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Ústřední výbor KSČ právě zasedal v Praze

Komunistická odplata v akci

Je třeba jasně říci, že ČSSR je plně suverén
ní a samostatný stát, o jehož ivnitřních i zahraiňčn&politických věcech rozhodujííj eh» vlastní
střamcKe^a státní 'orgányjaflnikdo*se*-newmě»uje
do jeho otázek. Některé vojenské jednotky
spřáteleného' Sovětského svazu, které jsou na
našem území, jsou zde podlé dohodý, kterou
naše jvlády uzavřely, jsou zdě jako přátelé: a
ochránci'.. .
Gustav Husák, v Bánské Bystrici
(Ruděýprávo, 30.8." 1969)'

AMNEST I E - A CO DÁL?

O zasedáni,ústředního, výboru Komunistické strany Československa ne - Ačkoli, dnes opět pad
M ohl' bych' začít známou “budovatelskou” písní.
máme v této chvíli ještě zprávu. Víme jén, žě bylo už cfivakrat odloženo, Ko lo veliké- "temno ’ . na z padesátých”l-etr -“U ž-je nás tolik. a. stále mohutní,
nečné datum bylo stanqveno na 25. a 26. září. Očekává se, že toto za československou repub me”! .B ýk by to a l e ‘špatný vtip. Dvacetiletý/ústně-šek nad emigrací jaksi.zam rzl:— dokonce: i u praží-,
sedání veřejné vyhlásí stranický rozsudek nad Dubčekem á jeho přívrženci. liku,. jsou-; stále známky ské
vlády. Proč asi?
Jejich budoucnost je temná. Zatímco věrní ňohsleďové Moskvy volají po odporu. Dnes už ne or
Právě
v těchto dnech mi došel, dopis ze Švédská.:
příkladném třestu, tak zvaně "umírněný’ dr. Husák je iveřejně napadá na ganizace; ale jednotliv
. a”.ták - jsenr rozmnožil řady. posrpnové emigra?
ci--kladou,
statečný
a
shromážděních nahnaných straníků. Dvojí odloženi zasedaní ústředního
ce , . Pozoruhodné* na-, dopise je to, že rime^-jeho.
výboru lze-jenom částečně vysvětlit sporem uvnitř Komunistické, strany Če alespoň.v přítomnosti.-. ~ pisatel: před- rokem se- zanícením přesvědčoval -'ér
skoslovenská o to, jak naložit s poraženými reiormisty. Myslíme, že za tůn marný ; -odpor ■komuni neztracených. nadějích .na vývoj událostí: doma* že se
příl-iš"neskiyval"s názorem, že není správné,-opouš
věží něco víc, á myslíme, že hektický cestovm rucfa mezi Prahou a Moskvou stickému bezpráví.
tět-vlast ~a'vůbec, že jsem přílišný pesimista. Nepři.Matka-•
Jana
Paiacha,
tomu silně nasvědčuje.
ý
V
pomenu j i w to v dopise'a aixi zdě o- tonr-nepíší- pro
to, abych . vystavoval na odiv “prozíravost” nás:
Mezitím, však Husák ných mezí třinácti sty . a který se ■upálil na pro- všech,,
:. Jedno ' je ' jisté:- .jak
kteří -jsme--, hned., loni. odešli. Domnívám: se 1
test-proti;
sovětské.
agre
Duhček /tak. Smrkovský nelenil. Jeho dozorci za třemi tisíci osob.
však, že je to nejlepší odpověď na .položenou otázku.
sí,
podala
žalobu
pro
uUž 17. září 1969 byl
budou degradováni. Do čali dál přitahovat šrou
N ejvětší. starostí vládnoucí: skupiny v Českoslo
trbání -na; cti na Viléma
jaké míry; to. je otázka. by .:■/veřejného f života tr zahájen proces proti de Nového, jednoho z;více vensku se zdá -být problém, jak to zařídit s tím
