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K S Č bude řešit osobní problémy vedení strany

Rozsudek nad Dubčekem odložen?
Z obyčejně dobře informovaných míst došla v prvním týdnu tohoto 'mě
síce zpráva, lže zasedání Ú V K S Č , které mělo začít 4. září, bylo náhle odlo
ženo asi o dva týdny. N a tomto zasedám se měly řešit osobní problémy ve
vedení strany. P od le dalších zpráv je pravděpodobné, že dnešní vůdce K S Č
Gustav H usák vykoná mezitím bleskovou návštěvu v Moskvě. Čeká se, že
ústřední výbor odstraní z vedení předefvším Alexandra Dubčeka, Josefa.
Smrkovského a Čestmíra Císaře. Všichni tři budou pravděpodobně zbave
ni vedle svých hodností stranických i funkcí parlamentních.
D ru h á polovina srpna a prfvní týdny v září se vyznačovaly zostřením úto
ků bývalých stalinistů na Dubčekc(vi reformisty. Dubček byl dokonce ooviněn, že to bylo jeho mdlé vedení, které přivodilo sovětskou okupaci Če
skoslovenska..

V cele žalobců ovšem
byl prominentní dr. H u 
sák, který byl hlavním
řečníkem ina celostátním
aktivu předsedů základ
ních .organizací KSČ v
průmyslu,
stavebnictví
a dopravě.
Aktiv se konal v praž
ském Sjezdovém paláci
a bylo prý přítomno na
deset tisíc funkcionářů
KSČ ze všech krajů re
publiky.

-

zemských vlád.
Uvítací projev m ě!;
Stroiugal, po něm mluvil,
Svoboda, a hlavní pro-:
jev měl ovšem generál-:
ní tajemník KSČ.
Husák se v něm pu-:
stí! do reformistů, kteří'
se prý stavěli "negativ
ně” k sovětskému mo-;
dělu:
j
"Vedení strany jako!
rozhodující
politický:
článek bylo vnitřně ne-:
jednotné, rozporné, byli;
v něm vedle poctivých

čestných 'komunistů lidé,
kteří kolísali, až po pří
mé opomtunisty a před
stavitele
pravicových
sil. Vedení nemělo do
statečnou koncepci, pev
nost a energii zabránit
negativním živlům, kte
ré u nás byly.’’
Husák dále tvrdil, že
Dubčekovo vedahí od
mítalo dohře míněné ra
dy představitelů "bratr
ských”
komunistických
stran a dále si stěžoval,
že Duběekoivo vedení

"nepřijalo pozvání vede
ní Komunistické strany
Sovětského svazu 12. 6.
1968 - odmítlo je z
různých důvodů - kon
ference, dovolené atd.’’
S těžkou ironií hodnou
lepší věci Husák řekl:
"M y jsme taková vel
moc, že nemusíme v ta
kových těžkých situacích
rokovat s jednou z nej
větších velmocí na svě
tě, přátelsky a soudružsky rokovat, že můžeme
klidně odmítat a dostá
vat se do izolace a zvět
šovat napětí . .
Podle
dr.
Husáka
Brežněv varoval Dubčeka už 18. srpna 1968,
"protože z naší strany se
věci neplnily” . Dubček
se den předtím setkal v
Komárně s maďarským
Kádárem, a celý večer,
téměř do půlnoci "ho(Pokračování na straně 2)

V delegaci ústředního
výboru KSČ byli Husák,
Svoboda, Černík, Bil’ak,
"Jak se v civilizovaném státě slu ší. . . "
Erfeaín, ..Piiller, . Pioláček,
Sádovsiký a Strougal.
Aktivu se také účast
nili za předsednickým
"N ik d o z nás občanů ani z příslušných ústavních činitelů není jisté rád.
stolem M. Jakeš,- R.
Hořčic, S. Rázl, P. Co- že se muselo stát, co se stalo — a že bylo přijato zákonné opatření předsed
lotka. á komunističtí mi nictva FS o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochra
nistři jak ústřední tak ně veřejného pořádku. Stalo se tak ostatně na přísně zákonném podkladu,

Důsledek protestů

Vládní bilance výročí 21. 8.
Data, která přicházejí z československých oficiel
ních kruhů, je nutno brát s reservou, jako se brala*
v minulých letech, protože přizpůsobování zveřejně
ných “faktů” účelů, kterému mají sloužit, se začí
ná opět pěstovat zvýšenou měrou. Tak je třeba po
suzovat “bilanci” demonstrací kolem 21.srpna a dají
se tím i vysvětlit některé rozdíly v úředních hláše
ních, .které vznikly v několika dnech.
Přesto je zajímavě uvést statistiku, přednesenou
i . . září v pražském parlamentě náměstkem ministra
vnitra dr. F. Vaškem. - Řekl mj., že bylo zatčeno
2.414 osob (tedy méně-než hlásila předtím ČTK), z
toho 169 žen. 2.003 osob bylo mladších 25 let. Dří
vější zprávu ČTK, dle níž byla většina zatčených
osob již dříve trestána, poopravil Vašek tak, že jen
416 zatčených bylo dříve ve vězení, tedy pouhých
17%.
Škody na socialistickém vlastnictví v Praze a
Brně, způsobené při demonstracích, se odhadují na
4,800.00 Kčs. Nevyčíslené zůstávají mimo to škody
na policejních autech, vojenských obrněných vo
zech, stříkačkách a různých oficielních dopravních
prostředcích.
Vašek v parlamentě opakoval zprávu, kterou dří
ve očití svědci důrazně vyvrátili: že totiž bylo zra
něno více než desetkrát tolik členů policejních sbo
rů, lidových milic a vojáků než demonstrantů: 424
“strážců pořádku” (z nich 48 těžce) proti pouhým
37 demonstrantům.
•
Náměstek ministra vnitra udal dále, že úřady zna
ly obsah 128 různých letáků. Nejméně 4.000 letáků
předali prý lidé Veřejné bezpečnosti. Z ciziny prý
bylo dovezeno 41.000 letáků ideologického zaměření
a ve dnech výročí bylo v zemi 1.100 cizinců, z nichž
většina s sebou přivezla tak'nebezpečné věci, jaký
mi jsou fotoaparáty. 121 cizinců prý bylo zatčeno a
pak vyhoštěno.

v mezích daných naším právním řádem, kterých
se pozorně dbá, ják se v civilizovaném — navíc
socialistickém — státě sluší a patří. Stalo se tak
po několika závažných varováních. Každý je sly
šel, každý o nich věděl a ví. A jestli si někdo my
slel, že varovná slova byla vyslovováno jen tak do

i Vyhlídky do budoucnosti jsou pro Českoslo
vensko smutné. Čas je zřejmě otočen zpět a
nikdo nemúlže s určitostí říci, jak daleko půjde
-dozadu. M nozí obyčejní Čechoslováci cítí, že
strašidlo návratu padesátých let s tehdejšími
politickými procesy a s pronikavou atmosférou
Strachu se už rýsuje na obzoru a to nepříjemně
blízko. M ůže to být emocionální reakce na ne
dávné události — takojvé obavy jsou odmítány
vedoucími straníky jako "dem agogické” — , ale
strach tu je, strach skutečný. Příští týdny a měsice mohou rozhodnout, z d a .to strašidlo zůstáne
jen obávanou "noční m ůrou’’, či zda se stane
opět skutečností . . .
Michael H ornsby (kterému byla koncem srp
na zrušena akreditace v P raze),
T h e Times,
Londýn, 3. 9. 1969

CHVÁLA SKEPTICISMU
Myslím si, že jsme tu proto, abychom si povolili
.kravaty a myslili po svém.. Lidé doma si m-ohou
myslit, co mohou, ale n.a nás je, abychom překonali
neplodný isentimsntalismus- a myslili realisticky. 'Pí
ši to pod dojmem mnoha sentimentálních banalit,
které jsem v poslední době od “nových” i od nás
“starých” slyšel a četl.
Viktor Dýk, dnes tak opomíjený básník skepti
cismu, napsal v březnu 1914: “Je něco horšího, než
nemít radost, a- to je nemít naději.” Jistě máme na
ději. Nemáme však právo utápět tuto naději v slzo
tvorných vzpomínkách.
Obávám se, že přílišné vzpomínání, spojené s auto
matickým čtením dějin, b y nás zavedlo na nespráv
nou cestu. Jsme s vámi, buďte s námi, zajisté. A le
zachovejme rozdíl: lidé doma nemohou vědět to, co
my víme v e svobodném světě. Lidé doma se upína
jí k představám, zatímco my se musíme držet faktů.
Lidé doma zase znají skutečnosti, které teprve v bu
doucnu nám budou zřejmé. Už tím je dáno dvojí mě
řítko událostí.
Válka ve Vietnamku je klasický příklad: českoslo
venské mínění je, že Američané ve Vietnamu, pro
tahují válku, kterou by mohli- skončit přes noc. Če
skoslovenské mínění vůbec nebere zřetel n-a potíže,
které má americká vláda s veřejným míněním do
ma, s míněním, které často říká, že Američané bo
ju jí “ špinavou” válku s nesprávným nepřítelem, na
nesprávném místě, v nesprávný čas. M y víme, že
válka ve Vietnamu je dědictví francouzské neschop
nosti a americké nevědomosti. Vědí to však lidé do
ma? Vědí také, že Amerika- se snaží dostat z Vietna
mu co nejdřív, prašť jako uhoď? Obávám se, že by
bylo “ našim doma” potřebí vysvětlit některá základ
ní fakta našeho aíomického věku. Pro nás může být
Nixonův plán americký Dunkirk, zatímco pro naše
lidi doma je to asi strategická léčka, která povede
k vítěznému pochodu amerických oddílů do Hanoje.
Australská vláda přijala jako realitu dominaci
sovětského loďstva v Indickém oceánu. Přijala tím
také. střídání stráží: Anglie přestává být silou na
Východě, Sovětský svaz přebírá tuto úlohu.' Ruský
sen o dobytí Indie je o pár kroků blíž.

Ti z nás,
kteří budou australskými voliči, - si
budou musit vybrat stranu, která' by šla za politi
kou, kterou bychom mohli schválit. Není takové stra
ny. -Liberální strana spáchala “ Mnichov” . Dělnická
strana je stále ovlivněna lidmi, pro něž j i nelze Če
čí; . . . proti těm, kde vy choslovákovi volit. Demokratická dělnická strana
trhávají dlažební kostky uvažuje o nebezpečném experimentu s hlasy yoličů.
a bezuzdně je metají po Nikdo z voličů této strany si nebude jist, na které
chodcích; . . . proti těm, straně jeho hlas padne. Naši doma by asi těžko po
chopili náš problém, toto postavení svobodného Če
kdo hrubě porušují pra choslováka, který nemá proč a zač volit. Čechoslo
vidla občanského souži vák doma asi těžko pochopí, že jsme dnes ve svobod
tí; . . . proti těm, kdo-se né Austrálii v podobné situaci jako československý
cbčan, -který má v ruce lístek komunistické strany.
práce štítí . . . ”
M y ovšem máme možnost výběrů: jaký výběr?
Reakce režimu na uUž je na čase, aby se někdo proti iluzi domova
dálosti kolem 21. srpna vzbouřil. Domov není to, co jsme nechali za sebou,
■byla rychlá, dalo by se není to, co si představujeme. A ni ti mladí, kteří, si
dneska myslíc že vědí, co je v Československu, ne
říct příkladně rychlá: vědí to přesně. Doma ise změnilo tolik věcí, vyměni
už v pátek 22. srpna lo se tolik -lidí, že je -těžko usuzovat, jak se věci
vstoupil v platnost zá vytříbí.
■ Doktor Husák je oportunista-. Strougal a jeho sou
kon, který prý je reakcí
na to, co se dělo v den druzi jsou horší. Představují třídu, která — vyuče
na v sovětském duchu, v sovětském školení — před
předcházející i v den stavuje třídu aparátčíků, -pro něž strana je všechno.
podepsání zákona.
Třídu sovětských mloků.

větru, nyní vidi, že sé mýlil. Řeklo se najednou:
Republiku a pořádek si rozvracet nedám e!’’

Je to samorostlý a
krkolomný způsob, jimž
se pokouší režimni žurínailista Karel Vaněk v
Rudém právu (26. 8)
.popularizovat zákon o
mimořádných
opatře-.
mích (jehož obsahem se
zabýváme na 3. straně).
"Ano, přijaté zákon
né opatření je přísné,
ale nebylo vyhnutí . . .
Každý přece ví, že při
jaté opatření nepadlo z
nebe, není aktem zvůle,
ale naopak, že vzešlo z
určité situace, kdy ptestátvaly hračky . . . Kaž
dý také ví . . . , proti ko
mu je namířeno.”
Vaněk pak dál vypi
suje, co "každý ví” :
. . proti těm, kteří
tramvaje povalují a ni

Možná, že bude jed
nou někdo tvrdit, že
právě ten spěch s uzá
koněním mimořádných
opatření . zavinil nejas(Pokračování na str. 2)

(Pokračování na straně 2)
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R ozsudek nad Dubčekem ?
(Pokračování

se sír.

1)

cbu pořádek s komuni
prostředky,
volilo ise o problémech., kačními
á situaci v Českosloven kdyby bylo . udržovalo
přátelský
sku, o tom, co se hovo soudružsky
řilo v Cierné, o tom, co vztah ke spojeneckým
je třeba u nás děilat, aby státům, žádného srpna
rozvratné reakční a anti- by nebylo a žádného
šocialistické síly nemoh vstupu vojisk by neby
ly působit dále.’’
Ústřední výbor K SSS
poslal prý téhož dne če
skoslovenské straně dlou
h ý oficiální dopis, ne
b o ť sovětské .vedení by
lo "velm i znepokojeno
nad vývojem u nás’ .
Husákovo líčení srp
n ové invaze je přinej
menším podezřelé. D o 
pis Ú V K S S S byl prý
předsednictvu Ú V K S Č
předložen
"taž hodinu
poté, když býlo oznáme
no - v noci někdy o půl

lo . . .”
Po> této
ukázce emi
nentní ’ kasuistiky pak
měl H usák drzost p ro 
hlásit
(podle referátu
ve Svobodném slově z
20. s rp n a ):
"Československo
je
plně suverénní samostat
ný stát, o jeho politic
kých,
hospodářských,
vojenských a jiných otázkách rozhodují jeho
vlastní
stranické a ná
rodní orgány. Jsou na
našem
území
některé
jednotky sovětské armá

dvanácté (20. srpna) že vojska
pěti
států
vstoupila k nám” .
'O bdivuhodná je logi
ka dr. Husáka a ještě
obdivuhodnější
cyni
smus, s jakým argumen
toval na pražském akti
vu:
"K d y b y

vedení naší

straíny bylo vedlo zápas
s antisocialistickými a
pravicovými silami, kdy
b y si bylo udělalo tro-

Tu
H usák dokonce
předčil i soudruha Brežněva s jeho teorií ome
zené suverenity.

Vede

hlávní strůjce "antišocialistického” spiknutí.
Po něm opakoval toto
tvrzení také V ilém N o 
vý, který přidal mínění,
že nemůže souhlasit s
tím, aby D ubček a jeho
soudruzi nadále mohli
zastávat vládní a stranic
ké funkce.
A ť se situace zvolní
nebo přiostří,
budouc
nost nevěstí Dubčekovi,

ní K S Č nemělo ani pří
ležitost ani chuť odpo
rovat
vstupu
"b r a t r 
Smrkovskému a Císařo
ských’’ armád do Česko
vi nic pěkného. K om u
slovenska.
nisté stále
zachovávají
Začátkem září se úto rituál postupné degrada
ky na Dubčekovo vede ce.
ní začaly
stupňovat a
množit - jistě ne náho
dou. Stalinista V asil Bil ’ak vystoupil proti D u b čékovi a prohlásil, že
považuje Dubčeka, C í
saře a Smrkovského za

V tomto
případě si
musíme,
klást
otázku
kdy, nikoli zdáli. Z p r á 
vy
z
československá
jsou příliš jednoznačné,
aiby mohly
vykládány.

být

špatně
vm

Důsledek protestů
(Pokračování

se str.

