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Mezinárodní konference komunistických stran v Moskvě

Bitý nebitého nese
Moskevská konference komunistických stran nás musí především' zajímat
proto, že tu poprvé- vystoupil na širším poli nový vedoucí Komunistické
strany Československa dr. Gustav Husák. Můžeme jenom říci, že ani dr.
Etud Hácha nebyl donucen k tak ponižujícímu vystoupení, k jakému se pro
půjčil bývalý "buržoazní nacionalista’’ Husák. Háchovi hrozil H hler invazí.
Husák uznal zá1vhodné invazi omlouvat a'schvalovat. Jeho závěrečné pro
hlášení5 kě konferenci komunistických stran jde pravděpodobně dál, než.
vyžadovali sovětští, imperialisté. Husák velebil moskevskou koriferenci jako
"velké vítězství jednoty komunistických5stran” ; A ni 'Brežněv snad nemůže
• býť natolik mdlý na duchu, aby tomu věřil. Je-li dům prolezlý štěnicemi,
je zbytečné polepit stěny nofvým papírem. Což přesně moskevská konference
udělala.

Fakta jsou nakonec
fakta'. Db Moskvy se
sjeli představitelé 75 ko
munistických stran na
vyzvání
moskevských
bolševiků.
Mnozí jeli neradi nebo
z donucení. Konference
měla za účel představit
celému světu jednotu ko
munistického hnutí. Byl
to riskantní podnik, pů
vodně plánovaný Chruščovem.
Ghruščoy pominul . a
Brežněv a Kosygin jsou
nyní u vesla. Jejich pre
stiž (a možná jejich po
litická kariéra) závisí na
úspěchu této konference.
Na papíře nevypadá
moskevská
konference
špatně. Sovětské prbhlášení, které odepřela podepsat jenom jedna ko
munistická strana (zatím
nejmenovaná, ale patrně
jedna z malých stran),
neříká nic světoborné
ho.
Několik jiných stran
vyslovilo námitky proti
části sovětské rezoluce.
Takže by še zdálo, že
moskevská
konference
znovu zaručila j ednotu v

komunistickém5táboře.
Suchá čísla však uka
zují jiný obraz. Zatímco
Moskva stálé kontroluje
39 stran, je známo, že
3 komunistických stran
je vysloveně pro čínskou
verzi komunismu, a dal
ších třicet stran je bez
nadějně rozpoltěno. Ostatních 14 stran patří
do "neutralistického” tá
bora.

Opozici proti moskev
ské rezoluci představova
ly jak západoevropské
tak východoevropské stá
ty. Italská komunistická
strana byla proti, proto
že příliš těsné spojení s
Moskvou by ohrozilo je
jí volební vyhlídky. V ý 
chodoevropská opozice
spočívala především na
(nepřítomné) Jugoslávii:
a Rumunsku. Husákovo

Československo přiroze
ně vypadlo z této "M alé
dohody” .
Moskevskému vedení
komunistických stran šlo
především o dvě věci.
Tato konference měla
zavrhnout Rudou Čínu a
ospravedlnit
sovětskou
invazi Československa.
V obou bodech mo
skevské shromáždění sel
halo. Konečná rezoluce
je natolik rozředěna, že
je těžko ji interpretovat
jako odsouzení čínského
komunismu nebo jako
souhlas se sovětskou in
vazí Československa.
Brežněvovu
carskou
teorií o "omezené suve
renitě socialistických stá
tů’’ zamítly hlavně zá(Pokračování ná straně.2)

Málo záviděníhodná pozice generálního tajemníka KSČ

P o t íž e " ž e le z n é h o G u s t á v a "
Stranické a státní vedení Klementa Gottwalda a Antonína Novotného se
vyznáčovalo naprostou závislostí Československa na Moskvě. Z toho prame
nila krutost jak vůči řadovým občanům, tak zejména i vůči "nepřátelům” v
lůně rodné strany. Zásluhou Dubčekova intermezza se dokončila politická
rehabilitace soudně již očištěných obětí stranických perzekucí a vážně se za
hájila soudní a částečně i politická rehabilitace nekomunistických "zločinců”,
buď ještě zaživa nebo už jen "in memoriam” .

Jinak Dubček stranu a
stát mezi lednem a srp
nem 1968 vlastně nevedl,
nýbrž byl poháněn růz
nými proudy v rozklížené KSČ na straně jedné
a mohutným veřejným
míněním na straně dru
hé.
Tento stav Kremlu po
chopitelně nevyhovoval

Brefžněvovo obvinění, že Rudá Čína strojí
válku proti Sovětskému -svazu není přesvědčivé.
V 5přítomnosti alespoň nemají Číňané prostřed*
ky, jimiž by mohli ohrozit sovětskou [vojenskou
moc. Rozsáhlá sovětská síť leteckých základen
na Sibiři (Harrison Saiisbury v New York T i
mes odhaduje, že sověti mají ve zbrani jedén
a půl miliónu mužů východně od Irkutska) dá
vá Sovětskému svazu jasnou převahu jak ye
zbroji tak v mobilitě. A ve "vlastenecké válce’’
s Čínou by nebylo problémů morálky, jimž
musila čelit část sovětských oddílů při okupaci
Československa. Je tu jenom jedno časové ome
zení. Až Čína bude mít nukleární zbraně proti
Moskvě a srdci Ruska, postavení budě jiné.
Mezitím si sověty mohou dovolit odpočívat na
bajonetech a na státu quo. Blížící se konec doby
tohoto nepřirozeného čekání však může sověty
zlákat k preventivní [válce.
The Economist, 14. 6. 1969

VŮLE LIDU
Mezi řadou dopisů, kterými reagovali čtenáři na
názory několika přistěhovalců, uveřejněné v minu
lém čísle HD, došel i zajímavý delší dopis čtenáře,
který je v Austrálii krátkou dobu. Ve svém psaní
argumentuje převážně otázkami-, které lze shrnout
asi- takto: Jak lze vysvětlit, že by mnoho z kritizova
ných jednáni čs. komunistického režimu nebylo dělá
no s vědomím většiny národa? N fb y io .dost příle
žitosti i v dobách tuhého režimu, aby lidémějak v y 
jádřili svou eventuelní nespokojenost, svou skuteč
nou vůli? Nemusí se i v západních demokraciích
menšina podřídit většině?..
K odpovědi, k vysvěťI^'-Ťcwdílů-5'isyst«nůí5by b y 
lo ovšem třeba, obsáhlé studie. Pokusím se však od
povědět pisateli na dané otázky o minulosti aspoň
příkladem z přítomnosti.
Asi před dvěma týdny — přesněji: 5. Června —
uveřejnilo Rudé právo v prominentní úpravě pro
hlášení skupiny členů KSČ z Dolu President Gott
wald v Horní Suché u Ostravy, k iiěmuž připojili
podpisy i jednotlivci z několika okolních závodů. Je
v něm vysloven požadavek, aby -vedeni strany v
Praze odvolalo prohlášení předsednictva ústředního
výboru KSČ, vydané v noci na 21. srpna loňského
roku. V tehdejším prohlášení stálo,, že okupace ze
mě se děje bez vědomi presidenta, vlády a ústřední
ho výboru KSČ. Skupina komunistů z H om l Suché
žádá dále, aby vedení strany zaujalo “ správný, in
ternacionální a marxistický postoj” .
Je málo pochyb o tom, že dopis1Rudému právu ne
byl zaslán na naléhavý popud většiny členů KSČ
v Horní Suché, o ostatních zaměstnancích závodu
ani nemluvě. Snad jej vymyslel horlivý jednotlivec,
snad došel “ spolehlivému” funkcionáři pokyn sho
ra Několik dalších jednotlivců připojilo ať už ochot
ně nebo z donucení své podpisy. Rudé právo s uveřejněným dopisem vzbudilo pravděpodobně v zá
vodě pobouření většiny osazenstva a možná, že se i
■našel člen strany (nečlen by byl příliš zranitelný),
který sepsal protest, na který se podepsaio daleko
víc zaměstnanců téhož podniku. Ten ovšem ani Ru
dé právo ani ostatní (předem cenzurované) noviny
neotiskly.
Několik dní potom naznačil směr další . akce ve
doucí Kontrolní a revisní komise ústředního výbo
ru KSČ Miloš Kapek, který opakoval podrobněji,
co stálo v dopise z Horní Suché a současně postrašil,
že ve všech okresích začínají působit jeho zvláštní
prověrkové komise.

a po delším manévrová ně, které vlastně zavinily
ní se mu podařilo vystři-, okupaci a dnešní dezo
dat
"nespolehlivého” látní poměry.
Dubčeka dr. Gustávem
Husákem, kterého polský -> S tím souvisí pak H u 
tisk při příležitosti jeho sákem prováděná, napro
jednodenní návštěvy ve sto neospravedlnitelná a
Varšavě 24. května na zřejmě na něm vynucená
zval "železným Gustá "rehabilitace’’ těch ko
vem” .
munistických
předáků,
I celkem povrchní roz kteří před invazí a po ní
bor politické a hospodář kolaborovali s okupanty
ské situace v Českoslo a z nichž někteří jsou je
Co bude dál, je jen dohad, ale dohad podložený
vensku však ukazuje, že ho úhlavními nepřáteli. ' komunistickou praxí minulých let. V dalších závo
Ustavující sjezd Svazů českých spisovatelů, který
dech a organizacích se najdou horliví komunisté,
se konal po několika Odkladech dne 10. června5
, dal přes tuto pověst "želez
Podle této protismysl
příležitost spisovatelům historických zemí k důkazu,. ného” , tedy cílevědomé né a nemorální "teorie” kteří-pochopí přání soudruha Kapka nebo kteří splní
přímý -přikaž nadřízených funkcionářů strany a ob
že' stoji za prohlášením^Koordinačního výboru tvůr ho, tvrdého a bezohled
čích svazů (viz str. 4). Účastníci sjezdu se- odmítli ného politika dr. Husák nevznikl kritický postoj starají podobná prohlášení ve svém okolí.- Usměr
podrobit důrazným pokynům vedoucích komunistů a
čs. veřejnosti vůči komu něné noviny ochotně poskytnou misto a dle potřeby
zakřiknou jen málo zastřenou hrozbou ty, kteří by
je ve skutečnosti ve vel
zvolili si vedení svazu dle vlastního výběhu.
nistickému režimu a nad se nějak pokoušeli našit akci “ pravověmých” komu
Přítomných 262 delegátů zvolilo za předsedu 258 mi obtížné a málo závi- vládě Moskvy jako při nistů. (V iz reakci Rudého práva z 13. 6. na schůzi
hlasy Jaroslava Seiferta, i když je v “černé knize” děníhodné pozici.
rozený následek dvaceti “ pravicových odborářů” z Železáren K . G. v Ostra
ÚV KSČ pro svůj loňský podpis na manifestu 2.000
Záikladním nedostat
vě.) Závislost všech lidí na straně se dá konečně
letého zločrneckého řádě všelijak zdůraznit — v zaměstnání i v soukromém
slov. Ještě překvapivější je počet hlasů, které dostál
kem jeho nynější politic
autor textu tohoto manifestu Ludvík Vaculík
hla
ní ve státě, jeho hospo životě..
sovalo pro něho 242 delegátů. Mezi dalšími členy ké "realistické filosofie” dářského vykořisťování
Uveřejňovaná prohlášení z různých koutů repub
výboru jsou 1 jmi “rebclanti”, např. bývalý redaktor je, že je vybudována na
liky vytvoří tak u čtenářů novin dojem o “vůli ná
a
ničení,
a
tím,
že
i
po
Listů Milan Jungmann, bývalý předseda Svazu čs., nehorázných lžích, totiž
roda” , nebo aspoň “ vůli pracujícího lidu” . Této “ vů
5. lednu 1968 pokračo li” se ústřední výbor nakonec podrobí, čímž splní
spisovatelů Eduard Goldstuecker (který se prý vrátí
na Karlovu universitu), Milan Kunderá, Ivan Klí na premise, že v období valy a stále se stupňova náhodou i- přání Moskvy, .
od ledna 1968 do invaze
ma, Jiří Hanzelka, Jan Procházka aj.
ly cizí zásahy do vnitř
(Pota-aěov^h| n^-straněs?)
V týchž dnech se konal sjezd Svazu českých no byla republika více mé ních poměrů spojené s
vinářů, který už byl opatrnější ve výběru svých re ně v rukou "antisociali- hrubými a ponižujícími
Published by F. Váfta,
ý
^
prezentantů. Předsedou je podle očekávání “umírně stickýdh, protisóvětských
8. Moorhouse S t, Rldfamond, Víc., 3121.
urážkami
Čechů
a
Slováný” Vlád. Kašpar, ale mezi funkcionáři chybějí mno a opórtunistických sil’ •
Printers: “ Unifieation” Pty. U S .
zí “rebelové” (např. Jiří Lederer, Jiří Ruml aj.).
497 Colltos St., Melbourne, Vie.
na
str.
2)
ve společnosti a ve straK oběma sjezdům se ještě vrátíme.

Spisovatelé se nepodrobili
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Bitý nebitého nese
(Pokračování

se str. 1)

padni komunistické stra
ny, protože se obávaly,
že tato zásada by zname
nala neúnosnou závislost
na SSSR.
I Moskva sama může
nyní těžko předstírat, že
stará zásada, která dává
Kremlu hlavní hlas v
rozhodování politiky ji
ných ■
komunistických
stran, je ještě platná,
Případ Komunistické
strany Austrálie je typic
ký. Její mluvčí Aarons
byl první, který napadl
Sovětský svaz. kvůli in
vazi Československa.
Nemohl, udělat nic ji
ného. Kdyby byl mlčel.

jeho "pekinský” konku
rent Hi'11 by z toho vy
tloukal laciný politický
kapitál. Australská ko
munistická strana je v
tomto ohledu šťastná.
Jsou jiné komunistické
strany, které jsou dnes
beznadějně
roztříštěny
na 3 - 4 frakce.
Konečná rezoluce mo
skevského zasedání není
Valná. Je to jasně ' vy
kl eštěný dokument, kte
rý obviňuje Spojené stá
ty z agrese a ze stálého
ohrožování
světového
míru.
• Vzhledem k aktivní opozici Mao a jeho sou
druzi nejsou těžce kriti
zováni - což je patrně
největší neúspěch mo
skevské konference
z
hlediska sovětského ve
dení.
A ť se mluví jak chce
dlouho, o rusko-čínském
sporu, skutečnost zůstá
vá: Sovětský svaz je dnes
daleko víc zaměstnán na

své východní hranici,
kde hrozí čínská invaze,
než ve vztazích se Zápa
dem. Invaze Českoslo
venska taky byla ze so
větského hlediska nutná
především proto, . aby
SSSR měl krytá záda na
západní hranici.
Není jasné, co přijde
po moskevské konferen
ci. M y si můžeme udělat
obrázek o dnešním vede
ní Komunistické strany
Československa jenom z
prohlášení, které udělal
dr. Husák.

Nazvali jsme tento
článek podle starého hi
storika Zikmunda Wintera "Bitý nebitého ne
se’’. Byla to povídka,
podložená historickými
zápisy.
A v ní ten, který byl
bit, byl nakonec odsou
zen. T o všechno se stalo
před mnoha stoletími.
Doktor Husák a jeho
proslovy připomínají týž
případ.

L A C N O A O D BO RNÉ
PO KLÁD ÁM

Dr. Husák, jako první
tajemník
Komunistické
strany
Československa,
se zavázal před svým od
jezdem do Moskvy, že
československá delegace
udělá všechno,, aby otáz
ka sovětské invaze neby
la ventilována.
Mohl to slíbit lehko,
protože si musil být vě
dom, že jiné komunistic
ké strany vynesou tento
případ na pořad konfe
rence.
Kdyby byl zůstal jako
pasivní člen konference,
asi bychom pochopili,
proč. Husák se však
projevil jako aktivní ko
laborant, a to lze těžko
odpustit.
Viktor
Dyk napsal
jednou: "Kolik krásy by
mohlo žít v Čechách, a
kolik tam žije hnusu!”
Citát je z roku 1914.
V rámci federalizace
by měl být tento citát
urychleně přeložen také
do. slovenštiny.
vm.