víti československým ob
pověstným-vlkem m uchovanou-kozou: Zčela"uzavřeBude to zálé-žét na takti Českoslovetisku.
Státní bezpečnost při čanům podle nově u- odporných publicistů ko- né hraníce.'.nejsou.: řešením, nej-vhodnějším a <to •ne-- •
ce
Kremlu.
J estliže
rnunistické-strany.. Vilém jen pro.-rušivý: vliv-takového opatření:na. návštěvy,
Kreml 'uzná* že přílišná znala,-že. začalo . zatýká pečenéhp. zákona na ý'u- "Navýy- kdyby ke stání zahraničních turistů a na přínos, jejich., valu t.. V
potupa dubčekovců by ní čs. o b č a n ů pro pevnění a ochranu ve- došlo,.; by se musil zod některých" případech by vládnoucím. kruhům. bylo
vítané,- kdyby odjeli ze země" tř, kteří-jsou zdrojenr
mohla vzbudit nepříjem podněcování, • organizo í řejného i pořádků”,
Tento "zákon- má- prý povídáte z toho, že tupil největšfeh potíží,: N a.druhé-straně odliv: kvalifiko
né politické reflexy, pak vání nebo účast na těch
platnost-jenom do kon Palachovu památku v vaných pracovních sil a inteligence-: zhoršuje-, eko
bude cesta ref onnistů to -demonstracích..
nomickou. rovnováhu — dá-li-se. ovšém po. dvaceti
Konservativní zpravo ce tohoto roku- To článcích ve ‘ stáímském letech komunistické vlády o něčem takovém mluvit.
na jejich kalvárii po
tisku.
dajské kanceláře ve svo ovšem neznamená, ze
stupná,
Problém, je to vskutku těžko řešitelný. Také :;.
V posledních- dvou bodném světě oznámily, kdokoli nemůže být ob . . Celým, světem proběh "toho-důvodu se dá-očekávaty že hlavní sliby pro ná
týdnech se objevily sil že podle úředních zpráv viněn z podvratné čin la zpráva,, že bývalý pod- vrat” “zbloudilých” teprve přijdouv-když vcelkm to
lerantní amnestie, skončivší- 15: . září, jaksi- n ew né"-známky nejistoty a z Československa bylo nosti po 1.. lednu 1970 plukovník a světový rer šla..
improvizace ' ve vedeni vzato do vazby 260 osob. a-souzen pro protistátní, kordman Emil Zátopek . _Pražské-úřady tvrdí,.že z celkového, taktně.zamiče- ■
Komunistické strany Če Realističtější a pružněj činnost v souvislosti., s zmizel ze svého bytu. Je ného. počtu občanů dlících nelegálně za-.hranicemi,
ší zpravodajské prame proúsovětskými. démon-. známo, že Zátopek -se si 15” tisíc zažádalo o legalizaci pobytu a o “Tady”.
skoslovenska.
■Nejdříve bylo ozná ny odhadují počet zatče stracemi v srpnu .1969, (Pokračování na straně. 2) :('Seriozní"odhady mluví o 50 -tisících Čechů a Slo
váků, kteří odešli po srpnu 1968s) Českvy ministr
meno, že po odložení za
vnitra projevil nnvfe přesvědčený. že.~16 th fc z nich
Český ministr školství se představuje
sedání ústředního výbo
se časem UEČlťěěwáÉt Ú daje uveřejněné v^Praze.. le 
ru pojede Gustav Husák
tos v srpnu, předrvýToěím okupaci -irvádějí.117 ob
čanů, k teří se již do Československa vrátili. Dá se
dó Moskvy ke zvláštním
ovšem očekávat, ,žé. toto. číslo se do 15: září zvýšilo,
poradám. - Nejel. Místo
ale. n e : ta k podstatně. Oficielní zpráva, o tomr.zatím