1)

nosti ve výkladu záko
na, že ten umožnil růz-;
ný výklad jednotlivých,
ustanoveni,
že
dával
opět až příliš volnca
ruku Veřejné bezpečno
sti.
Z ák on , který presi
dent Svoboda, předseda..
Federálního parlamentu
Dubček a předseda vlá 
dy
Černík
podepsali,
byl
ovšem
připraven
dávno předtím, srpnové
demonstrace
poskytly:
jen form ální
důvod k;
jeho vyhlášení.
Gustav:
H usák
považoval
za;
nutné dokázat Moskvě,,
že je připraven vládnout'
Tvrdě v linii, která mul
byla dána.

ZNAČKA K VALIT Y

dy. Jsou zde podle d o 
hody. D o d ržu jí striktně
tuto dohodu. N evm ěšu
jí se do našich politic
kých, ekonomických ani
jiných věcí.’

Ž e se pádný7 důvod k;
vyhlášení zákona hle
dal. dokazuje i skuteč
nost, že k potření "kont-,
rarevoluce
byly povo

síle. Přitom bylo vlád
ním
činitelům
dobře
známo, že českosloven
ské "podzem í” připravo
valo výslovně jen nená
silný, důstojný protest
proti okupaci
a proti
potlačování
osobních

dá ,z;ákon použít (a už
se ho použilo) proti uni
versitnímu
profesoru,
který nevyučuje přesně
tak, jak mu káže strana,
stejně jako se ho dá po
užít proti továrním d ěl
níkům, kteří by jen ve

svobod.
Komentář K arla V a ň 
ka v Rudém právu říká
dále:

řejně uvažovali o orga
nizování stávky.

D alo by se ho použít
i proti novináři, který
"K ažd ý poctivě smýš by nedržel linií, jak ji
lející občan jistě pocho drží Karel Vaněk,
a
pí, že některá přechod kterému by se nějak po
propašovat
do
ně zavedená
omezení dařilo(např. účast obhájce až zglajchšaltovaného tisku
v řízení před soudem) zprávy či myšlenky, kte
režimu
nebo. zpřísněná pravidla ré nevyhovují
(např. prodloužení lhů- nebo jeho moskevským
ty při zadržení až na tři protektorům.
Rázným
týdny)
jsou
vyvolána krokem k tomu, aby k
potřebou
doby a nijak podobným pokusům ne
nekříží
zájmy a práva.. docházelo, je právě oširokých vrstev čestných hlášené úřední rozpuš
občanů,
naopak
mají tění Svazu českých no
přispět k posílení pozic vinářů.
poctivých lidí. A zase
Jeden z "vědeckých’’
opakujeme: -tato opatře prostitutů, doc. dr. K.

JEDNOTLIVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA”
můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAIDE:
G Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
BRISBANE:
Golden Prague Delicatessen, 352 Brunswick Street,
Fortitude Valley.
MELBOURNE:
Novinový Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flinders St. (proti Commonwealth Bank), City
McGiir.s Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro-,
ti.G PO )
Village Belle Newsagency, 161 Ácland Street, St.
Kilda
SYDNEY:
Porter & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St.,
Sydney - City
M A L A ’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sýdney-Haymarket.
Little Europe Inn, 274 Victoria St., Kings Cross

Chvála skepticismu
(Pokračování se strany 1.)
A ti budou vládnout. Sovětský svaz si dnes ne
může dovolit nic jiného. Dubček, Smritovský, C í
sař a jiní půjdou přes palubu. M y v zahraničí
nemůžeme pominout tyto skutečnosti. Jak můžeme
tedy zaměřovat naši akci “na domov” ?
V Československu je situace neslibná. V Americe
je odpuzující President Nixon byl zvolen vlnou ,vo 
ličů, kteří dávají přednost izolacionismu. Sovětský
svaz je dnes chycen v ideologickém zápasu,, který
se lehko může stát vojenským zápasem: Čas je proti
Sovětskému svazu. Maova Čína vyhraje dřív nebo
později. A le vyhraje. V západní Evropě nikdo nehne
prstem. V e východní Evropě máme mocné nepřá
tele. Východní Německo je strategicky natolik ex
ponováno, že jeho Mas platí za tři. Východní Evro
pa je v moci Sovětského svazu, který má důležitý
nárazníkový pás v e východoevropských zemích, kdy
by se srazil s Čínou.
Politické skutečnosti jsou zřejmě proti nám. Do
konce i v Austrálii. Jde o to, jestli nás to zastraší.
Jsme možná příliš očarováni přízrakem domova, než
abychom si uvědomili, že jd e také o naše krky. Na
ši doma si mrší poradit, jak se situace vyvine. Za
tím si neuvědomili problémy, které my máme,
jun

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

Wardale Painting Service
MAJITEL J. MELIH
61 W a rd a le Rd., Springvale Sth., Vic., 3172
telefon (po 6. hod. večer): 546-0503
uspokojí každého zákazníka

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

lány dosud největší bez
pečnostní síly za celou1 ní zaslouženě dopadnou Rychtařík, se postavil na.
onu mizivou rovněž v ústředním or
Přece však v d elším . který odmítá vidět vše,
dobu komunistické vlá jen
událostí
na co ij>e v rozporu s jeho
dy v. Československu: hrstku zlovolníků, kteří gánu K S Č
(26. 8.) - rozboru
nezasluhují
nějaký nad tím, že se 19. srpna rampě napsal i tyto řád spíše m inulou-nebo sou
policejní oddíly, Lidové si
ale především vyšplhal
časnou. představou.”
milice’ i. vojenské
jed  útlocit,
jakýsi mladík ky:
K dyby chtěl být sou
notky nastoupily v7 plné přísnější zacházení; což na
rampu
N árodního
"Nejsložitější otázkou
průběh událostí nedáv muzea v Praze a vykři
druh docent ještě blíž
ných dnů neukázal dost koval do shromážděné dnešních a zítřejších dnů skutečnosti, napsal by
Plánujete cestu do zámoří
jásně, oč . této. deklaso ho davu hesla: "Pryč s nebude odhalit provo asi, že pro režim bude
nebo máte v úmyslu pozvat
katéry, třídní protivníky nejsíožitější otázkou, jak
vané hordě jde, co by kom unisty!’’,
"Budem e
své příbuzné na návštěvu-’
chtěla rozpálit, kdybv je věšet!” , " A ť žije de odkudsi
dobře placené přimět řadového občana
Obraťte se s důvěrou na
se jí poskytla volná ru mokracie” .
"desertéry”
; nejsložitěj k tomu, aby se neodmí
Lidé
prý
ka? . . . Přechodná opat jen
přihlíželi, z čehož ší bude překonat koco tal plně podřídit příka
ření . . . dávají nástroj, se panu docentovi zve vinu zklamání, "sebeu- zům "dnešních a. zítřej
s jehož použitím se m o dal žaludek.
-szavření
přihlížejícího’’, ších dnů” .
kou napříště rázně vy
27-29 Elizabeth St., Melbourne, 3000
rovnat s každým, komu
by
se snad zamanulo
Veškerá P O J I Š T Ě N I odborně provedou
Poradíme váni, opatříme cestovní doklady a
znovu
rušit pokojné dílo
Telefon 62-2908
miliónů našich občanů.”
zprostředkujeme
bezplatně
cestu
lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Vaněk ovšem veřejně
Insurance Brekers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
nepřizná, že k "posílení
958 N epean H ighw ay, M O O R A B B I N , Víc., 3189
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa
pozic, poctivých lidí” se

A STYLU

Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Ačland St, St. Kilda,
. ..Víc. Tel. 94-2260
Též prodej veškerého
pánského konfekčního
zboží

ODRA
TRAVÉL

SERVICE

R. C. Kugler & Associates
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Na čs. hranicích se VHJ Karel Kod-eš a m í
všude zvyšuje celní kont stopředseda ČOS kováků
rola. Např. (citujeme "L Jindřich Šohajka. Prohlá
Práce, 29. 8.): “ Tak v šení
se
staví
plně
Děvínské .Nové Vsi na za nynější režim. Pozo
lezl w ch n í kontrolor Pa ruhodné je, že se aktiv i
nák u občana M. J. v nezúčastnil předseda'ko
každé botě 5.000 Kčs. A váků iinig. Vlastimil To
celní asistent Slíva z té man, ikiterý bude zřejmě
že obočíky objevil v prád brzy zbaven své funkce.
le v zavazadle občana J. — Připravuje se nové v y 
K. a jeho
manželky dání ' Paláckéh© D ějin ná
40.000 Kčs. U rychlíku roda českého a. to, v
Ex 3- -v Břeclavi se pan 15.000 výtiscích.
I. G. divil, když celní — V Brně byl zřízen so
inspektor Franc nalezl v větský konzulát.
podšívce jeho cestovní — Na pozvání Společno
tašky 34.000 Kčs. Na těle sti sovětsfcQ - čs. přátel
Komsomolu
jugoslávské občanky M. ství a ÚV
H. objevila celní kontro- odjelo v srpnu 300 mla
lorka Luptáková z Petr dých lidí Vlakem družby
žalky 20.370 Kčs. . . . A mia ■mezinárodní brigádu
nelze se tedy divit, že stát do SSSR. Budou praco
podniká ■ opatření, aby vat týden společně se so
těmto machinacím zame větskou mládeží v země
dělských závodech Kyje-,
zil.”
— Středočeský K V KSČ iva, Kifšiiněva, Volgogra
vydal prohlášení, v němž du a to- na pozvání měst
odsuzuje akce k výročí ské rady SODM.
sovětské invaze, zejména — Pohraničníci začínají
v Praze. V prohlášení se opět důkladně
“ chránit
jmenuje dále Ústav ja nedotknutelnost čs. hra
píše 20. 8.:
derné
íyziky v Řeži, nic” . M P
Brandýskě
strojírny, “ Hlídka PS zadržela 19.
Teehnometro ■ Radotín, srpna v ranních hodinách
skupinu oKaučuk Kralupy, ČKD čtyřčlennou
Kutná Hora a Sázavan zbrojenou pěti samopaly
Zruč, kde prý bylo vyvo  a 1.250 náboji, která se
láno “ovzduší napětí se pokusila o násilný pře
snahou narušit dopravu, chod SS. státních hranic
Prachatice.
zásobování, včetně vyvo v prostoru
lání stávek” . Šéfredakto Rozhodným zákrokem po
rovi listu Svoboda uložil hraniční hlídky byla sku
odvolat celou redakční pina zadržena a předána
radu a “provést nezbytná příslušným orgánům.”
— Počet uveřejňovaného
kádrová opatření” .
— Podle zprávy sovětské blábolu v čs. novinách
agentury TA SS byl Leni opět vydatně roste. Tak
nův řád udělen vedle např. zemědělcům se véHusáka též Ladislavu No- •či -vysvětlují takto: “ Při
vomeskérrru a ' posmrtně družená výroba JZD má
Janu Švermovi a Karelu svá specifika, a proto v
MZVž
Šmidkemu. Řád vlaste současné -době
necké války prvního stup ČSR uzavírá dohodu s
ně dostali mg. Frant. Ha- Českým cenovým úřadem
gara, G. Klokoč, E. P eť- k zajištění ekonomiky
ko, Š. Fábry a M. Culen zdůvodněného a společen
sky žádoucího vývoje li
(posmrtně).
— V srpnu se konal “ ak mitovaných cen k reali
tiv funkcionářů podniko zaci výnosu Českého' ce
(Zem.
vých a závodních výborů nového úřadu.”
Českého a Slovenského noviny, 16. 8.).
odborového svazu pracov — Podle statistiky z r.
níků kovoprůmyslu z o- 1968 žije na území ČSSR
borové VHJ Hutnictví 41.000 kusů jelenů, 270.
železa” , kterého' se zú 000 srnčí zvěře, 6.100
častnili generální ředitel daňků, 8.185 muflonů,

AMERICAN
Continental Suit Co.
VEDOUCÍ ZÁVO D

PÁNSKÉ M Ó D Y

Specialisté na importované košile a obuv

-3Z á k o n "k upevnění a ochraně veřejného pořádku”

Z A T ÍM D O 31. 12. 1969...

10:520 (ú iya k ých p ra sa t,'
1.6-73 kamzíků, 760 kusů
V minulém čísle jsme s£ zmínili jen stručné o mimořádných opatřeních
jelení zvěře sika atd.
—r ¥ -projevu k 2.000 bý- čs. (vlády. V lád n í návrh zákona o "některých přechodných opatřeních nut
yalýrn,
protifašistickým ných k upevnění á ochraně veřejného pořádku’’ byl předložen dne 22.
bojovníkům v Bratislavě srpna Předsednictvu Federálního N árodn íh o shromáždění O . Černíkem,
zmínil sé Štefan Sádoveký také o Loeblovi a je  který přitopí přednesl tendenční a lživou zprávu a žádal schválení návrhu.
ho. souputnících, “kteří Práce (23. 8 .) píše, že předsednictvo návrh "posoudilo” a "p o rozpravě
mohou .kdykoli z každé jej jednomyslně přijalo” .
.-kapsy vytáhnout prapo
Formulace
"skutko je-li to nutné "k náleži
V par. 1 zákonného
rek jiného státu . jako
symbol pokaždé jiné vla opatření se stanoví, že vých podstat’’ je v tc-m- tému objasnění věci” .
V par. 4 je nehoráz
sti. Snad tito filosofující "k d o šé po nabytí účin to zákonném opatření
Ahasverové bez domova nosti tohoto zákonného tak neurčitá, nejasná a né ustanovení, na jehož
a vlasti, ale se spoustou opatření
účastní akce "pružná’’, že soudy ne základě lze občany zba
“náhradních domovů a
vlastí” , podle toho, kd o: narušující veřejný pořá budou mít vůbec žádné vit funkce nebo zaměst
lépe zaplátí nepřátelství' dek, kdo 'k takové akci -měřítko pro rozhodová nání, když "svou činno
vůči
Československu, vyzývá nebo ji podporu ní. Když orgán S N B stí narušují socialistický
snad tito nám mají dávat je, kdo
že někdo společenský řád a ztrácí
neuposlechne íbude (tvrdit,
'lekce vlastenectví a su
výzvy veřejného činitele '"•narušil veřejný pořá tím důvěru potřebnou k
verenity” .
Tato antise
mitská nota proti člově k zachování veřejného d e k ” , nelze počítat za zastávání funkce nebo
ku, který byl jednou, z pořádku nebo kdo k ta nynějších poměrů s tím, pracovního místa” . Stu
hlavních obětí antisemit kovému neuposlechnutí ;že se najde mnoho soud denti m ohou být vylou
ské -kampaně v padesá
ců, kteří lby si dovolili čeni z dalšího studia,
jiného vybízý
tých letech, ukazuje plně
(obžalovaného
osvobodit. učitelé vysokých a ji
kdo
odpírá
plnit
p
o

