,
kapitola, která začala podobně — zastavením “Lite
zastrašit lidi, kteří by si přáli něco jiného než diktaturu.
rárních novin” po spisovatelském sjezdu v roce 1967.
ci
udělali
to
či
ono
nebo
ale
prý
žádná
empi
1
a
Ústředního
výboru
by
Po dvacet let Rudé
Výnos Českého úřadu pro tisk a informace není
právo strašilo ponurým li zabíjeni za to, že byli neudělali to či ono. A le rie . . . T o nejde. "Ještě vlastně nic jiného, než pouhé symbolické umlčen,
zkušenost a vzpo právě jen komunistické inteligence. Ostatní byli
anglickými, a- to, jak třeba připust-.t, živá
obrazem demokracie: de tajnými
právě je umlčeni z velké většiny již opětným zavedením před
mokracie prý by byla a- merickými nebo japon není jen strašák, to je mínky” - to
běžné cenzury. Svědčí o tom poslední čísla “Listů” ,
empirie,
empirie
není
konkrétní
strašidlo
mezi
skými
agenty:
nepřeko
narchie a demokracie ne
kde už žádné články nemířily nad “ cíle polednové
námi.
nic jiného.
může být nic jiného než natelný to strašákpolitiky” . Navíc se zdá, že šlo spíše o pomstu, neboť
Jak jsme u-- citovali,
N ik d o se nemůže vy
anarchie, opilci by se vá
Autor dokonce dodá proč zastavovat časopis, který se stejně musí podro
komunisram v podle Rudého práva nej vá, co by spíše bylo na bit předběžné cenzuře?
leli po ulicích, člověk rovnat
Naskýtá se ovšem i dalši vysvětlení: potíže straodvaze
vyrábět
Strašáky. snáze lze strašit děti a to ším úkolem dodat, že nickýdh předáků mohou být ve skutečnosti větší než
člověku by byl vlkem a
silnější by bez překážek Když sověty vtrhly do proto, že u nich "em pi představa o návratu do se zdá na veřejnosti. Po vydání výnosu uznal novo
Československa, vydaly o rická stránka osobnosti let padesátých "není tak pečený předseda federálního parlamentu Alexandr
požíral slabšího.
Sovětský komunismus tom tak zvanou Bílou je na velmi nízké ú rov imaginární, jak tomu je Ďuibček za vhodné (nebo spíše za nutné) prohlásit,
že je vše v pořádku, že “ administrativní zásah” byl
po celou dobu své exi knihu, která o d první ni” . Pisatel onoho kou u čarodějnic létajících v zájmu socialismu. Propůjčil tak své jméno k ne
stence vyráběl strašáky, stránky do poslední je sku prosy v Rudém prá na koštěti” .
Ovšem že populárnímu rozhodnutí strany, veřejně se zřekl
aby udržel lidi na uzdě. naplněna strašáky: v jed vu zřejmě neumí zachá není tak imaginární, po ‘ ■progresivních” komunistických spisovatelů a novi
nářů, kteří před půldruhým rokem umožnili jeho ná
H lavní ze strašáků kdysi né výkladní skříni v P ra zet se slovem "e m p irie '. něvadž čarodějnice na
stup k moci a byli stále jeho největší, nejúčinnějEmpirie
jsou
zkušenosti.
ze
prý
se
objevil
portrét
byl Trocký. Trocký už
koštěti nikdy nebyly, ale ší oporou.
nebyl nic než ze země do Hitlerův a jeho rukavi Trávníčkův slovník, jako léta padesátá byla.
Komunistická
inteligence má
v posledních
země honěný emigrant, ce - nebo snad jeho bič. všechny slovníky světa,
Autor snad byl stržen třiceti letech svoji zvláštní historii. Po Lednu tvrdili
empirie rovná tím, že ho napadla pád čs. komunističtí intelektuálové, že vstoupili do KSČ v
ignorovaný každým mi už se ani nepamatujeme, stanoví:
poválečných letech z idealismu. Z .pouhého “ ideali
se
zkušenost;
empiriK je ná metafora, ale a ť to
na
blíže
neurčeném
mbtě
mo hrstku mezi sebou se
smu” zřejmě i přisluhovali v padesátých letech lik.
hádajících individuí, kte bylo nalezeno skladiště ten, kdo zakládá pozná přišlo jakkoli, dostává se vidaci všeho demokratického ve státě. Nakonec chtěli
ří se nazývali trockisty, a amerických zbraní; v jed  ni na zkušenosti, na i ak do zmatku a najednou — rovněž z idealismu — “ obrodit” socialismus.
Pak ovšem je těžko pochopit naivitu, s níž snad
Stalina ani nenapadlo, nom časopise vyšel jeden tech.
vice podporuje naši věc
věřili, že sovětští vůdci má|í zájem na vylepšováni
Kdybychom
spolu
s
článek,
ve
kterém
bylo
než svou.
aby se Trockého obával.
a přizpůsobování socialismu místním podmínkám.
Ale, jak článek v Rudém napsáno, že ti funkcio autorem článku v Rudém
Sami nemyslíme, že je Ještě více naivity bylo (a je ) třeba k víře, že doce
zkoumali,
jak
právu správně praví, zá náři, kteří se drží na právu
možno, aby léta padesá la svobodný národ půjde nadále za “rodnou stranou” ,
leží na tom, "jakých cílů svých místech proti vůli vznikl strašák, který on tá se vrátila v celé své 0 níž ví, kam zemi přivedla..
Strážci čistoty socialismu měli tedy pravdu, když
chceme strašením dosáh voličů, by měli být boy-, má na mysli, snad by podobě. A le obavy z ná tvrdili, že je antikomunistické chtít plnou svobodu.
chom se nakonec mohli
kótováni.
nout” .
vratu do let padesátých Uvědomují si plně, že .komunismus a svoboda se jaksi
Když sověty toto všech dohodnout na tom, že vznikly ne rafinovaně, nesnášejí.
Cíl Stalinův byl pobít
Jinak je ovšem pravda, že v Československu nešlo o
odpůrce
tak nebo tak. no citovaly, byly si jisty, vznikl proto, že "em pi jak autor to ohce mít,
otázku socialismus nebo kapitalismus. Nejprostěji ře
rická
stránka
osobnosti
’
Pobil tisíce lidí - a slov že každý už pochopí,
nýbrž docela prostě tím, čeno, šlo jen o obyčejnou touhu po svobodě, po změ
ně to doprovázel tak, že proč vtrhly do země. Se Čechů a Slováků, dale že lidé vzpomněli na to, ně režimu, který se neosvědčil. Právě v tom byl asi
aby byla na
ten základní omyl v představách celé “ progresivní*'
je obvinil ze spojenectví stavily strašáka kontra re ka toho,
co už jednou bylo. Při
skupiny — vyjím aje snad jen část, která slova o
"velmi nízké úrovni’’ ja 
s osamělým, bezmocným, voluce z hadříků.
této vzpomínce a při p o  pluaritní demokracii myslela upřímně.
bezvlivným a vzdáleným
A neuplyne den, aby ko je u dětí, byla naopak hledu na některé zjevy
“ Progresivní” potřebovali podporu lidu proti apa
Neboť
Trockým. K dyby nebylo nové vedení českosloven silně vyvinuta.
doby přítomné ne děti, rátu strany a k vytvoření “budovatelského nadšení”
Trockého, Stalin by si ské komunistické strany autor, když byl napro nýbrž národ se začal obá pro zlepšení špatné hospodářské situace. Za tím účelem byli připraveni k určitým ústupkům, ovšem
odsoudil
strašáka,
vymyslil jiného nepříte a Rudé právo nestrašil<• sto
vat.
!jen takovým, které by neohrozily vedoucí úlohu
le, kvůli němuž by mělo lidi "mimořádným ne dodává, že k jeho vzni
Toto obáváni,
právě strany.
být dovoleno zabíjet li bezpečím’’,
které
by ku je "třeba vhodných
5
Podporu lidu dostali, ale stalo se, co zřejmě netak jako jiné city národa,
di.
; předpokládali: lidé, kteří mohli po létech svobodněji
vzniklo, kdyby okupující podmínek a situací a
by nemělo být předmě 1promluvit, chtěli vic aež jen “vnitrostranickou deA staří komunisté, mi Rusové nebyli uspoko dosti náhle připouští, že
tem neumělé satiry R u mcAracii". K tomu bych rád připomněl slova A le 
vhodná
podmínka
a
nistři, členové Politbyra jeni tím. že Češi a Slová
dého
práva. N ik d o neří xandra Důbčeka z noci na 21. srpna: “Proč to (Ru
vhodná situace bylv. Či
sové) udělali, vžd y ť se opatřeni připravují!”
ká,
že
sovětští poradci t Zdá se. že “ progresivní” čekali jen na sjezd KSČ
li. že nějaká empirie pře
ce existovala- Sledujme, poletěli na koštěti, ale počátkem jafežeho září, který by upevnil jejich mo
jak se dále vyvíjí autoro- jsou tu zase, v zemi a censké pozice. P s i: by se teprve starali o usměrnění
(Pokračování na straně 6 )
(í\>itiaSování ass sír.
. va prosa .