POTÍŽE “ŽELEZNÉHO GUSTÁVA“
(Pokračování

se str. 1)

kú, nýbrž bez jakékoliv
věcné příčiny z pouhé
iniciativy oněch "zlých,
sil” .
ZNAČKA K VALITY
A STYLU
Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Acland St., St. Kilda
Víc. Tel. 94-2260
Též prodej veškerého
pánského konfekčního
zboží

Tento postoj nebude
samozřejmě změněn nebo
zmírněn bezduchým, su
rovým a ve své koncepci
přímo hloupým nátlakem
na inteligenci, dělníky a
cbčany vůbec, aby tuto
"teorii" přijali, zakázali
: si logicky myslet a uvaOdebírají všichni vaši ! žovat na podkladě svých
ós. přátelé Hias domova? ' bohatých
zdrcujících

Z L O B Í

V Á S

OČI?

zkušeností a aby obnovili
"přátelské” a otrockým
obdivem naplněné styky
s těmi, jejichž vojska
jsou dosud ha čs. území
a přispívají k podstatné
mu zhoršení hospodářské
a politické situace v ze
mi.
Je jasné, že se Husá
kovi takto nepodaří zí
skat většinu nebo i jen
značnější část obyvatel
pro svůj režim. Stejně se
mu nepodaří postupem
příčícím se zdravému ro
zumu a cítění sjednotit
za sebou komunistickou
stranu.

Na Slovensku mohl
sice zatím zabránit tomu,
Noste brýle od O P T Á !
aby se jeho skalní od
půrce Vasil Bil’ak vrátil
do funkce prvního ta1jemníka Ú V KSS, a mů
že asi počítat s loajalitou
Capitol House, 113 Swanston St.
M ELB O URNE, (vedle kina Capitol)
Štefana Sádovského. Je
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
ovšem jisté, že se Bil’ak
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
s dočasnou porážkou ne
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu. I
smíří a že ve svých intri
• v nutných případech i telegraficky
kách proti Husákovi bu
de pokračovat.
Bolí Vás hlava?

OPTO

Husákova pozice v če
Š V A D L E N Y
ských. zemích je ještě ob
V naší moderní továrně na prádlo (jen 2 minuty
tížnější. Tam byro ÚV
od želez, stanice South Tarra) máme místa pro1 KSČ pro řízení stranické
'Š V A D L E N Y znalé O B ŠÍVÁN Í.. OBRUBO-1 práce je vedeno jiným
'V Á N Í A N A BĚŽNÉ Š IT Í, dále Ž E N Y Ki Husákovým
sokem a
nepřítelem, nesmírně cti
ZAU Č E N Í N A ŠVAD LENY
žádostivým dr. Lubomí
Přejete-li si, aby se tato práce stala Vaším
rem Štrougalem. Ten
povoláním, hlaste se u p. JAMES-a,
1 využívá v posledních týT E X W E A R L IN G E R IE P T Y . LTD .
1 dnech důsledně a záměr14. Yarra St., S T H . Y A R R A . Víc.
i ně se značným úspěchem
l moci vyplývající z jeho
Telefon 24-6471
postavení vedoucího če-

parkety, dlážky, mozaiky, linoleum, obloženie
stien z dřeva a z umělých hmdt

O BNO VU JEM
parkety, mozaiky, dlážky, brány, vchodové
dveře, barové pulty, zahradila a dřevené
obloženie

F R A N T , JU R IK
74 Gipps St., East Melbourne
Tel. 419-2601

VŮLE LIDU
(Pokračování se strany 1.)
Naprosto stejnou techniku používala strana v mi
nulosti k získávání “vůle lidu” při protestech proti
“ americkému brouku” , proti “ zrádné bandě Slán
ského” , proti “ bakteriologické válce na Koreji” nebo
proti, “zaprodanci kapitalismu Titovi” .
“L id” si vždycky přál přesně to, co si přáli jednot
livci v čele strany.
'Ještě jeden příklad z tohoto měsíce mohu dát panu
S., příklad, který měl dokonce trochu publicity v
čs. tisku. Rudé právo kritizovalo odboráře kladen
ských železáren, že si stěžovali proti přílišnému za
sahování strany do odborářských záležitostí. Praxe
byla taková, že zpravidla vyšší složky strany —
okresní nebo krajský výbor — určily, kdo má kan
didovat do orgánů odborů, a všichni členové strany,
tedy nej mocnější osoby v podniku, byli zavázáni
zajistit zvolení těchto kandidátů.
Rudé právo ovšem nepřizná, že se místo “ vůle li
du” znovu bude vyžadovat jen bezmyšlenkovitá po
slušnost stáda, uklidňovaného starým “ Straně věř
te!”
-svět-

V A ŠE D A Ň O V É P Ř I Z N Á N I
zhotoví.
vedení Vašich obchodních knih obstarají
Dr. P. & E . M .

ského komunisty a dělá
si svou vlastní politiku
nezávisle na Husákovi,
zaneprázdněnému.
"in
ternacionálními
povin
nostmi” a s nimi spoje
nými zahraničními cesta
mi.

K E M E N Y

'

registrovaná daňová poradna

7 Draper St., Ormond, Vic.
Volejte po 7.30 hod. večer (možno česky neb
slovenský) 58-4917
V době ed 1. do 31. července se přijímají strany
v sobotu a v neděli od 9 do 12 hod. dop. též v
118 Greville St., Prahran, tel. 51-8097

Mezi svými deseti ko- ;
legy v předsednictvu Ú V
SWISS TRAÍNED
nemá Husák kromě SáW ATC1. M AKEKŠ
dovského
spolehlivého
K.
!! b n e r
spojence. Dubčeka, Svo
19 York St.,
bodu a do jisté míry i
Sydney
Erfoana a Černíka sám vchod do Vynyard Stn
zdiskreditoval, Colotka je naproti Dohvb. schodům)
Telefon 29-7543
novým mužem a má
podle všeho dost libe
rální sklony, Štrougal, bezcharakternost ve ve
Piller a Bil’ak jsou jasně doucí odborářské funkci
proti Husákovi. N ový a je pravděpodobné, že
plnoprávný člen Karel z důvodů "praktických”
Poláček právě dokazuje půjde se Štrougalem a
svou
oportunistickou Píllerem.
FEI

Malý oznamovatel
SVOBODNÝ VESELÝ
mladík, 24/167, hledá dív
ku od 18 do 24 let k váž
nému
seznámení. Foto
nutné. Vše upřímně a
vážně. J. Fara, 154 Wanda St., Springvale Marti:,
Víc., 3170.

D O PO R U Č TE
EXILOVÝ

TISK

DUNLOP
D U N L O P A U S T R A L IA L IM IT E D — M O N T A G U E PŘIJM E

ELEKTRIKÁŘE
(přednost skupina “ A ” )

V naší továrně v Montague mátne místa pro kvalifikované zaměstnance
zmíněného oboru
Nabízíme: 1. Výtečné platové sazby
2. Zvláštní přídavek po zkušební době
3. Bonus na dovolenou
4. Účast na pensijním fondu po 12měsíčním zaměstnání
5. Zvláštní slevy při koupi výrobků firmy
6. Přesčasy
7. Dobře vybavená jídelna
8. Mimořádná dovolená pro nemoc.
Nárok se převádí do dalšího roku.
Dostatek místa k parkování aut kolem továrny
Pracovní pláště a jejich praní jsou zdarma
Hlaste se s pracovními doklady ve všední dny nebo v sobotu od 8 do 11 hod. u:

E M P L O Y M E N T OFFICER, D U N L O P A U S T R A L IA L IM IT E D
Normanby Road, Montague, 3205, tel.: 64-0491, Ext. 233

23. 6. 1969
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DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

-3Ú V KSČ jednal o "provinilcích” ve svých řadách

O m lu v e n í a n e o m lu v e n í

— Rudé právo z 13. červ o y i v zanramci ureuue zásadově na pozicich mar- i
na obvinilo
šachového legalizován. Pracuje se na xiámu -" leninismu, proleV minulém čísle H D jsme už povšechně referovali o zasedáni ústředního
internacionali
velmistra Luďka Pachma- přípravě zákona o cestov tářského
na a spisovatele Václava ních dokladech, jehož o- smu, socialistického vla výboru KSČ ("Likvidace Dubčekova veden?’ — str. 1) a dnes si všimneme
Havla z účasti na “ nele snova má být předložena stenectví a přátelství se jen několika podrobností tohoto zasedám, které představuje velký krok na
gální schůzí” , kterou po 'ještě v tomto měsíci fe  Sovětským svazem” . Jde cestě k úplné "normalizaci” poměrů v zemi. Všimneme si, kdo z členů Ú V
o rehabilitaci
Viliama
řádali “pravicoví odborá derální vládě.
a jak prokazoval své smýšlení, eventuelně i svou páteř.
ři” jednoho závodu v — Nástupcem šéfredakto Šalgoviče a spol., kteří
Mezi všemi shromážděnými ve Španělském sále Pražského hradu vynikl
Ostravě. Šlo o železárny ra Mladé fronty M. Jelín  mj. pomohli zadržet a usvou
přímostí a neohrožeností dr. František Kriegel, jehož projev otisku
nést
Dubčeka,
Černíka,
ka,
“který
požádal,
abý
K. Gottwalda, jejichž za
Rriegla jeme na další straně H D (v Československu je text jeho řeči rozšiřován
městnanci na schůzi žáda mu byl umožněn odcbod Smrkovského,
li ujištění vlády, že se po iz jeho dosavadní funkce” , — Předsednictvo výcho jen pokoutně). Nepřekvapuje, že po dokončení tohoto projevu doplnilo před
dočeského K V KSČ “ vy
měry v zemi nevrátí do se stal Zdeněk Domkář.
sednictvo Ú V KSČ svůj původní návrh na vyloučení dr. Kriegla z ústředního
doby před lednem 1968. —- Zástupcem KSČ v re hovělo žádosti” s. Bednáře
yýboru
také tím, že se současně zbavuje členství ve straně.
dakční
radě
časopisu
Otáz
o
uvolnění
z
funkce
šéf
Schůze už měla dozvuky,
byli vyměněni vedoucí k y míru a socialismu se redaktora časopisu Pocho
Z ústředního výboru tivně dala buržoažní pro trestem napomenutí a v
deň v Hradci K rálové
straničtí funcionáři v zá stal Vilém- Nový.
případě Josefa Macka,
— Shánějí se další podpi Rada sdružení organizaci byl jako první vyloučen pagandě argumenty k úvodě.
Gertrudy Čakrtové, B.
tokům
proti
KSČ
a
váž
dr.
Ota
Šik,
který
na
sy
k
ap
elu
'
promoskevdětí
a
mládeže
zase
vyho
— Vedoucí kontrolní a rezájmy Fukové a O. Homoly po
visní komise Ú V KSČ M i ských novinářů. V dru věla podobné “ žádosti” zasedání přijel ze Švýcar ně poškozovala
v ěřil. ústřední výbor
loš Jakeš prohlásil 12. 6., hém seznamu jsou mj. šéfredaktora M Y 69 Vla a dvakrát krátce vystou státu.”
že polovina žádostí o re Karel Bradáč z Dikobra dimíra Matese a vedením pil na svou obranu. Z a 
Paradoxní je, že zprá předsednictvo, aby pro
habilitaci byla podána ne zu, Vojtěch Dolejší, Lev redakce pověřila Milana
sedáni
byla
předložena
Haas
(který
působí
už
vu
o činnosti O. Šiká jednalo porušení stranic •
Schulze.
Časopis
M
Y
69
oprávněně a takové žá
mnoho
let
ve
vých.
B
er
zpráva
zvláštní
komise,
byl předtím na 3 měsíce
dosti byly nebo budou za
předčítal předseda té ké discipliny dodatečně.
líně), Karel Kubata z zastaven. Úřadem pro tisk která byla předtím usta
O dalších "provinilmítnuty.
zvláštní komise chame
— Dne 16. června byla v aparátu Společnosti čs. - a informace.
cích’’
citujeme opět Ru
vena,
aby
"objasnila
oleon
František
Šorm,
kte
Praze podepsána obchod sovětského přátelství, M i — Vedoucí politicko-orgadé
právo:
tázfcy
souvisící
s
pobytem
lan
Laj
lak
z
M
ZV,
ředitel
rý
byl
později
na
témže
ní dohoda s 'Čínou, dle
nizačního oddělení ÚV
"ÚV se také zabýval
níž má být letos zvýšen vyavatelství Magnet Jiří KSČ,
“sovětský
muž” soudruha O. Šiká v za zasedání napomenut pro
postojem
některých
vzájemný obchod o 11%. Černý, Jan Salajfca z ti Oldřich Volenik dostal hraničí”.
"porušení stranické káz
Československo dodá v ě t skového oddělení Čs. lido Řád práce.
svých členů, kteří v mi
ně’’.
Rudě právo z 2. 6. pí
šinou strojní zařízení, ná vé armády aj. Skutečných — Dr. A. Kroužil byl
nulém roce podepsali vý
hradou za čínské potravi novinářů je tam velmi jmenován náměstkem mi še, že komise předala
Členství v ÚV byl dá zvu 2000 slov . . . a do
málo.
V
e
Svazu
čs.
no
ny, textil a suroviny.
nistra zahraničních v ě d a "obsáhlý materiál, doku le zbaven František Voddatek k této výzvě Jen
— Americký kosmonaut vinářů je přes 4.000 čle Jan K ovář tiskovým' ta
mentující. že činnost s. sloň, který zřejrríě neči
F. Borman byl členem a- nů, dosud podepsala ani jemníkem
několik slov, publikovaministerstva
Oty Šcka v zahraničí se nil pokání proto, že loni
merické delegace, která ne jedna desetina.
vnitra.
vané v LL. Tyto doku
se zúčastnila v Praže za — V Památníku národní
rozcházela s politickou v říjnu hlasoval v Ná
—
Herečka
Jiřina
Sfcěpmenty podepsali s. Ka
sedání GOSPAR, týkající ho písemnictví v Praze na
ničková, odsouziená v r. linií Ú V , zejména s li rodním shromáždění pro rel Kosík, Oldřich Starý,
ho se výzkumů, Měsíce a Strahově se konala výsta
1952 pro velezradu (byla stopadovou rezolucí. Ja ti "dohodě” o pobytu
planet. Předsedá ČSAV F. va Návraty, která byla vě
K. Pavlištík, J. Gočar,
Šorm předal Bormanov; nována Janu Čepovi a tehdy zadržena při poku ko čten Ú V zaujímal ta sovětských vojsk na čs. F. Pavlíček a Martin Va
su o přechod hranic), byla
při té příležitosti nejvyš- Egonu Hostovskému.
ková politická a ideová území. Ivan Skála vyvázl culík.”
ší vědeckou poctu - zlatou — Dne 24. května se ko nyní rehabilitována.
stanoviska, která objek ze zasedání se stranickým
FE1/HD
(Pokračování na str. 8)
plaketu ČSAV. Borman nal v rodišti dr. E. Be
byl též v delegaci GOS neše, v Kožlanech, vzpo
PA R , kteřou přijal presi mínkový večer na 2. pre
dent Svoboda.
sidenta ČSR. K pamětní
— Na mimořádném zase desce na Benešově rod
dání severočeského kraj ném domě, která byla od
ského výboru KSČ v l i  halena už loni, byl polo
Dňa 19. mája z£lo srn Předsednictvo Ú V
Ú V KSS vyslovilo slovenským novinářem postí n. L. byl schválen ná žen věnec a v místním
KSS na svojej schůdzí. u konej T'posód3o stav karhanie. Hoci na jednej straně "ocenilo úsilie
vrh předsednictva, “ aby muzeu byla výstavka pa
práč na bátkodobýdi opatrezxiadi pre stafcilizákomunistov v orgánoch Z S N ”, konstatovalo
byl na vlastní žádost u- mátek na tohoto státníka.
ciu národnébo bospodintva a A p šn iie stfaáde tiež "viacero závažných nedostatkov” v ich čin
volněn z funkce šéfredak — V Praze bylo loni utora Průbo je a z funkce spokojeno na pořadník
nosti vo Z S N a v redakciách. "N a základe nev zásobováni ofeyvateFstva putgJtvinaeaú a priečlena sekretariátu K V s. žadatelů o byt jen 974 ro
komprtnnísnej kritickej analýzy*’ — vraví sa vo
myselným tovarem**. Táto amácža sa zaoatEgon Fries” . Na jeho mí din, zatímco počet žada
vyhlášení Předsednictva — "třeba vykonať okom
mája
na
viaccrýcfa
mšessach
stala
kritickou.
sto byl zvolen s. M. Kindl, telů vzrostl na 48.000. By
patrenia na odstraněnie všetkých javov narúlebo v očakivxm zvýšeoia ciea sa 1'odia hrnuli
dosavadní redaktor časo tová družstva v Praze bu
pisu Dialog. Rovněž oba dou moci letos uspokojit
šajócich konsolidačnv postup a dosiahnuť, aby
do obchodov, ktorých zásoby spotřebních článzástupci šéfredaktora Prů- 940 žadatelů. A by v Pra
všetky masově komunikačně prostriedky aktiv
kav sa čoskoro vyčerpali.
boje, J. Klener a R. Brych ze všichni bydleli, bylo by
ně presadzovali Iíniu strany, aby rezvfjali pozi
Předsednictvo
tiež
peerdfcovaio
správu
o
ota, byli z funkcí “ uvolně třeba 90.000 bytů.
patreniach v dači. rozhlase a televrm na Slo tivny propram v boji proti pravicovo-oportunini” . Plénum odůvodnilo — Nástupcem “na vlastní
změny tími, že “ Prúboj žádost odvolaného” gene
vensku, a uložilo kh pracovmkom, aby urobili stkkým a antisocialistickým silám”. Vyhlásenie
přes četná upozornění a rálního prokurátora JUDr.
"rozbor politicko-ideovébo pósobenša za oisdo- dodalo, že Z S N "ako spoločenská a záujmová
kritická stanoviska nedo Miloše Čeřovs-kého byl
bie od prijatia novembrovej rezolóde" a navrhli
organizácia má svojou ideovou činnosťou pod
statečně prosazuje plnění jmenován JUDr. Ján Feněcovat’ angažovanost novinárov za politiku ve
"opatrenia na zlepšeme situááe v redakciách a
zásadních, stranických do ješ, který působil v po
kumentů a neangažuje se slední době nai krajské
na zvýšenie polňicko-ideovej účinnosti masových denia strany a státu a dbať na dodržiavanie zá
v politickém
boji stra prokuratuře v Bratislavě.
komunikačných prostriedkcrv a aktivnej politiky sad etiky socialistického novinára”. Zasadnutie
ny . . . ”
Je členem KSČ od r. 1929
nakoniec "uložilo v tejto súvislosti kokrétne ovedenia strany a státu**.
— Podle statistiky za r. a nositelem Řádu práce.
Výsledók nedal na seba dlho čakať. ČLenovia patrenia” a schválilo Vlastimila Kríža, šéfredak
1968 žije na ěs. území V celém aparáte prokura
tora. bratislavského Večerníká, do funkcie vePředsednictva Zvázu slovenských novina rov.
41.000 kusů jelení zvěře, tury se očekává čistka,
dúceho odboru tlače, rozhlasu a televízie Ú V
ktorého plénum sa ešte 13. mája uzníeslo "roz
téměř 270.000 srnčí zvě při níž bude pravděpo
ře, 8.195 kusů muflonů dobně odstraněn i první
KSS.
pracovat’ zásady informačněj politiky, informač( “ bezesporu nejlepší muf náměstek JUDr. Jan Fra
ného systému k súčasnej sítuácíi a zásady konkZváz slovenských novinárov sa hněď aj pod
loni na světě” , psaly Ze- něk,
rétnej politiky Zvázu v duchu uznesení mimorobil. Jeho předsednictvo vydalo 28. mája vy
fněděl. noviny) a 10.520 — Plénum Hlavního v ý 
riadného zjazdu čs. novinárov”, holi 21. mája
kusů divokých prasat.
boru KSČ. na ministerstvu
hlásenie, Iv ktorom zdůraznilo úlohu orgánov
— Dr. Jaroslav Jankrle z vnitra “ potvrdilo rozhod
předvolaní před nového předsedu slovenskej
Z S N "iniciatívnejšie hťadať cesty ideového půministerstva Vnitra pro nutí předsednictva HV
vlády prof. dr. Petra Colotku. Colodca im podl’a
sohenia
na členov zvázu, prejsť priamo k anga
hlásil v zahraničním v ý  KSČ ke společenskému a
Pravdy z 22. mája "zdůraznil zodpovědnost no žovanéj publicistike, ktorá by pomohla vedeniu
boru Sněmovny lidu, že stranickému očištění ne
vinárov za správné ovplyvůovanie a spoluutváod srpna 1968 odešlo z právem obviněných pří
Ú V KSČS a Ú V KSS vyviesť krajinu defini
ČSR na 40.000 čs. obča slušníků M V - komunistů,
ranie verejnej mienky a objektivně informovanie
tivně z terajšieho krizového sta/vu’’. £>alej uviednů. Asi 10.000 prý byl po- kteří v srpnu 1968 stáli
o rozhodnutiach stranických a štátnych orgá-