mr-ayní úpadek dnešních
V paragrafu 2 je u- ných škol odvoláni ne
vedoucích mužů v ČSSB.. vinnosti vyplývající
z
— Sovětská okupační ar
jeho služebního postave ,stanovení, podle něhož bo propuštění přísluš
máda v ČSSR oslavila
ministrem,
který
tresty na určité vypočte ným
výročí invaze odhalením ní nebo pracovního za
pomníku V. I. Lenina . u řazení a ztěžuje tak ú- né trestné činy se zvyšu bude přirozené vázán
příkazem.
Milovic ve středních Če silí o udržení veřejného jí o polovinu horní hra stranickým
chách. .
,, ,
Případného
souhlasů
od
nice
a
mimo
to
lze
v
pořádku či nerušeného
— - V Praze zemřel ve vě
borového
svazu
není
těchto
případech
uložit
ku 78 let .spisovatel.Boh chodu pracoviště, nebo
dan Šumavský
(T . R. kdo jiného k takovému též trest zákazu pobytu třeba k provedení, jeli
nesouhlas
nemá
F ie ld ).,
neplnění povinnosti vy na dobu od jednoho i o kož
"odkladný účinek” .
— Dne 19. srpna byl v y  bízí, bude potrestán, p o  pěti let.
hoštěn z ČSSR atašé
Podle par. 3 rozhodu
Antonín N ovotn ý by
kud nejde o trestný čin,
řeckého
velvyslanectví
těžko odvážil
je o přestupcích stano se býval
pro
přestupek
k
odnětí
Tsek-onais Dimitris pro
navrhnout
tak krutá s
vených
v
par.
samo“ rozkladnou
činnost v svobody až do tří měsí
řadách řecké politické ců nebo peněžitým tre- soudce okresního soudu. nelidská opatření, která
emigrace, vůči komuni stem až do 5.000 Kčs T o platí také o řadě ji jsou nejen v příkrém
stické -straně- Řecká a
ných
trestných činů v rozporu s loňskými sliby
socialistickému vý voji v nebo oběma těmito trepar.
3
uvedených.
V ří a akčním programem,
sty” .
ČSSR” .
,
zení se ihned jedná před ale i se zásadami každč
— Přes oddělení pasové
kontroly Pomezí byl v y  stupně rehabilitován a šamosotidcem na pod civilizované společnosti.
hoštěn ; příslušník NBR stal se docentem na U ni k ladě trestního oznáme
V par. 5 jsou ustano
Jiří Růžička, protože prý versitě 17. listopadu. Sv.
ní
orgánů S N B bez pří- vení o zastavení činnosti
za s-vé návštěvy v ČSSR slovo uveřejnilo o něm
řízení,
věc organizací a v par. 6 se
vyhrožoval občanovi J. š. 23. 8, t-r. tuto noticku: jptav.néhó
z Karlovarská prd ■ jeho- “ Bratr doc. dr. inž. A. může být vrácena jen zrušují předpisy z doby
■kladný vztah >k socialistic Král, nastoupil v těchto když'n epatří do pravo po invazi, které posky
kému zřízení:
dnech funkci poradce gu moci samosoudce a ú- tovaly organizacím a v y 
— Bývalý náměstek ředi vernéra Cedulové banky
tele Čs. národní bankv •státu Trinidad v Karib j část'obhájce se připouští davatelům možnost do
přezkoumání
doktor inž. Alois K rál ském moři,
pro kterou ' .teprve v řízení před sáhnout
byl brzy po únoru 1948 ' byl .vybrán . Mezinárod i .soudem,
takže SNB 15 správních
rozhodnuti
odstraněn ze -své funkce ním měnovým fondem.” - může s "■viníkem” dělat, krajskými soudy . . . Z i r
a později se pokusil
o — Novým velvyslancem
útěk, byl zatčen a odsou v . US A. se stal dr. Ivan ! co chce. Konečně je .'konrié opatření-platí (za
I -zmocněna, aby ho za- tím) do prosince 1969.”
zen k dlouholetému. žalá Roh-al’ .- 11’kiva.
ři, pak propuštěn a poFEI
FEI/HB ; držela až na tři týdny

D em onštrácie mládeže
N espokojná mládež prejavuje aj naďalej svoj
odpor proti tuhému rěžimu. N ájnóvšie bolí dennou dačou s oneskoréním hlášené incidenty pri
příležitosti 13. ročníka Medzinárodného výstu
pu mládeže ňá Rysy vo Vysokých Tatrách, ná
którých sa koncom júla ,t., r. opátovne zúčastni
li aj zahraniční hostia. Boli medzi nimi delegácia sovietskeho Komsomolu, mladí Belgičania,
Něm ci a učitelia z Anglicka a Francúzska, ktoíi
učili na jazykovej škole v Batizovciach. P ri pósiednom jvečemom program e na Gerlachovských
lákách boli demonštráeie, pri ktorých "výtržní
ci vykřikovali vulgárně heslá a jědným dychoni
spievah štátnu hymnu.’’.
(M la d á fronta, 2.
augusta). O
demonštráciách , réferovala tiež
Směna z 29. júla ("D ištan c od výtržníkov” ),

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

ktorá napísala, že "napriek požitívnym výsledkom zneužili niektorí jednotlivci a skupiny vý
tržníkov závěrečný program , spojený s táboro-vým ohňom, na provokáčie, vykřikovali protioovetske heslá a nakoniec spósobili hmotné ško

dy. B ol nevyhnutný zákrok V erejnej bezpečno
sti ( V B ) . ’’
Ďalšie podrobnosti priniesía Práca z 31. jú 
la p od nadpisom "T rá p n e výtržnosti” . Z člán
ku citujeme:
"H la v n ý prúd mládeže — asi 1.200 účastní kov — prišiei 24. júla a o deň neskór sa tento
počet zdvojnásobil. N a táborisku o 11. hodině
predpoludním
vztýčili provokatéři z Banskej
Bystrice zástavu U S A . N a zásah hliadky V B
bez použitia akéhokollvek násilia zástavu stiáhli. O 18. hodině večer v ten istý deň však zno
vu zahlásili V B , že zástava je vztýčená. M edzitým sa pobili mladí z Prešova a z Martina.
O pat’ museli zasahovat’ příslušníci V B . U p o z o r
nili vedúcich všetkých skupin, že pri ďalšich p o 
dobných neprístojnostiach ich vykážu z táboriska . . . Medzitým vošlo niekoťko mládencov
pod tribúnu, zodvihli ju, zdemolovali a podpá
lili. Šest’ účastníkov zadržala V B , piatich neskoťšie přepustili.”
FEI
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Smích v slzách

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné cenj

H u m o r je kořením života, humor prý je dar, je h o ž se dostává šťastnému člověku.. Nevěřím tomu.
K dyby to tak opravdu bylo, pak by Češi a Slováci byli ťi nejšťastnější a nej veselejší lidé na: svetě.
Bohužel zdroje humoru našeho národa prýští z mnohem bolestnějších pramenů. Smích, na který
jsme si zvykli — a jemuž rozumíme jen my sam i — je smíchem zpola tragickým, zpola povzbu
zujícím a bojujícím. Je to smích lidí, kteří ztratili všechno kromě touhy žít. Je to smích, který o d 
mítá poslouchat zákazy, p aragrafy a nařízení, který pozvedá hlavu, i když jeho nositel je sražen na .
kolena: dej pozor, tyrané, ještě se bráníme!
r

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

m.

15. 9. 1969

CHRPA

V ybrali jsme pro vás stránku hum oru z časopisu M lad ý sjvět a z Dikobraza, z období těsně před
zostřením cenzury, která mimo jiné zakazuje i smát se. Tento smích je obalen slzami. Proto je
tak silný.
1 (-tn č-ť

Optical Service

* *

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

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4783

Vrchní k . hostu, -který se oš-klíbá. nad řízk em :,
“ Tvrdej?
Milej pane,
teď musíme, leccos . pře
U -stolu bohatě prostřeného sedí otec, matka a kousnout.”
J ■
dvě děti. Všichni se mile Usmívají. Typická reklam
* * *
-V- v.
ní fotografie typu “ Spend á nice holiday” .
Jenomže český humorista' vloží otci rodiny na
Vykládají si dva: . .. “ No a pak sem- dostal pár.
snímku do ust slova:' “ Ne, ’ Ivanko, není výročí Vel srdečnejch facek, plnejch vzájemnýho porozumění.’,'
kého října. Jsme prostě bohatá rodina.”
sjc .
oj:
*
*

Fotografié a na ní chumel psu, pod tím text: “Všich

Kdysi se říkalo: “ Nouze naučila Dalibora housti.” ni vědí, kde je zak-o-panej, ale nesmí se o tom mlu
vit.”
Později: “ Co Čech, to muzikant”
* ^ *
* * j*
Reportér k občanovi: “ Co si přejete do nového
roku?”
Občan: ‘‘Abych to mohl ř íc t . . . ”
* *

fncbo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)

Včera se v ulicích hlavního města pohyboval muž,
který se představoval jako hloupý Honza. Tvrdli,
že jde rozesmát smutnou princeznu a potom že osvo
bodí -království od Zlého sedmihlavého draka- P ří
slušníci VB nebezpečného provokatéra okamžitě za
drželi.
>|í

> jí

Žebrák stojí na rohu otlučeného domu, v pozadí
pražský Dětský dům, aby -nebylo mýlký. Nad žebrá
kem tabulka: “ V důsledku úpravy cen almužny prů
měrně o 15,8% vyšší.”
* * *

Miroslav Jaroš: Zbožné p řá n í:''
Co všechno chtěl -bych rád zá to dát.
— bude mi popřáno sluchu? — .
kdybych moh jednou- též setrvat
v přátelském soudružském duchu. ,
,
Vidět to, co m i je ukryto
. ‘ '
:
otevřít tajemné brány
V.'
' a zvědět, jakéže věci to
zajímaj obě dvě strany. '
Snad by to za trochu času stálo, ,
neboť mám přátelé za to,
že by vás to taky zajímalo.
, ' ji
Tak co v y na to?
.. j
..
* *
Divák před televizní obrazovkou:
“ Barevnou televizi nemáme, ale někteří politici se
nám už pěkně vybarvují.”
?-C * *

Antonín Pokorný: Vědecká šlamastika : Z -ká-vové sedliny, z lógru,
jenž v hrníčku zbude,
chci vidět, co letos bude?
Talk proč m i pořád, osude,
říkáš, co letos nebude? ’

| Naše loď sice ztroskotala, ale — a to podtrhuji —
j vesla -třímáme i nadálé pevně v rukou!
* * *
Řečník na tribuně (v pozadí drží dva esenbáci
svázaného. Boha): “ Mohu zodpovědně prohlásit, že
Bůh je s námi!”

j

* * *
Renortér k občanovi: “ Co říkáte současné politic
ké situaci?”
Občan: “ Ano, mám rád polévku, nejvíc brambo
račku.”
* s *

RO ENTGENO VÁNÍ
PLIC
JE POVINNÉ PRO VŠECHNY
OSOBY STARŠÍ 21 LET.
V YU ŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI, KDYŽ JE
ROENTGENOLOGICKÁ JEDNOTKA
VE VAŠÍ OBLASTI !
Přesvědčte se, zda mají všichni členové j
vaší rodiny včas roentgenovány plíce. Pro j
vádí se zdarma. Kdokoli může mít tuberku* i
lózu — můžete být jejím nosičem a přená- ;
šet ji na jiné. Je zvlášť dúlezite, aby se
starší členové rodiny podrobili tomuto rych
lému a jednoduchému zjištění. T . B. se ďa
zpravidla léčit snadno a rychtě- V případě
potřeby delšího léčeni se vyplácí živitelům
-rodin státní prnse. Dozvíte se. Kdy bude
róe-ntgen prováděn ve vašem okolí. Nebo
můžete zajít kdykoli do IVíass X-Rays, 25
Flinders Lané, Melbc-urne-City. Telefon:
63-3191.
The Victorian Tuberculosis Association
iLons-dale Street, Melboume, 3000.
TB509

Dva na Řípu při pohledu do krajiny: “ Je krásná
ta naše země, zaraceně strategicky krásná!”
# * &
Nejrychleji jsme dosáhli normalizace u hokeje:
diváci nadávají hráčům a ti musí mlčet.
5jt
Zbohatli jsme: stali jsme se majiteli reality.
*

>;<

Vladimír Va-liška: Chvála epochy:
Mohly přijít neštovice s dýmějovým morem
Mohl přijít bacil Čenigi- virulentních forem
Mohli- se nám nebezpečně rozmnožiti tchoři
Mohlo začít soptit celé České s-tředo-hoří
Mohli přistát Venusané přiblblého duchaMohly nastat katastrofy povodně či sucha
Mohly se nám hroutit hory, otevírat hroby
Mohli jsme se vrátit..rovno-u do ledové doby '
Mchli na nás z čista jasna zahřmět z televize
že Čechie Libeň bude kopat v první lize
Mohli jsme se rovněž srazit s velkým meteorem
Takže člověk mohl -být už vyhynulým tvorem
Těžší rány mohly potkat naši zemi bitou
Mohli jsme se setkat s mnohem tvrdší realitou
A tak doufám-, že z mé básně plyne zcela jasně
Že se máme jako- nikdy,, že se máme krásně.
>!* sje *

V sobotu- 27. 9. zdarma karneval pro dětí
•
2.30 —r 4.30 odpoledne.

HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA
V MELBOURNE

Dva nad mraveništěm: “Podívej, co se jich tady
fláká! Možná že je to nějaké socialistické mrave
niště.”
* * *’
Manželk-a k -muži, který třímá v ruce transparent,
na němž je nakreslen velký otazník: “ Tys zešílel,
s tímhle vyjít do ulic! Nezapomeň, že máš rodinu!”
* * "*

JE TAM VŠE MOŽNÉ !
J

- -----

„ Y Š eíně “e^ěí

11.30 — 18 hod.

15. 9. 1969
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Vítězství nad kontrarevolucí ?

Co bude s námi ?

Tuto otázku, vyslovovanou .spíše s obavami, jsem
slyšel mezi námi “novými” v Austrálii už nejed
nou a položil jsem ji nakonec i sám sobě. Jsou snad
by se nikdo nevyznal, kdyby každý nevěděl, oč jde. Co se šťastni ti lidé, kteří dovedou vidět svoji životní
do 21. srpna? Režim praví, že se nedělo nic, obyvatelstvo ne- dráhu vždy jednodušeji a jdou přímočaře za svými
možná nevelkými cíli. A le mnozí z nás si alespoň v
byl klid. A le zároveň, jedním dechem, praví režim, že bylo
obrysech uvědomují, že naše situace je poněkud- slo
s protirevolu cí” a m ladí členové policie měli příležitost o- žitá.

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

Režim u jm i dělá bilanci, v níž
dělo v Eecži třech dnech, od 19.
njxjsSeclii© výzev oposice, v zemi
Ta tevčciaé a rozhodující
utkáni
svědčit svou statečnost v "prvním utkání s nepřítelem’’. N a jedné straně režim praví, že byly jen
isolované případy nepokoje a jen chuligáni se srocovali na ulicích, ale na druhé straně režim praví,
i e exisaďi-ato široko daleko rozvětvené spiknutí s nitkami až do Bonnu a Washingtonu. T edy na
jedn é sttaáě byli to jen chuligáni, ale na druhé straně je nutno potrestat celé obyvatelstvo a uva
lit nat zemi jakýsi stav obležení. Režim by to chtěl mít obojím způsobem: nic se nedělo — ale re
žim m m čzii. ve velkém boji.

Motivace našeho odchodu z domova jsou ovšem
různé a -myslím, že není třeba tento čin- nikterak
omlouvat. Máme své zkušenosti se životem v “ so
cialistickém Československu” a ty dávají každému
plné právo hledat si jiný způsob života kdekoliv,
v podmínkách příznivějších. Ostatně právě v Austrá
lii můžeme vidět, že -přijíždí mnoho lidí z jiných
■zemí především z ekonomických důvodů — a plným
lidským právem.