VÍTE, ŽE

můžete letět luxusním džetem
A U S T R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T
j A u to r píše: ”Z e stra
Z A Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É J Í Z D N É $ 864-70 ^ šáků. vyniká nad všech
ve skupinách (A ffin ity G roups) aspoň 15 osobt ny ostatní bezostyšný a
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
na
naivitu
vypočítaný
Podrobné
informace
strašák tak zvaného ná
ochotně sdělí
vratu do padesátých let

Z

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (ro h Elizabeth St.)
M elbourne, Vic., 3000

Telefon 63-4001,

63-4002

V e své rafinovanosti počítají principálové tohotc
strašáka s jeho živou
zkušeností a vzpomínkami na toto období.”
Jak to?, musíme si
ptát s údivem. "Živá
zkušenost a vzpomínky”

7 AKRU
buše za

$ 200 D E P O S I T

$ 1.895

L A N C E F I E L D

£ 7 TÝDNĚ

D o b rá půda, veřejná cesia

Prohlédněte si pozemky: jeď te 1 míli severně za Lancefield k
Bendigo Rd., po ní pokračujte vlevo 6 mil k Feeneys RČL Vpravo
uvidíte nápis Land for sále. Na rohu je parcela č. 34.
Volejte majiteli: 309.2428.
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Strašáci a realita
(Pokračování se str. 5}
hlavně v ministerstvu
vnitra. Pod jejich suve
rénním. vlivem v letech
padesátých vypadaly události v zemi tak, iakobý velká opice si pohrá
vala s osudy lidí. N e 
jsou tedy obavy z ná
vratu let padesátých zce
la bez realismu, neboť
vnější scenérie zase se
začíná podobat scenerii
oněch let.
Rudé právo praví, le

jsou
mimo
oblast reality", ale zaji
sté nelze říci, že sovětští
poradci jsou mimo ni
oblast. Temné postavy,
jejichž obrysy byly tak
známy v letech padesá
tých, zase se hrnou do
tajné policie, nebo, jestli
že tam vždy byly, vyléza
jí na vyšší místa a zase
začínají chodit do cizích
bytů.
Rudé právo praví, že
začíná podobat scenérii

Strašáci

seřadilo za akčním pro
gramem strany. Snad by
to obyvatelstvo i rádo udělalo, ale vidí. že so
větští poradci nejsou v
akčním programu a pře
ce jsou v zemi.

, Tak se lidé snad ptají,
jak velký význam má
akční program, když vel
ké události se déjí mimo
měj. Sověty byly silnější
než Dubček a lidé se bo-j í, aby sověty nebyly sil
nější než akční program
a Gustav Husák - jestli
že on má dobré úmysly.
(Pokračování se strany 5)
Jsme povinni předpoklá
nepochopitelně zbloudilého národa. Bratrské armády
ovšem zasáhly dřív. Při vidině Maďarska v roce 195G. dat, že má.

Strana proti všem

neměly sověty zřejmě dost důvěry ke schopnosti no
vých vůdců dost důrazně poučit lid, že to se svobo
dou nesmí myslet doopravdy.
Zbývá tedy jen dohad, jakou úlohu by sehrála
“progresivní” komunistická inteligence v dalším v ý 
voji, kdyby bývalo nedošlo k “ bratrské pomoci” . Mů
žeme konstatovat, že staronovému vedení je nyní
nepříjemné i pouhé připomínání některých zásadních
bodů polednové politiky. Nevadí, že se stále mlhavěj,
šina termínem “ polednové politiky” i nadále ohánějí.
Šnad je vhodné všimnout si prohlášení 120 novi
nářů, které uveřejnilo Rudé právo- (17. května). Je
naplněno uspokojením nad posledními opatřeními
strany a vlády (cenzura, čistka atd.), i když je při
dán pokrytecký povzdech, že z těchto opatření ne
má nikdo radost. Nakonec si prý vše zavinili ti, kte
ří nic nedali na prosby (!), žádosti a upozorňování
trpělivého Ú V KSČ. Název prohlášení “ Slovo do
vlastních řad” je typický, zvláště když si přečteme
jména víc než stovky podepsaných. Figurují mezi
iiá»Ú Osvědčení borci-jako Oldřich Švestka, Jan Ze
lenka, K arel Vaněk aip-od.. ale jsou tam i jiní, kteří
neměli tak špatná jmléna. Podepsaní se v prohlášení
pohoršují nad “označováním čestných komunistů za
Zrádce .a dokonce kolaboranty” . Stěžují si, že mnozí
'byli šikanováni a že jim bylo loni znemožňováno'
psát.
“Se- však nemálo těch. pracovníků sdělovacích pro
středků” , praví se dále v prohlášení, “ kteří v histo
rické zkoužee politických-' postojů a charakteru se
ctí obstáli. Nepovažujeme proto za vhodné, aby dů
sledky těchto administrativních opatření p a d ly na
'hlavu všech pracovníků sdělovacích prostředků” . .
K odstranění pochyb, oč jim vlastně jde, žádají
podepsaní,- aby představitelé svazu novinářů “ zaujali
otevřený .a sebekritický postoj” . Dočkáme se tedy
jis-tě brzy “ demokratických” změn v předsednictvu
svazu novinářů, svazu spisovatelů, a dalších orga
nizací.
Cenzura, zastavování časopisů, tvrdá kádrová opat
ření atd., nejsou dnes překvapující. Jistý podiv po
tom všem by mohla vzbudit výzva federálního par
lamentu k návratu všech,-kteří pobývají ilegálně za
hranicemi. Z prohlášení citujeme:
“ Z pole pozornosti přitom zcela unikla úloha těch,
kteří utekli na Západ, -ať již ze strachu, který sami
■ napomáhali vytvářet, anebo z pocitu viny, kterou,
-ja k tušili, nebudou moci dlouho skrývat před našimi
- národy.”
Znamená to, že budeme -asi brzy prohlášeni za
"zrádce vlasti” ,
Aleš Nebeský

Ukládejte u
”Státni“ banky

Zaručena
vládou státu
Victoria

V ústředním orgánu
strany, která prý je ústře-dním orgánem náro
da. by neměla být uve
řejněna tak írivolní sati
ra o strašácích, když jde
o obavy národa, ve kte
rých je velké jádro prav
dy. Censura byla v letech
padesátých, pak nebyla,
teď zase je. Je tedy prav
da, že země je nyní bliž
ší letům padesátým, než
byla a lidé sé obávají,
aby to nebyl svah, po
kterém se rychle klouže
dolů.
N yní vláda zakázala
pět časopisů. Pohleďme
jaké. Zakázala časopis
komunistických noviná
řů, orgán Svazu spisova
telů a orgán Svazu no
vinářů a časopis mláde
že a ještě jeden orgán
Svazu spisovatelů. M i
moto nařídila změny ve
dvou orgánech dělnic
kých odborových organisaci. Která společenská
vrstva ještě zbývá, aby
byla umlčena?
Předpokládá se, že se

tak stalo pod. sovětským
tlakem. Ale v padesá
tých. letech se věci děly
také pod sovětským tla
kem.
■ V satiře bylo řečeno,
že vhodnou dobou pro
vznik strašáků je doba
rychlých
změn.
Není
rychlejší změny nad invasi. Invasí tedy vznikla,
jak autor se domnívá,
vhodná situace pro vznik
strašáků a panikáři a li
dé bez rozumové kontro
ly a 'bez vnitřní discipli
ny, jak je autor charakterisuje, se začali domní
vat a někdy i křičet, že
samostatnost byla ztrace
na.
Autor se nezdižuje
rozborem otázky, zda sa- ;
•mostatnost bez okupace
není silnější a jasnější
fakt než samostatnost s j
okupací. Jemu vadí emo
ce. Dívá se na emoce s
mnohokráte opákovaným
opovržením.
Národ
nechť je bez emocí. O d
por proti okupaci je emo
cionální. Emoce
jsou
bezohledné a dovedou
vzplanout i proti přáte
lům, jestliže přijdou ckupovat.
Osobně ovšem autor
satiry je nepatrný detail.
A le satira vyšla v ústřed
ním orgánu vládnoucí
strany. Musí se tedy zdát.
žě tato strana více nez [
je slušno upírá národu i
právo na cit)'. T o je zlé j
bud" pro národ nebo pro j
tuto stranu. T o je také í
kus návratu do let páde- !
sátých, kdy každá přiro- i
zenost byla potlačována
a kdv bylo vynucováno, ;
aby příčiny zůstaly bez 1
lidských reakcí.
‘

chest x-ray
is compulsory for all
21 years and over.
go when the x-ray unit
is in your area!
Přesvědčte sc. zda mají všichni členové
vaší rodiny roentgenovány plíce. Kdokoli
může mít tuberkulózu — můžete být je
jím nosičem a přenést ji na jiné. Je zvlášť
důležité, abv 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, Me!bourne-Cirv. telefon 63-4191.