Ú V KSS o tlači

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

W A R T O H O M E SUPPLIES
210-212 Barkly St„ Footscray, Vic.
Tel, 68-3991 nebo 689-1436
, Mluvíme česky

nov”. "O d novinářského frontu’’ — povedal —
"sa očakáva pochopenie a všestranná pomoc
stranickým a štátnym orgánom v tejto zložitej
situácii. Nájsť východiska z nej znamená o. i.
zdisciplinovať náš spoločenský život, čo sa, prirodzene, týká aj sféry novinárskej činnosti.”
N a svojom zasadnutí 26. májá Předsednictvo

lo, že předsednictvo a výbor Z S N "sa rozhodli
vylúčiť za zvázu tých novinárov, ktorí vyvíjajú
jv zahraničí činnost’ odporujúcu stanovám zvázu
a cti socialistického novinára”. A v závere vy
zvalo "s voj ich členov i celú novinářsku-obec na
Slovensku, aby věnovali všetok um a profesio
nálně majstrovstvo na důsledné prebojúvanie
politiky KSČS”.
FEI
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P R O V O L Á N Í Č E S K Ý C H U M Ě L C Ů , V Ě D C Ů A N O V IN Á Ř Ů A PRO JEV DR. F. K R IE G L A

D V A O D V Á ŽN É PROJEVY
V tjainulém měsíci dtíšlo v Československu k dvěma veřejným-projevům obav a nesouhlasu s vývojem situace doma, které budou asi na dlouhou
'''i,dpbú‘ pbšlédníiůi pťbjevy toho druhu. Jsou závažným dokumenténi' doby a jejich texty proto v plném rozsahu uveřejňujeme.
Dne 21. kVetftá vydal Koordináční výbor českých tvůrčích svazů (d o něhož volily zástupce: Svaz artistů a estrádních umělců, Svaz architektů, Svaz
.divadelních a rozhlasových umělců, Svaz filmových a' televizních umělců,:; Svaz novinářů, Svaz skladatelů, Svaz spisovatelů, Svaz vědeckých pracovníků
a Český odborový- svaz umění a kultury), provolání, jehož text rozeslal domácím i zahráničňím no
Projev Františka Kriegla na zasedání ústředního vinám a rozhlasům. Československé noviny jej neotiskly, ale některé vlivné zahraniční časopisy ano
(nápř. londýnské T IM E S ). Provolání' bylo v Československu rozšiřováno v mnoha opisech a po
V
' výboru K S č dne 30; 5. 1969
bouřilo ovsem nynější vedoucí komunisty. Byro Ú V KSČ pro české země oznámilo oficielně 28.
května, lže s ním vyslovuje "zásadní nesouhlas” a Strougal dodal veřejně několik výhružek, k nimž
' Soudruzi a soudružky,
^)
dnešnímu zasedání ? ÚV -se předkládá návrh, aby se přidala i Erbánová Národní fronta. Prohlášením se dále zabývalo předsednictvo Ú V KSČ, z
byli .někteří; soudruzi vyloučeni z pléna ÚV, mezi něhož vyšlo varování všem čs. kulturním a vědec kým pracovníkům, aby nezasahovali do politických
nim ivi já. s odůvodněním, že jsem hlasoval proti
smlouvě o dočasném pobytu sovětských vojsk na záležitostí země. Gustav' Husák zdůraznil v projevu, že vedení strany a státu bude nadále přesně
'území naší republiky. Tím jsem sé dopustil přestup- rozlišovat mezi prací na poli vědy, umění a kultu ry a mezi politickým zneužíváním těchto sfér k
■ ku proti stranické kázni. Rád bych předeslal několik protistranickým a protišocialistickým účelům. Konečný výsledek stranické protiakce oznámilo Rudé
-poznámek:'.'
vprávo z 5. června: Koordinační výbor tvůrčích sva zů je nelegální, protože se zabýval politickou čin
■Návrh neříká, který.orgán se usnesl na této smlou
vě a pokud jsem iníorriiován, na schůzi členské sku ností mimo rámec Národní fronty. Byl proto rozpuštěn.
piny parlamentu nedošlo k formálnímu usnesení.
Chtěl bych, aby ■■předsednictvo >tuto . stránku věcí
podrobně objasnilo. ,
,Oh,ci. Ú.V..dále upozornit na to, že dosud nebyl
'nikdo vyloučen z ÚV, kdo nese přímou odpovědnost
za to, že desítky :nevinných lidí byli odevzdáni po
tupné smrti z'rukou kata. Že tisíce a desetitisíce byis
'na základě vykonstruovaných obvinění odsouzeni na
dlouhá léta mučeni ,a věznění a že mnozí z nich ve
vězení svůj život skončili, aniž uviděli světlo svo' body. ' ' r
/Důsud nebyl rovněž vyloučen nikdo z ÚV za od
povědnost za''dlouholetou hospodářskou vleklou kri
zi, která nás dovedla- «až- do dnešního stavu, a nic na
tom nemohou-změnit pokusy svalovat příčiny tohoto
štávu na několik měsíců minulého roku.
A mohli bychom tak probírat jeden úsek našeho
■hospodářského a veřejného života za druhým, sociál
ní ..problematiku, - a -ptát se, kdo zavinil, kdo nese
odpovědnost za. dnešní neutěšený stav? Není přece
tajemstvím, ze zde v tomto sále sedí řada členů, kte
ří po léta zaujímali1
' odpovědná místa v našem ve
řejném životě a 'nemohou se vyhnout odpovědnosti
| zá vše ..tóFcoštakštvridě -naše -veřej-nost-odsuzujě. •
í- Se zájmem jsem včera poslouchal-s. Kraj čirá, obydivoval jsem se jeho krátké paměti. V poákiacieca
|ÚV se hovoří o kritické hbspodářškéjsÉtaci. -Nezdá-i
(i se s. Krajčírovi, že ministroval dvacet roků a že
íibyl. také místopředsedou vlády a že byl po;leta čle|nern'úy,a- mě] přece plnou spoluodpovědnost za dlou
holetou krizí?/Sedí zde rovněž š, Hendrych, ŠimúVnék, Lenárt a mnoho dalších vysokých funkcionářů,
í;kteří pó. léta'ved li .tuto-1zemi. Nemají snad oni žád
anou sppluQdpovědnost- za nynější stav? S. Ijíendrych
|byl .po.Íeta:druhým,a svou činností a vlivem praktic|:ky prvním člověkem’ v tomto státě, je on bez od- povědnosti?
t Manévr svalovat Vše na polednové období je pří|iiš průhledný. -Jde o to, svalit odpovědnost’ ze sebe
I a svoji dlpuholetou. činnost a odpovědnost na druhé.
•■Tento manévr se nemůže . podařit.; Je málo času,
abych sé pouštěl do velkých problémů, álě každému
J e Jasně, oč jde. Ovšem ha druhé straně sé navrhuje
/tvrdá sankce za- otevřený postoj ke. sm louvě. o' do~
jčasném. pobytu .sovětských vojsk .na území Českoýslovepské republiky.
/ Je známo, že jsem odmítl podepsat tak zVaný mo|skévšký protokol. Odmítl jsem jej proto, že jsem v
fíněm viděl dokument, který všestranně- svazoval řuyce naší. republice. Odmítl jsem jej podepsat proto,
';jže se to dělo v ovzduší vojenského; obsazení naší re
pu b lik y,. bez konzultace s ústavními1orgány a v roz
p o r u s cítěním lidů této žerně. Když 1potom; byla v
Národním shromáždění předložena k ratifikaci dofao\da o dočasném pobytu sovětských vojsk na území
rČSSR, hlasoval jsem proti ní jako proti smlouvě,
/.která byla v rozporu se zásadami Charty Organi
za c e Spojených .národů, s -principy mezinárodního
■.soužití a s .ustanoveními Varšavské smlouvy.., Tato
ijsmíouva .postrádala základní náležitosti řádné smlou-,
?vy) tjV-dobrovolnost. Podepisovala se v atmosféře
nátlaku politického a mocenského,'za okolností,' kte;jré jsou v rozporu s . principy soužití socialistických
párodů .a s. mezinárodními dokumenty. Podepisovala
f.se.y ■přítomuosti statisíců eizígh vojáků a mohutné
íjvojenské techniky. Smlouva byla psána nikoli pegremi,' -alé hlavněmi děl a samopalů.
,V-této souvislosti: si dovoluj i citova t z návrhu Svajzu sovětských socialistických republik no-vo-u definici
'agrese, kterou předložil v .nedávné, době Organisaci
'jSpojených národů. V .tomto návrhu se říká:
•, “ Ozbrojená agrese přímá nebo nepřímá je použití
Sozbrojené síly státem: jako prvním proti jinému stá|tu v rozporu s cíli-, zásadami :a ustanoveními Charty
| Spojených(márodů.” A dále se v textu praví: “ Kterýfk p li z následujících činů, pokud jej spáchá stát jako
i
' f
(Pokračování . na str. 5)