něho' jeb předseda vlády
vydána nebyla.
Způsoby i cíle komunistické školské výchovy byly dost zřejmé už od dob, ^Pomineme-li “přesvědčení” ministra vnitra,, v y 
Oldřich: Čerriík. Úřed
ně bylo řečeno, že jel kdy je vnucoval ZdenSt Nejedlý.: Výsledky dvacetileté "převýchovy člově pijme z vládních čísel, že vyblásí-li-se amnestie1 a
projednávat- hospodářské ka” v ideách komunismu se na veřejnosti jasné projevily až v loňském .pak: se:zavedou: “dočasná, mimořádná opatření”, ne
roce. "Československé jaro” prokázalo, že násilné amputování cizích ideí lze. očekávat: velký nával, na cestách.-- vedoucích.- zpět
otázky.. ■
do života národa nemůže zabránit tvoření vlastní do vlasti. Bude. pak třeba-- zkusit něco účinnějšího,
i proto, .že po letošním srpnu odcházejí, z domova
ho úsudku, nemůže zamezit tomu, aby si i komu další našříidé':
nistickou školou prošlí lidé ověřovali skutečnosti
Podlé zpráv z Vídně je prý opět několik' tisíc .
Kolaboranti vyrukovali
s hlásanými dogmaty a pak jednali podlé svých československých: uprchlíků v Rakousku, a: situace
na cizích zastopitel^Ejeh-úřadéch. tam. prý-připomí
... V minulých týdnech vyrukovali v Československu zkušeností.
dobu před. .rokem: J e to tedy další emigražní všichni hlavní kolaboranti, aby připravili “vhod
na, když prof. dr. inž. ná
Zprávy
z
.Českosloven
vlna, i když snad. méně početná, než byla ta-- z lo ň 
nou” baladu pro zasedání ÚV KSČ. Tak narpř. jeden
z ’■nejňenáviděnějšíeh osob před rokem, tajemník ska- dnes hlásí, že se má V .. Bezdíčka nezachráni ského raka. A' kolik podobných'vlň ještě! budé,
ÚV KSČ a člen jeho předsednictva Drahomír Kol- otrocky opakovat pokus ly před:.pádem. ani, jeho. nikdo-neví — asi -my. ani českodóvenská ’ viádáv
der; (odklizený pak na čas za “poradce” do Sofie), s převýchovou dětí. Roz poslední veřejné, proje
Všénr: československým ■emigrantóírr- se nevyhnuvykládá na celé straně Rudého práva (10. září) a díl je v tom, že v čele vy,- pronášené - plné; v ielně nabízí otázka: Co dál?
v Tribuně o tom, jak věděl, jak varoval a jak Dub_ Jenespomé,-. že-loáské počáteční:nadšení;-jake-proček přesto nedbal. Týž den se konalo zasedání byra nakonec ' neúspěšných.: duchu- nového, režimu- tiklad srpnového; šefeu.. opadává,. 2icela.. samnzřéjmě !
ÚV KSČ, na němž předložil Štrougal strategické- pokusů před :20. lety byl Změna, byla, jednou... z. se mění i ochota pomocí se. strany, prostých .Austra
plány pro zasedání ÚV;. Dne 11. září referuje RP o universitní
profesor, prvních reakcí, vlády na: lanů. Některé nepěkné zkušenosti s námi také brzdí !
vystoupení Viléma Nového na aktivu 400 aktivistů kterému mnozí přizná události kolem výročí, ochotu- ostatních.
vě Strakonicích a O. Švestky na “mírové slavnosti”
sovětské, okupace. Mlá ■ I když většina z.nás, kteří jsme odešli' před ro-v Lysé n. Li, kde se též pěstovala družba s přítem- vali . polehčující okolno