T h e V i c t o r i a n T u b e r c u lo - s is A s s o c i a t l o n
L o n s d a le S t r e e t , M e íb o u r n e , 3 0 0 0 .
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V E N E Z U E L S K É H IST O R K Y
V I L É M Š P A L E K (G r an Embustero)

KLO BO UK
Koupil jsem los — a vyhrál jsem. Z výhry jsem
zaplatil dlužné obědy Poríuguésovř, majiteli baru.
Ovšem, ne z vlastního podnětu. Přemluvil mne. Pra
vil: “ do kdybys zemřel? Nepohřbili by tě. T vo je tělo
se skládá z nezaplacených obědů a večeří, z kořalky
a tabáku, a proto patří mně. Kolik myslíš, že bych
z tebe obdržel porcí? Nedělám si iluse. Nombre,
vžd yť ty jsi jen skica, letmý náznak muže?'
Člověk žije klidně, trpělivě nosí své prošlapané
střevíce, své sluncem vybledlé šaty, neznepokojuje
se nad tím, co potřebuje, co mu chybí, co dosluhuje a
co by se mělo opravit. Dluhy ho netíží. Je přesvěd
čen, že každé přání jednoho dne dojde splnění. Jen
nespěchat, neunáhlit se, nebít netrpělivý. Na jeho
obloze není mráčku, není zachmuřeného dne. Každý
den je jasný, slunečný, každý den je slavnostní, kaž: dý den je neděle.
j Do tohoto spořádaného života malých příjmů, maI lých vydáni, malých dluhů a ještě menších splátek,
! výhra nepatří. Nevyhrál jsem přece proto, abych plaj til dluhy. Zbla mi záleží, budu-li pohřben. Výhra byjla mojí příležitostí, a já ji promarnil. Na věci hic
nemění, zapatil-ii jsem obědy, když za večeře, pivoa tabák dosud zůstával jsem dlužen. Měl jse-m na
sebe vztek, že bych se byl kousl. Výhru už dávno
jsem určil na věc výjimečnou, zvláštní, neobyčejnou.
Zamýšlel jsem oslnit .Fany.
i : Lidé říkali, že jsem měl štěstí z pekla, Každopád-

ně hodně lidí to říkalo. Oni mi záviděli. Předstírali
obavy. Varovali mne, abych netahal čerta za oháňku.
Já jsem ale opět koupil los — a opět jsem vyhrál. K
Portuguésovi jsem nešel.
■ Když člověk vyhraje, to se neutají. To projde zdí,
jako vlhkost. Po výhře' hned 'na člověku- jinak drží
kalhoty. Hvízdal jsem nenuceně. Nedbale pohrával
jsem svitkem bankovek.
Šel. a koupil jsem si klobouk. Byl neobyčejný. Nikdo
neměl takový. Byl zhotoven z jemné slámy. Byl leh
ký jako pírko. Tvarem připomínal zaoceánskou loď
“ Queen Elisabeth” . Na jeho hedvábné podšívce bylo
vytištěno: D IPLO M A T.-N ebylo možno nalézt něco
krásnějšího v Caracasu.
Klobouk jsem pečlivě umístil na své hlavě a kráčel
ik zrcadlu. “A ž mne v tom klobouku uvidí Fany,- ona
-omdlí, nebo začne dělat kotrmelce,” řekl jsem, ustu
puje dozadu, posunuv 'klobouk trochu na stranu.
Za klobouk zaplatil jsem veškerou svoji hotovost.
O centík víc, a už fcv to byla jiná věc.
Nedaleko Po-rtugu-ésova baru jsem vystoupil z auto
busu. V e dveřích své oíiciny stál můj známý holič.
Oslovil mne: “ Pěkně horký denmám e dnes, pravda?”
Pojedn-o-u otevřel zeširoka oči. Řekl: “ To je moc hez
ký, fajnový klobouk- Ten jste-jistě koupil v nějakém
velkém obchodě a zaplatil jste za něj hromadu peněz.
T-o je krása. To uniká pochopení.”
Za tak mnoha, chvály nemohl-jsem jednat jinak.
Požádal jsem ho, aby mě ostříhal. Sáh) jsem po klo
bouku a začal jsem se ovívat. Potom jsem -klobouk
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P erry Lentz: Hroutící se hory. (T h e Falling H ills ), A n d ré Deutch, Londýn

Masakr ve Fortu Pillow
Jé-li kniha o válce prajvdivá, platí o ní, že ji lze aplikovat na kteroukoli arsenál severní armády.
válku, neboť základní konflikt je vždy stejný — a ť jd e o Illiadu nebo o N a Fort Pillow byl celkem
posádka.
západní frontě klid. A v literatuře o válce je zajímavé to, že se v ní vy bezvýznamná
skytuje tolik nováčků, jejichž válečná pijvotina zůstává jejich nejlepším d í Proto také většina garnilem: M ailer, Jones, H illary, Barbusse, Remarque, U ris. Nevím e, zda tato sony se skládala z čer
poučka bude platit také o mladém americkém romanopisci Perry Lentzovi. nochů a z jižních "reneJeho H routící se hory rozhodně patří k elitě válečných románů. Nám ětem gátů” .
Jejich
velitelé
byli
je zapomenutá episoda z americké války Severu proti Jihu. Jeho fabulace
odpadky dů
však také odhaluje kořeny dnešních rasových třenic ve Spojených státech. většinou
Jako nebyl jenom Se|ver a Jih, tak také 'fronta černých a bílých nebyla ani stojnického sboru, kteří
sem byli posíláni, aby
jasná ani jednoduchá.
A brah am Lincoln nemohl udělat více nějž ukázat cestu, jíž se měla řešit jinde nenadělali škodu.
řečeno, dů
složitá rasová, sociální a mravní otázka. Snad největší předností Lentzova Po pravdě
stojníci
ve
Fořtu
Pillow
románu je jasnost, s níž se autor vyřizuje s jednotlivými problémy jedné z
měli víc strachu z ozbro
nejdramatičtějších episod americké historie.
Zakoůsnete-li se do Hroutících se hor, vynoří se vám automaticky vzpo jených černošských vo
mínka na další djva autory, kteří se zabývali problematikou americké občan jáků než z nepřítele, o
ské války: Bruče Cattona a jeho trilogii a Andersonville M cK inlay Kantora. němž předpokládali, že
I v Lentzovi najdete podobná dramatická místa, lyrické pasáže a pronikavý se ani neukáže.
psychologický rozbor jako v Andersonvillu.
jí

H routící se hory ma
tři hlavní protagoni

sty.
Kapitán A co x z armá
dy konfederace byl do
války
nakomandován,
ačkoli si již své odsloužil
. a byl jako invalida superarbitrován.
A le v roce 1864, kdy
se děj románu odehrává,
neměl Jih dostatečné lid 
ské rezervy, takže se z je
h o armády stala armáda
. kon'skřiptů namísto dří
vější dobrovolnické ar
mády.
A cox šel nerad, ale
musil. Jeho protějšek ze
Severu, poručík Seabury,
byl naproti tomu muž s
posláním,
který šel do
války s nadšením ideali
sty a bojovníka za spra
vedlivější svět.
T ih le dva na válku še
redně doplatili, každý
svým způsobem.

Jedině
třetí hrdina,
hrdina záporný, rozený
zabiječ a nenávbtník, se
dostal z války bez škráb
nutí.
Pro něho byla válka
přirozeným živlem. John
Suttell vstoupil do unibnistické armády, ačkoli
pocházel z Jihu, z T en nessee.
U něho hrála roli tříd
ní nenávist proti boha
tým majitelům plantáží,
kteří nad Suttelíy ohrno
vali nos jako nad "bílou
luzou” . A tu se dostává
me k jednomu z hlav
ních bodů Lentzovy kni

lé otroků.

pověsí] na věšák. Mezitím, co holič mne stříhal, po
zoroval jsem svůj klobouk v zrcadle. Holič hovořii:
“Nyní byste mohl mít všechna děvčata, kdybyste
chtěl. Všechny budou šilhat od pohledu na tu krásu.”
“ To je právě to, coí očekávám,” přikývl jsem, my
sle přitom na Fany.
K dyž skončil, vyzval jsem ho přívětivě: “ Odměnu
za obsluhu a tučné zpropitné. připiš na můj účet.”
Naše barrio je rozseto po příkrém úbočí. Pěšina
stoupá zostra. Místy v hlinité stráni jsou vydlabány
schody, místy steziěka se ztrácí. Z polovice cesty, ba
ještě o něco výše, mohl jsem vidět okénko své kor
můrky. Byla tam. Fany už na mne čekala. Rozeznal
jsem j i v okénku zcela bezpečně.
Zasmál jsem se hlasitě: “ První věc, co uvidí Fany,
bude můj klobouk. Smeknu a hluboce se ukloním a
ona zcela jistě řekne: Obdivuji váš nový klobouk,
caballero.”
Sáhl jsem po svém klobouku, lehoučkém jako p ír
ko, ale klobouk se nenalézal na mé hlavě. Krůpěje
potu vystoupily na mém čele. Obrátil jsem se, a seč
jsem byl spěchal jsem do neblahé holírny. Doběhl
jsem. tam celý udýchaný. Ukazuje na svoji prosto
vlasou hlavu, volal jsem: “Můj klobouk!”
, Všichni pohlédli na věšák. Visel tam. A le to ne
byla moje nová, jako karta nažehlená pokrývka hla
vy. Tam visel cizí, obnošený, slaměný klobouk.
*

X

.

*

H Ř Í Š N Á P O E S IE

K dyž Zoriada vstoupila, člověk uviděl nejdříve
břicho. Na zadničku si musil chvilku počkat. A le ona
za to nemohla. Všecky muiatky tak rostly.
Měla veliká chodidla, skákající a tančící zuřivě a
zběsile při kvílivýoh zvucích trubky. Měla široký,

P avol

Országh

Sloboda všetkým světa národom !
T o nech je zásadou, čo nevykýva
sa nikdy vášně víchrom z p ód zeme,
bo sadená je v skalnej hlbine,
a kým koreňami lapila sa srdc,
nuž úponkami, ako révy zvyčaj,
sa chytila hviezd a ich sa mocné drží!
T o nech je zásadou . . . nech pravidlom
je zlatopísmenným, je bodom prvým
dnu v starom zákonníku člověčenstva!
N a č výnimky zpod toho pravidla,
keď ako člověk ten je člpvek tento
a ako národ ten je národ tento,
bo kto by udřel bol tamtomu pečať
na čelo, že on zvláštny božstva list
a inší jeho než tohoto obsah;
kto právo by bol dodal tomuto, i