Druhým "dokumentem doby” je projev dr. Františka Kriegla ná zasedání Ú V KSČ dne 30. květ
na. Tento bývalý předseda Národní fronty á jedi ný z čs. politiků zavlečených loni v srpnu do SSSR,
který odmítl podepsat "Moskevský protokol1
’’, ne přednesl sebekritiku, očekávanou od komunisty,
ale pokusil se naopak obhajovat své "om yly” a opakovat svou kritiku.loňské okupace Českosloven
ska. Je proto pochopitelné) že k vyloučení z Ú V KSČ přidal ústřední výbor i vyloučení ze strany.
Nádavfcexn pak byla zakázána činnost Čs. společnosti pro lidská práva, která letos jmenovala dr.
Františka Kriegla svým čestným členem.
Provolání českých umělců, vědců, publicistů a kul- posluchačům, film a televize divákům, véda a umě
ní všem lidem, kteří je potřebují. Kultura není ma
turních pracovníků
jetek státu, kultura je majetek lidí.
Říkme především sami sobě, s čím stojí a padá1 Tato chvíle nás těžce zkouší a zkouší i naši: od
naše věda. umění a riovinářství, a co my, vědci, vahu, pevnost a rozum. V této zkoušce chceme
umělci a novináři chceme, dělat a hájit. Patříme obstát se ctí před svým svědomím, před svými spo
vzdělanému národu, s nímž nás nerozlučně, tak ja luobčany i před zkoumavým a bezohledným pohle
ko mateřsky jazyk, spojují společná práce a dě dem našich dětí.
jiny. Proto se obracíme i ke svým spoluobčanům,
Svého poslání se nevzdáme, od úkolů, které jsme
abychom je ujistili, že s nim i. sdílíme starost o
si svobodně uložili, neustoupíme: Nevíme, s jak
svobodu a osud- i smysl socialismu.
velkým nebezpečím je spojeno naše rozhodnutí.
Posláním kultury je poznávat , a tvořit, přinášet
Touto cestou však půjdeme bez ohledu na všechna
užitek a radost. K tomuto úkolu se hlásíme za okol
ohrožení osobní i společná.
nosti přžznisych a nepříznivých. Z e zkušenosti ví
Zásahy proti kultuře se stupňují. Budeme jim
me,'.re kultura J e kťvi národa a že tělo s přiškrce
čelit, jak jsme nejlépe schopni. Naše Svazy vědců,
nými tepnami umírá. Hledáme pravdu, poznané
umělců a novinářů — pokud v jejich čele budou
pravdě neodporujeme a službu pravdě považuje
řádně zvolení představitelé — se už nikdy neproí
me za své poslání.
půjčí k tomu, aby potlačovaly hodnoty, které mají
Hledat, a dobývat pravdu a v jejím světle žít,
chránit. Nikdo z nás nezradí své kolegy a tím ani
znamená pro nás hledat a dobývat svobodu. Prav
sebe.
da a svoboda jsou pro nás nerozlučně spjaty. Svo
Můžeme být umlčeni. Nemůžeme však být nikdy
bodu nikdo nemůže udělovat, není to dar, je to
úkol. Dnes a denně musíme o svobodu usilovat a donuceni k tomu,-abychom vyslovili cokoli, co si
uskutečňovat v sobě í mimo sebe, ve své tvorbě, nemyslíme. Můžeme být připraveni o svobodu pro?
v životě osobním i veřejném. T o platí právě tak o jevu. Nikdo nám však nemůže vzít svobodu du
svobodě a samostatností národa. Naše. kulturní po cha, jasnost vědomí a důstojnost. Rozum zůstává
slání je tedy zároveň posláním právním i posláním dál mírou činů a čest a věrnost mírou lidí.
Česká kulturní obec je věrna a zůstane věrna
politickým.
Žádná doba nedává nikomu nic zadarmo; svo,-. svým myšlenkám a všemu tomu, k čemu dospěla
bodá tvůrčího projevu, badatelská nezávislost a v pravdě a v poznání, svému jazyku, svým národ
volnost veřejného mínění musely být vždy znovu ním tradicíln, svému lidu. A protože chce jako do
dobývány. Součástí našeho poslání bylo, je a bude sud tvořit, bude hájit své poslání a rozvíjet kul
zdolávat překážky, které nám kladou mocenské turní hodnoty podle svého svědomí, navzdory ne
zájmy i lidská zaslepenost. Čím větší jsou tyto pře- přízni doby.
kájžky, tím větší je i mravní náročnost našeho po
T o prohlašujeme veřejně a důrazně.
stavení.
Květen 1969
Dnes jsou omezována základní kulturní práva,
kultuře jsou upírány možností, které už dávno po
važovala za vybojované, a jsou jí vnucovány fa 
lešné cíle. Jsme svědky překrucování, událostí mi
můžete letět luxusním, džetem
nulých i přítomných- Znovu a beze studu se vy
Z A U S T R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T
nořují lidé, kteří v uplynulých obdobích neproká
Z A Z V L Á Š Ť S N ÍŽ E N É J ÍZ D N É !j> 864.70
zali věrnost, ale ochotu k přizpůsobení1
, neprokázali schopnosti, nýbrž odbornou nedostatečnost,
vé skupinách (A ffin ity Groups) aspoň 15 osob
nesloužili pravdě, nýbrž mocným lidem.
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu..
Podrobné
informace
Není ohrožena jen kultura. Popřením Svobody
projevu jsou ohrožena všechna lidská práva a
ochotně sdělí
všechny občanské svobody. Jestliže se správa ve
řejných věcí má zas dostat do rukou lidí, kteří
dloubá léta nedovedli řešit politické a hospodářské
lífcoly země, nevidíme žádnou záruku pro důstoj
nost a jistotu života dalších generací. Slyšíme, že
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
věda, umění a novinářství patří státu a že stát je
Melbourne, Víc;, 3000
musí ovládat. A le tak jako půda patří rolníkům a
Telefon 63-4001, 63-4002
továrny dělníkům, patří noviny čtenářům, rozhlas
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Klid a nic jiného ?

Projev

F E R D IN A N D PE R O U T K A
Mezi četnými rozdíly, které jsou mezi Alexandrem Dubčekem a panem Gustavem Husákem, je
také tento rozdíl: po invasi zdrcený Dubček řekl, že ho nikdy ani na okamžik nenapadlo, že by se
to mohlo stát; naopak pan Husák nepochybně, také ani na okamžik, nepřestával myslit na tuto mož
nost. Po pravdě řečeno, Dubčekův výrok není snadno vysvětlitelný. Státník se obyčejně nedívá do
sebe, nýbrž sleduje pohyby sil v okolí a ani minulé ani současné chování sovětů nečinilo invasi zce
la nepravděpodobnou. Z Alexandra Dubčeka asi promluvil jen vzbouřený cit. Je z těch, kdo mají
srdoe na dlani.
Nelze tak snadno odhalit vnitřní život pana Husáka, jak se nyní navenek projevuje, je to muž a
situace; je to vždy pan Husák plus okupace; jeho osobní charakter plus nutnost, jež podle jeho
přesvědčení vyplývá z přítomnosti Rusů v zemi. N a rozdíl od Dubčeka si každý den dělá účty z
faktu okupace a pravděpodobně už před invasi SÍ dělal nej střízlivější účty z geografické posice. Jen
d, kdo ho znají lépe, by mohli říci, jak dalece ho při tom vede jeho vlastní orthodoxní komunistické
založení, které přetrvalo i ten otřes, jenž přišel, když v té chvíli vládnoucí komunistická orthodoxie také jej na léta uvrhla do žaláře. Ale snad si to vysvětlil způsobem, který není dostupný ni
komu mimo pravověmé.
Nyní je prvním mužem ve státě. Jestliže někdo potřebuje ujištění, budiž mu dáno: není to krve
žíznivá vláda, které předsedá, Ale —- jaká je to vláda? Je to vláda, jejíž vůdce si udělal hrozivě stříz
livou analysu situace: sověty jsou silné, Češi a Slováci jsou slabí. Sověty nechtějí, aby Češi a Šlová:i
měli to či ono: nuže, nebudou to mít. Kdyby Češi a Slováci trvali na svém, působilo by to nepořá
dek v zemi a vláda nemůže trpět nepořádek.
ja k se musí zdát, Gu
stav Husák do poslední
písmeny přijal sovětský,
názor na to, co má být
pokládáno za normální
život v obsazené zemi.
Kdyby mimo jiné nebyl
hrdý, snad by vysvětlil,
' do jaké mixy- chce nebo
tnusEM oM by, za prvé, žá
dat. aby ti., kdo neznají
všechny okolnosti a osdbně nejsou postaveni
do určité situace, byli
opatrní v úsudku o tom,
kdo je do ní postaven
Konkrétněji
řečeno,
mohl by žádat, aby ho
posuzovali jen ti., icdo
znají velikost sovětských
hrozeb a tíhu dialogu,
který vláda denně vede
se sověty.
Tomu však bráni tri
věci: zmíněná už hrdost
pana Husáka, on je pán,
on se neomlouvá;
zákaz sovětů prozrazo
vat obsah dialogu;
a ta okolnost, že mezi
gustem sovětů a gustem
nynějšího.. domácího re
žimu je nejasná hranice.
Ta gusta někdy splývají.
Z a druhé, pan Husák
vždy může říci, že plní,
co
Dubček
podepsal.
Obsah poinvasní doho
dy, kterou zajitý Dub
ček a jiní zajatí blízcí

Čechoslováci přijali v
Moskvě, byl po jejich
návratu do Prahy sdělen
obyvatelstvu jen ohledu
plně čili na půl. Když
její různé: části se dají
dohromady, dohoda zna
menala, že Českosloven
sku má být useknuta po
litická hlava.

byla obrácena, ale záro
veň, poněvadž vystupují
jako přítel lidu, přáli si,.
aby to nevypadalo tak,
jako že to se stalo lia so
větský rozkaz, nýbrž ja
ko kdyby byl nastal no
vý politický vývoj v ze
mi a jakoby Češi a Slo
váci prohlédli a uznali
své omyly.
Byl nastolen pan H u 
sák a rozhodl, že čest
vyžaduje, aby bylo splně
no i ujednání, k němuž
působilo mnoho nečest
ného a že dohoda má do
slova platit, i když byla
vynucena každému zná
mým násilím.

Je pravda, že Dubček
a někteří jeho soudruzi
zacházeli potom s touto
dohodou, tak, jak si za
sloužila. Příliš živě si pa
matovali, jak k dohoclě
došlo, jak s Dubčéka by
ly sňaty řetězy teprve
když měl vejít do jedna
cí síně. Zcela pochopitel
ně nespěchali, aby tako
vá dohoda byla splněna.
Doufali, že to není ko
nec, nýbrž jen nějaký
nový začátek a že dále
bude vyjednáváno, jestli
že smýšlení národa zůsta
ne pevné. Právem věřili,
že jsou nikoli v zamrzlé,
nýbrž dynamické situaci.
A le Rusové měli v ru
kou text a trvali na něm.
M ěli ten druh práva, o
jakém Shakespeare na
psal drama. A le varova
li se dovolávat se doho
dy příliš často veřejně.
Bylo sice jejich nezlomným úmyslem, aby poli
tika v Československu

Prtridirae veškeré práce optické
přesně; rychle a za levné ceny

Éi r ť H R P A
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čemu i jemu i komukoli
jinému.
"Jsem si absolutně jist
politickým
vítězstvím'’,
řekl pan Husák ve své
nástupní řeči. Kdyby byl
řekl: "Jsem si jist vítěz
stvím’ , mohl by mít
pravdu, sověty jsou dost
silné, aby pan Husák
zvítězil. A le zvítězit tím
to způsobem, pomocí ne
smírné sovětské přesily,
to sotva je cesta inteli
gentního muže k sociali
smu nebo k čemukoli ji
nému. T o dovede i mno
hý méně významný muž.
Takto po dlouhá léta
nad všemi vítězil pan
Od roku 1948 Česko Antonín Novotný, tak
slovensko na dvacet let by nyní utněl zvítězit,
zmizelo jako činitel z dě dejme tomu, i pan Indra.
jin a mohlo se zdát, že
Ve vítězství inteligent
Marx měl pravdu, když ního muže nepochybně
napsal, že Poláci a Ma má být více. Pan Husák
ďaři mají historii, ale to ví a proto neřekl jen,
Češi a Slováci nemají. že zvítězí, nýbrž řekl, že
Nikdo se nezajímal, co zvítězí politicky.
se děje uvnitř bezvolnéPoliticky vůdce zvítě
ho sovětského satelita.
zí tenkrát, jestliže pro
N a devět měsíců v roce
své ideje získá Obyvatel
1968 Češi a Slováci se
stvo - dělníky, zeměděl
opět dostali do dějin ja
ce, inteligenci, mládež ko činitel.
národ. Nic jiného nemů
Pan Husák předsedá
že být' nazváno vítěz
■vládě, jíž sověty uložily
stvím.
úkol zase vyvést Čechy a
Smýšlení velké většiny
Slováky zadními dveřmi
národa
je zatím velmi
z dějin, do nichž se ne
nepříznivé tendencím no
dopatřením dostali.
Panuje souhlas o tom, vého režimu a pan H u 
že se panu Husákovi sák mluví o politickém,
dostalo daru inteligence. vítězství, které musí být
Jeho přátelé jeho inteli teprve vybojováno. V í,
genci velebí a odpůrci jí že je mu třeba změnit
dosavadní smýšlení ná
uznávají.
Jaké je postavení inte roda. ,To, po jedné strán
ligentního muže v čele ce může uchlácholit nejvlády, která přijala od ( Pokračování, na str. 6)

sovětů výše zmíněný úkol? Kdyby se omezil na
to, že bude zemi repro
dukovat sovětskou vůli,
mohl by své intelektuál
ní schopnosti poslat na
i dovolenou. Byly by k ni

dr. Kriegla

(Pokračování se strany 4).
první, a to i bez vyhlášení války, bude považován
za akt ozbrojené agrese.” A mezi těmito činy se jm e
nuje “ bombardování nebo střelba na území a .na oby- :
vatelstvo jiného státu, nebo útok na jeho pozémm,,
námořní nebo letecké sily” .
Hlasoval jsem proti smlouvě jako poslanec .v sou
hlasu s cítěním a přáním většiny voličů a občanů1
této země. Ostatně je též'známo odmítavé stanovisko
k vojenskému obsazení Československa i v některých
významných komunistických stranách, které jsou u;
moci, a rovněž ve velké většině komunistických stran, j
kapitalistických zemí, mezi nimi těch nejvýznamněj-'
ších. .Je. známo, že stanovisko odsuzující obsazeni;;
Československa vojsky Varšavské smlouvy podpořily
dokonce sjezdy některých stran, jako italské komu-;
nistické strany. Nikdo nemůže popřít, že vojenský izásah v Československu těžce poškodil mezinárodní
komunistické hnutí v očích světové veřejnosti a byl
důkazem neschopnosti socialistických zemí řešit své
rozpory na základě mírového soužití. Dokresluje
obraz hlubokých rozporů v celém komunistickém hnu
tí, výrazných zejména v čínsko-sovětském konfliktu
a rozporu v názorech mezi některými zeměmi V ar
šavské smlouvy a jinými socialistickými zeměmi a
velkým počtem komunistických stran. Obsazení Če
skoslovenska vojsky Varšavské smlouvy nesporně .oslabilo desintegrační tendence Severoatlantického
paktu a naopak v něm posílilo v liv Spojených států.
V této souvislosti mně dovolte připojit i několik
připomínek k dokumentu spojenému s přípravou mo
skevské porady. Naše delegace a předsednictvo ÚV
žádají na delegacích, druhých stran, aby se nezabý
valy srpnovými událostmi v Československu, používá
se dokonce termínu “ československé události” . Chce
se tím snad říci, že srpen.. 1968 v Československu
vůbec nebyl událostí. V návrhu pro moskevskou, po
radu se zdůrazňuje, že vývoj socialismu v jedné ze
mi je věcí celého hnutí. Je-li tomu tak, pak nelze
dobře upírat druhým stranám, aby se k srpnovým
událostem v Československu nevyjádřily. Je. právě
věcí -celého mezinárodního hnuti, aby svým jedno
značným postojem znemožnilo, aby v budoucnu mohlo
kdekoli dojít b událostem. podobným událostem v
Československu. Nejde přece jenom o českosloveniskou záležitost. Jde, pravda, v prvé řadě o českoslo
venskou záležitost, ale současně-jde o zásadu, o prob
lematiku práva jedné nebo vícero zemí .uplatnit mož
nosti silnějšího použít násilí vůči slabšímu, a. zde již
Srpen přesahuje rámec Československa, přerůstá hra
nice naší země. Ne náhodou přece byl formulován
odstavec L 1, str. 47 pak. IV. v návrhu mezinárodní
ho dokumentu pro moskevskou .poradu, v němž se
Čte: “Účastnici porady potvrzují totožnost své pozice
v tom, že základem vzájemných vztahů mezi bratr
skými stranami jsou zásady proletářského interna
cionalismu, vzájemné podpory, respektování, samo-'
statnosti a rovnoprávnosti, vzájemné nevměšování do
vnitřních záležitostí. Přesné dodržování těchto zásad
je nezbytnou podmínkou rozvoje komunistického
hnutí.” K onec citátu. Bylo by záhodno citovat ještě
nejeden z těchto odstavců, ale omezím: se na toto.
i • K samotnému návrhu n>a moje vyloučení z plé
na Ú V KSČ chci říci toto: Pokládám jej za neopráv
něný, s průhlednými cíli, které míří dále, než jen
k mé osobě. Je dobře známo, že přes řady prohlášení
o tom, že budeme uskutečňovat polednovou politiku,
vyvolává vývoj posledních měsíců a týdnů obavy a
pochybnosti. Celá řada usnesení nižších orgánů stra
ny, přestavba aparátu, tvrdá čistka prováděná v růz
ných institucích a aparátech jdou před leden 1968.
Jde o rozsáhlý restaurační proces, o úsilí legalizovat'
Srpen- Získat a přesvědčit veřejnost, stranickou a
ostatní, mohou jen zkušenosti. Zatím — doufám, že
pro vedoucí pracovníky strany a vlády to není ta
jemstvím — sílí negativní ohlas obyvatelstva, u .čle
nů i nečlenů strany. Zrychluje se tempo vedoucí k
izolaci strany od obyvatelstva, i izolaci vedeni od
členstva, k proměně strany z morálně a politicky ve
doucí síly v instituci téměř výlučně mocenskou.
Pokud jde o m oji stranickou kázeň, soudružky a
soudruzi, prokázal jsem ji po dobu více než 30 let
svého členství ve straně a více než 40tileté činnosti,
ve hnutí, za okolností veteni složitých 'historicky i
'osobně. Nepřijímám výtku neukázněnosti a nesouhla
sím s návrhem na vyloučení. Svůj postoj jsem zdů
vodnil, aby nebylo příčin k omylům dalším, pro kteřé se v tomto sále už dost často zvedaly ruce. H i
storie posledních bezmála dvou desetiletí je v, tomto
ohledu bohatá na varovné a tragické zkušenosti.
Věřím, že každý bude hlasovat, jak mu káže jeho
stranické a občanské svědomí.