A prý cosi bylo odhalena. Co asi? N ebylo třeba odhalovat, že národ se nesmířil s invasí.. T o je
Tnán»ý safac 24. srpna loňského roku, když president Svoboda za těžkých okolností vyjednával v
J.e -však mezi námi řada těch, -kteří byli vyhnáni
Moskvě, předsednictvo komunistické strany mu poslalo poselství: " N á š lid v naprosté a pevné je d 
děsivou představou budoucího vývoje v Českoslo
n o tě faetá. je ve shodě se stanovisky nového ústředního výboru, zvoleného legálním mimořádným
vensku, kde nynější situace plně stvrzuje akt ná
14. sjezdem, ve shodě se stanoviskem' N áro d n íh o shromáždění a vlády, rozhodně odmítá oku silnosti- tohoto odchodu. Právě v tomto se lišíme' od
paci jako nezákonnou, protiústavní, ničím nepodloženou a žádá odchod okupačních vojsk.” T o je ostatních, kteří sem přicházejí; k našemu odchodu
. jediné
větší odhalení. Snad ještě jedno: že toto poselství podepsal za vládu pan Lubom ír -došlo v důsledku mimořádných politických událo
ŠtromgaL A ř cokoli se o d té doby Stalo s některými členy předsednictva, lid zůstal při tomto stáno*
visku a ve výročí invase šel 'veřejně je manifestovat, poněvadž podezíral, že ho reprezentuje nes-polehlivá vláda. N k tajemnějšího nebylo v situaci.

Režim se žasstnosá vítěz srpna 1939, přesně na ného života v této zem:.
Tisk a rozhlas už by
stvím v bojích, které ne den před třiceti lety, řekl
A d o lf Hitler, když činil ly obsazeny typy na šká
byly.
"J ejkh spekulace -s přípravy k válce proti le od těch, kteří prostě
dobrý nemají talent, až po
hromadnými
stávkami Polsku: "Dám
Jsou
selhaly’ ’, praví režim. Je důvod pro tuto válku, zřejmé ‘ kretény.
to vysvětfŽGeibé sdhání- ačkoli na tom nezáleží, ještě absurdnější, než se
pravděpodobný dalo čekat. V týž der.,
Všechny výzvy, které o- bude-li
posíce rozšiřovala v ze nebo ne. Poražení se kdy kritika vlády a stra
mi, varovaly před stáv nebudou později ptát ví ny byla prohlášena za
kami, rak tedy stávky' ne- těze, zda mluvil pravdu. trestně stihatelný přeKdyž se válka začíná ne čin, jeden nesporný kre
byly.
A režim prý potřel po bo už vede, nezáleží na tén oznámil v rozhlasu,
kus o konrrarevoluci. L i právu, nýbrž na . vítěz že nyní rozhlas "bude
dávat slovo těm, kteří se
dé s holýma rukama prý ství.”
chtěli dělat koncrarevoA d o lf Hitler . a. sověty chtějí svobodně vyslovit
lucí proti vojsku, poli jsou si podobny v tom k současnému politické cii, milicím, tankům, he-‘ spoléhání, že vítěz se imu dění’ ’. A vyzval lidi,
'..-likoptérám a připravené drtivě vyzbrojí a navždy aby tedy přišli a svobod
Rudé armádě na hrani- vyhlásí, co je pravda . a ně'se 'vyjadřovali.
Sověty jsou v zemi už
cích. Je o tom dojemný jaký je smysl historie.
detail. Když policie bila Sověty ovládají součas rok a ještě neuzavřelv
do lidí obušky. lidé se nou
československou .své účty, ještě se chtějí
bránili tak. že házeE na vládu a ona činí všech zbavit některých lidí a
V-ni drobné peníze, které na opatření, aby lidem ještě některé kouty živo
měli v kapse. Tak mizer zašla chuť ptát se, co je ta po svém; vyčistit. Jak
ína to, aby svévole se
né nebyl ještě připraven pravda.
■žádný kcrtťarevcltiční Urychleným tempem neukazovala příliš jas
/pokus.
obsazuje všechna místa ně?
22. srpna 1969 režim tím chatrným materiá
Hitler zahájil válku
1v Československu pro lem, který má, gardou proti Polsku tím, že inhlásil, že zvítězil nad ň- nižší kvality, než jaká se scenovái
útok
svých
klady kontrarevoiuce. 22. kdy odvážila do veřej vlastních lidí v polských

uniformách na němec
kou rozhlasovou stanici
blízko hranic a pak,
ovšem, se začal jen brá
nit proti polskému úto
ku.
Po kivasi vláda Dubčekova se udržela v sed
le pro žádnou jinou pří
činu než pro odhodla
nou podporu národa. Je
nyní známo, že po cplou. dobu tato vláda se
obávala, že sověty v ze
mi zorganisují nějakou
provokaci, nějaké zdání
povstání, aby dokázaly,
že Dubčekova vláda ne
má věci v rukou a že
nová sověská interven
ce je nezbytná. Jednou
se snad ukáže, zda v ny
nějších událostech ne
hrála roli
rozmyšlená
provokace. ^

Piano má
straně nej vyšší tóny, na
levé nejnížší. Co se nyní
v Československu děje.
je jako pokus vyhladit i
vysoké i střední tóny a
zahrát koncert na nejnižších.
(Pokr. s. 6)

KOPECKÝ SMALLGOOÍS P ty . Ltd.

326 High Street, Kew, Víc.
Prodáváme pouze prvotřídní maso a uzeniny. Tep-dom ácí jaternice, jelítka, sekaná a drůbež
V elký výběr.

Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po V icío ria Pde., zastávka c. 38
číslo 4 8 /z Flinders St.: po Brigde Rd./, zastávka č. 38

v /
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T elefon : 86-7178

Mnoho lidí přikládá také svému odchodu důraz
nou politickou váhu. Snad po .právu, ale musím' se
proto ptát: když jste byli doma odhodlanými bojov
níky za svobodu a pokrok, jak je to s vašim odhod
láním a obětavým vlastenectvím tady? Myslíte, že
i tak daleko od vlasti nelze pro ni nic udělat?
Snad nám všem je blízká a drahá krajina -našeho
; domova. Neměli bychom se proto ■smiřovat s tím,
že byla barbarsky uchvácena. - Jako jedinci- i jako
nárcď máme jistě mnoho- nedostatků a chyb a -pro
vedli jsme nejednu hloupost v e svých dějinách. Pat
říme však bezesporu k -národům důstojným a kul
turním. My, kteří jsme venku, máme možnost a
přímo povinnost dokazovat, že tentokrát.-byl. národ
-zrazen, ale sám nezradil. Je to naší povinností vůči
-těm, kteří jsou ve vlasti umlčeni.
Někdy se nám zdá, že poúnorová emigráfee toho
nevytvořila za 20 let mnoho. Že to není docela prav
da, jsou například důkazem právě tyto noviny. Jat;
ale jednou bude hodnocena emigrace posrpnová,
naše? Budeme i my jen vyprávět těm, kteří ještě
přijdou, o těžkých začátcích? Doufám, že nebudeme
pečovat jen o blaho vlastní, ale najdeme v sobě do
statek obětavosti a společného úsilí. Možnosti naší
činnosti jsou nepřeberné.

KEW CONTINENTAL BUTCHERS P ty . l id .

'

Nemalou přítěží situace je pak i naše podivná ná
rodní -povaha. Myslím, že se to dá tak nazvat. Od
kolika lidí jsem už slyšel: “Nestýkám se raději pří
liš s -krajany.” Je- sice ctí, že naše povaha nejeví
přílišné sklony k vyhraněnému nacionalismu, avšak
vzájemná nedůvěra mezi námi a podezíravost, za
viněné v nejednom případě i nečestným jednáním
některých jednotlivců; častá závist nejsou jistě k
prospěchu nás všech jako celku. Nemyslím, že b y
chom měli mít vzájemné kontakty jen na podklade
stejného, národního- původu, ale především na prin
cipu společných problémů a společného úsilí. N e
musíme se bát našich rozdílů v názorech, budeme-li své vztahy udržovat v demokratickém du
chu, vzájemné důvěře a- důstojné diskusi.

Ani problém poměru k vlasti není pro mnohé z
nás uzavřen, ba právě naopak stává se bolestně
aktuální. Není si rozhodně třeba dělat výčitky, že
nejsme v těchto -kritických chvílích doma. B yli jsme
tam po dvacet let málo platní a naší přítomností by
se asi tamní svízelná situace stejně nevyřešila. P ři
padá mi trochu paradoxní, čtu-li a slyším-li takové
názory, brát na sebe vinu diktátorského režimu,
nastoleného proti naši vůli . . . Nebylo m i' jistě pří
jemné, když jsem četl v československých novinácn
dopis čtenářky, která kritizuje “ty, co odešlí lépe
žít na západ a národ zbaběle opustili” .' Věřím, že
neuvažuje mnoho lidí jako ona-. Má však takové
tvrzení v sobě b y ť jen stín pravdy nebo ne? To zá
na. pravé leží na nás.

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
: A UZENÁŘSTVÍ
Našé" specialita: smetanové klobásy.

stí. Přišli jsme proto většinou bez přípravy na tu
to změnu — bez dostatečné jazykové znalosti, bez
psychologické přípravy. Toto vynucené rozhodnutí,
většinou bez možnosti důkladného promyšlení si
tuace, způsobuje tu pak mnohým samozřejmé po
tíže.

,
j
;

Na závěr musím říci, že moje psaní nechtělo být
ani nabádáním, ani kritikou, ale především výzvou
k diskusi. Jsem si jist, že i v Austrálii je dost Čechů
a Slováků, především mladých lidí, kteří nechtějí
ustrnout v započatém úsilí o -národní obrodu, ale
-podílet -se .na je jí kontinuitě. Zatím nám chybí pře
devším konkrétní program. Měli- bychom si ujasnit,
zdali jako celek máme potřebu takového -programu.
, A to vše počíná otázkou, na kterou se ptá možná
i mnoho z vás — Co bude s námi?
Jaroslav Kováříček, Sydney
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HLAS
Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky, topení
všeho druhu, přikrývky atd.
W A R T A H O M E S U P P L IE S

210-212 Barkly St., Footscray, Vic.
Tel. 68-3991 nebo 689-1436
Mluvíme česky

zkvalitnění postihu

DOMOVA

Vítězství nad kon trarevolu cí?
(Pokračování se str. o)
Z p ě t jsou povoláváni
lidé, kterým bylo dáno
dvacet let k tomu, aby
dokázali, že jsou břídilové a zavedli zemi do krise. Politická kvalifikace

Na Generální prokuratuře se 15. srpna konala po opět má platit nad kaž
rada pracovníků Prokuratury při zajišťování zákon dou jinou kvalifikaci.
nosti a ochraně veřejhého pořádku v současné poli Netalentovaní zase mají
tické realitě. Bylo konstatováno, že protisocialistic:ké živly vyvolávají akce k narušování veřejného po dostat svou ckanci.
Chuligáni prý řádili v
řádku a proti našim vztahům k SSSR. Byla proto
projednána opatření ke zkvalitnění postihu pachate Praze.
Je
dostatečně
lů trestných činů proti republice a veřejnému po známo, že sověty nazý
řádku.
Svobodné slovo, 16. srpna 1969
vají
chuligánem koho
Orgány SNB v Ostravě odhalily činnost někte
chtějí. V každé zemi na
rých zaměstnanců Nové Hutě Klementa Gottwalda
v Ostravě, kteří v pracovní době rozmnožovali a světě je určitý zlomek
rozšiřovali provokační a nezákonné tiskoviny. Ke procenta chuligánů, ale
své nezákonné činnosti používali prostředků a za ti mají jiné než politic
řízení, které je majetkem národního podniku. Vy ké starosti.
šetřovatel odboru vyšetřování Státní bezpečnosti v
V každém případě se
Ostravě zahájil trestní stíhání a vznesl obvinění
proti zaměstnancům J. S. a L. P. pro trestný čin zdá, že zlomek procenta
pobuřování. J. S. nařídil své podřízené administra chuligánů v Českoslo
tivní pracovnici E. Š. napsat na ormigovou blánu vensku byl podstatně otext nezákonné tiskoviny. J. S. spolu s L_ P. pak le
ták ve větším počtu rozmnožovali. Obsah tiskoviny slahen, když režim si
je nepřátelsky zaměřen proti socialistickému spole přivedl nové rekruty do
čenskému a státnímu zřízení v ČSSR a proti spo policie.. P odle svědactví
jeneckým a přátelským vztahům republiky k jiným cizinců, kteří to viděli
státům, zejména proti SSSR. Z rozhodnutí krajské
ho prokurátora byl J. S. vzat do vazby. Trestná stí na vlastní oči, zatčení
byli na policejních ko
hání proti L. P. je vedeno na svobodě.
Práce, 16. srpna 1969 misařstvích podrobováni
Vyšetřovatel SB krajské správy SNB v P lzn i vznesl tomu, co chuiigánština
v červnu obvinění pro trestný čin hanobení Sovět dovede.
ského svazu podle par. 104 tr. z. proti O. K - .. Proto
Reku 1962 pan G u 
že ani po vznesení obžaloby za uvedené třesné činy
ve své činnosti neustal a rozšiřoval protistátní le stav H usák sepsal peti
táky, v nichž byli hanobeni naši spojenci a předsta cí, v niž se dožadoval
vitelé našeho státu, byl O. K. vzat 15. srpna kraj- í rehabilitace p o deseti le
ským prokurátorem do vazby.
i
tech věznění. Vým luvně
Mladá fronta, 20. srpna 1969 j
Krajský prokurátor v Košicích vzal do vazby M.
G. B. pro trestné činy podle par. 103 a 104 tr. zák.
Pachatel dne 14. srpna v nočních hodinách popsal
stěnu železniční1 stanice v Trebišově nápisy, hano
bícími představitele ČSSR a SSSR. Pro obdobnou
trestnou činnost krajský prokurátor v Banské By
strici vzal do vazby J. H. ze Staré Kremničky, který
v místním hostinci hrubě urážel SSSR a ruský ná
rod. Pro uvedené trestné činy se vede trestní stíhání
také u krajské správy S N B ... proti Ž. H,, která na
svém pracovšti ČSAD Nové Zámky rozmnožila a roz
šířila leták, jehož obsah hanobí představitele ČSSR
a SSSR. Na svém pracovišti v n. p. Kablo Bratisla
va, závod Malacky, podobný leták rozmnožila i pra
covnice tohoto podniku B. O., které však v rozšiřo:
vání letáku zabránilo vedení závodu. V současné
době vyšetřující orgány SSR činí opatření, smě
řující k odhalení a trestnímu postihu dalších pa
chatelů těchto trestných činů...
Mladá fronta, 21. srpna 1969
V Jihomoravském kraji je v současné době stí
háno 30 osob pro rozšiřování a malování protistát
ních letáků a tiskovin protispolečenského charakte
ru. Tří z pachatelů byli vzati prokurátorem do vazby.
Mladá fronta, 21. srpna 1968
Vyšetřovacími orgány ministerstva vnitra ČSR by
lo zahájeno vazební vyšetřování proti B. K. a P. Š.,
zaměstnancům tiskárny Merita, patřící hospodář
skému zařízení vysokoškolského studentstva v Pra
ze, kteří ve zmíněné tiskárně v několikatisícovém
nákladu vytiskli a v okolí Prahy rozšířili několik
druhů nelegálních a protistátních tiskovin, jejichž
obsah mj. vybízel obyvatelstvo :k odporu proti sna
hám vlády o konsolidaci poměrů v republice. Vazeb
ní vyšetřování bylo zahájeno i proti A. R. a J. j.
z Prahy 10, kteří v noci ze 17. na 18. srpna t. r. v
prostoru Strašnic za spoluúčasti další osoby rozši
řovali protistátní tiskoviny stejného charakteru,
přičemž byli zadrženi
Mladá fronta, 20. srpna 1969
V posledních měsících je posíláno na naše území
nejrůznějšími cestami ze západních států velké množ
ství letáků, brožurek a podobných tiskovin s proti
společenským a často i protizákonným obsahem,
Zvláštní aktivita dovozu letáků se stupňuje zejmé
na v těchto dnech, v čemž nelze nespatřovat záměr
ně organizovanou a bohatě dotovanou propagandi
stickou činnost. Např. bezpečnostní orgány v Jiho
moravském kraji zadržely dne 16. srpna na hranič
ním přechodu v Břeclavi americkou státní občanku
Bonny Petersovou, žijící tč. ve Vídni. Petersová