že směl by cestu zastat’ tamtoho
K masakru ve Fořtu
a beztrestné ho jímat’ v reťazi,
Pillow
přispěla přede
Stejné
dělení platilo
svliecťs něho rúcho, ducha z něho vybrat’,
vším propaganda a sku
pro ostentativní příčinu
tak jak úrástol pod slobody slncom;
občanské války - americ tečnost, žc se tu prou
kto h ýriť smie na účet druhých sl’z,
sobě sešli bývali sousedé
ké černochy. M nozí čer
kto
život vážit’ z riefey krvi iných!?
noši z jižních
plantáží z jednoho stáni, kteří se
nenáviděli nejen politic
nenáviděli své "osvobo
ky. ale osobně.
zené” bratry, kteří bojo
T a d y byla občanská vé. Z jižních plantáži se okolností a s přispěním
vali na straně Severu.
válka, povýšena na d ru  naučili slepé poslušnosti náhody jižní jízda ji d o 
Hroutící se hory po
hou.
k bílému pánovi, který byla bez valné námahy.
pisují
nevýznamnou a
Jakmile se jižní vojá
"Jižní” vojáci nemoh nejenom poroučel, ale
nic neřešící kampaň,
v
ci dostali do pevnosti,
li zapomenout Lincolno taky se o ně staral.
níž došlo ke strašné krva
V e Fořtu Pillow
jim stáli proti sobě Tennesvi, že dal černochům do
vé lázni právě díky těm
důstojníci po seané "jižn í’’ a "sever
ruky zbraně: "N ik d y ne sice bílí
to protikladům.
můžete vědět, co takový roučeli, ale jinak se o ně ní’’, kteří měli osobní
Jižní generál Forrest černoch s puškou udě nestarali. Jediný z dů účty a nenávisti.

byl slavný kavalerista. lá.” V tom s nimi však
který podnikal nájezdy souhlasili í "severní” důdaleko do severního úze stojnícL
mí. Konfederaci dochá
Černí příslušníci sever
hy.
zely zásoby, takže úče ní arm ády byli o málo
Sever a Jih nebyly ob
lem těchto nájezdů bylo víc než nádenici, odsou
lasti zeměpisné, ale so
spíš shánění proviantu zení kopat zákopy a či
ciální a hospodářské. V
než strategické
plány. stit latríny.
Vojenská
unionistioké armádě bo
V
ž
d
y
ť
v
této
době
už
byl
zběhlost
nebyla
ani pojovalo mnoho občanů z
jižních států, jako na výsledek války rozhod■ vinná ani žádoucí.
Černoší sami měli o
druhé straně nebyli v již nut ve prospěch Severu.
ní armádě jenom majite

SLOBODA NÁRODOM!

stojníků, idealista Seabu
ry, který se hlásil do čer
nošské jednotky jako za
nícený misionář, byl jak
předmětem
opovržení
svých kolegů, tak i před
mětem posměchu se stra-,
ny černých vojáků, pro
tože se nechoval jako

A přesto to byli čer
noši, kteří byli systema
ticky vražděni dávno po
té, kdy už složili zbraně.
Barva kůže tu znovu roz
hodovala
o
životě a
smrti.
Vítězný

jižní kapkán

Acox, jehož masakr strh
plantážník.
' ne k spoluúčasti na vraž
Fort Pillow byla pev dění, si nese v duši jizvu
novém
statutu nost, pokládaná za nedo na zbytek života.
V malé pevnosti na. svém
březích
Míssissipi byl. představy hrozně mlha- bytnou. A přece shodou (Pokračování na str. 8)

plochý nos a kypré rty, vylévající se ze břehů, je 
jichž laskáni pohlcovalo člověka až k smrti.
Chumáče vlnatých vlasů česala vzhůru. Podvazovala je červenou stuhou- Z jejích očí, zpod řas, jiskři
la ztřeštěná radost ze života a touha rasy po vyro v
nání.
Když Zoriada vstoupila, sklonila hlavu a mírně
nadnesla ramena, faadovité paže svinula na prsa a
tisknouc lokty na břicho, dotýkala se prsty nosu, ne
bo dlouhými pomalovanými nehty ťukala se do zu
bů, nebo bílými dlaněmi se tahala za bradu. Nechá
vajíc hlavu schýlenou, náhle zvedla oči, zasvítila je 
jich bělmem, potom , rovněž náhle sklopila své zra
ky, jakoby dvě hvězdy uhasiv. Hned nato pohlédla
vzhůru, jiskříc velikýma očima a bílými veselými
zuby rostoucími z modrých dásní.
Podobala se krásnému černému andělu..
“Tta by mohla liítat,” koktal užaslý Jardínek.
“S takovým nosem a takovými chodidly,” ušklíbl
se Joe.
“ Mmáá se j í dívat do očí aaa ne do nnosních dí
rek, ty kluku ppitomá. Oostatně, něco člověk musí
si oblíbit. Nnemůže stále chodit sám aaa sám.”
Jak krásně, čistě se dívala. Jako .ta golfa o níž
studenti romanticky si šeptali: Ona byla zaměstnána
v e vykřičeném domě, ale je jí duše zůstala čistá.
Představoval jsem si je jí světničku života obydlenou
kouzelnou pohádkovou dobrotou. Byl jsem uděšen. i
přitahován. Myslil jsem na ženy ze severu se zuby
pěkně vycíděnými. Připadaly mi jaksi kožené.
Pokrčil jsem rameny: Nikdo neví, kdy ryba pije
vodu.
Jarouškův hlas se ozýval naříkavě: “ T.tolik křivek,
zzákrutů a nebezpečných zzatáček má ta slečna aaa
já mám tak špatné brzdy.”
Joe mu radil: “ Měl bys zahýbat chvostem, jako

pes, na pozdrav.”
“ T ty špatně živený hhumore!”
Zoriada zpívala pěkným altem o neuspokojenosti
v lásce. Je mnoho krásných a laskavých lásek, které
.nedávají trvalého, uspokojení bílému člověku. Ale
kdyby nežil v tropech, -nikdy by se nedověděl, co je
vskutku láska. Člověk hledá, dosáhne co si umínil a
přinese to domů. Myslí, že je to láska, ale brzy zji
stí, že je to zvláštní, nový druh neporozumění, ne
návisti, jež otráví vzduch.
Joe zachytil Portuguésův pohled v barovém zrcad
le. Profesionálně se nahrbil nad černým číšniekým
motýlkem uvázaným pod svou bradou, Řekl: “ Seňoři,
■pijte a nečumte mi tady naprázdno. Co si dáme, můj
kapitáne? můj generále? můj presidente?” Utěrku
přehodil z pravého podpaždí pod levé.
“ A a ť tě vezme bubák. Vvíš, že mě bude hodně
zzajímat tvoje -příští myšlenka?
Nabízeli j í pití. Po několika číších se zvedla se
židle a kráčela nejistými kroky lokálem. Dopadla na
lavici. Šaty se jí uvedly v nepořádek. Ukázala větší
část svých .no-hou. Pohybovala jimi se strany na stra
nu a smála se bláznivě. A le ona nebyla docela opilá.
Říkala: “ Musím jít domů. Už musím jít.”
Jardínek jí nabídl doprovod. K dyž vycházeli na
ulici, řečnil: “ žživot je náhoda, slečno. Jjsme .na ten
zzázrak tak hrdí, jako bychom se o něj kkdovíjak zza_
sloužili.”
Zora-ida upřela na něho láskyplný, ale nechápavý
pohled. Řekla:' “Já neumím číst, ale oni mi píší.”
(Z knihy “ Tam Portugués nalévá svůj jed” , kte
rá vyšla péčí České kulturní rady v zahraničí v
edici Sklizeň svobodné tvorby jako 50. svazek.
Adresa: c/_ Dr. Antonín Kratochvil, Postfach 166,
8 Muenchen 22, Germany).
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Obchodujeme s přistěhovalci už 20 let
Tám at »

HeJb,

Netncii. Jugoslávců, Poláků, M aď arů, M al tézanů atd. jsou našimi stálými a spokojenými zákazníky. V elm i se těšíme,
že budeme moci posloužit i novým československým přistěhovalcům!

V waskh prodejnách dostanete všechny druhy nábytku, domácích elektrických spotřebičů, osvětlovačů, koberců atd. a to za nejnižší ceny a za
výhodných podmínek

Frisco Hom e F u rn ish e rs
264 K I N G S T R E E T , N E W T O W N

(S Y D N E Y )

T elefon: 57-3664, 57-7855. * U nás se domluvíte česky neb slovenský
P rodejh y též na: 672 K ing St., St. Peters * 1205 Canterbury Rd.,

S Y D N E Y

V ZÁUJME KONSOLIDACIE
(Pokračování se str. 3)

naposledy na Ú V K SS.
potřebu "jednoty” a " o - V štátnej správě bol náfenzívy” v ďalšej práci mestníkom
povereníka
strany, vraj " v záujme S N R pre pódohospodárkonsolidácie našich po- stvo, predsedom Z á p a 
merov vnútorných a zahraničných vzťahov’’.
Z a "v e l’mi závažnú”
označil 'otázku, aby smc
pre politiku, ktorú presadzujeme od nášho zjazdu v auguste m. r., zí
skali všetko obyvatel’ stvo. Id e o to, aby- sme

doslovenského Krajského
národného výboru, a od
započiatku
tohto roku
predsedom
slovenskej
vlády. Študoval na V y sokej škole ekonomickej
v Bratislavě a je odborníkorn v poPnohospodárstve.

a masovokomunikačných
prostriedkov na Sloven
sku.
A n d rej Sarvaš sa
stal riaditehom Sloven
ského
rozhlasu,
Jozef
strednými výbormii, kte Vrabec riaditď om S lo 
ré vraj "budem e musieť venskej télevízie, a Cti
v spolupráci s Byrom Ú V bor štítnický riaditePom
K S Č pre stranícku prá Slovenského filmu. N o 
čů v českých krajoch, v vým riaditePom cenzúry
spolupráci s Ú V K S Č S i ( S T Ú I ) je O ndřej Grieš.
jeho orgánmi vyriešiť” .
Tieto změny, oznáme
(Pravda, 5. m ája).
né bez bližšieho vysvetInž. Štefan Sádovský lenia, nepochybné súvisá narodil 13. X . 1928 v sia s tuhým kurzom no
obci Vlkas v okrese N o  vého vedenia komunisticvé Zám ky. O d r. 1948 kej strany proti hrom ad
prešiel viacerými funk- ným
zdel’ ovacím prociami v aparáte strany, striedkom.
FEI