Veškerá P O JIŠT Ě N Í odborně provedou

R* C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-24?l

958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vic., 3189
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Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVÉL

SERVICE

27-29 Elizabeth St., Melbourne, 3000
. Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně
cestu lodí
fiébo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
•"

Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

Čs. lékáři neuspěli
..V rámci opatření, k,torými. Kanada přijala česko
slovenských ubehlíkov po lonskej augustovej, sovie-vskej invázii, bola aj mložnosť urobit’ urýchlenú nostrifikáciu diplomov zubných lekárov. šestnásť če
skoslovenských zubných lekárov sa připravovalo a
podrobilo nostrifikačnej sfeuške v Torontě vo dňoch
14. až 16. mája.
"Skiišky nedopadli dobré. Před trinástčlenmou 'korríišiou,' pozostavajucou z profesorův zubnej fakulty
tořontskej’ univerzity a praktických odtiorníkov, všetkých šestnást’ československých kandidátov neuspělo.
Medzi ubehlíkmi; je z-toho velké pozčarovanie. A le
nedá sá nič robit’, váčšina z kandidátov přiznává,,
že zubné lekárstvo v Kanadě je na vysojtej úrovni
a že okrem řečových nedostatkov boli tu aj nedostat
ky odborně, ktoré naši emigranti pri sebelepšej snahe za krátký čas deviatich mesiacov .nemohli nijako
překonat’.
Nostrifikačné skušky, ktoré opravňujú k výkonu
žubolekárskej praxe, sa konaju preto, aby kandidáti
Ukazali,' že ovládarjú modemu zubolekársku techni
ku po každej stranke a že sú schopní zvládhuť prob
lémy ' -žubolekárskej ' praxe, skratká, že sú schopní
samostatné a- nezávisle na i-nej ůdbornej pomoci pra
covat’. ■ ■
A toto, okrem řečových nedostatkov, sa ukazam
ako nejvačšia závada československých odbornikov.
Doplatili na systém žubolekárskej služby, v ktorym
bolr prinútení pracovat’ •doma.
P ri skuškách sa ■totiž ukazalo, ‘ že českoslovens-kíOdborníci sú v niektorých zubolekárských iprácach
dobří,’ technicky vyspěli, ale značné jednostranný'.
Nikto' z 'nich nemal skusenosti zo -všelikých úsekov
žubolekárskej praxe: Niektorí ani za niekorročnei
služby ddmá sa k niektorým zubolekárským operáciám nedostali a tak bolí bezradní, keď máli na sk-uške vykonat’ niektoré odborné zákroky. ■
Chybou bol o aj to ,'že po příchode do Kanady a
p»'u m ožnění připravovat’ sa na nostrifikáciu, ich
■priprava bola leh teoretická. V Kanadě, pravé tak
ako vo Spojených státech, oie je totiž odborník při
puštěný k výkonu praxe, dokiaP nemá túto skušku,
ktorá ho opravňuje k samostatnej žubolekárskej ordinácii.
•Je to skuSenosť na nézaplatenie. Dává orientaciu
pře budúcnosť. A tak, čo sú ďalšie výhliadky ne
úspěšných československých kandidátov?
ÝK Íánade existuje předpis, že zubní lekár z cudziíiy — až na niektoré výnimky pre kandidátov zo
Spojených-štátov a z krajin Britského.spoločenstva
náródov — každý, kto chce ziskať opravnenie k
žubolekárskej praxi, musí navštěvovat dvojročnú
zubolekársku školu , pri torontskej fakultě.
Toto' sa z dóvodov humanitamých nepožadovalo od
československých ubehlíkov. A j teraz, po prvom ne
úspěchu,' móžu sa znovu na skušky -přihlásit na je 
seň bez toho, že by museli navtevovať školu. Ale
mnohi' rozmýšlajú, že sa predsa len na školu zapíšu,protože bez’ přístupu k žubolekárskej praxi, búdú
při-otiakovaní'Skušky na' tom tak, ako boli teraz -v
máji.
.
Niektorí- porriýšlajú na přesídleme do Švédská, kto
ré- rtiá' žnarbdtíěnu Zubolekársku službu a' do zhacnej' tniery tak bdbořné organizovanú. ako u nás v
Československu. - Tam preto vičHa vácšiu možnost"
rychlého uplatnenia: Tam totiž ich úzká specializa
ci a' -klinického ošetrovania sa móže osvědčit'.
A le aj pre' kanadsku veřejnost’ je neúspěch na
šich Tudí nečaka-ňým překvapením. Premyšlajú o
příčinách a sú ochotni — aj ked nechci; pripusiiit.
aby _sa úroveň skúšok znižíla — pomáhat" pri i-epšej »
pHpřav-e pre škuš-ku.
t
“i-V tejto s-uvislosti třeba zaznamenat1, že v provincií {
<^Úobec otvorili; ósme studijné středisko pre českoslo- j
yénských iiheifiliikoV,-' ktorí ša tu účía ničlen oborat j
rěčiam; angličtině a franc.uzštine, ale aj si osvojuji! ]
zákla-dhe poznatky a ppďimenky "pre póšobeniě' vo'j
svojoih odbornou: povolaní.
"
!
■ . -A;
, - .......... . Dušan. Lehostký; N ew Y o rx !
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Klid a nic jiného ?
(Pokračování se str. 5)

neobyčejnou smělostí se pravuje politické vítěz
nad nevyřešenými prob- •
horší obavy. Jestliže pan lémy. A lidé si říkají: Rudé právo domnívá, že ství? Všichni očekávají,
Husák hodlá získat ná tak bychom měli klid a snad otázka censury je kdy se konečně objeví
se
syěta, prostředky, jimiž pan
rod, ne je j zlomit, nemů nič jiného. Češi a Slová sprovozena
že považovat teror za ci se dostali dále, než jestliže k ní byla připo Gustav Husák chce po
zvítězit, získat
svůj hlavní prostředek a aby ještě jednou mohli jena slůvka "tak zvaná” . liticky
Zatím
věci
stojí
tak
příchylnost
obyvatelstva.
zavazuje se k mírnosti.
zapomenout.
to.
Kde
a
jak
se
tu
při
H
ovory
k domovu
Někteří jiní vedle ně
Zatím to. kupodivu,
ho patrně sní o brutali
vypadá tak, jakoby vlá
tě. A le brutalitou se ná
da, která prý chce získat
rod nezískává, tak se ná
národ na svou stranu,
rod jen umlčuje. Ale, p oj
chtěla jej
získat právě
druhé
stránce, vzniká
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?
tím, čím byl odpuzen.
otázka, . jaké jsou tedy
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
Necitelně 'a jakoby bez
positivní prostředky, ji
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
rozmyslu opakuje ne
miž má být národ získán
lépe a přitom za levnější ceny
pravdy, o nichž se ná
politicky. Čili, v tomto
rod usnesl, že jsou to
případě, jak docílit, aby
nepravdy.
národ chtěl, co nechce.
MAJITEL J. MELIH
Mimochodem: jaká je
N ový režim se vyjad
61 Wardale Rd., Springvale Sth.-, Vic., 3172
řuje už déle než jeden posice vůdce, jehož inte
telefon (pó 6. hod. večer): 546-0503
měsíc a vychází najevo, ligence je obecně uzná
uspokojí každého zákazníka
že hlavním lákadlem má vána, v tomto novém
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
být slib klidu.' Jestliže přívalu nepravd? Jak na
kde jsem ji již prováděl!
půjdete za námi, budete to reaguje jeho intelekt?
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
mít pokoj, my vám klid Je zkormoucen nebo co?
opatříme.
Prastará, dávno ochab
Nelze podceňovat toto lá hesla jsou znovu vy
lákadlo. Lidé jsou una hlašována, jakoby najed
veni-a zklamáni a vidina nou se do nich dostala
klidu může mnohé při nová síla. "Vedoucí role
tahovat. Vláda různými strany'' jakoby najednou
V E D O U C Í Z Á V O D PÁNSKÉ M Ó D Y
způsoby opatrně pro se stala lékem pro všech
Specialisté na importované košile a obuv
pouští ' informací, že so ny obtíže
společnost:.
věty nedopustí klid v ze
Vedoucí role strany jz
mi, dokud nebude po je
patrně
nutnost v této si
jíchtuaci.
ale
věru není to
Pokud sověty vůbec
jsou zamíchány do této svod. není. Je ve vědomí
idey klidu, je to logic lidí, že vedoucí strana
ká účast. Až do'sud kaž zavedla zemi do let pa
dý, kdo obsadil cizí ze desátých,- do justknícii
mi, chtěl v ní mít pokoj. vražd, do životni úrovně :
A le to nevypadá jako o 40% nižší než Jinde a :
velký národní úkol, za do obecně stagnace- Ne, ;
idea vedouc: role stran*, ;
nímž by se lidé řadili.
Hlavní otázka je, na není schopna rozjařit o- i
jaké úrovni má být zjed bvvatelstv d_
nán klid, zda ne snad
V Rodéia právu za- :
na úrovni, která je pod vedli maJsčfcoti reformu, :
50 BO URKE STREET
inteligenci
národp.. Je asi jako příklad. Jas: ma- ;
M E LB O U R NE , 3000
klid lesa a je kbd hřbito jí
refonsy
vypadat. ’
Telefon 662-1273
va, klid, který přichází, Když tento časopis styni !
když problémy byly vy mluví o ceassře, říká: j
řešeny, a klid dikraturv 'tak. zvaná censara". S ,

Potřebujete vymalovat

Wardale Painting Service

AMERICAN
Continental Suit Co.

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
AUZENÁŘSTVI

KIW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMA1LG00DS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, Vic.

Prodáváme potaze prvotřídní maso a uzeniny. Též domácí jaternice, jelítka, sekaná a drůbež
Velký výběr.
Elektrika z O ty : číslo 47 /z Collins St. po Victo ria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č, 38
Telefon: 86-7178
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Noel Barber: Zlověstný soumrak (Sinister Twilight), Collins, Londýn — Sydney 1968

Katastrofa v Singapuru
Pnznam se, že v mé mysli tkvěla japonská hrozba jakoby zlověstný pří- civalově vedení byla ma
* a k . .. Na druhé straně, jestliže by japonský útok vtáhl Spojené státy do lajská brigáda, ’ která se
*sQky, byl bych se s tím smířil’’, napsal Winston Čhurchill ve svých "Pamě po celou kampaň bila do
tech druhé světové (války’’. Singapur padl déle než dva měsíce poté, kdy se posledního muže a po
Amerika ocitla ve válce s Japonskem a s evropskými příslušníky osy Berlin— slední patrony.
fe n — Tokio. Když však nastala poslední hodina singapurské pevnosti, ChurPokud se čínské a in
ehill oněměl, což se mu stávalo jen zřídka. Byla tu nedobytná pevnost, sym dické části obyvatelstva
bol britské námořní moci na Dálném , východě, a osmdesát tisíc obránců, týče, Číňané byli Japon
údajně po zuby ozbrojených, proti nimž útočily přes ivodní kanál a přes ci považováni za úhlavní
bažiny početně slabší, daleko slabší tři japonské divize.
nepřátele, a Indové ža
podrobené
Kolikrát už bylo napsáno, jak k této vojenské katastrofě došlo: jak jeden příslušníky
Omyl střídal druhý v tragickém sledu, jak imperiální oddíly nestačily ustu rasy.
Ani Japonci se neod
povat po celé délce Malajského poloostrova, jak britské letectvo přestalo
existovat v prvních dnech japonské invaze, jak se nakonec obránci Singapuru vážili postavit početně
zastajvili na ostrově, který býl vyzbrojen proti námořnmu útoku z jihu, ale nepatrné oddíly Subhase
jak býl naprosto nepřipraven proti útoku ze severu. Noel Barber teď dodal Čandry Bose, "osvobodi
další vylíčení pádu Singapuru z nového úhlu. Popsal, jak poslední týdný' tele Indie” , složené pře
před kapitulací žili ,a umírali civilisté, jimž malajská správa do poslední vážně ze singapurských
chvíle věšela bulíky na nos. Není to pěkné čtení. A nemyslím, že by se " Z lo  zajatců, do bitevní linie.
Osud civilistů v Sin
věstný soumrak” stal oblíbenou četbou /v klubech R. S. L.
gapuru
. byl
tragický.
Především líčí austral jejich doba zašla’’ .
něm jediný párek.' Řekl
Bývalí koloniální úřed to sice daleko barvitěji, Patrně nejlépe dopadli
ský podíl na kampani v
ti, kdo vydrželi na svých
Malájsku a obraně Sin níci, lékaři, obchodníci a ale smysl byl týž.
místech
do posledního
gapuru ve střízlivé per plantážníci se účastnili 1 Jeho protějškem byl
okamžiku,
a byli interno
obrany
Sinpapuřu
jako
Shenton Thomas, civilní
spektivě.
Z
celé
8.
australské divize
měl, dobrovolníci v pomoc guvernér. Ten měl jedi váni ve vězení v Čangi.
pouze jeden batalión pří ných vojenských- nebo ný fetiš, který se stal ce Vojenští zajatci nebyli
ležitost projít plným vý polovojenských útvarech, lému tažení v Malajsku umístěni ve vězení toho
jako hasiči, jako-dobro osudný. Měl utkvělý ná jména, jak se všeobecně
cvikem a aklimatizací.
S výjimkou poslední volníci v přeplněných zor, že cokoli, co by na má za to, ale v bývalých
fáze obrany na ostrově nemocnicích, jako novi pomáhalo obraně, by o- kasámech.
samém neměl nikdy veli
tel divize 1Gordon-Bennett celou divizi pod
svým velením.
A kde šlo do tuhého,
selhávaly spoje, takže
místní velitelé
museli
jednat podle okamžité
situace bez možnosti pořádit' se' s vrchním vele
ním. T o mělo osudné ná
sledky jak v bojích v
Džohoru tak při obraně
pevnosti Samé.
A le v podstatě je " Z lo 
věstný soumrak” kroni
kou singapurských civili
stů - Angličanů, Malajců, Indů a Číňanů.
V době japonské inva
ze byl Singapur ještě ve
lice velmi zemí bílých
tuanů a memsahib, kte
ří "nesh, břímě bílého
muže .ještě v době, kdy

náři
improvizovaných
novin,
jež
především
trpěly nedostatkem in
formací, jako poradci a
jako kuliové, kde toho
bylo třeba.
Noel Barker popisuje
britského vrchního veli
tele generál - poručíka
.Perčivala jako "záhadr
nou, nevysvětlitelnou osobnost” .
Percival byl vynikající
.štábní
důstojník,
ale
podprostřední
velitel.
N oel Barber je příliš
šetrný. Kdysi jsem slyšel
charakteristiku Perčivala
z úst bývalého britského
důstojníka, který přežil
zajetí.
Ten se vyjádřil, že
Percival byl sice schopen
naplánovat veletrh, ale
neschopen.
prodat na