15. 9. 1969

věrným
leninistou,
ve
vězení zacházeli jiní věr
ní leninísté.
Léta
padesátá
byla
mimo jiné také historií
chuligánštiny uvnitř ko
munistické strany. U v i 
díme ještě, kam chuligá
ni budou nyní mizet.
Je národ - a je režim
a jeho činy,
vynuceně
aliancí sovětů s kolabo
ranty. N ě k d e uprostřed
- ještě chceme
doufat,
že někde
uprostřed stojí pan Husák. P rav
da, z jeho veřejných
projevů
nebývá
vidět,
že stojí uprostřed. O d ří
kává, čeho si sověty žá
dají. A le v této době za

N a druhé straně pan
H usák je pro
sověty
drahocenná osobnost a
to mu snad dává příle
žitost, aby uplatnil ně
jaký odstín svého vlast
ního
mínění.
Sověty
ovšem přijaly
věrnost
otevřených kolaborantů,

Sověty se vzdaly cti
žádosti - kterou jiní ma
jí - působit morální auto
ritou. Tvrdily, že byly o
invasi požádány česko
slovenskou
vládou.
I
jim musí být jasny ná
sledky toho, že byly
před celým světem usvědčeny jako ihavá vel
moc. Z ařizu jí se podle
toho.
N ik d o jiný není
tak vycvičen v ignorová
ní hanby, kterou si způ
sobil.
Stalinismus
byl
jednak bezmezné násilí,
jednak
bezmezné
ne
pravdy.

ale od samet o začátku
váhaly přihrá; všechnu
moc do rukou této opo
vrhované skupiny s její
morální a ir ;elektuáln:
inferioritou.
Potřebují
něco takového, jako je
Gom ulka v Polsku.
Po nějakou dobu so
věty zkoušely,
zda by
Sověty
nenesou
do
snad Dubček nechtěl dě
Československa nejhrub
lat Gomulku.
Nechtěl.
ší činy fysického stalin
těchto okolností v této Je už zcela jasno, že so
ského násilí, to je.už ne
zemi nelze politika p o  věty hodlají pana- H u sá 
opakovatelné, ale přinásuzovat jen podle jeho ka k sobě připoutat. D a 
sejí asi stejné kvantum
veřejných projevů. Snad ly mu Leninův řád, tuto
nepravd. Násilí bude uje za nimi ještě mlčenli nejvyšší trofej pro d o b
živáno k
ochraně n e
vý zbytek něčeho jiného rého komunistu. Snad
pravd. Když
faleš se
a snad pan Hu|ák si na pan H usák osobně vy
rozšiřuje
z
vládních
rýsoval hranice,
které hraje. Ovšem, v této d o 
místností, je úkolem rebě velkých kolektivních
nehodlá přestoupit.
sistence zachránit mora
všichni jsme
Je v nedobré situaci. událostí
litu v zemi, třeba ilegál
a
nemůže být
O n nyní nejlépe zná matičtí
ně, jestliže moralita bu
hrozby, jichž sověty jsou velký zájem o to, kdo
de prohlášena za ilegál
schopny. M usí soutěžit osobně vyhrál. Jen o to,
ní.
co
vyhrálo.
s panem átrougalem ne
bo snad i s panem In d 
rou a sověty budou p o 
suzovat,
kdo v soutěži
v ní vyiičž, ja k s ním. vyhrálvezla do CSSK dva kníry letáků náboženského cha
rakteru, obsahující výzvy neslučitelné s
spo
lečenským zájm em .. . M ěla v úm yslu rozdávat le
táky v Praze nahodilým chodcům ___
Kadě právo. 19. srpna 1969

Dne 21. srpna orgány S B v Bratislavě . . . zad řít
ly švédské státní občany L , S. A ., J. R . B^ K . I.,
francouzskou státní občanka B . J. A . i jugoslávské
ho státního příslušníka L , A , kteří zn esS E pohostin
nosti čSSR tím, že svou činností podněcovali neod
povědné živly z řad bratislavské m ládeže k nezá
konným akcím— D ále b y lí vyhoštěni dva noviná
ři — B. M. a B. G. — oba státní příslušnicí NSR a
G. F„ novinář Paris-Match, rakouský státní přísluš
ník, kteří se pokoušeli různým způsobem přenést
nežádoucí film ový m ateriál do M iira u tfi__
Lidová demokracie, 25. srpna 1969

VÍTE, ŽE

můžete letět luxusním džetem
Z A U S T R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T
Z A Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É J Í Z D N É $ 864.70
ve skupinách (A ffin ity G roups) aspoň 15 osob
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné
informace
ochotně sdělí

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

O PÁNECH V KOŽENÝCH KABÁTECH
Zdenko Milevský
Dočetl jsem se právě o novém zákoně v Českoslo muž oděný v dlouhý kožený kabát a nemusel ani
vensku, který zakazuje to i ono, co jinde zakázáno vytahovat legitimaci Státní bezpečnosti, abych po
není — gp-rý jen do 'konce ,letošního roku. Nedovolu znal, s kým mám tu čest. Již delší do-bu-se totiž ten
je se kritika, pobuřování, nebude odvolání- vše bu to pán potloukal po ředitelství našeho statku a “ v y 
de ovšem v zájmu dalšího klidného vývoje v zemi a šetřoval” příčiny jeho hospodářských neúspěchů.
Tehdy totiž měly všechny státní statky — kromě
— věřte těm, kteří vedou. Tak nějak" to praví nový
zákon a komentáře novin. Konečně sazby nejsou tah snad jednoho — plánovanou roční ztrátu a to někohrózné^a vůbec to neznamená návrat i hrdelním likamiliónovou a všechny i tuto plánovanou ztrátu
procesům za vymyšlená provinění, jenom “ nutná daleko překračovaly. V té době začala ve státě ho
opatření” , která mají zajistit další blaho lidu. Okol spodářská kalamita a komunistům lezly, jak se říká,
nosti si vyžádaly jen zavedení nového systému bez tlusté do tenkých.
Tento pán však byl velm i zdvořilý. Poptal se, zda
pečnosti . . .
Staronového, říkám si, když si vybavuji vzpomín neruší a zda tu nemám někoho, kdo by mne postrá
dal, budu4i se muset ha pár hodin vzdálit. Pak mne
k y na minulá léta . . .
požádal, abych jej laskavě doprovodil. Vůz čekal
— O —
před domem.
Slunce se na mne tehdy trochu pousmálo, kdvž
Za nějakou dobu se za mnou zavřely mříže jed
jsem po^ “nasazení v rámci akce 77.000 do výroby” noho pohraničního sídla STB a ocitl jsem se sám v
našel místo v pohraničí, ač jsem bydlel v Praze. Do malé místnosti, kde byl jen nezbytný nábytek.
stal- jsem místo hlavního účetního na státním stat
Byla ve mně malá dušička. Čisté svědomí jsem
ku a to za 1.800 Kčs hrubých měsíčně, což bylo teh měl. ale čert nikdy nespí a v těchto dobách nevěšti
dy pro prosfcriibovaného člověka neslýchané mnoho. la podobná návštěva nic příjemného.
V ždyť to byla hodnota 64 dederonovýeh košil mě
Po chvilce přišel do místnosti jeden, později- druhý.
síčně!
Došly mi cigarety, ale oba mi ochotně nabízeli. V
Jednou večer, když už jsem se natáhl na postel hlavě mi vířilo plno otázek, ale vyčkával jsem.
Za chvíli jsem se dozvěděl, že m i dělnická třída
a četl,_zaklepal kdosi na dveře mého pokoje, který
js-em si pronajal od místních lidí. Tehdy jsem ještě umožnila právnická studia, že dělnická třída byla
nevěděly že moji domácí spolupracují s STB — to příčinou toho, že zastávám nyní důležitou funkci.
přišlo až později. Na mé vyzvání vstoupil do pokoje Byl jsem sice jiného názoru a věděl jsem dobře,

H L A S
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V ýběr . Mim oriadné číslo I I /1968. V y d a l Z v äz slovenských

DOMOVA

novinároch v Bratislave.

Co bylo, aby nebylo
došlo k obsazení Sloven
ska českými jednotkami:
1. listopadu 1918 pro
jížděl- Hodonínem pra
generace, která si nepamatuje rok jejíh o vzniku — 1918. Dorůstá i genera por 25. rakouského plu 
ce, -která si-nepam atuje rok jejího obnovení — 1945 . . . Svoji pozornost ku, byi požádán národ
aby za
jsme obrátili k pramenům, které se zrušením cenzury u nás nabízely: v kni ním výborem,
hovnách se otevřely zásuvky, skříně, trezory a zvláštní místnosti, kam se. v vedl pořádek v okrese,
tlupy
posledních víc než. dvaceti letech —- podle příkladu římsko-katolické církve kde se vytvořily
— zavíraly zakázané knihy (latinsky nazývané libri prohibiti), knihovníky .marodérů.
Ten okres byl na Slo
ožniáčované písmenem P. Tyto knihy, nejen že se nesměly půjčovat běžnému
Nadporučík
čťetíáři. I vědecký pracovník potřeboval k jejich studiu patřičné potvrzení.’’ vensku.
Svaz slcjvenských novinářů se před rokem rozhodl k zveřejnění faktů, Ripka požádal o dobro
volníky, kteří by šli s
jakoby tušil, lže čas je krátký a že za rok by nebylo imožné něco podobného
ním.
Dobrovolníci toho
publikovat. S klidém můžeme říci, že dvanáct měsíců po vydání V ýběru
to
bataliónu
postoupili,
znovu nastalá tato situace, jakou líčí V ý b ě r za staljnštiny: "A však i uvnitř
kategorie zakázaných knih byla určitá hierarchie. Zatíimco, knihy "všeobec proti všemu očekávání,
Česka
ně zá|vadné”, tzn. ty, které pojednávaly o věcech rozcházejících se s oficiál až do Malacek.
intervence
na
Slovensku
ním hodnocením/ zůstávaly Ve zvláštních fondech knihoven, knihy od ko
munistického publicisty či politika byly celkově z knihoven, staženy, větším způsobila, velké nesnáze
dílem skartovány a jen malá část se dostala do depozit knihor. cn výlučných na diplomatickém poli,
a byla pravděpodobně
ústavů.’’
.,
.
jednou z příčin politic' M ě li bychom zachovat plnou úctu ke knihám, které způsobily, že bratrská
kébo napětí mezi Bene
Velmoc musila poslat do Československa tolik divizí, aby trezory knihoven
šem a Hodžou.
zůstaly nadále uzavřeny.
> « i
'
Ivan Dérer píše o sta
a Svědectva o devším zaměřen na slo novisku slovenské ludo
■■ Z cela rozumíme cen Kopta)
zorské hierarchii v ni ■republiké (autoři: Kč>uc~ venskou Otázku. H n e d v vé strany v prvnícb lé
čení knih. Knihy odpůr Jký, Lettrich, Masaryk!, prvním odstavci říká, že tech- Československé re
ců komunismu a zakla I Jan Masaryk, Medved- zásluha o vznik Česko publiky-. ‘ Andrej Hlinka
datelů - Československé čký, Opočenský, Perout- slovenské republiky bez nebyl
nepřítel Čechů,
republiky j e nutno držet ’ ka, Prážák/Sidor, Slán pochyby patří ! M asary alespoň ne v těchto le
ský, Šrohár, Štefánik) y kovi.
stranou.
tech. Koncem roku 1918
Publikace je proložeK arol Medvecky (člen Hlinka prohlásil:
’ Knihy' komunistických
lichometniků a, ., stranic .,-na dokumentárními fo  katolického
kléru}
je
'Obnovili sme Slo
kých klaunů
je
třeba tografiemi téměř tak u- zastoupen úryvkem "Pr.e- vensku l-udovú stranu.
zničit. I V tom ie určitý bohé kvality, s jakou se čo sa Slováci přidali k Vyslovili sme, že stojí
Stupeň literární....kritiky. setkáváme v exilních ča Čechom1’,' V á v ro Šrobár me . .. za Českosloven
Nezapomínejme, že pro sopisech nebo jaké by a M ilan H od ža popisují sku republiku” . Dérer
fesor Trávníček citoval. chom očekávali v ilustro vnitřní a diplomatické připisuje
maďarónský
Klementa Gottwalda ja  vaném vydání Války s potíže, které- byly spoje kurs ludové strany Jehko . klasického spisovate mloky.
ny s připojením Sloven liczkovi. ' Jkterý prý byi
Naštěstí obrazová do ska k historickým ze zlým duchetri Hlinkový
le, a že Antonín Z á p o -'
tocký zasedal n a spiso kumentace je vedlejší. mím.
politiky,.
Jak v Zakázaných kni
vatelských -sj ezdech.
Zdeněk Ježek je za
Průběh druhé světové
i Bratislavský V ý b ě r je hách tak ve Svědectvích stoupen málo známou války je zachycen ve V ý 
zhruba rozdělen na dva o republice jde přede knihou (Boj: o Sloven běru nad očekávání ob
•flily: , Zakázané , knihy- vším o osobní svědectví sko) , "z níž úryvek po - jektivně. Benešova hlavě
kteří českosloven stačí dokázat, jak histo ní -role. není , popírána,
(autoři: Beneš, d e m e n  lidí,
tis. D érer, Drtina, Fier- skou bis torů dělali nebo rie
dovede
pominout vliv Komunistické strany
linger, H linka, H o d ž a . zažili.
hlavní herce.
::
Československa není pře
Výběr Výběru je pře
Husák,
Janin, Ježek,
Ježek píše o tom, jak pínán.