Masakr...
(Pokračování

j

ŽENY
I na lehkou práci přijmea vedení knih obstará I me. Dobré mzdy a
j registr, daňový porad I podmínky. Angličtina
není nutná.
ce. I z neúplných dokla I
!
REX-BOX
dů. Telefon (kdykoli):
j Manufacturing Co. P/L
67-2792 (Sydney)
16-10 Fitzroy St., Mar[rickville. Tel. (Syd.):
I
.51-3817
ŠVADLENY
D AŇO VA PŘIZNANÍ

k šití dámských šatů a
kalhot. Stálé
místo.
Výdělky až ? 65 týdně.
Možnost spousty přes
časů. Dále přijmeme
ŽEHLÍŘKY

získali absolutnu váčšinu
P o d l’a Pravdy z 8. má
‘ tobotníckej triedy, r o l  ja ("Podm ienka stability
nictva,
inteligencie pre ekonomického rozvoja” )
našu ofenzívnu politiku” , vyměňovala
vláda S lo 
povedal Sádovský. Z d ó - venskej socialistickej re
razhii tiež, že komunistic publiky nových vedúcich
ká strana musí b y ť chá Slovenského
úřadu pre
paná ako strana marxi- tlač a informácie ( S Ú T I )
sticko-leninská, a že si
musí zachovat vedúce
postavenie. Přiznal, že sa
v jej lone vyskytujú "n e 
dorozuměn ia ’ medzi ú-

Punchbowl * 132 Burw ood Rd., Burwood

Stálé místo, vysoké
mzdy.
FINE FRENCH
FASHIONS,
Room 12, 2nd Floor,
617 Elizabeth Street,
Redíern (Sydney)
Tel.: 69-3908
[
|

!

I

Přijmeme
ŠVADLENY

a

ŽEHLÍŘKY

už zapracované.
[ Dále MLADÉ DÍVK Y
k zaučení v šití
dámských šatů. Dobré
mzdy a bonus, stálé
místo, výtečné prac,
j podmínky. Hlaste se:
| 13-15 Levey St., Chipj pendale (Sydney), 2.
I poschodí. Tel.: 69-3732

{»■■■■■■■■■■■■■■*
PŘEDPLATNÉ?
KOM PUTER
,(Pokračování se str. 4)

se, str. 7) mán - atmosféru, věro
komputerovom
progra
drama
Poručík Seabury ze se hodné postavy,
movaní a analityckých
verní armády zahyne ne tické
situace,
napětí,
systémoch.
jako voják, ale jako mi smysl pro detail a zna
D oh oda má ticž ustasionář nehrdinskou smrtí, lost válečného řemesla.
novenia, ktoré zdórazňunikoli se šavlí v ruce,
Nenese
žádné posel jú potřebu školenie bra
ale pomáhaje
ukrývat ství a neslouží ani jedné
tislavských
špecialistov
zraněné černochy.
ani druhé straně. Prostě na moderných zahraničA tak
jenom zabij eč ukazuje na marnost vál ných střediskách.
. Suttell vyšel z krize ne ky a potřebu soucitu a
P od í’a pána Dessaua
dotčen,' aby mohl začít porozumění mezi lidmi v bratisiavskom kompu
další vraždění jinde.
rozličných ras.
terovom
centre pracuje
Lentzova
kniha
má
I v tom se shoduje s už okolo dvesto česko
' všechno,
co
vyžaduje nejlepšími válečnými kni slovenských akademikov.
prvotřídní válečný ro hami.
jun
Peter Račkovský, N . Y .

Dopisy redakci:
SYDNEYŠTÍ PŘISTĚHOVALCI U V A Ž U J Í...

Velmi mne prekvapE způsob, jakým se pí. Vlčko
vá obořila na pisatele dopisu pražskému Zítřku (HD
č. 8 — “ Posrpnoví se brání” , p. r.). Nevím, kdo ji
k tomu oprávnE, aby prohlásEa, že jsou to “ příživ
níci, hochštapleři a lidé neinteligentní” . Myslím, že
v tzv. svobodném světě má každý právo na svůj ná
zor, smyšlení, ať j é " jakékoliv. Zde jde o vyložené
nactiutrhání a je to žalovatelné. Dále mne zajímají
její přesné ideologické důvody k odchodu, když sa
ma kritizuje důvody jin ý c h .,. Myslím, že se u ni
nejedná o nic jiného než důvody materialistické, jak
HOSPODYNI
je to u všech přistěhovalců, ať jsou to Češi nebo pří
slušníci jiných národů.-Ovšem je pravděpodobné, že
střed, let přijme rodina
i ona se může zařadit mezi ty, kteří podlehK posrpno
o 3 dospělých osobách
vé davové hysterii. Počítám se mezi ně .také, a vě
řím, že větší “hrdinové” jsou ti, kteří zůstali doma,
v moder, domě ve
protože kdo chce bojovat za právo a svobodu, má
Wahroonga.
Samost
možnosti jen na místě, kde se obojí potlačuje. Zde
pokoj s koupelnou, v y 
už může pracovat jen pro naplnění té své ledničky.
soká mzda. Reference a
Pí. V. pravděpodobně nepochopná, že do Austrálie
část. znalost angl. tře
neodešly jen celé rodiny, ale i mnozí, kteří nechali
doma své rodiče, sourozence, milé, příbuzné a.známé,
ba.
Volejte: 48-154Í
po kterých se jim stýská a bez nichž nemohou být.
(Sydney)
No a ti si to také rádi ideově zdůrazní, protože Idea
ífc fl-Z S E W i
s velkým I je teď velice v m ódě. ..
Martin Uzel, 22 let, Sydney
Přijmeme zkušenou
Z
hovorů
o
nových
přistěhovalcích
a zvláště o pi
HOSPODYNÍ
satelích dopisu pražskému Zítřku (HD. č. 6/69, p. r.)
pro 2 dospělé. K do
jsem zaslechl už několikrát názor, že aspoň v pří
cházení nebo s bytem.
pade některých mladých
musíme být trpěliví, že
Dobrá mzda. Bellevue
vezme čas, než pomine vliv prostředí, v němž dorů
Hill. Reference třeba.
stali. S tím však přece nelze vždy souhlasit.- Myslím,
Tel.: 36-6682 (Sydney)
že ve věcech zásadních bychom jim naopak měli dát
d B in iiu iiin n
od počátku najevo své stanovisko. Jejich názor jim
přitom brát nemusíme. Á ť si naše dosavadní cho
DÍVKU
vání kdokoli a jakkoli kritizuje, ať nám vytýká co
koli, faktem přece zůstane, že naprostou většinu nás
15 — 17 roků
dřívějších přistěhovalců tvoří uprchlíci před totalit
Přijmeme slušnou mla-l
ními režimy — před nacismem nebo komunismem.
dou dívku, která by]
Udrželi jsme si všeobecně dobré jméno jako národ
chtěla být střihačkou -1
ní skupina také tím, že jsme se jasně distancovali od
návrhářkou.
Žádná]
malých skupinek lidí, které přišly také z naší vla
předběžná
zkušenosti
sti, avšak pro něž se svoboda a demokracie staly ně
není třeba. Výtečná j
čím podružným nebo zbytečným. Tak jako bylo pro
možnost postupu . zai
politické uprchlíky zde v Sydney nutno distancovat
velmi dobrých podmí- ]
se od Čs. kroužku, který tvořili lidé blízcí komuni
nek. Hlaste se osobně v|
smu a čs. konsulátu, a později i od sportovního klu
SPRING FROCKS ] bu, jehož funkcionáři — někteří vědomě, někteří z
PTY. LTD.
! 'hlouposti.— byli ochotni zneužít sport k politické pro pagandě, tak se musíme včas a jasně distancovat od
6. poschodí,
i
zmíněných nových, kteří se sami vydávají za komu
2 Foveaux St., Surry] nisty a podobných, kteří obcházejí zdejší čs. konsuHills (blízko Centrální. I lát. Každý z nich by se měl rozhodnout... Okolno
ho nádraží)
Telefon:] sti mi nedovolují, abych byl v .našem životě aktivní,
211-5801 (Sydney) ] ale přece jsem chtěl říci, že bych se styděl, kdybych
neměl odpověď na otázku dětí, proč jsem vlastně
kdysi z domova utíkal.
V. Jaroš, K in gsg ro ve— Sydney
SWISS TRAINED
Velmi ma v HD zaujali názory ludí k dopisu štyWATCHMAKERS
roch sydneyských nových čs. uprchlíkov pražskému
K.
Eb ne r
Zítřku. Patřím tiež ku skupině ludí, ktorá sa chce
19 York St.,
vrátit’. Ne snáď žato, že by som sa mal v AustráluSydney
horšie ako doma. Ide mi o uspofcojenie vlastného
vchod do Wynyard Stn. svedomia. Vo Vašich novinách mladí ludia píšu, že
naproti pohyb, schodům) sa chcu vrátit’ domov, iba ak tam bude zaručená plná
Telefon 29-7543
sloboda. A le pýtám sa ich, jak sa chcú oni přičinit',
aby sme si tu slobodu naozaj vybojovali. Snáď tým,
že budú pracovat’ a budovat cudziu zem,, respektive
pís-ať články do novin? Neozývá sa im vo svědomí
Odebírají všichni vaši nič, keď čítajú o nových študentov, ktorí obětovali
čs. přátelé Hlas domova? životy za našu vec? Chtěli b y sa vrátit’, ale až bu(Pokr-ačpvání na straně 9)
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Dopisy redakci:
SYDNEYŠTÍ U V A Ž U J Í...