Povzdechy
TVORU
Pes,: Je mým domovem bouda, když mě k ní při
vázali?
Ryba: Je moudré mlčet v pravý čas; a také od
vážné!
Káni*: Jsem pro úplnou svobodu projevu, zvláště
zpěvného ptactva, jen tak poznám, kdo kde zpívá.
Kozel: Rád bych hrál roli ďabla, chybí mi však
lidská tvář.
’
Vepř: Humanita? Kdyby mne lidé nezabíjeli,
.vymřel by můj rod.
VĚCÍ
Bota: Proč se ze mne každý tak snadno snaži
vyzout?
Portrét: Jak je mi ten člověk podobný!
Film: Kam se na mne hrabe život!
Bláto: Jestli ise- vám nezdám příliš hluboké, tak
" si na mne dupněte.

hrozilo občanskou . mo
rálku.
Byla to kletba minu
losti, kterou převzal i
Percival. Když na své
první návštěvě Singapu
ru'generál' 'Wavel zjistil,
že na severní straně ostrova, čelící Malajskému
poloostrovu, není jediný
bunkr, jediný zákop, je
diné dělo, sdělil mu Per*
cival, že kopání zákopů
by bylo špatné pro mo
rálku obyvatelstva.
Dalším oblíbeným fan
tomem hlaváčů v Singa
puru byl přízrak páté ko
lony. Barber dokazuje,
že není nejmenšího dů
kazu, že by pátá kolona
v Malajsku existovala.
Naopak skutečností by
lo, že patrně nejlepší
jednotkou v celém Per-

VYNÁLEZCI
René Char
Přišli, lesníci z druhého svahu, nám neznámí,
buřiči proti našim zvykům.
Přišlo jich mnoho.
Jejich zástup se objevil na dělící čáře cedrů.
A pole staré sklizně, nyní zavlaženého
a zeleného.
Rozehřáli se dlouhým pochodem.
Čapka jim spadávala přes oči a jejich
schvácená noha se kladla do nejistá.
Spatřili nás a zastavili se.
Zřejmě si nepomysleli, že nás tu najdou.
N a poddajné půdě a na brázdách dobře
ohrazených.
Nijak netoužili být vyslechnuti.
Zvedli jsme čelo a povzbudili je.
Nejvýmluvnější se přiblížil, pak druhý stejně
vykořeněný a pomalý.
Přišli jsme, řekli, varovat vás před blízkým
příchodem uraganu, vašeho neúprosného
protivníka.
Stejně tak jako vy známe ho jenom
z vyprávění a z důvěrných sdělení předků.
Ale proč jsme před vámi nepochopitelně
šťastni a podobáme Se dětem?
Poděkovali jsme á propustili je.
Ale předtím pili a jejich ruce se třásly, á
jejich oči byly až po okraj rozesmáté.

Lidé stromů a sekery, schopni vzdorovat
Otázka evakuace civi
některým hrůzám, ale nezpůsobilí svádět
listů byla zase "otázkou
vodu, stavětí v řadách domy a omítat je
morálky” Civilní perso
veselými barvami,
nál nemocnic, v .docích,
Byli by nepoznali zimní zahradu a šetření
hasičském sboru byl do
rado6tí.
poslední chvíle ujišťo
Je pravda, mohli jsme je přesvědčit a získat,
ván, že vojenské sestry a
Vždyť úzkost z uraganu dojímá.
pomocný personál budou
Aňo, uragan velice brzo přijde;
evakuováni společné.
Ale stálo za ťo o tom mluvit a vyrušovat
Najednou přes noc
budoucnost.
beze slova varování zmi
Tam, kde jsme, strach není tak naléhavý.
zely britské ošetřovatel
ky, a malajský a čínský
Přeložil Adolf Kroupa
personál byl spolu s
britskými civilisty pone
samým guvernérem, že norkou 36 mil od Ceylochán svému osudu.
V některých případech musí zůstat. Jednoduše nu. Nunn se utopil, jeho
přežila
na
se vojáci "evakuovali sa si napsal povolení k eva manželka
mi” . Nejhorší snad byl kuaci sám, údajně proto, chvilku na záchranném
případ britského majora že jeho manželka odmít člunu. Z celé posádky
letectva .Nunna, který la opustit Singapur bez se zachránil jediný vo
ják, který byl objeven na
sloužil jako velitel Veřej něho.
malém ostrůvku japon
ných a demoličních pra
Jeho lo ď byla torpe skou patrolou a přežil
cí. Ten měl přímý roz
kaz, dvakrát opakovaný dována japonskou ■ po (Pokračování na str. 8)

Dno: Teprve na mně každý uslyší klepání zdola. dy, nejlíp se cítím nahý.
Kyvadlo: Určuji čas.
Pravda: N ej levnější jsem tenkrát, když mě má
Nula: Jsem elipsa, která určuje dráhu vesmírným každý.
tělesům.
Jiná pravda: Když jsem jen jedna, jak mám být
všem
věrná?
Korouhvička: Když se otočím, vítr hned fouká
jiným směrem.
LIDÍ
V ítr: Ó, jak jinak bych poznal, kam mám fou
Politik: Čím měně jdu do hloubky, tím déle se
kat!?
držím na povrchu.
Propast: Beze mne by nebylo vrcholů.
Trpaslík: Žádný obr se mnou nesrovná krok.
Líčidlo: Jsem zdrojem veškeré krásy.
Druhý trpaslík: Čím větší člověk, tím hlouběji se
Telefon: Mohu mluvit do všeho a o všem.
mi musí poklonit.
Žárovka: Slunce? Pch! A ť zkusí svítit v noci!
Eunuch: Beze mne by harém přestal být haré
Papír : Kdo řekl, že jsem slabý? Unesu i ta nejmem.
těžší slova a nic se nestane.
Stařec: Ženy mé generace byly hodnější než
dnešní mladé. Ke mně.
’
POJMŮ
Ras: Také jsem přece pes — na jiné.
Přátelský kruh: Zkuste mě postihnout kružít
Střelec: Spíš trefíš zpívajícího ptáka, než dravce.
kem.
Druhý střelec; Často je těžší zasáhnout velký cíl,
N ic: Kdybych bylo něco, přestalo bych existovat.
než
malý.
V . Pane
Druhé nic: Přemýšlet o mně je nejtěžší na světě.
Fakt: Nerad chodím oblečen podle poslední mó-

Vlasta, -Praha
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Obchodujeme s přistěhovalci už 20 let
Tisíce a tisíce .Italů,, Seků, Jjíětncůj Jugoslávců, Poláků, Maďarů, Mal tézanů atd. jsou našimi stálými a spokojenými zákazníky. Velmi se těšíme,

• •

že budeme moci posloužit i novým československým přistěhovalcům!

'V našich prodejnách’ dostanete všéehný druhy, nábytku, domácích elektrických spotřebičů, osvětlovačů, koberců atd, a to za nejnižší ceny a za
výhodných podmínek

1

F risc o H o m e F u rn ú sh e rs
264 K IN G STREET, N E W T O W N (S Y D N E Y )
Telefon: 57-3664, 57-7855. * U nás se domluvíte česky neb slovenský
Prodejhy též na: 672 King St., St, Peters * 1205 Canterbury Rd..

Katastrofa v Singapuru
(Pókřáčóvání4 se' šťr. 5)
zbytek5''války v zajatec
kém 'táboře. ‘
'■jiní civilisté odmítli opustit Singapur. *Mnozí
z michý' zemřeli v internačrfíčh" táborech* nebo ve
vězeních japonské "tajné
policie Kempetai.
Případ Gordona-Bennětta je dostatečně znám.
Po šťastném úniku do
Austrálie sě stal /.praši
vou,ovcí; a býl eventuel
ně postaven před vojen
ský soud. Byl shledán
technicky .vinným, ale
byly. mu připsány "vla
stenecké pohnutky” k úniků.
'
Barber např. mlčí o
údajném rozkazů Winstona Churchilla, že ze
Singapuru mají uniknout
co nej silnější skupiny vo
jáků.
• -.
. Bennettovi bylo hlav
ně kladeno za vinu, že
unikl bez povolení. Bar
ber však zaznamenává
případ ženijního poboč
níka generála PerciVala,

který žádal o povolení,
kťeťé mu bylo zvečera
■dáno, žrána odmítnuto.
Stejně se pokusili o útěk vélitel singapurského
letectva a námořních sil.
T i však Ua útěku zahynu
li, takže nevyvstala otáz
ka, zda-lí jako velící dů
stojníci měli právo opu
stit své mužstvo.
Barber asi správně ří
ká, že bitva o Singapur
nebyla ztracena v Malaj
sku, ale ve WhitehaMu.
kde se jednotlivá odvětví
britského velení hádala
do nekonečna o to, kdó
má vlastně Singapur brá
nit.
Tragickým následkem
byla skutečnost, že armá
da nedostala požadovaný
kontingent vojáků, le
tectvo méně než polovinu
požadovaných letadel, a
námořnictvo bylo pone
cháno svému osudu, zpe
četěnému potopením pý
chy britského loďstva,
bitevních lodí Princ W a 
leský a Repulse, vyšla-

S Y D N EY
Přijmeme
ŠVADLENY
•znalé šití šatů lepšího
druhu. Moderní továr
na, výhodné podmínky,
44 dne v týdnu. Práce
od kusu.

:

ERROTEX
FASHIONS P/L.
88 Ebley St.,
Boridi Junction (Syd.)
Telefon: 38-5236
nebo 38-7461

ných na beznadějnou ce
stu bez letecké ochrany.
"Zlověstný soumrak’
■nám připomíná alespoň
v tomto ohledu dnešek,
kdy ohrana Austrálie je
zase předmětem licitace
politiků. Nakonec to by.
tehdejší australský mini
sterský předseda Curtin,
který z politických, důvo
dů přesvědčil Ghurchillá, že Singapur musí být
bráněn stůj co stůj.
jun

O m lu v e n í a n e o m lu v e n í
(Pokračování se str. 3)

" V několika jednáních
bylo soudruhům umožně
no čestné přiznání chyb
a k přihlášení se k p o
litické linii straný. Vzhle
dem k tomu, že soudruzi
K. Kosík, F. Pavlíček a
K. Pavlištík ani dnes ne. souhlasí se zásadním oceněním 2000 slov jako
protistranické platformy
a . odmítají změnit svá
stanoviska, vyloučil je
U V že svých řad.’’
Další tři svá stanovi
ska změnili:
■"S. O. Starý, kromě
vystoupení na plénu Ú V ;
sdělil písemně předsed
nictvu, že "svým živo
tem, svými činy se nikdy
nezpronevěřil idejím ko
munismu od r 1931, kdy
jako 17letý začal praco

vat ve středoškolské kostufře, a od té doby . . .
bojuje za zájmy strany,
■socialismu ■i ■proletářské-.
ho
internacionalismu” .
S. O. Starý litoval, že
svým podpisem způsobil
straně těžkosti . . . , ač je
ho subjektivním úmy
slem
nebylo poškodit
zájmy strany a narušit
jednotu
stranických
řad . . .’ ’
Omlouval se i s. J.
Gočár, který článek 2000
slov přímo nepodepsal,
pouze dodatek Jen něko
lik slov, ale i to prý teď
považuje za chybu. Obě
ma byl uložen jen stra
nický trest napomenutí.
. Naprosto' nepřekvapila
podobná omluva, kterou
přednesl bývalý vedoucí
pražské organizace Mar
tin Vaculík, podaná ve

Punchbowl * 132 Burwood itd., Burwood

formě vzorné komuni
stické sebekritiky. Dostal
důtku s výstrahou.
• "D ále uložil Ú V Ústřední kontrolní a revisní komisi KSČ” , píše
RP, "zavést, vzhledem k
politické závažnosti vý
zvy . 2000 slov, stranické
šetření s autory této ak
ce^ podle míry odpověd
nosti navrhnout opatře
ní příslušným stranic
kým orgánům.”
Vedoucí Ú K R K Miloš
Jakeš mohl oznámit už
13. června, že dané úko
ly prošetřit činnost sig■natářů 2000 slov rozšířil
na činnost všech členů
KSČ. Řekl, že k důklad
nému provedení čistek
bylo po celé zemi zřízeno
■na 3.000 zvláštních pro
věrkových komisí.

FE/HD

PÁR SLOV
dvéma pisatelům

Přijmeme

Aleš Nebeský
“ Tak vida” , řekl jsem si, když jsem došel na před
poslední stránku minulého Hlasu domova, “ z do
mova odjeli i anonymové” . Podobných dopisů jsem
do domácnosti o 2 do
četl již doma hodně a všechny se vyznačovaly jed
ním základním, více či méně barvitým líčením, co
spělých a 2 dětech. Sa
se stane příjemci, až “přijde čas” . Avšak zabývat se
mostatný byt k disposi
anonymy nemá skutečně cenu. Více mne v minulém
čísle zaujaly dva jiné dopisy.
ci. Přednost bude mít
Souhlasím s p. Uzlem, když píše, že “ v tzv. svo
uchazečka, která má
bodném. světě má každý právo na svůj názor” . Má
dokonce i právo jej vyjádřit, při čemž ovšem musí
vůdčí list. Nej vyšší plat
počítat s tím, že se jeho názor bude střetávat s názo
pro správnou osobu.
ry jiných, kteří mohou použít téhož -práva. Proto -■
a nejen proto — si myslím, že přívlastek “v tak zvaVolejte laskavě (Syd.)
!ném” není docela na místě. Pan Uzel se pozastavuje
nad termíny, kterými počastovala pí. Vlčková auto337-5995.
!ry dopisu pražskému Zítřku. Možná, že bych býval
]použil také jiných slov, ale 'ty by se mu asi také
nelíbily, např. bezcharakternost. Stačí opakovat ne
Přijmeme
■ zodpověděnou otázku, zda se dotyční také tak hrdě
ŠVADLENY
5 |hlásili- ke své stranické příslušnosti na australském
zastupitelském úřadě ve Vídni. Z jejich vlastních
k práci v dílně nebo po.J slov vyplývá, že podobnou “taktiku” považovali za
domácku a to zn ale* prospěšnou k “ využití situace” , aby se mohli podí
šití šatů. Výtečné hodi- Jjj vat do světa. Zřejmě jim nevadí, že je to s pomocí
nové mzdy nebo od ■ “ kapitalistické vlády” , která jim zákonitě musí být
ikusu. Přesčas k dispo- J [.odporná. Lze takové jednání nazvat charakterním?
zici. Stálá místa.
■
Pan Uzel zná jen dva druhy přistěhovalců: ty, kte
FALUTEX FROCKS ■ ří přijeli z důvodů materialistických a ty, kteří pod
124 Oxford St., Sydney 5 lehli “ davové hysterii” (k nimž -se sám hlásí). Myslí-li
Tel.: 31-6323
■ ■vážně své tvrzení, že přistěhovalci všech národností
sem přijeli z důvodů materialistických, radím mu
upřímně, aby to neříkal příliš nahlas před Poláky,
DAŇOVÁ PŘIZNANÍ
Maďary, Jugoslávci, příslušníky baltických národů,
a vedení knih obstará j ! Ukrajinci a přistěhovalci z dalších komunistických
registr, daňový porad-j států. Ale i např. Řekové, kteří odjeli po vojenském
ce. I z neúplných dokla-l puči v Řecku, by mu mohli vysvětlit svoji situaci
po svém.
dů. Telefon (kdykoli):]
A le vraťme se k Čechoslovákům, kteří jsou zpra
67-2792 (Sydney)
] vidla mírnějších povah. Pan Uzel tedy soudí, že ta
___________________
1 .většina lidí, která odjela pro zmařené naděje na u[ skutečnění svobody doma, neexistuje. Zato prý exi
. . . ŠVADLENY. .
stuje jen dodatečné hledání ideologických důvodů,
neboť “ idea s velkým I je teď v módě” . Jaké idee
k šití dámských šatů a
kalhot. Stálé
místo. I může mít on sám? Lidé, kteří podlehnou davové hy
Výdělky až $ 65 týdně. I sterii obyčejně nemají žádné.
Možnost spousty přes-j
Myslí-li to pisatel dopisu v jiném smyslu, mohu
časů. Dále přijmeme
ho informovat, že doma se davové hysterii nyní říká
emoce. A právě “ emoce” dělají spousty nepřístojno
ŽEHL1ŘKY
j
Stálé místo, vysoké i stí, např. se staví proti prohlubování přátelství ■
mzdy.
J lásky k bratrskému Sovětskému svazu. Tedy ne ta iky, okupace a nátlak, ale emoce či davová hysterie
FINE FRENCH
mohou za vše. Můžete ovšem namítnout, že pisatelé
FASHIONS,
I dopisu Zítřku se hlásí k jinému komunismu - * to-><
.
I
Room 12, 2nd -Floor,| mu s lidskou tváří. Při podobných slovech « v š s s j
vždy připomenu mnohá prohlášení vůdců tohcto ko
617 Elizabeth Street, i munismu o neotřesitelnosti vůdčí úlohy strany.
Redfěrn (Sydney)
j “ Dufočekovi komunisté” ze Sydney a možná že asš
Tel.: 69-3908
I pan Uzel v tom snad nevidí nic špatného.
I
(Pokračování na straně 9)

HOSPODYNI

i

j

Navštívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit

ČESKOU RESTAURACI S DOBRÝM ČESKÝM JÍD LE?.!