M im ořádné číslo bratislavského "V ý b ě ru ” v září 1968 bylo vydáno k pa
desátému výročí vzniku-Československé republiky, měsíc po sovětském o b 
sazení, měsíc před vyhlášením Česko-slovenské republiky. Smysl publikace
byl zřejmý: "Letos má republika padesátileté jubileum. Dorůstá / ní již třetí

ž-e za mne žádný dělník ani neskládal státnice ani ri,'gorosa, že najít práci, b y ť -v pohraničí, -mi dalo vel
ikou fuáků, ale mlčel jsem.
: Rozhovor přešel pó chvilce na -mého strýce, který,
byl. za první republiky senátorem' ža stranu nyní
velm i pro-skrib-ovanou, i na otce, zastávajícího dů
ležité postavení, jako .národohospodářský odborník
do doby, kdy po příchodu komunistů “ odešel” do
penis©.
;. Stále, ještě, jsem nevěděl, oč. těm pánům jde. ..
- ' Šětfině in r-n a m á S iý že kdyby se. již chtělo, že by
se i u mne našly hějákě hříšky z minulosti, kdy jsem
se po osvobození příliš angažoval ve straně, která
(právě1áSáoí ve flám , •našly ■by -se i vroubky z pří
tomnosti, 'kdy..moje návštěvy, ko-stela by se nemujsely právě vykládat jako znaik mého správného uvě
domění, atd. .. .... . , ■ , ;!
Zbystřil jsem pozornost/ Začali •mluvit o hospo
daření .statku, jež není takové,- jak by je očekávala
dělnická třída. Začal jsem, vysvětlovat příčiny sou
časného hospodářského neúspěcjbu statku, ale byl
jsem taktně přerušen ’ á bylo mi naznačeno, že ani
hospodaření státku není příčinou m é návštěvy.
, ..Oč jim vlastně jde'?, tázal .jsem se v duchu s vět
ším znepokojením-.
Jsem člověk, slyše!■jsem pak, který není politicky
;-organizován, zaujímám slušné postavení — díky.děl
nické straně, napadlo mi —, stýkám se -s mnohá lid:mi, kteří mají ke mině' důvěru a rríelo by být proto
jmou povinností -osvědčit,se jako dobrý spolupracov
ník s těmito pány a ták -se -odvděčit dělnické třídě
za vše, co mi poskytuje.
. ,
....
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“ Tak — mám dělat — donášeče?” , uklouzlo mi se
rtů.
- “ Ne, tak se >to nesmí--brát! Funkce-pomocníka Stát
ní,-bezpečnosti j e funkce čestná, velm i důvěrná a
— hotové' výlohy platí, stát.”
Snažil'jsem se-pák těm pánům — to tam již byli
tří — vysvětlit, že - opravdu nemám schopnosti an.i
chuť ani smysl pro .podobné dobrodružství a že je 
jich .přání neodpovídá smi mé -povaze, ani mým mož
nostem- a ani mé (touze zapsat se,k takové práci. To
by znamenalo m ít spouštu lidí ná svědomí .
' •“
Přátelská škraboška se všech tří spadla. N-astam
přemlouvání,. pak: vyhrožování. Byl jsem rozčilený,
*le cigaretu mi už .žádný z nich nenabídl. Nakonec
jsem dostal liů tú na rozmyšlenou a důrazné varo
vání, že toto jednání je státní tajemství, o němž se
nesmí nikdo dozvědět, ani rodina ne!
Byla půlnoc, když -se přede mnou opět otevřela
zamčená mřiž. a já se vracel — duševně zcela vy
čerpán — do svého bytu. Musel jsem jít přes hodinu,
pěšky, svezení m í již nenabídli.
•V příštích týdnech následovala telefonická vyzvá
ní ke schůzkám, kdy jsem se vymluvily jak se dalo:
ž-e musím, jet právě na.farmu, na oddělení Statku či
n-a. krajskou poradu_____.
Ředitelem statiku byl slušný člověk, který byl sice
u komunistů, jak se říkalo, ale měl pochopení pro
své podřízené,. Proto jsem se mu nakonec se vším
•svěřil. Pokrčil však jen rameny a řekl, že bych ne
byl isám, kdybych nabízené služby přijal a že bych
nemusel 'být sám, koho.' by odmítnutí mohlo zlomit.
,Ne!toáml=-mi -pak, když jsem -ve velm i krátkém

Z ÁŘÍ
Jaroslav Seifert
Měsíci révy, měsíci brázd,
měsíci stříbrné šedi,
znovu a znovu budem si klást
otázku bez odpovědi.
K do nám to vrývá do čela
dny tvoje přeostrým rydlem?
Proč slova nedoletěla
třeba se zlomeným křídlem?
N a místo hroznu dozrál žal,
jako by nebylo zbytí.
Jaké jsi nahořklé víno dal
našemu lidu však piti.
Květen je láska. U ž nebude
pro lásku krásnější doby.
Pro smutek' dal jsi nám, osude,
v teskiivém září dva hroby.
Dnes opět půjdem e se zvony
za rakví, jak jsme šli kdysi.
N en í zas V záhybech opony

/

ukryta výhružka čísi?
Nenaklání se nad propast
svět ve svém posupném hledí?
Měsíci révy, měsíci brázd,
měsíci stříbrné šedi.

(Báseň byla napsána před 20 lety v den pohřbu
dr. Edvarda Beneše, ale její uveřejnění nebylo
tehdy režimem povoleno.)
Slovenské povstání se
objevuje v pravých pro
porcích. Selhalo proto,
že
nebylo podpořeno
sovětskou armádou zven
čí a tím, že dvě plně vy
zbrojené slovenské divi
ze na východním Slo
vensku se daly odzbro
jit německými oddíly.
Západní
spojenci
mohli operovat jenom z
letišť, v Itálii. Výběr ne
říká, že anglo-americké
velitelství žádalo v té
kritické době o sovětské
povolení pro spojenecká
detadla přistát na sovět
ské. půdě. Veto povolení
bylo odmítnuto, jak ví
každý, kdo si trochu po 
četl v nedávné historii.
Strůjci
slovenského

povstání si byli vědomi,
že Slovensko může . být
další
Varšavou.
Jak
Lettrich tak Husák ve
svých vzpomínkách mě
li zřejmě na paměti to
též.
Lettrich
se hlavně
zmiňuje o obavách, že
povstání vypukne před
časně,
vyprovokováno
samoděržavím sovětských
partyzánů, s nimiž do
hoda nebyla možná. A
tak se stalo.
Výběr také uveřejňu
je některé skutečnosti,
které se týkají pražské
ho povstání 5. května
1945. Zastoupeni jsou
Vladimír Koucký a pro
fesor
Albert
Pražák,
předseda tehdejší české
národní rady. (P. s. 8)

čase rozvázal pracovní poměr se státním statkem a
našel si místo datók-o -hůře placené ve středních Če
chách. Domníval jsem se, že tam budu mít klid.. Po čtrnácti dnech na svém novém pracovišti jsem
dostal předvolání s -určenou m i líhů-tou, kdy se mám
dostavit na pohraniční S-TB. Nezbylo m-i nic jiného,
než tam jet.
. Náčelník STB už nenabídl cigaretu, nepřemlouvai
a nedomlouval, j-en se sebe vychrlil notnou dávku
vzteku a hr-ozbu.
Po příjezdu na pracoviště- Ve středních Čechách
m i ředitel oznámil, že lituje, ale strana nedovolila,
'abych byl- potvrzen do funkce v jím řízeném podni
ku. Byl jsem na holičkách.
Z-ažil jsem delší útrapy, ale přece jsem si našel
jiné místo, nedaleko Prahy, ovšem ještě za daleko
horších podmínek, než bylo mé. druhé místo,. Tam
jsem měl půl roku klid.
Po šesti měsících -si -mne -oni pověstní páni od. STB
našli. A našli si i paragraf na mé provinění: Poru
šení povinnosti veřejného činitele.
Brzy n-a to jsem se mohl přesvědčit, že pokusy
se hájit, vysvětlov-at, žádat vysvětlení nehorázných
obvinění, nemají cenu. Rozhodnutí padlo předem,
ostatní byla fraška.
A tak jsem dostal nové plné za-o-patření: ve .věz
nici na Pankráci.

— O —
Nemohu na to vše -teď nemysle,t nad řádky o no
vém zákonu, který umožňuje návrat starého “ systé
mu bezpečnosti” -a který vrací nesmírnou důležitost
pánům v kožených k-afoátech...

-

HLAS

8-

DOMOVA

15. 9. 1969

Dopisy redakci:

Protest proti vyhoštění amerického novináře z Československa

Zastrašování plynem a obušky
Dne 22.. srpna byl legační rada čs, velvyslanectví ve Washingtonu Jaro žen a přes noc drže®, na i
slav Žantovský povolán na americké ministerstvo zahraničí, aby tam vy .policii, kde byl donucen
slechl úřední! protest proti vyhoštění pražského zpravodaje listu New York podepsat výpověď v čeTimes Paula Hoffmana a proti rozhodnutí čs. úřadů zavřít pražskou .kan šikém jazyce, jejíž správcelář newyorských Times. Ústní protest přednesl náměstek zástupce mini nost si ovšem nemohl
stra zahraničí Emory Swank. Úřední mluvčí státního departmentu Robert ověřit.
McCloskey, podávaje no vinářům zprávu o americkém protestu, prohlásil,
K tomu je třeba p o 
že tento čin československé vlády je "jasným porušením zásad svobody in znamenat, že poslanec
formací a svobody názorů’’ a že to‘ je zároveň "zjevný pokus ovlivňovat re Lowenstein, jeden z: nej
dakční politiku amerického listu”.
^
mladších členů sněmovČ eskoslovenské ú řa d y b y možná dnešní česko venský novinář nebude nv representantů, patří
totiž p ř i vypovězení k o  slovenské vedení docela zatím z Ameriky vypo k levému křidlu demok
vězen, bez ohledu na to, ratické strany a v loň
re sp o n d e n ta H o ffm a n a uvítalo.
H n e d se ovšem v té jaký postoj vůči Spoje ských volbách vedl opov ýslovně p o d o tk ly , že to
proti
presidentu
n en í akce n am ířen á p r o  to souvislosti klade otáz ným státům zaujímá je sici
Johnsonovi
pro
jeho
ti je h o osobě, n ýbrž p r o  ka, s jakou mírou přá ho redakce.
V souvislosti s posled vietnamskou politiku.
ti je h o lis tu , k te rý p rý telství píší dnes čs. no
Ve svých k o m e n táříc h viny o Americe a jiných ními událostmi v ČeskoPoté, co měl příleži
Islovenám zaznamenáva tost v Praze na vlastní
Zaujím á
"n e p řá te lsk é západních zemích.
Á tak se také noviná jí americké noviny jed oči vidět počínání komu
sta n o v isk o ’’ vůči Č esko
ři ve W ashingtonu ze nu pozoruhodnou episo- nistického režimu, p ro 
slovensku.
Po posledních událo ptali mluvčího minister du: mezi cizinci, kteří hlásil, že Československá
postiženi bezpeč- vláda je "vláda, která
zda
se byli
stech by se ovšem ve svě stva zahraničí,
opfttrc&imi se bo jí svého vlastního
tě těžko našly noviny - Spojené Státy v této zá ; nostnmsi
držet pražských ochránců kli lidu a udržuje se u mo
S výjimkou
tiskových ležitosti hodlají
reciprocity;
v du a pořádku, byl také ci jen hrubou silou’’.
orgánů pěti států, odpo zásady
Spoje
dnes totiž člen Kongresu
vědných za loňskou in Americe je
Poslanec
Lowenstein
vazi
které o dnešním pět akreditovaných tisko ných států, demokratic byl postižen slzným ply
čs. vedení píší přátelsky. vých zpravodajů z Če ký poslanec Allard Lo- nem na pražské postran
K dyby
samozřejmou skoslovenska - tři ve wenstem z New Y orka ní ulici, kde - jak říká podmínkou činnosti , za W ashingtonu a dva v a jeho a s ú u t Tom Ea- zástup občanů vůbec ne
Poslanec Lowen zavdal žádnou příčinu
Y orku.
Robert gel.
hraničních koresponden N e w
odpověděl, stein. který se zastavil v tomu, aby musil být ná
tů bylo "přátelské psa McGloslkey
ní” , mezinárodní žurna že v přítomné době bylo Praze na ’své cestě ko silím rozehnán.
listika by nemusela exi- rozhodnuto upustit od lem světa, ~ se -čtyřikrát
" T o , že jsem se mu
akce.
Jinými nadýchal slzného plynu,
stdvat - a také bý asi odvetné
sil
nadýchat plynu, není
existovat přestala; což slolvy, žádný českosío- a jeho asžsaeaf: byl zaí- důležité,” řekl americký

poslanec, "ale přesvěd
čilo mne to, že plynu se
ta používalo ne k zabrá
n ě n nepokojů, ale K
zastrašování. M yslím , že
i svět a ž začíná mít do st
I tšdsc., že se lidé bezdůsvodné biji obušky jenom
•psoto, že chtějí svobod
ně vyjádřit nějaký n;r
jz o r - a ť je to v M ad ri|da» Praze nebo v Am ertice-'” Tento výrok otiskly
}23- srpna N e w Y o r k T imtes v.rámečku jako "ci

I

tá t d n e .

STUDENTŮM, KTEŘÍ PŘIŠLI Z ČESKOSLOVEN
SKA DO AUSTRÁLIE
Jak je. Váňa snad známo, jednala Světová univer
sitní
služba v Austrálii sje; studenty, kteří sem odešli
i
z• Československa, a pomáhala, aby ási 40 z nich do
stalo v Sydney a v Melbourne státní stipendia. Na
začátku letošního roku se rozhodli další čs. .-studenti, .
s .nimiž jsme přišli do styku, odložit začátek studia
v Austrálii až na roík 1970. Rádi bychom přišli s tě
mito študenty’ dó styku a ‘budeme Vám povděčni.
Upozomíte-li -je na to. N echť se s námi bezodkladně
:spojí všichni nově přišlí čs. studenti,.aktéři zde hodla
jí studovat. na universitách nebo na vyšších .učiiiš-.
tich. Je důležité, aby tito studenti podali žádosti o
f
přijetí na university téměř okamžité, protože pone;
dhají-li
žádosti na pozdější -dobu, je -možné, že se ke
studiu nedostanou. Nemůžeme zatím ještě, zaručit,
že studenti dostanou stipendia pro rok .1970, avšak.
je přesto důležité, abychom znali počet těch, kteří
přicházejí v úvahu---W orld University Service ;n Australia,
170 Faraday St., Carlton, Víc., 3053,
telefon: (M elb.) 34-6595.
Brendan 0 ’Dwyer, Executive Secretarv

S Y D N E Y
HOSPODYNI
■samostatnou ve stáři
do 50 let přijme rodina
s 2 škol. dětmi. Mo
derní dům v Dover
Heights. Nabízíme od
dělený apartment a
dobrý plat. Jsou třeba
reference a znát troš
ku anglicky.
Tel.

(Syd.): 37-8944.

Přijm em e zapracované
ŠVADLENY
k šití dám. šatů lepšího
druhu. Mohou praco-.
vat po domácku nebo
v našich dílnách.
Mzda $ 41 týdně.
Hlaste se brzy u:
LONDON FASHION
WORLD,
34 Wentworth Ave.
(blízko Oxford St.),
Sydney. Tel: 26-5674.
Hledáme
ŠVADLENY
k šití peněženek po
domácku. Stálá práceHlaste se od 8. hod.
ranní u:
M IN I
LEATHERGOODS,
Room 5, 70. Rathurst
St., Sydney.

Zdeněk Četný, N . Y .

CO BYLO, ABY NEBYLO
ÍIMtaačováal se sír.

SETRTE,
A B Y ST E
M O H LI
UTRÁCET

U L O ŽT E SI VRÁCENÉ
PŘ E PLA TK Y D A N I
U ES& A B A N K Y
Budete mít peníze,
až je budete potřebovat
. . . a zatím ponesou úroky.