(Pokrač. se str. 8)

deme mít všětky. naše nádeje a plány' spáť za cenu
životov mladých ludí. Potom by sa vrátili áiko hrdinovia do už slobodnej vlasti. A právom by ich moh
li vyhnat’ spát’, pretože doma za to národ bojoval,
doma sa prelievala krv, a čo robíme pre tu vec my?
Móžite mi oponovat’, či pomóžem našej věci tím, že
sa vrátíme. Možno nie činrni, ale cítil by sórn sa du
ševně silnější,: pretože by som nestal stranou kdesi v
Auistrálii, ale bol by som medzi svojím. národom pomáhajúc ako by se, dalo. Je lahké emigrovat’, na to
netréba vela odvahy, ale obdivujem odvahu ludí,
ktorí tam zostali i napriek tomu, že věděli, že sa bu
du rhať horšie. P ří čítaní Vašich novin mám dojem,
že ludia, ktorí píšu v článkoch, ako sa tu majú doo
ře v tej slobodě, zabúdajú na utrpenie národa doma
a sú ochotni zostať hocikde, len. aby mdli od všetkého pokoj. Nakoniec by som im chcel povedať: až
budete niekdy čítat’ v novinách o nových obetiach
doma, nezabudnite sa zamysliet, čo ste obětovali za
našu slobodu Vy. Vela toho nebude.
*
Deter Luknár, Sydney

DOMOVA

PAMÁTCE DR. BEDŘICHA M I KLA
Zemřel náhle v Sydney 29. května na zákeřnou
srdeční chorobu ve věku 59 let. Odešel v něm jeden
z hej význačnějších činitelů čs-/ exilu v Austrálii,
'když zcela splnil úkol, který si předsevzal při odchoj du za hranice v r. 1948: pracovat pro ex il a tím-pro
vlast. Pro takové poslání měl dr. Mikl všechny před
poklady: nezištné vlastenectví, zásady Masarykovské
demokracie, nevšední inteligenci, .pracovní nadšení,
obětavost a ryzí charakter. V Sydney a v celé Austrá
lii se stal záhy hybnou silou krajanského" života. Bu
doval, organizoval, psal, mluvil. V Novém Jižním W a
lesu vytvořil jednu z nejaktivnějšíčh čs. organizací v
Austrálii, usiloval o sjednocení krajanského života
na 5. kontinentě, stál u kolébky .Sokola v Sydney,
který z velké části právě zásluhou dr,. Mikla patří
k nejsilnějším sokolským-jednotám v zahraničí. Své
veřejné činnosti obětoval dr. M ikl vše: čas, existenci
i to- nej vzácnější — zdraví. Není divu, že jeho srdce,
unavené mnoha zkouškami a zklamáními, k nimž
loňské srpnové události ve vlasti přidaly ránu nej
větší, nakonec podlehlo. Dr. M ikl padl jako voják v
bitvě, aniž se mohl dočkat jejiho vítězného , konce.
Památka a vděčnost dr. Miklovi jsou nepomíjející.
Josef Vaněk
Pohřeb žehem dr. B. Mákla se konal dne 2. června
v krematoriu v Rockwood, zádušní mši sloužil Dp.
M ika v kostele sv. Tomáše v Lewisham. Pohřbu se
zúčastnilo přes 300 osob.

-9ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
VE VIKTORII
konalo řádnou valnou hromadu dne 31. května v
Y M C A v Meibourne. Po. zahájení’ oznámE předseda
ctr. V,. Voříšek, že. došla zpráva o úmrtí předsedy -Čs.
národního sdružení v Sydney dr.. B. Mikla. Vzpom
něl pak zásluh zesnulého o čs. veřejný život v Austrá
lii a přítomní uctEi jeho památku povstáním, a dvě
ma minuty ticha. Zprávy jednotlivých funkcionářů
byly pak přijaty a odstupujícímu výboru bylo udě
leno absolutorium. Na další období valná hromada
zvolila za předsedu melbournského advokáta dr.
Aure.la Brežného, místopředsedu dr. V. Voříška, za
členy výboru: K. Bareše, I. Čapkovou, S. Čermáka,
A. Forestera, I. Gaše, F. Herze, F. Křivánka, J. Menc laA A. Nebeského,. L. Petříka, J. Picka, A. Rosenfelda, E. Svobodu, V. Ubla, J. Vaňka a J. Violu, za re
vizory L. Blažka a K. Čáchu. Na valné hromadě byia
pozoruhodná účast většího počtu nových přistěho
valců.

SDRUŽENÍ PRO SVOBODU
EVROPSKÝCH NÁRODŮ
( Assémbly for Freedom. of European Nations - A F E N )
bylo utvořeno v Melboume zástupci místních Čecho
slováků, Poláků, Rusů, Maďarů, Litevců, Lotyšů,
Estonců a Bulharů. Zatím jako pozorovatelé se je d 
nání účastní zástupci Ukrajinců. Shromáždění se bu
K čemu ty úvahy o problémech s novými lidmi?
de scházet nejméně čtyřikrát za rok. Jednou z prv
Žádné problémy nevidím, rozumíme si, zdá se1
, "ze
ních akcí bude uspořádání Týdne porobených náro
zapadají dobře. Znám jich už dost a hlavně jsme o
dů v Melboume. — Vedoucí AFEN zaslali v těchto
všem mluvili s dvěma novými stoprocentními kámo
ZEMŘEL EMIL KOROŠČENK O
dnech protest gen. sekretáři Spojených národů proti
ši
mladšími, ale férovými. Sedáváme u skleničky^
Dne 29. května zemřel v Sydney náhle na srdečni tomu, aby SN letos pořádaly oslavu Lenina.
č
pivo jim chutná, ale taky jen v rozumné míře, a po
hovor b všem možném, je pťo nás všechny primový. infarkt “ nejsilnější muž na světě” , populární Emil
Některé ty jejich Starosti jen dokáží člověka ,o dva Koroščenko ve věku 54 roků. Získal si mnoho slávy
jako zápasník už doma, byl populárním příslušníkem
cet let om ladit...
čs. armády na západě a byl neméně oblíbeným čle
■
F. Hofman., Sydney nem čs. kolonie v Sydney.
V minulých 2 týdnech přijal: od p. E. Pappa, East
Pod dojmem zpráv a informací ve vlasti o kra
Brighton
S 10 (vrácený d řív ě jš í. přisp.), od p. R.
VÝSTAVA G R AFIK Y V MELBOURN E
janském tisku v zahraničí jsem loňského roku bral
Seligmanna $ 4 a za učebnice 'angličtiny $ 3, celkem
První výstava grafických prací mladého Harry Je* $ 17. V téže.době bylo z fondu vyplaceno potřebným
poněkud skepticky Váš list do rukou. Po půlročním
odběru se Vám však musím omluvit, za své názory linka v Galerii 99 v Melboume měla velký úspěch. novým přistěhovalcům do Austrálie $ 36 a na poštovo krajnostech, špatné informovanosti a neserióznosti, : Návštěvníci ocenili především nevšední styl i prove- ném za učebnice $ 1.01.
o .tom všem, co jsem se domníval,, že publikujete. K ; dění Jelínkových prací. Hlavní pozornost se soustřePŘÁTELÉ HLEDAJÍ:
některému článku mám výhrady, je to zcela pocho i díla ha větší práce ( “Černý les” , “ Trosky hradu” aj.),
pitelné, tak ideální čtenář snad neexistuje, aby ne- ' které prokazují značnou vyspělost a jsou velkým pří
Ladislava Oravce (v Austr. od r. 1949), Marienu
konfrontoval svůj názor s přečteným článkem a ne slibem pro další vývoj mladého umělce.
O uspořádání výstavby má značnou zásluhu i ma zo Zvolena (jej matka pochádza z Nadlic) a Fran
měl někdy opačné mínění. Když však vezmu na zře
tel, v jakých .podmínkách Hlas vydáváte, nemohu jitel galerie Alois Švihla, který umožňuje mnoha mla tiška Popovského z Gottwaldova (hledá Libuše M o
jinak, nežli Vám pogratulovat a přát úspěšnou práci. dým umělcům prosadit se ve zdejším uměleckém svě tyčková).
-žhPro mnoho lidí jste jediným zdrojem informací, ke těkterým zaujímáte svůj vlastní postoj a názory, což
UNION THEATRE na Melbounnské universitě
zdejšímu'australskému tisku zcela chybí. Zvláště si
L E T O V I S K O
“ Š U M A V A ”
cením článků Ferdinanda Peroutky, jejich bohatost předvede ve dnech 10. až 14. června dva barevné
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
celovečerní
film
y
bývalého
čs.
olympionika
Ant.
Špomyšlenek a názorů dávaných nám čtenářům k za
srdečně zve všechny krajany na
myšleni. Osobně jsem velmi rád, že se znovu setká nara a to “ Čarodějná hora” a “ Zimní olympiáda v
ANTONÍNSKOU
vám s tímto novinářem, který byl pro mne ve vlasti Grenoble” . Začátek v 8 hodin večer. Oba film y bu
— díky knihovně mého táty — velkým symbolem .. . dou předvedeny v Union Theatre, University o f Syd
Milan Elbl, Sydney ney, v dnech 24., 25. a 28. června od 8 hodin večer.