KISS EDDTS INTERNATIONAL
274 Victoria St, (proti požární stanici), Kings Croes, XSW Telhfon 31-7977
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ZEMŘEL DR. JURAJ SLÁ VIK
Ve věku 78 roků Zemřel ve Washingtonu dr. Juraj
Slavik, jedna z nejvýznamnějších postav 3. čs. exilu.
Pohřeb se na přání zesnulého konal ve vší jednodu
chosti dne 2. června. Po církevním obřadu v Lute
ránském reformačním chrámu na Capitol Hill ve
Washingtonu, D. C. se rozloučili se zesnulým: jmé
nem všech spolků, organizací a přátel úřadující mí
stopředseda Zastupitelstva RSč Čeněk Torn a jmé
nem rodiny dr. Bohuš Vozárik.
Z projevu Č. Torna nad rakví zesnulého vyjímáme:
“Vyšel na cestu životem v r. 1890 ve slovenské
Dobrej Nivě z rodiny národně uvědomělé. Rodové
dědičné vlastnosti se u něho projevily jako osobní
ozdoba v synthese rozumu a citu, v rovnováze ducha
a srdce. Vyrůstal v ovzduší ušlechtilém a v pro
středí uvědomělých duchovně probuzených vlastenců
a literátů slovenských. Okolí v němž žil vtisklo mu
do povahové skladby svoje znaky a vytvořilo v duši
smysl pro zachování národních tradic. To učinilo Juraje Slávika duchovně krásným. . . V základních
věcech byl jasný, věřil v krásnou, demokratickou a
sociálně pokrokovou Československou nedílnou re
publiku . . . Byl ustanoven županem, zvolen poslan
cem, jmenován členem vlád Československé republi
ky doma i v exilu, ustanoven velvyslancem v Polsku
a USA. Jako exulant nastoupil do nového šiku, aby
pracoval, burcoval, ukazoval cestu a upevňoval na
ději v novou budoucnost národa a státu. Celý jeho
život, všechny jeho práce a činy byly výrazem že
lezné Iogičnosti našich národních dějin.. . Tak jako
králové milují ty, kteří mluví pravdu, jak psáno v
žalmu, tak my budeme milovat a vzpomínat Juraje
Slávika za jeho práci.’’
Tisková služba RSč

DR. BEDŘICH MIKL
Všem, kteří nám v minulých dnech připom
něli jeho vždy ochotnou ruku k pomoci, jeho
neochvějnou víru v slova “Věřím, že vláda vě
cí tvých k tobě se navrátí, ó lide čský”, kteří
nechtěli věřit, že srdce tohoto hrdého vlastence
29. května navždy dotlouklo, všem, kteří ho
doprovodili na cestě poslední a kteří mu na
rozloučenou zpívali národní hymnu — upřímně
děkujeme.
Sydney, červen 1969
Jiřina a Keny Miklovi
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Dopisy redakci:
JAN AMOS KOMENSKÝ
Myslím, že jste se zavděčili mnoha čtenářům otiš
těním stati o J., A. Komenském v 6. čísle tohoto roč
níku. Myslím však také, že bylo na místě trochu více
přesnosti i v poměrně nedlouhém článku. Paní Jarka
Vlčková píše:
“Po bitvě na Bílé hoře v roce 1621 byl nucen opu
stit znovu svou vlast, aby se stal prvním a dosud nejslavnějším českým exulantem.”
Bylo by těžko zjišťovat, kdo byl opravdu prvním
českým exulantem po Bílé hoře. Přiřkl bych prvenství družině, která odjela z Prahy se zimním králem
Fridrichem hned ráno dne 9. listopadu 1620, napřed
do slezské Vratislavi a potom přes Berlín do Nizozemí. Býlí v ní, jalk bychom dnes řekli, členové vlá 
dy, nej v. purkrabí Bohuchval Berka z Dubě, nej v.
kancléř Václav Vilém z Roupova a Jiní. Nepodaří se
asi nikdy zjistit, kdo z nich první překročil hranici
českého království. Komenský to jistě nebyl.
K dyž se bojovalo na Bílé hoře, působil Komenský
jako správce bratrského sboru ve Fulneku. Tamodtud
odešel někdy koncem roku 1621 nebo začátkem 1622,
ne však za hranice českého království, nýbrž do
Brandýsa nad Orlicí. Tam žil pod ochranou Karla
st. ze Žerotína, napsal Labyrint světa a jiné spisy.
Posledním útulkem Komenského na domácí půdě by
lo zboží Jiřího Sádovského ze Sloupna, Bílá Třemešmá v krkonošském podhůří. Do Lešna přijel
někdy v únoru 1628. Tam už byl exulantů z Čech a
Moravy slušný počet.
Janka Vlčková píše: “ Žil v Lesně, které bylo po
zději zničeno požárem, při němž shořely i jeho do
savadní písemná díla. P o požáru přesídlil do Fulneku,
odkud navštívil Anglii, Maďarsko, Polsko, Švédsko
a Holandsko, kam byl zván, aby reformoval tahmí
školství.”
| Lešno padlo za oběť požáru a pleněni za švédskupolské války v dubnu 1656. Tehdy, šest let po v e s t
fálském míru, byl Fulnek, město na moravskoslez
ském rozmezí, úplně pod habsburskou mocí a Komen
skému ani nepřipadlo pomyšlení, že by se měl tam
vrátit. Vydal se z Lešna do Amsterdamu a tam žil
do své smrti. Cesty do Anglie, Uher, Nizozemí a
Švédská podnikl v letech lešenského pobytu, podle
toho, jak se naskytla příležitost nebo přišlo pozvání.
Otakar Odložilík, Philadelphia

-9PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ :

Aloise Pinku (v Au-str. asi 18 let)., Emila Havelku
te Královic u Plzně (truhlář, asi 20 let v Austrálii),
Františka Buchstabera (dříve Essendon) a Joeeía
Tauše'(Mel<b.?).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kde
s: na né dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
STIPENDIA PRO ČS. STUDENTE
V mkpulém čísle jsme přinesli zprávu o stipendiích
pro čs. studenty v Austrálii. Podle dodatečných zpráv
i
stipendia budou udělena studentům, kteří jsou již
zapsáni na universitách a technických Učilištích a
budou na výši tzv. Cammonwealth University and
<
'Advanced University Scholarship.
Od září minulého roku studentská organizace
World University Service pomáhá studentům, kteří
opustili Československo po srpnovém obsazení vojsky
Varšavského paktu. Tato pomoc je všestranná. Kon
cem října 1968 australské studentské organizace da
rovaly 1.000 dolarů na jednorázovou pomoc čs. stu
dentům' a zahájily jednání s federální vládou v Canbeře, aby těmto studentům bylo umožněno pokra
čovat v dalším studiu v Austrálií.
Studentská organizace WUS obstarala podobná sti
pendia pro čs. studenty v Záp. Německu, Anglii a
Kanadě. Samotná Anglie umožnila 300 studentům ze
600 žadatelů pokračovat ve studiu na britských uni
versitách. Australská vláda dala zvláštní podporu 10
čs. studentům v Londýně s tím, že budou-11 chtít
přištím rokem pokračovat ve studiích v Austrálii,
studia v Londýně jim budou na australských univer
sitách plně uznána.
Celkem 33 studentů byl,o zapsáno začátkem roku
1969 na universitě v Melboume, na Královském
technickém učilišti v Melboume, na universitách v
Sydney a N. S. W. Byli zapsáni bez poplatků a je 
jich výdaje jim budou nyní hrazeny. Hlavní pře
kážkou pro další studium byla nedostatečná znalost
anglického jazyka. Tento problém byl vyřešen za
vedením zvláštního kursu na universitě N. S. W. v
Sydney, kde během šesti týdnů si studujíc! osvojili
dostatečné základy angličtiny k začátečním studiím.
Celkem 30 studentů obdrželo diplom o znalosti “ pra
covní” angličtiny.

"Úspěch kursu je možno nazvat revolučním, neboť
úplně změnil osnovy a názor na přeškolení přistěho
S T A Ř Í A NO VÍ PŘISTĚH O VALCI
valců s vyšším předchozím vzděláním a na učení
Troufám si tvrdit, že jako národ jsme lid inteli
angličtiny jako'druhého jazyka vůbec. Podobné kur
gentní, vnímavý a přemýšlivý a proto starousedlíci
sy budou nyní zavedeny i v Melboume a Brisbar.-.
jsou trochu jiní než my, kteří jsme 20 let dýchali
V případě, že někteří bývalí vysokoškoláci tento rok
(Pokračování se strany 8)
vzduch komunismu. Je-li někdo zavřen delší čas v
“Vy se o polituku zajímáte od ledna, my ji dělá žaláři, jisté to na něm zanechá stopy. Byli jsme 20 ještě nestudují, stipendia budou nabízena také na
me celý život” , prohlásil na jaře 1968 na pražském let v izolaci od ostatního světa. Abychom mohli pře školní rok 1970 a budou zahrnovat veškeré obory
mítingu mladých Josef Smrkovský a měl pravdu. I žít, museli jsme navenek, pro své Okolí, věřit tomu, •vyššího vzdělání. Zájemci o stipendia obdrží AaW in
i on a ostatní vedoucí dubčekovci dělali celý život co se nám k věření předkládalo, izolovali jsme se i formace na Contmonwealth Office o£ Edacarioc and
politiku, v posledních dvaceti letech bez jakýchkoliv jeden od druhého, báli jsme se před kolegou říci, Science ve všech hlavních městech v Austrálii
“ zbytečných zábran” , jakými je oposice. Kam re co si skutečně myslíme, zvlášť když bylo známo, že
-cgpubliku dovedli, vidí snad i ten, kdo málo vidí.
je to straník. Bylo to totéž, co za minulé války, ba
Pisatel mi může ovšem vytknout, že mluvím teď, horší: naučili jsme se žít v ulitě a to zvláště my, kte
zatímco doma jsem byl až do ledna 1968 zticha. N e ří jsme dnes v cizině. Těžko se toho budeme zbavo
vím ovšem, zda zná význam slov “vnitřní emigrace” . vat, je to v nás zašité a týká se to hlavně nás star
V té žila většina národa a žije v ní dále. Je to ta ších, kteří jsme sem přišli okusit za svůj život také
V minulých 2 týdnech: tasáaŠK. fm gý; žádný pří
část, která je přesvědčena, že je lépe mlčet než ký svobodu. — Šeptandou vznikl u nás doma v mýslícn spěvek. Potřebným n-3s-ýrt gfScrtsvarar -v —
vat a že vnitřní uchování si vlastního přesvědčení lidi názor, že vše, co je na západě, v kapitalismu, je placeno § 32.
zabraňuje režimem vyžadovanému přizpůsobení se úžasné, bohaté, peníze tam tečou téměř bez námahy. |
nebo “normalizaci” .
Úředně bylo všechno v kapitalismu špatné a zavrže
Díky tomuto přesvědčení příslušníků “vnitřní emig níhodné. Z extrému do extrému. — A ještě něco:
race” dostal loni polednový vývoj ráz boje za sku malé Československo se ve svém tisku nezapomenulo
tečnou svobodu. Když boj skončil, bylo jen logické, pochlubit jakýmkoli malým úspěchem, hospodářskýn:
že mnoho příslušníků “vnitřní emigrace” přešlo do či sportovním jako s převratnou událostí — byli jsme
na tom či onom, poli okamžitě “hrdiny” . A tak jsme
emigrace faktické, která je neodsuzuje k mlčení.
ss^ssšc3B5£,
n *nt výroba uzenin
'
V jiném dopise píše p. Luknár, že se vrátí, aby zde — snad zvláště ti mladí, plně vychovaní oním
záošerséno uzenáře
pomohl národu v boji za svobodu. My, co zůstane |umělým, nenormálním prostředím, plní komplexů,
' .plní dojmů, že jsou povolaní všechno kritizovat, plni
me, súmáme položit otázku, co uděláme pro svobo
řSSBSSE. |pC-0 správného uchazeče
velikášství a trpící nedostatkem objektivity, nedo
du národa my. Hned pak odpovídá: “ Mnoho toho
statkem družnosti a pochopení pro bývalé ťžsssy
nebude” .
i
jŽaánsgj zašlete n a adresu:
těch zdejších starousedlíků. Proto si mysiiaa, ie:
Je otázkou osobního názoru, kde mohu být svému okamžitý souzvuk mezi Čechy a Slováky let 4B. ,* ®R.:
národu prospěšnější. Všeobecně lze říci, že chytří bude dosti obtížný. Těch 20 let rozdílnýcE iž-saB-Ag.
jí ""W fW T G O O P y , c/- P . O. Box 2405 V ,
a vzdělaní lidé mají dost možností práce pro svobo podmínek leží mezi nimi jako velký t i j í s a . Z*, ně
G. P. O. M ELBO UR NE
du doma i za hranicemi. Svět je trvale nedělitelný jaký ten rok, až ti noví poznají ofotíae i 'w i f f i aifcgL I
a proto je nedělitelný i boj lidí o svobodu.
ší země, až poznají logiku a p čirm sx st s u a a fi 'to
Snad jeden příklad nahradí mnohem delší úvahu: hoto systému a ti staří uznají* áe I - v taSeSa M Mgfca,
v českých a slovenských časopisech v cizině čtu o zanechala stará vlast lecos do&e«a%<«c ^s-íesesSK po
spoustě vědců, universitních profesorů, velkých pod zornosti, pak to bude jistě scaaaes V-paSE C b a r t o
nikatelů atd., kteří odešli z Československa před 20 trpělivost a pochopení jedaěcfe j f K sran é__
lety jako mladí lidé — studenti apod. Domnívá se p.
Luknár, že by tito lidé bývali více prospěli národu,
kdyby zůstali doma a nyní byla veliká část z/nich
CHCETE SK; 1114‘WI HIMmiTT.
CHCETE IN V E S T O V A T ?
jen po létech snad “ rehabilitovanými” , ale tělesně
Jak
jsi
•
: -á-Tři: z ZZ. fiaue. a K S U p . raz- stale
ťe všech finančních otázkách Vám cdboriié jmbé BŽ
a duševně zlomenými lidmi? Dnes mají možnost v y 
dopisy z Česeaskrzesató. IšsaĚ
ÍBjjaezž pi
konávat v liv na své okolí, důležitý vliv ...
satelé b j -t - t ě z a a e c s z S tfxw n rr"r_ aaao í z
jiných zemí zzptieřeset
-sě-n atd.
ČESKÁ BESEDA V MELBOURNE
Někteří pášt, i e znaosE-SHietoBŠ 3B*řtoF- Za celou
F. A. I. S. B., F k a a s & -a *r
'
vÁfc-spolupra
• Opakovači hodina se koná v neděli dne 29. června akci Bebéřtm*
4. Wilkinson St., East Bi m w c
Ve 2' hod. odp. v hale vedle kostela y Deer Park covník Hlasu T l,:<i l f i’,mi~|i — — g a fek adresy těch
Proč odkládat na.
J f Ú t Hgwat -v
: přál. Pokud
(H olt Street). Podávají se zákusky, které přinesou žažatečů :
Volejte dnes o důvěrný "
někteří účastníci. Další -zájemci o tancování České m-iůzo -m-JCdt kndMBHBBie. iOCB_c. -i svou adrebesedy vítáni.
sec*
HD

Pár slov...