7)

Po dlouhé době zase
slyšíme o účasti vlasovců v pražském povstání
a o tom, jaký bojový
přinos byla intervence
vlasovské divize v praž
ských ulicích a na výpa
dových silnících.
Nezáleží na tom, že
profesor Pražák byl je
nom loutkou komuni
stů. Nezáleží ani na tom,
že Koucký kroutí histo
rické skutečnosti. Vía■sovci mají konečně u-

znání, jaké jim po dva
cet let upírala oficiální
propaganda.
Bratislavský V ý b ě r u veřejnil
v
září " 1968,
opravdu mimořádné čí
slo.
Jakoby s předtu
chou, vydal toto mimo
řádné číslo právě včas.
Cenzura je znovu za
vedena.
Libri prohibiti
jsou
znovu
bezpečně
zamčeny. D oba, kdy se
zdálo, že v Českosloven
sku převládne
zdravý

HOSPODYNI
samostatnou přijme
rodina o 3 dospělých
•osobách v Noríh Sho-"
re. Vlastní apartment <
se vším příslušenstvím ]
a mzda $ 40 týdně.
Prosíme reference.
Část. znalost němčiny.!
nebo maďarštiny vý- ■
hodou. Volejte (S yd .):!
v prac. době 43-0236
nebo jindy: 95-6001. '

HOSRODYNI
KUCHAŘKU
přijmou manželé. Mo
derně zaříz. dům. Na
bízíme samost. byt s
.kouipelnou a T V a v y 
soký plat pro správnou
ženu. Jsou třeba refe
rence.
Volejte (Sydney):
337-2708.

HOSPODYNI
samostatnou
dina lékaře
8 a 11 let).
samost. byt
nejvyšší

hledá ro
(2 dcery
Nabízímé
s TV a
mzdy.

Volejte (Sydney) před
8.30 ráno nebo po 7.
hod. večer: 36-7053.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
a vedení knih -obstará
registr, daňový porad
ce. I z neúplných do
kladů. Tel. (kdykoli):
67-2792 (Sydney

rozum, doba,
která b y
umožnila, aby co .bylo,
nebylo, je pryč.
Nyní
panuje jiná v e rse : co by
lo-, aby nebylo.
jun

Založena 1852

T H E E N G L IS H
S C O T T IS H A N D
A U S T R A L IA N
B A N K L IM IT E D
(Přes 540 filiálek- po celé Austrálii
Šetčte dnes na zítřek
. . . . Ukládejte u E S & A banky

Navštívíte-li .Sydney, nezapomeňte navštívit
Č ESK O U R EST A U R AC I S D O B R Ý M ČESKÝM JÍDLEM

LITTLE EUROPE I NN
274 Victoris St, (proti požární stanici), Kingrs Cross, NSW.
Telefon 31-7977
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P Ř Á T E L É H L E D A JÍ

NEDĚLE 28. ZÁ Ř Í 1969
Svátek sv. Václava
. jakož i 1.100 výročí smrti sv. Cyrila
!
- oslavíme
NÁRODNÍ POUTÍ N A ŠUMAVĚ
které, se zúčastní generální vikář Mgr. L. Clarke.
v

/

V Melboume budou fconcelebrovány obě mše sv.
(P. Húber a P. Peksa) ^^za.
18 jio^.

-

V

POUT

WA M 0 I ) N I
zv v * A i r
Jl A - i.’ v .JfíW v.IV

ského J.ezulátka, kde . bude pobožnost a modlitby
za domov. Kázání bude
tó,
ot«c m i
a*«,
anglicky Msgr. L. Clarke.

S V A T Y -V A C L A V E
ZÁHYNOU TI

NEDEJ

*
J U

L y A ''

Prosím všechny krajany, aby se zúčastnili v
největším počtu. Kdo má-

LS

te možnost, přijďte v ná-

A U S T R Á L IE

i~i í . j L v / V V L

rodním kroji.

CL

: K pomníku padlých bude položen věnec.
Nechť je neděle 28. září -dnem modlitby za domov
a za tý, kteří položili život, za vlast.
J. Peksa, duchovní správce
Po skončení odpoledních oslav ůa farmě Šumava
- se- koná
■ POUŤOVÁ. TANEČNÍ .ZÁ B A V A
na níž hraje- Eda Zlatý se svým Orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a,pití.
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
'
Na farmě již můžete, obědvat.
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ
V ZAHRANIČÍ — JEDNOTA VICTORIA
se. zúčastní národní pouti na Šumavě v den svátku
sv. Václava y neděli 28. září 1969. Sraz na Šumavě
v T I.00 hodin, dopoledne, 'společný oběd bratří, se
ster a jejich přátel, odpoledne, účast při oslavách a
položení věnce u pomníku padlým., po té volná zá
bava. Nápoje přivezte s-ebou. Závazné přihlášky -.
zajištění, transportu pro ty, kteří nemají vlastní vo
zidla, telefonicky večer u bří.: J. Pícka 94-6636 nebo
-. Leisse 20-6977 a ve dne u b r a Herze 67-4040. Ce
sta na Šumavu od Belgrave. East dále bude označe
na. Očekáváme, že se všichni bratři a sestry dosta
ví.- ,
J. Pic-k, předseda

Prvotřídní
PŘEVLEKY N A

P R O Š ÍV A N É P Ř IK R Ý V K Y

(na paplo.ny)

DOMOV A
V A D E L A ID E

se nejlépe najíte v
nově zřízené kontin. restauraci

-Ladislava Koníčka a, Petra Ruhera, kteří přijeli
v-únoru nebo březnu do Austr., dále Jiřího, Daůk(Michala Šerčíka) — přijel do Austr. asi před 20
lety, Otu Brože (snad Qld.) á-Jana Střeštíka z Brna
(d říve Adelaide).
,
.
. Zjístíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
jt: na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu lazateli.
......HD
VÝROČÍ 21. SRPNA V SYDNEY
Organizace australských studentů N. U, A. U. S. a
.čs. studenti ase sydneyškých .universit připravili spo
lečnou demonstraci '21. srpna před čs! konsuláte-m v
Sydney, kde se střídaly hlídky od 8 hodin ránoi do
'4 hodin odpoledne, kdy bylo čs.. toonsulpvi předáno
■prohlášeni, kterým australští a čs. studenti odsuzují
používání násilí a žádají prohlášení 21. srpna za
■celosvětový “ D m hanby” . Součástí akcí byl i inter
view v rozhlase ABC. dva dny před výročím,, které
h o se za čs. stranu zúčastnil Petr Čermák s manžel
kou, a pořad televizní stanice ABC 21. srpna, kdy
ina téma Československo -besedoval profesor Otto
W ichíerle a český student v Sydney Robert Kuklík.
i — Před předáním prohlášení čs. konsulovi -měl k
,přítomným projev bývalý student filosofické fiakul. ty K arlovy university A . Slofoaspyckyj, jehož závěr
\zněl:
\ “ Kafconee mi dovolte vyslovit upřímnou prosbu:
i nemlčte, šxřts zprávu o nešťastných lidech Českoslo•vensšca &a každém kroku, při každé příležitosti. N e
ubuďme němými chápajícími. Němota ivokuje soucit,
'n e aktivitu, němota je rámě nabízené slepcům. Pa; matujme, nezapomínejme, že patříme k zemi, v níž
I svědomí světa bylo upozorněno na přítomnost zla a
; násiff sébetapálením. Jana Pala-cha a Jana Zajíce.
:N ech f plamen jejich smrti nás dráždí, provokuje,
; páiL Nenůčmeí Němota vyvolává soucit.' Jen soukro
mé utrpení jedince potřebuje ticho, Utrpení náro
da však potřebuje vzpouru. 'Probouzejme ji! Upo
zorňujme svět, že jistoty' jeho existence v přiroze
ném rozvoji jsou ohrožený. . .”
-Č-

PR AH A
318 A Tapley’s - H ill Rd., Seaton, 5023

Otevřeno do půlnoci po celý týden
(včetně neděle)
Různé domácí speciality
Srdečné zve R. Danešová, majitelka

RYCHLOKURSY ANGLIČTINY
Prohlášení australského ministra přistěhovalectví
Sneddena o zavedení intensivních kursů (HD č. 17)
vzbudilo velký zájem u přistěhovalců z. Českoslo
venska. Podrobnosti však byly vypracovány teprve
nedávno.
Osnovou se tyto nové kursy mnoho neliší od sou
středěných. jazykových kursů, které již od počátku
letošního roku absolvovalo jen v M elb ou m e. přes
100 Čechoslováků. Zahrnuje však kromě vyučování
ve třídách i jazykovou laboratoř s magnetofony a
posluchači dostávají po dobu kursu peněžitou pod
poru.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

Vyučování má umožnit novým přistěhovalcům,
aby se mohli -rychle uplatnit, ve svém povolání a je
určeno zejména těm, kteří mají aspoň středoškolské
vzdělání a odborné znalosti, anebo dospělým stu
dentům, kteří chtějí -pokračovat ve studiích. Ve
výběru účastníků bude brán zřetel na schopnost
získat z intensivních kursů co největší užitek i na
nutnost rychlého nabytí znalosti angličtiny pro po
volání.
Kursy se budo-u konat na Sydney Technical Coliege, N o 1, Bro-adway, NSW. 2007 a na Royal Melbourne Institut of Technology, 124 La Trobe St., M el
boume, Vic., 3000- a to až šestkrát ročně. Každý
kurs je však omezen na 20 účastníků. Osmitýdenní
vyučování bude- náročné: 5 dní týdně po 8 hodinách
vyučování a navíc domácí cvičení. Posluchači nebu
dou moci být v- -té době zaměstnáni a- to ani čá
stečně.

ZTMĚKI. DR. LA D ISLA V FEIERABEND
Při své cestě po západní Evropě zemřel náhle 15.
srpna ve Vniaehu v Korutanech ve věku 78 roků
jeden z mejvýznamnějších čs. exulantů, národohospo
dář, bývalý člen čs. vlád dr. Ladislav Feierahend.
V posledních letech žil ve Washingtonu, kde býval
redaktorem Hlasu Ameriky. Letos vyšel poslední
d a jeho pamětí ( “Pod vládou Národní fronty” —
viz HD 2S. 5. 1969).
— Od 1S. záři do 4. října' Benevý v New Yorku.
se koná v newyorské ga —- Profesor antropologie
lerií Shusíer (3rd. A ve.) na universitě Y a ie Leo
výstava
pod
názvem pold. Pospíšil dostal čest
■
“ Joy-ait” . N a výstavě má ný doktorát Willamette
řadu svých nových děl University.
Ladislav Sutnar.
— Mirek šašek, který vy- •
— Otakar Odložilík do,dal už 16 obrázkových
fcrmiěii nmuiii službu pro
knih o zemích a městech
fesora na Univ. of Penn( “ This is,..” ), má připra
sylvaaia v e Philadelfii a
vit další knihu o Japon
přijal pozvání newyorské
sku a potom ještě o Bri
Columbia University, aby
tánii. ,
tu v podzimním semestru
1969/1970 vedl colloqui- — S-ylvia Ostrá byla vy 
ministerského
am o Čechách, Polsku, hláškou
Litvě a Uhrách V pozd předsedy jmenována ře
ditelkou hospodářské ra
ním středověku.
(Enomic
— Pravoslav Rada a Ja dy v Kanadě
n d a ? Fišer měli výstavu Counc.il of Canada).
keramických děl v galerii

— V Torontu oslavil 24,
I CELÉ P A P L O N Y
(trpná (osmdesátku malíř.
. .1 ve velkém výběru a ve všech .rozměrech
■a bývalý čs. diplomat Ja
Malý oznamovatel
dodá za zvlášť výhodné ceny
roslav Šejhoha,-v Londý
ně" 8-. srpna šedesátku bý
' G U S T A V
G R E L L O . . .
Přijmeme
valý ' poslanec Václav H o
- F. 6, 8 Marriott Street
HOSPODYNI
lub a ve Francii osmde
ST. K IL D A , Vic., 3182
do domu v Tooraku. Leh sátku. bývalá poslankyně
ká domácí práce. Nabí- Marie Tumlířová..
zÉBfi vlastní byt a výteč — V poslední ze série tří
nou mzdu i podmínky. zajímavých výstav obra
Z L O B Í
V Á S
O Č I ?
V olejte (po prac. době): zů v melboumském Athe.....Bolí V á s hlava?
24-4080.
neu, které připravil v
krátké době majitel jiné
Noste brýle oď O P T Á !
Přijmeme
galerie Alois švihla, v y 
stavoval nedávno přišlý
ŠVADLENY
mladý čs. malíř Ivo M ě
pokud možno se zkuše
kkýš,'zastánce novorealinostmi v šití konfekce.
stického směru. Jeho dva
Capitol H ouse, 113 Swanston St.
Mzda minimálně $. 40
Obrazy vzbudily příznivý
týdně. Dobré pracovní
"
M E L B O U R N E , (vedle kina C apitol)
|
ohlas a byly reproduko
podmínky.
vány v australském den
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
KOŽĎAL
ním tisku. Ivo Měkýš
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
1
164 Acland St.,
studoval v Českoslovem
. . . Vašim příbuzným.i bez lékařského předpisu.!
ST. KILDA, V íc,
Skůr vedle malířství též
v nutných případech i telegrafický
(
filosofii,
SVU/ČS/JV/H
\Tel.: 94-2260.

OPTO

Podpora bude $ 8.44 týdně pro svobodné, $ 11.03
pro ženaté a další příplatek podle počtu -dětí. K to
mu bude bezplatný pobyt v přistěhovaleekém tábo
ře nebo příplatek $ 16.70 pro sv-ob., $ 21.70 pro že
natého na -byt. Podpora je podmíněna pravidelnou
-docházkou a dobrým prospěchem.
Formuláře žádostí o přijetí do kursů i žádosti o
podporu lze dostat -na jmenovaných ústavech, na přistěhovaleckýeh úřadech, v Melboume též na: Migr-ant Educati-cn B-ranch, 200 Little C-oMins St., City.
Výběr do prvních kursů se bude konat v příštích
5 dnech.
P. G.

!
;

PO ZO R! Z M Ě N A ADRESY!

\

V ý ro b a umělecké keramiky všeho druhu

;

Meera Ceramics Studio

j

(m ajitel Vladimír M irvald)
má nové rozsáhlé provozovny na adrese:

!
:

18 Stortford Ave., Ivanhoe W est, Vic.

■

Telefon: 49-4122

j

'
Zvlášť velký výběr moderních lamp a figur

SJEZD SVAZU ČS. SPORTOVCŮ
V II. sjezd Svazu čs. sportovců v zahraničí, který
se konal ve dnech 30., 31. srpna a 1. září v Masaryktownu u Toronta, měl velký úspěch: Vedle většiny
významných čs. sportovců, kteří žijí v U SA a v K a 
nadě, přijel na sjezd i František Plánička 'z-Česko
slovenska. Sportovního zápolení, se zúčastnilo přes
200 závodníků ze Severní Ameriky. Některé výsled
ky: volejbalový turnaj vyhrálo mužstvo Hamiltonu,
v tenise zvítězili F. Iilavský z Toronta, J. Ouředníková z N ew Jensey, torontská dvojice J. Gross -—
F. Ilavský a Ouředníková — J. Pražák (z Clevelandu). Ve stolním -tenisu b yl první A. Salpeter (T o 
ronto), v golfu J. Staněk z N. Yorku, v běhu na 1
m íli Ota Doležel (T o ro n to ),'ve skoku do dálky A.
ŠUiták (N. Y .), v běhu na 100 yardů Z. Kopsa (Chi
cago), ve vrhu koulí M:-Dražan (Hamilton), v pla
vání K. Švec (Chicago), G. Gross (Toronto), J. Federle (Cleveland), J. Bra-n-ová (Chicago), H. Vinterová (Toronto), K. Brymová (Chicago). Ve finále
fotbalového turnaje vyhrálo Chicago nad Toron
tem 4 : 2. Rovněž kulturní večer a taneční zábava byly
úspěšné. N.a valné hromadě byly v pondělí 1. září
•provedeny volby nového výboru. Předsedou Svazu
je opět Miloš Vobořil z New Yorku a novým sek-re■tářem se stal Jar. Fajikus z Chicaga.
Tisk. ref. Svazu čs. sportovců
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H L A S

D O M O V A

S P O R T D O M A I V C IZ IN Ě

15. 9. 1969

- - Ve zkratce - — Po 4. kole 1. čs; fotbalové ligy je v čele mužstvo
Slovanu Bratislavy se 7 body, a scorem -7:0, j ednobodovým náskokem před fotbalisty Lokomotivy K o 
šic a Spartaku Trnavy.