Čs. pomocný fond

Hlase, napíšeme to krátce: štvaní proti vlasti, v ý 
mysly zpráv, které se tam nikdy nestaly, nesmysiy
a všelijaké vynášení se nezůstanou jednou bez odpla
ty. Počítej s tím! ■
.
Dva za mnoho jiných
(poštovní razítko Potíš Point)

LAC NO A ODBORNÉ
POKLÁDÁM

parkety, dlážky, mozaiky, linoleum, obloženie
stien z dřeva a z umělých hmot
OBNOVUJEM

■parkety, mozaiky, dlážky, brány, vchodové
dveře, barové pulty, zabradlia a dřevěné
obloženie
F R A N T . J U R IK
74 Gipps St., East Melbourne

Tel. 419-2601

Australská stipendia pro čs. vysokoškoláky
Federální ministr školství a věd Fraser oznámil,
■že australská vláda nabízí zvláštní stipendia pro čs.
studenty, kteří opustili Československo po srpnovýen
událostech minulého roku a začali začátkem roku
1969 studovat na australských vysokých školách ne
bo technických učilištích. Zájemci o stipendia si ma
j í okamžitě zažádat na adresu Department of Education v hlavních městech jednotlivých australských
států. Ministr zahraničních věcí Freeth dodatečně
oznámil, žé českoslovenští vysokoškoláci, kteří jsou
toho času v Anglii, budou vyzváni k pokračování
svých studií na australských universitách a jiných,
učilištích, kde jim bude uděleno státní stipendium.
Malý oznamovatel
HOSPODYNI
! starší pro domácnost zai rněstn. manželů a 81etého
dítěte hledáme. Včetně

Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 N ep ean H ighw ay, M O O R A B B I N , Víc., 3189

E D E N PARK ESTATE — W H I T T L E S E A

v blízké .budoucnosti satelitní město Meibourne
VELK É P A R C E L Y 'O ROZMĚRU 165’ x 528'
CENA $ 1.780 až # 2.200 (maximum)
Vyčištěné travnaté pastviny. Přívod ělektr. proudu na náklad prodávají
cího. $ 350. deposit, splátky $8 týdně, úrok 6£%, spiatno za 4 roky.
Parcely najdete takto: Z. Prestonu jeď te po Plenty Rd. do Whittlesea,
potom pokračujte | míle .po Wallan Rd., odbočte vlevo na Glenbumie Rd.
a jeď te po ní 1£, mEe. EDEN P A R K je na levé straně.
Volejte, majiteli: 663-3706 nebo nechte zprávu na č. 63-4291, 870-1874.

: by tu tla t-. $ 27 týdně. Vo
lejte
(Melb.)
419-1606.
Mluvíme slovenský.
POMOC. V DOMAC.
hledáme. 5 dní v týdnu
od 8 do 11 dop. Plat $ 12
týdně. Event. delší doba
placena zvlášť. Je třeba,
aby nebydlela daleko. 330
Orong Rd., Ca-ulfield, Vic.,
tel. 52-2574.
POMOC. V DOMAC.
v EMernwicku hledáme.
Doba dle dohody. Dobré
podmínky. Volejte (česky
- Meibourne) 53-4765.
KTERÝ FILATELISTA
by navázal vzájemnou, vý
měnu známek, FDC a ba
revných pohlednic? Zna
lost cizích řečí: německy,
anglicky, ruský, polský.
Ant. Jiskra, Bílá 4, Ostrá_
va 2, Czechoslovakia.

TANEČNÍ ZÁBAVU

která se koná v neděli dne 15. června 1969
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo

—

pití

K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
H rají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Potřebujete peníze?
C H C E T E IN V E S T O V A T ?

Ve všech finančních otázkách Vám odborně poradí

J. Kadaně
F. A. I. S. B., Finance Broker
4. W ilkinson St., East Burwood, Vic., 3151

Proč odkládat na-později?
Volejte dnes o důvěrný rozhovor tel. 232-5574.

Moderní prachové přikrývky
D R E A M D O W N

Peřiny, polštáře, přehozy, ložní
materiál všeho druhu výhodně dodá

RUMEL CO."
,V■■ 560 LONSDALE ST./ifci
MELBOURNE
Telefon 67-2666 a 67-1887
Brishane: 85-2738
Sydney: 759-8463

HLAS

- 10-

DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ

9. 6. 1969

- - Ve zkratce - -

— Na X X II. ročníku turnaje fotbalových dorostenců
U E FA ve V. Německu, který je každoročně jakýmsi
neoficiálním mistrovstvím Evropy mladých fotbalo
vých nadějí, nepodařilo se Čechoslovákům obhájit
loňské prvenství z Francie. Prohráli nejen s Angín
1 : 3, ale i s východoněmeckými dorostenci a tak (po
Karel
Janovský
závěrečném vítězství nad Maltou 7 : 0) byli vyřazeni
ze soutěže už v kvalifikační skupině. O vítězi turnaje
T ro fe j "V ítězů pohárů’’ do Bratislavy
U EFA rozhodl letos los, neboť finále mezi doroste
neckými reprezentanty V. Německa a Bulharska
skončilo v Lipsku i po prodloužení nerozhodně 1 : 1.
Těmi šťastnějšími byli Bulhaři.
Když ve středu 21. května krátce před desátou hodinou večerní skončilo na stadiónu sv. Jakuba
— Finále letošniho ročníku Středoevropského poháru
Ve švýcarské Basileji finálové střetnutí druhé nej populárnější evropské fotbalové soutěže klubových
v kopané bude zcela čs. záležitosti. Po fotbalistech
celků Slovan Bratislava — C F Barcelona, prom ěnila se hrací plocha v několika minutách v úplný
Interu Bratislavy, kteří vyřadili Vasas Budapešť (d o 
československý karneval. 1.500 československý-h fanoušků a stovky krajanů a exulantů ze Švýcar
ma hráli 2 : 2, v Budapešti zvítězili 1 : 0 ) , probojo
valo se do závěrečného utkání této kdysi slavné sou
ska i z N S R spolu s fotbalisty Bratislavy tancovalř -a zpívali z radosti nad vítězstvím. Fotbalisté
těže i mužstvo Teplic. P o remise 1 :' 1 v Sarajevu s
Slovanu Bratislavy porazili ve finále soutěže "držitelů trofejí” favorisovaný tým C F Barcelony 3 : 2,
místním Železničářem zvítězilo doma 2 : 1 .
po poločasu 3 :1 , a stali se jako prvý čs. tým vítězem jedné z hlavních fotbalových soutěží Evropy:
— Málokdo ví, že nedávno v Římě zesnulý pražský
V utkání, které mělo dobrou úroveň a sledovalo Hřívňáka a střele levého křídla Jána čapkoviče vedli arcibiskup kardinál dr.-Josef Beran byl čestným čle
ho v Basileji 22.000 diváků (a milióny televizních zá do poločasu 3 i 1. Každý na stadiónu očekával, že nem pražské Slavie a velkým příznivcem čs. sportu.
jemců v celé Evropě a dokonce i v A frice), zvítězili Slovan bude chtít udržet po změně stran už výsle
hráči Slovanu Bratislavy zaslouženě, i když i CF dek. N e však tak bratislavští. T i útočili a útočili, neBarcelona produkovala moderní kopanou. Zaslouže. taktisovali, nebetonovali. M ěli však už 6 minut po
ně snad hlavně proto, že hráli po celé střetnutí útoč znovuzahájení hry v 2 . poločase smůlu, když dosta
ný fotbal, ze'kterého neslevili ani když vedli po 45 li z kopačky levého křídelmího útočníka Rexacha
Fotbalové drama v 1 . čs. lize vrcholí. Zatímco už
minutách už 3 :1. Pravda, po změně stran si v íc hle přímo z rohového kopu gól (brankář Bratislavy Ven.
těžko
někdo připraví trnavské fotbalisty od druhého
cel
špatně
stál).
Ani
to
však
Bratislavu
nezlomilo.
děli obrany, ale zůstali i nadále u útočné kopané,
která měla tempo a dramatičnost. Lepší závěrečné Držela se svým velkým soupeřem otevřenou hru až titulu mistra republiky (ze zbývajících 4 mistrov
do konce zápasu a každý musel přiznat, že zvítězila ských utkání jim chybí pouhé 2 body), je stále ještě
střetnuti si fanoušci nemohli přát.
naprosto, zaslouženě. A tak řada expertů se shodla v osud 7 mužstev nejistý. Mezi aspiranty na sestup
Finále Slovanu Bratislavy s CF Barcelonou byle
názoru, že takový útočný fotbal už na mezinárodní jsou nejen pražské oddíly Dukla a Slavia, ale i 3
neobvyklé i ; pokud se týče průběhu. V žd y ť už ve
slovenské týmy: Lokomotiva Košice, Žilina a B. B y
scéně nebyl dlouho předveden.
49. vteřině, tedy při prvém útoku, m ise! lo vit Sa
strica, Rozdíl mezi osmým a čtrnáctým v tabulce
dními míč ze své sítě, Bratislava vedla 1 : 0. span& ě
jsou jen 3 body.
se však brzy potom zformovali a přesně o čtvrt ho
21. kolo: Slavia — VSS Košice 1 : 0, Trnava —
dinky později středním útočníkem Zalduou vyrovnali
ma 1:1. Kdo z koho byla devisa dalšiho průběhu
Čtyři dny po největším triumfu ěs. klubové ko Ostrava 2 : 1, Lokomotiva Košice — Trenčín- 1 :0,
zápasu. Přesnější mušku měli bratislavští hráči (Bar pané v Basileji klesla nálada příznivců čs. kopané Slovan Bratislava — Sparta Praha 2 : 0, Banská B y
celona spálila dvě velké šance) a po sólu obránce znovu na bod mrazu: čs. fotbalové národní mužstvo strica — Žilina 2 :: 1, Dukla Praha — Inter Bratisla
před vyprodaným hledištňm (80.000 diváků) buda- va 1 :1 a Pardubice — Teplice 3 : 2.
22. kolo: Trenčín — Trnava 1 : 2, Teplice — Sla
peštského. Xép-stadionu prohrálo s M aďary 0 :2 a
zžzafSo tak oba velm i cenné body. Pravda, málokdo via Praha 0: 1, Sparta Praha — Lokomotiva Košice
M ILAN VÍTĚZÍ V PMEZ
čekal, že b y Čechoslováci dokázali opakovat svůj 4 : 0, Inter Bratislava — B. Bystrica 5:1, Žilina —
Přes 200 miliónů příznivců kopané v Evropě, v ■triumf z r. 1956, kdy v Budapešti porazili Puška- Slovan Bratislava 3 : 1, VSS Košice — Dukla 4 : 3 a
Argentině, v Čile a v Mexiku vidělo 28. května zá šovu jedenáctku 4 : 2 , ale přece mnozí doufali ale Ostrava — Pardubice 0:3.