Čs. pom ocný fond

Uzenář

Potřebujete peníze?

J. Kadaně

j
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SPORT DOMA I V CIZINĚ

23. 6. 1969
Vélkf výběr vín, lihovin * jdvm
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádáni

„■1
'

J. KINDA & CO. PTY. LTDKarel

Janovský

Trnava už má zajištěný mistrovský titul

i
cr. Jona* & Victoři* Sto., Richmond, Vie.
Telefon: 42-4782
*

nebo: 104 Millers Rd.; Nth Altona, Vic. (314-02SI)

L ig o v é d r a m a v r c h o lí
Doniéna fotbalistů Spartaku Trnavy v 1. čs. li ze ročníku 1968-69 byla tak veliká, že už asi brzo
J p6 startu do jáVní polo)VÍny soutěže málokdo věřil,, |ie by přebornický tttul ČSR mohlo získat jiné
mužstvo. Trnavský tým nejenže na vlastní půdě nenašel přemožitele, ale střádal dohromady i velmi
.. . cenné -body ze hřišť soupeřů,, a tak obhájil uspěš ně své loňské prvenství v čs. kopané. Jinak tomu
však bylo aJještě je s týmy z dolní části tabulky. Vždyť ještě před předposledním 25. kolem bylo
7 aspirantů na sestup a před posledním kolem ligy nejsou si ještě 4 mužstva jista záchranou.

- - Ve zkratce - -

4
— Naše nejúspěšnější krasobruslařka Á ja Vrzáňová.
dvojnásobná mistryně světa, se bude 30. června v
N ew Yorku vdávat za Pavla' Steindlera, májite.e
francouzské restaurace La Popette v N ew Yorku, čs.
polittókého uprchlíka, který odešel z vlasti v r. Í948' ' ' Si ad nejlépe ná.tom je pražská Slavia; Která ho- na 0 : 2, Lok. Košice — VSS Košice 1 :0, B. Bystři-:
Á jé Vrzáňové, která vystupovala v. profesionálních
'*•' stí, v Edenu nováčka. B. Bystricu a tak by ■zař, normál - •ca — Pardubice 6 : 1, Dukla Praha — Slavia Praha
amerických ledních revuích' pod jménem Zanová,
' nich okolností mohla' vyhrát a udržet sfe v-.nejvyšší 4 : 0 a Sparta Praha — Baník Ostrava 5 :0 .
Tabulka po 25. kole: 1. Trnava 38 bodů, score přijdou na svatbu desítky 6s. sportovců, kteří ž ijí v
' "fotbalově. soutěži: Celý týden -před závěrečným kolem
f ligy nebudou spát ani ' příznivci Teplic U' v situaci 50:21; 2. SloVah Bratislava 33 b.; 3. Sparta 29 b.; 4. zahraničí.
snad ještě horší je" druhý nováček Pardubice.' Tedý Trenčín 25 b.; 5. Dukla Praha, 6. Inter Bratislava, — Bývalý přední hráč pražské Slavie Kudlá Vytla
-. . teprve-poslední mistrovské -zápasy rozhodnou^ o se 7, Doik. Košice (po 24 b.): 8. VSS Košice, 9. Žilina, čil (trenér čs. národního mužstva, které se v r. 1962
stupujících'týmech. Větší-dramatičnost si. už prízniv- 10. Ostrava (po 23 b ): 11. B. Bystrica, 12. Slavia probojovalo v Čile až do finále mistrovství světa a
Praha1 (po 2 1 b .);1 3 . Teplice, 14. Pardubice (po 20 týmu, jež získal na-OH v Tokiu stříbrnou medaili)
• cť kopané v republice ,nemohli ani přát.
byl. po návratu z Vídně (kde vedl mužstvo několika
bodech).
-.
23;,'kolo: Inter Bratislava' — Slovan Bratislava 0 : 0,
V posledním 26. kole hraje: Slavia Praha — B. násobného mistra Rakouska Rapid Vídeň) zvolen úSlavta’ Praha •—'.Pardubice 3 : 0, Dukla'Praha — Tep
lice 2 : I,- -Trnava — : Sparta Praha 3 :3, Lok. Košice Bystrica, Pardubice — Slovan Bratislava a Teplice středním trenérem Českého fotbalového svazu. T re
nérem národního mužstva však zůstal i nadále Jozef
V —:žilina 0.: 0,: Trenčín — Ostrava 4 : l . a B. Bystrica-, — Lok. Košice.
Marko.
• • — ••VSS Kosice 2 : 0.
'
— Bývalý hráč ŠK Bratislavy a čs. národního muž
24. kolo: Baník Ostrava — Slavia Praha 0 :0 , Par
O LEDNÍM HOKEJI
stva Laco Kubala byl jmenován trenérem-španělské
dubice — Dukla Praha 0 : 1, Teplice — B. Bystrica
.. .. 4.:.Ó, -VSŠ Košice. — Slovan Bratislava 0 : 2 , -Inter . Ve švýcarské . Montaně se v polovině července ho reprezentačního týmu.
. . . Bratislava — Lok. Košicie 1 : 3, Žilina — Spartak sejdou funkcionáři mezinárodní hokejově federace, j — Veslaři .pražské Dukly vyhráli v Praze na Vlta
kteří budou projednávat celou řadu přímo revoluč v ě 56. ročník Primátorských osmiveslič, když vedli
. Trnava 2 1 . a Sparta Praha —, Trenčín 1 :1 .
... 25.kolo: Spartak Tm avá — Inter Bratislava 3 :1, ních návrhů- Jeden z 'nich podal ' předseda N H L od startu až-do cíle, před Slavií NM- a -osmou 'M ě l
Slovan iBr atislava — Teplice 3 :1, Trenčín — .Žili- Campbell, ve kterém vedoucí kanadského profesio níka.'
nálního hokeje žádají, aby už na: příštím mistrovství — Na mezinárodních střeleckých závodech V Plzni,
světa r. 1970 v Montrealu- a ve Winnlpegu mohli na kterých dominovali zcela čs. střelci, vytvořil Falstartovat jak hokejisté amatéři, tak i profesionálové, ta nový světový rekord v rychlopalbě na olympijské
. 8lletý-předseda mezinárodního olympijského vý- prostě, aby světové .mistrovství bylo ;podle vzoru te siiuetv počtem 597 bodů (starý světový rekord-byl
T. V boru Američan A very Brim dage,;který.v posledních nistů turnajem otevřeným. I když možná mezinárod 596).
dnech tak ostře útočil na lyžaře alpských disciplin a ní hokejový svaz amatérů LIG-H nepřijme celý ka — Australský profesionál Rod Laver je — alespoň v
nadský návrh, .dojde jistě ke kompromisu. Už- na současné-době — nejlepším světovým tenistou: P o
hrozil jim, že nebudou pro svůj poloprofesionalm^ci
.-'téměř profesionální statut připuštěni k olympijským mistrovství-světa v e Stockholmu byly hlasy, aby smě tvrdil to na Roland. Garros^stadiónu v Paříži, kde
hrám,' 'utrpěl v e Varšavě snad největší porážku ve lo hrát na vrcholném -světovém podniku hokejistů vyhrál suverénně finále francouzských přeborů; po
své funkci předsedy této vrcholné-světové organizace alespoň 6 profesionálů, ale zdá se, že s tím se K a razil Australana Ken Rosewalla hladce 6: 4, 6 : 3 a
-* sportovců. Členové MOV totiž 9. června schválili ve naďané nespokojí. Buď jde buď, je naděje, že by i 6 : 4. V dámském singlu zvítězila Australanka Marga
- své ' většině to, "s čím už přišel'předtím mezinárodni Jarda ~Jiřík,-který bude hrát od podzimku Za muž reta Courtová, která v závěrečném střetnutí zvítě
' - ’ lyžařský svaz FIS: sjezdaři a slalomáři budou se mo- stvo Sí. Louis Blues (tým americko-kanadské profe zila nad Ann Jonesovou z V.- Británie za 80 minut
•
ciď nadále zúčastnit OH, a bude záležet jen na ná- sionální ligy},-m ohl nastoupit znovu za národní muž 6: 1, 4 : 6 a 6 :'3.
— Na-francouzských přeborech si vedl skvěle i čs.
"/rpdních olympijských výborech nebo na odborných stvo e s R .
Jestliže dojde v Montaně k dohodě, 'pak bude tře reprezentant Jan Kodeš, který prohrál až boj o ú-svazech,' zda- uznají, že ten či onen sportovec může
* - -! startovat na olympiádě. A podle tohoto rozhodnutí ba vyřešit; podle jakých pravidel se bude hrát, ne čast ve čtvrtfinále s předloňským vítězem Wimbledo
M Ó V ’ nepodniká žádnou akci, aby někteří sportovci. b o ť je velký rozdíl mezi "amatérskými a profesionál nu Australanem Johnem Newcombem tak trochu ne
šťastně po čtyřhodinovém boji 1: 6, 4 : -6, 6 : 0, 10 :'8
V ■
—. prý pro porušení amatérského státu — vrátili syé ními -řády. ! zde je možný kompromis.
a 9 :11. Kodeš vedl v pátém rozhodujícím setu už
olympijské medaile. -Tu v praxi znamená, - že ani
4 :1, zkazil však pár lehkých míčků a nemohl se sou
předseda A very Brundage nesmi v budoucnu útočit
středit už tak na hru jako předtím.
např. qp ^Francouze Jeana Clauda KillyTho nebo K a
nad’ arúio-'Nney GréetibvbU,'-že: se -zpronevěřili ama- - Dalymount Park v Dublinu je i pro přední světo — Mistři světa v kopané — Angličané— jsou. na zá
- . térským řádům liž před svým startem na OH v Gre vé.týmy- velmi horkou půdou. Po Čs. fotbalistech, kte jezdu v Americe: po remise 0 : 0 a vítězství .4 : 0 nad
ří zde v kvalifikaci mistrovství světa- porazili domá Mexikem, zvítězili i v Montevideu nad Uruguay!
noblů. •
68. zasedám M OV ve Varšavě dále rozhodlo, že cí irské reprezentanty jen 2 : 1, museli zde o dva. bo 2 :1 .
novými olympijskými sporty budou: házená (mužů i dy bojovat i Maďaři. Už sice ve 23. minutě 1. polo — Podruhé za své pětileté profesionální dráhy stal
' žeh), -vodní slalom," a" lehké atletky budou bojovat časů se ujali" Dunajem II. vedení 1 : 0, když však se se 251etý Ital Felice Gimondi vítězem druhého nej
navíc o medaile v běhu na 1.500 m, ve štafetě na podařilo Irčanům ž kopáčky levého křídla Givense slavnějšího světového silničního cyklistického závodu
4 x 400 m, a oysto 80. tp přék. bude nová disciplina vyrovnat na 1.: 1, vše na h řišti.vypadalo na poráž “ Giro ď Italia” . Na rozdíl však od suverénního v í
100 m překážek áen. Wkblgitíívních sportech může na ku Maďarů. Reprezentanti Irské republiky měli hru tězství před dvěma roky, padl na jeho letošní triumf
OH startovat vždy jen 8 mužstev, a tak se zdá; je ve své moci, zapomněli však pro útok. na obranu. V ' stín sporné či dokonce neoprávněné diskvalifikace
např. mezinárodni fotbalový svaz FIFA , který měl 79. minutě “ útěkl” jim lišák Bene a překonal jinak největšího jeho rivala Belgičana'Eddy Merxe. Merx
vždy zájem na tom, aby olympijský turnaj hrálo 13 skvělého brankáře Kellyho. Maďaři však mohou mlu byl vyloučen proto, že prý dopoval, bn však, stejně
mužstev, se ozve s protestem, a možná i hokejová vit. o velkém štěstí. Hrdinou zápasu byl jejich bran jako celá řada jeho kamarádů z řad rivalů, je pře
federace, neboť na zimních olympijských hrách v kář Szentmihalýi, na kterém ztroskotaly .všechny ú- svědčen, že došlo k nějakému omylu při antidopintoky Irčanů.
.' .
kové'kontrole.
japonském-Sapporo odpadne B skupina.'
—< Fotbalisté pražské Dukly byli ještě před skonče
ROHOVNICKÝ ŠAMPIONÁT
ním ligy na “ bleskovém zájezdu” v USA. Startovali
F O T B A LIS T A M ILIARD O VÉ H O DNOTY
Absolutními vítězi X V III: evropského šampionátů v Kalifornii, kde prohráli s předním týmem anglické
.;■> Ve většině evropských'států skončila?tíž honba za v rohování v. Bufeurešti se nečekaně-stalí boxeři Ru ligy West Bromwioh Albion 1 :2, s portugalskou
ligovými body ročníku 1968-69 a “ lanaři” klubů se munska, kteří získali 4 . zlaté, -dvě stříbrné a jednu Vittorií Setubál hráli nerozhodně 1 :1 (dáli však obě
snaží získat' posily pro: novou sezónu. K dosud' neví bronzovou .medaili.-.Totálně. zklamali rohovníci P o l branky, jednu vlastní) -a porazili mužstvo “ Califordanému přestupu v historii kopané by mělo dojít v ska •(před dvěma: roky v Římě získali 3 tituly, mistrů nia Clippers” (složené hlavně z jugoslávských fotba
:d-táliii;'-Funkci:onáři Inter' Milana'mají-enormní zájem Evropy, tentokrát, ani jeden) a. Itálie,'na které: zbyli listů) 3: 1. Obsadili tak 2. místo.
o- 241etého levého křídelního 'útočníka' mužstva Cág- jen dvě “stříbra” . Také čs. rohovnický sport zde
itoi-LuigďRiyu.. A .podle římského deníku H Messág- skončil neslavně: .Čechoslováci museli domů odjet
HLAS
DOMOVA
gero nabídl předseda Inter M ilana Signor Ivanbe bez medaile, což se-už dlouhá léta nestalo.
Fraizzoli za -Rty u nej větší, částkd,. jakou kdo kdy v
Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kv^n
historii -kopané dal za přestup hráčé: miliardu a třiAdresa:. Hlas domova,
DANĚK HODIL 66,50 m
sta tisíc miliónů lir, což je přepočteno na americké
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3Í21.
Při svém jjátém startu roveň i' světovým rekor
dolary přibližně 2,125.000 dolarů:-Luigi Riva se stal
zlepšil čs, dem). Stalo se tak na
.letos střeleckým ■králem -italské, ligy — .vsítil 20 gó v . Kalifornii
Telefon: 42-5980
lů' — á ý posledních 12 mezistátních zápasech squad- reprezentant Ludvík Da Long Beach, kde porazil
KOCNI
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 5.-, jed* »Uívt
ry azzurry dal 13 branek,, a'jedna prý byla hezčí než něk svůj -vlastní evropský svého největšího rivala
výtisk 20c.
druhá. Kedsedn-ictvo -klůtóíi Cagliarí se k nabídce, rekord pa , už fantastic- mladého amerického divyslovilo.;-zatím záporně,,; s. odůvodněním: “ Bez Rivý- kýcii 66,50 m (dosud pla skaře Johna Coleho o 3,84 PŘEDPLATNĚ DO ZAM O Ř Í: lodi za přibližnfc toto*
bychom-nikdy nebyli třetí v. .-tabulce italské, ligy: a na til jak© evropský rekord .•m. Tento Daňkův hod je předplatné,'tj. ; austr. nebo N Z $ 5.v '£ stg. 2/10/-,
zápasy by , nám nechodila ani ..polovina diváků, z jeho •výkon 65,22 m .. v y  nejlepším letošním světo US;^ ,6:-i; nebo ekvivalent v jiné měnf. —• Výši letec
kého příplatku do různých zemí sdělíme na poMriéat
těch, kdož sě stali našimi stálými návštěvníky.; A to tvořený v r. 1965 v Sakq-. vým výkonem.
obratem.
[lově, který, býl teh d y.zá -.
si klub Oagliafí nemůže dovolit!”

Profesionalové a olympiáda

Irsko - Maď rsko I :2