Ka r e l

Jan o v s k ý

6 ze 16 mužstev známo

Kvalifikace šampionátu v kopané
Kvalifikačního boje o účast na I X . mistrovství sjvěta v kopané r. 1970 v M exiku sice v tě c h to
dnech teprve vrcholí — v současné době je zná mo pouze 6 ze 16 účastníků závěrečných zápasů —
už yšak nyní je možno říci, že tam budou chybět přední světové týmy jako Španělé, Argentinci,
Jugoslávci i Portugalci, a zcela určitě další dosu d neurčené přední světové jedenáctky. N aopak
se v M exiku v bojích nejlepších setkáme s celou řadou nováčků, kteří zde budou chtít čestně ob
stát. Situace \v jednotlivých skupinách je nyní tato:

I. Držitelé “ bronzu” z pos-ledního světového šam
pionátu, Portugalci, jsou bez šance na úspěch. V el
kým favoritem je Rumunsko, které vede tabulku s
5 body před fotbalisty Řecka (4 b.), Švýcarska (rov
něž 4 b.) a- Portugalska (3 b.). Oba zbývající zápa
sy s Portugalskem a Řeckém hrají'Rumuni doma.
II. ČSR nebo Maďarsko? Rozhodne pražské utká
ní. Kdyby vyhráli os. fotbalisté, pak si mohou v
posledním zápase s reprezentanty Irské republiky
dovolit doma i .remizovat. Sk-ončí-li pražské zápole
ní ČSR — Maďarsko nerozhodně, pak dojde s vel
kou pravděpodobností k třetímu rozhodujícímu utká
ní na neutrální půdě.
III. Velkým favoritem je Itálie, jejíž národní muž
stvo získalo 3 ze 4 možných bodů na hřištích soupe
řů (v óardiffu vyhráli Italové nad Walesem 1 0,
ve V. Berlíně remizovali s východoněmeckým týmem
2 : 2 ).

stali fotbalisté Peru, kteří 31. srpna v posledním
utkání’ kvalifikace uhráli v Buenos Aires s Argenti
nou remisu 2: 2. Tabulka: 1. Peru 5 bodů, score
7 : 4; 2. Bolivie 4 fo., 3. Argentina 3 body.
. X I. Suverénně zvítězili Brazilci, jejichž chloubou
bude i tentokrát útok, v němž pak trio: Pele — Tostao — Ja-irzinho, který nastřílel v šesti zápasech
23 gólů. Mladý Tostao dal sám 10 branek. 1 -Bra
zílie 12 bodů, score 23 i 2, 2. Paraguay 8 b., 3. K o 
lumbie 3 b., 4. Venezuela 1 bod.
X II. Skupinu vyhráli fotbalisté Uruguaye, kteří
v e 4 kvalifikačních zápasech nedostali ani branku.
V rozhodujícím utkání v Man-tevideu porazili muž
stvo Čile 2 : 0'. Konečné pořadí: 1. Uruguay 7 bodú.
score 5 : 0, 2. Čile 4 body, 3. Ekuador 1 bod.
X III. Oblast Severní a Střední Am eriky byla roz
dělena do 4 skupin. Vítězi se stali fotbalisté Hon
durasu, Haiti, Salvadoru a USÍA. Nyní už se o le
tenkách rozhodne mezi Haiti a Salvadorem. Salva
dor vyřadil Honduras a byl z toho téměř válečný
konflikt.

IV. Očekává se souboj SSSR — Severní Irsko; Ir 
čané porazili dvakrát Turky 4 :1 a 3 : 0, nyní na
stoupí proti SSSR (nezasáhl ještě do* bojů).
X IV . Mexiko (postupuje jako pořádající stát pří
V. O senzaci se postarali Norové, kteří zvítězili
nad Francouzi (na francouzské půdě) 1 : 0, prohráli mo-, bez kvalifikace).
však obě střetnutí se Švédy vysoko 0 :5 a 2:5, a
XV . Jsou dvě podskupiny: A (Jižní Korea, Japon
tak se zdá dosti pravděpodobné, že zásluhou vítěz sko', Austrálie a Rhodesie se střetnou ve dnech 19. ství Norů nad Francouzi získá letenky do Mexika 24. října v Soulu);
Švédsko.
B (Izrael a N ový Zéland).
V I. Nečekanými vítězi skupiny se stali svěřenci
Vítěz střetnutí skupiny A a B jede na mistrovství
Jirky Sobotky —• Belgičané —, kteří vyřadili nejen světa.
Jugoslávce, ale i Španěly. M ají z 5 utkání 9 bodů,
X V I. Vítězové kvalifikačních zápasů Maroko —
4bodový náskok před Španělskem, a tak zápolení Súdán — Nigérie budou bojovat turnajovým způ
Jugoslávie — Belgie (19. 10. v Bělehradě) ztratilo sobem o jedno místo reservované africké faopané.
už na významu.
V II. Rozhodnutí o vítězi padne zřejmě 22. října v
DVĚ PORÁŽKY ČS. ATLETŮ
Hamburku mezi fotbalisty NSR a Skotska. Favority
VE VERONĚ
jsou Němci, neboť Skoti mají šanci na účast na svě
tovém šampionátu v Mexiku jen za předpokladu, že
Nebylo zrovna oejšťasíaějŠHn rozhodnutím italské
by vyhráli obě střetnutí: nad NSR v Hamburku a federace, že určila za dějiště mezinárodního írojnad Rakouskem ve Vídni.
utkání: Itálie — ČSR — V. Británie severoitalskou
V III. Aspiranty na prvenství jsou fotbalisté Bul Veronu, kde právě vrcholil tradiční měsíc klasic
harska, kteří zatím vyhráli všechna tri utkání. P o kých oper. hraných v místní otevřené Aréně. Verazili doma Holandsko 2: 0, Lucembursko 2 :1 a ronským občanům zřejmě lehká afiefitea k srdci ne
Polsko 4:1.
přirostla a turisti, kteří dleli v městě Romea a Ju
IX. Anglie (postupuje jako obhájce titulu mistra lie, dali za velkých veder (krosně divadla) přednost
posezení v zahradních: traícracii a barech.
světa přímo bez kvalifikace).
X. Fotbalisté Argentiny, kteří byli jihoam erický-: Na 3.000 těch nejvěmějškáj příznivců královny
mi experty tipováni za jednoho z velkých uchazečů sperLu na Stadio Conszaaie přišlo si však na své,
c titul mistra světa, neprošli sítem, bojů kvalifikace neboť viděli celou řada zajímavých a hodnotných
a obsadili se 3 body a pasivním scorem 4 : 6 posled závcáů. Podle očekáváni, z tohoto troj utkáni vyšli
ní (třetí) místo vě skupině. Nečekanými vítězi se vítězně lehcí atleti Velké Británie, kteří zvítězili
nad Italy těsně 1M r 109 bodům, nad Čechoslováky
pak 121:101. Pro čs_ družstvo byl i italský reprezen
tační tým vešlým soustem; podlehlo mu jasně
-100 :122 b_ když jeho největší slabinou byla “čtyřNejmodernější evropský Velodrom v Bmě-Pisár- stovfeau 10-980 jn a dálka, -ve kterých startují sice
ikách za výstavištěm v Křížkovského ulici se stal nadějní zá ra ď á ti, ti však potřebují na dobré výkony
ve dnech 15. - 24. srpna dostaveníčkem světové cyk ještě alespoň dvě sezóny.
listické elity, která zde bojovala o tituly amatér
Čs. lehcí aílett vyhráli pouze 4 z 21 disciplin (B ri
ských mistrů světa. Čs. příznivci tohoto sportu ne tové 10, Italové 7). Jako malý podvůdek italských
měli možnost se radovat z úspěchu svých vlastních rozhodčích lze označit “případ” čs. chodce Alexand
závodníků, na to se čs. cyklistika ještě nevypraco ra Bílka, který absolvoval celou 20 km -trať “ bona
vala (nejlépe si ještě vedlo stíhací družstvo mužů fide” pod 1:30 hod., byl však v bráně při příchodu
na 4.000 m, které obsadilo 4. místo), ale fandili v na stadión v posledních metrech diskvalifikován.
bojích O' medaile každému, kdo měl šanci v dráhově
Vzestupnou formu ve Veroně prokázal koulař
cyklistice odsunout sovětské reprezentanty pokud pražské Slavie Miroslav Janoušek, který posledním
možná nejdále. P ři každém startu sovětských cykli pokusem dosáhl 19,27 m, čímž zlepšil svůj. vlastní,
stů hlediště Velodromu bouřilo, pískalo a “váleč
ným” sovětským pokřikem “ Šajfou, Šajbu” chtělo
ROCKY M ARCIANO MRTEV
Rusům připomenout stockholmský triumf ČSR nad
SSSR v ledními hokeji. Každý pád sovětského cyk^
Při leteckém neštěstí rohov-nického ringu (27.
listy byl přijat enormním nadšením, protisovětské ipoblíže amerického mě 4. 1956) neporažen, vy
výkřiky nebraly konce.
sta Des Moines, Iowa, hrál 43 sivých zápasů k. o.
Kilometr s pevným startem vyhrál Ital Sartori, — přišel o život bývalý Poprvé získal titul mistra
sprint Francouz Morelon, stíhací závod jednotlivců mistr světa těžké váhy světa 1952 ve Filadelfii
Švýcar Kurman, — stíhací závod družstev SSSR, — Rocky Marciano.
k. o. vítězstvím ve 13 ko
■tandem východoněmecká dvojice Geschke - Otto, —
1. září 1923 v Brockto- le nad Jeirsey Joe Walmistrem světa na silnici se stal Dán Mortenson a v nu (Massachussetts) na cottem a pak toto své
družstvech na silnici' obhájili už podruhé titul mi rozený Itaio - Američan světové
prvenství šesti
strů světa Švédové bratři Fettersonové.
Marciano, který odešel z -krát s úspěchem obhájil.

“ŠAJBU, ŠAJBU

— V Davosu zemřel na následky zhoubné nemoci
v e věku 53 roků kdysi jeden z nejslavnějších evrop
ských hokejistů Pie Cattini, který se svým starším
bratrem Hansem a Bibi Torrianim vytvořili tzv.
“Ni-útok” , nejlepší hokejovou řadu, j akou kdy "Švý
carsko mělo.
— Senzací letošního1 ročníku .Davisova poháru je
bezpochyby družstvo Rumunska, které dokázalo na
travnatých kurtech ve Wimbledonu porazit v mezipásmovém beji i tenisty Veliké Británie 3:2, a
ve finále se nyní -střetne v Clevelandu s držiteli Sa
látové mísy, s tenisty USA.
— Hokejisté pražské Sparty se v parných dnách dru
hé poloviny srpna připravovali na nadcházející se
zónu na' italských kluzištích v Cortině ďAmpezzo a
v Grtisei, kde vyhráli dva; mezinárodní turnaje. V
Cortině získali tzv. Bonaoossovu trofej, když zvítě
zili nad rumunským národním mužstvem 10:1 a
nad hokejisty HC Coirtmy 3: 1 . V e Svatém Ulrichu
(Ortisei) deklasovali domácí tým v procházkovém
tempu 13 : 6 a Rumuny 13 : 3.
'
— Na mistrovství SSSR v K ijev ě byl atletem číslo
jedna Liíevec Vladimír Dudin, který zaběhl nový
světový rekord na 3.000 m překážek. Časem 8:22,2
min.1
1překonal o dvě vteřiny dosavadní světový při-"
mát Fíoa Jouka Kuhy.
ZÁ TOPEK NEMLČÍ
“ V těchto krutých dobách se musí všechno říci:
Nikdo m i nemůže zakázat mluvit pravdu. Tak to ne
může jít dále. Musí se bezpodmínečně něco změ
nit!” To byla prvá slova Emila Zátopka reportéru
západonémeckého časopisu “ Bild am Sonntag” , kte
rý přijel dva dny po výročním dnu invaze vojsk
SSSR a dalších států Varšavského paktu . do Česko
slovenska, d o Prahy, kde požádal našeho nejslavněj
šího sportovce o interview. Zátopek ochotně vyho
věl a mimo jin é mu řekl: “Ministerstvo vnitra mi
odebralo cestovní pas. Z armády jsem byl propuš
těn a ačkoli jsem teprve k 1. říjnu suspendován,
nesmím už pracovat a dostanu čtvrtinu svého dosa
vadního platu. A tak kdyby mne nepodpořila man
želka Dana, živořil bychl Když vyjdu- z domu” —
pokračoval Zátopek — “ jsem sledován na každém
kroku.”
Zdá se však, že ani to vše Zátopka nezlomí. “M i
lu ji svou vlast nade všechno, pro nynější režim
však nejsem ochoten udělat to nejmenší. Nemám
před nikým strach,” pravil Zátopek a dodal: “Nikdonme nikdy nepřinutí, abych neříkal pravdu. A my
slím, že to platí o celé čs. mládeži. Ta chce žít ve
svobodě, které se nadýchala v sedmi měsících de
mokratizačního procesu.” Zátopek je přesvědčen o
tom, že za nynějšího režimu nesní pro něj v ČSR
slušné zaměstnání, protože nepatří — -stejně jako
většina národa — k příznivcům dr. Gustava Husá
ka. “ M ěl jsem mít obchod se sportovními potřeba
mi, ale ze záhadných důvodů — mně nejsou zrovna
tak záhadné — dodal Zátopek — z toho ze všeho
sešlo. Ne.vadí, Husákův režim podporovat nebudu,
raději půjdu dělat metaře!”
nedávno vytvořený čs. rekord hned o 31 cm. Dobře
si zde vedli i sprintéři: Kříž, Szegedi, Bohmen a
Kynos, kteří časem 39,5 vt. vyrovnali čs. rekord na
4 x 100 m. Suverénní prvenství patřilo i evropské
mu rekordmanu v bodu diskem Ludvíku. Daiíkoví
(vyhrál soutěž výkonem 62,22 m, před druhým čs.
diskařem Jaroslavem V id m ou ,— 56,52 m a Italem
De Vincentisem — 55,70 m ) a v současné době nej
rychlejšímu evropskému půlkaři Jozefu Plachému.
Tomu stačil k vítězství na 800 m j e n průměrný čas
1:48,4 min.
■:’.
Hodnotnější výkony soupeřů1:' výška — Ital Azzaro
2,13 m (druhý, respektive třetí Borodač a Baudis —
oba 2,11 m ); dálka
Davies (V. Británie) 8,00 m:
kladivo — Payne (V. Británie) 67,26 m; 110 m přek.
— Oitoz (Itálie) 13,6 vt.; 400' m přek." — Sherwood
(V. Británie 50,3 vt., druhý Čechoslovák Hruš 51,5
vt.); 10.000 m — Freary (V. Británie) 28:49,4 min.
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ROČNÍ

PŘEDPLATNÉ:

(Austr.) $ 5.-, jed> invvýtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodi za přibližní, tot**.
předplatné, tj. austr. nebo N Z $ 5.-, £ stg. 2/10/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemí sdělíme na pořádáni
obratem.