Slovan Bratislava - CF Barcelona 3:2

::

Fotbalová liga

::

Maďarsko - ČSR 2:0

sluhou přímého přenosu televize z Madridu finálo
vé utkání 14. ročníku Poháru mistrů evropských zer
mí v kopané A C Milan — Ajax Amsterodam, jehož
vítězi se stali podruhé ve svých klubových dějinách
fotbalisté, AC Milana. Porazili přemožitele traavj
ských fotbalistů, A ja x Amsterodam 4 :1, a mám do
jem, že kdyby Italové bývali hráli po celé střetnutí
naplno, mohl být výsledek ještě přesvědčivější. Hrá
či A jaxu Amsterodam se zdají být dobrými fotba-lovými řemeslníky, zatím co mužstvo AC Milana má
ve svých řadách fotbalové umělce. A v tom je roz
díl, v tom vidím přednost milánských fotbalistů, kte
ří jsou vynikajícími techniky, mají smysl pro sou
hru a navíc v jejich hře je jakési lišáctví, nevypočt
íavost — soupeř je z jejich koncepce hry někdy bez
radný.
V 1. poločase, kdy ještě A ja x jakžtakž udržel s AC
Milanem tempo, nechali Italové loňského holandské
ho, přeborníka útoěit, “ dovolili mu” však jen to, aby
íňohl střílet rohové, kopy, nic víc, neboť obrana M i.
lána1 byla neprodyšná. Holanďané se za celých 90
minut nezmohli na vážné ohrožení branky Italů a
jediný gól- dali v 61. minutě za stavu 2 : 0 pro Milán
z penalty, kterou proměnil Jugoslávec Vasovič. N e j
lepším mužem italského týmu byl levý křídelní útoč,ník 231etý Piero Pra ti, autor 3 branek, (čtvrtou dal
Sormani) a dirigent celého mužstva Rivera. V ceiku však utkání AC Milana s Ajaxem se nevyrovnalo
střetnutí Bratislavy s Barcelonou v Basileji: chyběla
, skutečně útočná kopaná, a pak býl až příliš velký
výkonnostní rozdíl mezi týmy. Na Bernabeu stadió
n u v Madridu bylo 80.000 diváků, z nichž téměř po
lovina Italů a Holanďanů, kteří přijeli letadly, zvlášt: nimi vlaky a autobusy.

ZLOBÍ V Á S OČI?
Bolí Vá» hlava? ,
Noste brýle od O P T Á !

OPTO
rCapitol H ouse, 113 Swanaton St.
M E L B O U R N E , (vedle kina C apitol)

8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

spoň. v jediný bod, který by mohl hrát nakonec dů
ležitou roli v boji o získání letenek na světové m i
strovství. r. 1970 v Mexiku.
Zdá se, že už nástup dal ráz celému střetnutí. Ma
ď aři v e snaze zastrašit soupeře se uchylovali hned
od začátku k hrubým faulům, které jim rumunský
sudí Beffltu dlouho nepískal. Už v 6 . minutě utkání
musel, pro zranění odstoupit standartní čs. pravý
ebránce Dobiáš (hrál pak za něj náhradník Pivarn ík ), M aďaři dali 6 minut na to po chybě čs. zadáků svou levou spojkou A. Dunaiem vedoucí branku,
a od té chvíle zajišťovali v prvé řadě svou obranu.
A i když snad i později měli několik brankových
příležitosti, mělo vcelku čs. národní mužstvo více
ze hry, hlavně v druhém poločase, kdy nervózní
M aďaři někdy i o 6 - 8 lidech bránili. Závěr zá
pasu vyústil v bombardování maďarské svatyně, ne
přesnost v zakončování akcí a pak i velké štěstí M a
ďarů zabránily vyrovnávací brance. V poslední mi
nutě, kdy čs, tým soupeře v jeho trestném území do
slova svíral, dostal se “ hokejovým brejkem” znovu
•po chybě čs. obránců před golmana V en da střed
ní útočník maďarského týmu Albert a (sedm vteřin
před závěrem) vsítil druhou branku. A tak lze říci,
že vyhrálo mužstvo, které mělo lepší mušku, ovšem
v poli byli Čechoslováci lepší. Porážkou v Budapešti
není však ještě nic ztraceno, M aďaři budou muset
14. září hrát v ČSR odvetu a pak také je důležité,
jak obstojí v Dublinu a Kodani. Zatím z těchto sou
peřů byli úspěšnější dánští fotbalisté, kteří vyhráli.
27. května v Kodani nad Irskou republikou zaslou
ženě 2 : 0 .
Tabulka: 1. ČSR 6 bodů (ze 4 zápasů), score 6:3;
2. Maďarsko 2 body (prvý zápas), 2: 0; 3. Dánsko
2 body (3 zápasy), 2: 4 ; 4. Irsko b. b. (2 zápasy),
score 1:4.

Tabulka po 22. kole: 1. Trnava 35 bodů, score
43 :15; 2. Slovan Bratislava 28 b.; 3. Sparta Praha
25 b.; 4. Inter Bratislava, 5. VSS Košice (po 23 b.);
6 . Trenčín, 7. Ostrava (po 22 b.); 8 . Pardubice 20 b.;
9. Lok. Košice 19 b.; 10. Dukla Praha, 11. Teplice,
12. Slavia, 13. Žilina (po 18 b.); 14. B. Bystrica 17
bodů, score 31 : 33.
ČS. TENISTÉ PROTESTUJÍ
Když čs. tenisté porazili v 1. kole letošního roč
níku evropského pásma (skupiny A ) Davisova pohá
ru v Kodani Dánsko 3 : 2, slíbili jim funkcionáři te
nisové. sekce, že po vítězství nad Monakem v Monte
Carlu budou -moci — na rozdíl od družstva Polska a
M aďarska. — nastoupit i proti tenistům J. Afriky.
Ve chvíli však, kdy právě Čechoslováci dohrávali
střetnutí v Monte Carlu (zvítězili -podle očekávání
5 : 0), dostali z Prahy připiš, že v důsledku rasové
diskriminace v J. A frice nesmí čs. družstvo proti
jihoafrickým tenistům v semifinále evropské zóny
nastoupit, neboť ÚV ČSTV změnil rozhodnútí teni
sové sekce. Jan Kodeš, Jan Kukal, Vladimír Zed
ník i nehrající kapitán čs. týmu Antonín Bolardt po
slali však úřadujícímu předsedovi Ú V Č S TV dr. Ri
chardu Nejezchlebovi do Prahy protest, ve kterém
jasně říkají, že je to právě jihoafrická tenisová fe 
derace, která neuznává rasovou diskriminaci a uínožňuje černým obyvatelům země nejen, navštěvo
vat tenisová sportoviště v roli diváků, ale být i
■aktivními členy -klubů. A proto toto kvarteto může
jen litovat, že nesmí se střetnout š jihoafrickým i
tenisty, proti kterým by mělo šanci na úspěch a
dostat se do finále evropské zóny Davis Cupu. Teni
soví funkcionáři- se pak obrátili i na některé vládni
činitele, ale bezúspěšně. Vše v současné chvíli v y 
padá na to, že čs. tenisové družstvo (které je ve
■výborné form ě) nebude moci proti J. A frice hrát.

PLÁ N IČ K A 65 LET
Dne 2 . června se v dob
rém zdraví dožil v Praze
65. narozenin bývalý slav
ný brankář pražské Sla
vie František Pláničká,
jehož jméno je bezpochy
by úzce spjato s předvá
lečnými úspěchy “ červenobílíeh” i čs. národního
mužstva, za které hrál 74krát. Jeho příkladná živo
tospráva (nekouří a ne
p ije ) mů pomohla udržet
přes třicet let svěžest a dík

dobrému tělesnému fondu
a pravidelnému tréninku
zachytá si Plániěka ještě
dnes velmi často ve všech
■koutech republiky za X I.
bývalých slávistických in
ternacionálů. I dnes po
letech není snad mezi
fotbalovými fanoušky tři
cátých let v celém světě
člověka, který by si na
výkony
tohoto našeho
brankáře nepamatoval.

HLAS

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční k> «n
Adresa: Hlas domova,
8 . Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ

PŘEDPLATNÉ:

(Austr.) S S-> jedt «U vvýtisk 2 0 c.
PŘED PLATNÉ DO ZA M O Ř Í: lodi za přibližní, toto*
předplatné, tj. austr. nebo N Z $ 5.:, ' £ stg. 2/10/-,
US $ 6 .- nebo ekvivalent v jiné měiiě. — Výši letec
kého příplatku do různých zemi sdělíme na pdftáéeí
obratem.