nými"příslušníky Rudé armády. Oba ovšem mluvili sti v jeho pověstné nai dež se neosvědčila... je k em ,.již r.de získala - jakýsi kousek pevné půdy pod :
o “okolnostech- minulého i budoucího vývoje’’ ve vitě; a - snad i .domnělém třeba, změnit školskou nohama,...zůstává#, stále-, ještii jednotlivci,, kteří*, to >
říci nemohou. A teď přicházejí a:-budou,, přicházet :
straně zcela nevybíravě.
: ■
donquichotství.''
"Po výchovu. .
další. Proto, bych .položenou otázku poněkud' poopra- -Ústřední kontrolní a révisní komise KSČ, vedená lehčující
Nový. ministr /školství vil:.' Nájďéme v sobě., tolik.' ochoty, možností a sílyokolnosti’’
Milošem Jakešem, uveřejnila obsáhlou zprávu, kte
usnadnit-: nově- přfchozún- první : fcroky, jako byly •
rá chce prokázat, ja k ■zrádnými živly se loni obklo Zdeňka- Nejedlého-. je. je stalinista • nejhoršího: usnadněny nám?ražení.-Narodil
se
předpil Alexandr-Dubček, který p rý . sl tím sám vykopal však těžké přiznat, nové
hrob. Rovněž byro Hlavní politické zprávy Čs. lido mu: správci školské: vý 55 léty ve Z h v i u ČT c L p ít tonr se-ukáže-, jaeí vlastně- jsme,, jakájemrta,-;.
vé armády, vydalo, zprávu, v,níž kritizuje. “Čs. jaro”, chovy. v českých - zemích Budějovic a do KSČ skupina lidí označovaná, oním- trochu. směšným, á:
hlavně' népřésným názvem “posrpnové emigrace”..
především loňské memorandum, uveřejněné pod ná
'.vstoupil ... v.- 17. ..letech.
Aleš Nebeskýzvem “Foirrimlovat a konstituovat - čk statní zájmy, profesoru dr.. Jaromíru
Dnes je přednostou neuv oblasti vojenství”. Kritika loňského roku provál Hrbkovi.
EůbHshed by F. Váňa,
rologické-klxníky a- ředi
zela ovšem i první referáty o rozsudcích nad “vyj
Hrbek byl pověřen telem ' Ústavu pro- vv8.. Mooriiouse St^. Richmond, Vic., 3121.
tržníky, provokatéry, a zrádci”, zatěenýrni'při nepo
: , Přinters: “Unification” Pty. Ltd.
kojích 6 výřočí invaze. Kolaborantů iňezi skutečný vedením - českého mini zkíaň “ýýšŠÚhěTVové-- čiň-"
497 Cóllins St., Meibourne, Vic.
mi novináři není mnoho, ale ti se zato činí!
sterstva školství 27. srp (Pokračování na rtr. 2}

Pokus o převýchovu

-2-

HLAS

D OMOVA

Komunistická odplata v akci
(Pokračování se str. 1) vyšetřování, bez předvo
choval '.Velmi' statečně lání. šachová mysl Luď
žiejihéňa po okupaci Če ka Pachmana reagovala.
skoslovenska, á že ještě Zahájil hladovku.
před měsícem dal repor
Přední československý
téru západoněmeckého . televizní
komentátor
listu Die Zeit prohláše Vladimír Škutina se oní, . .ve kterém . řekl, že. ■cítí za mřížemi. . Totéž
ho komunistické úřady se přihodilo spisovateli
nemohoujifnlčft,fjděj sě Pavlu Kohoutovi a jed
co děj. Řekl také něko nomu z hlavních organi
likrát při' jiných příle- zátorů. studentských de
žitpstechý, že Jó,ik.4ý . -.ne-' monstrací Luboši Holeč
opustí Československo. kovi. •
Není zatím známo, zda
Jiným
účastníkům
se-skrývá nebo. zda ,byl ’ Dubčekova pokusu o
diškrětňě "zbaven Svobo .socialismus š . lidskou
dy! # iS o paní Zá.tópko,- -tváří byly ’ narychlo ové:- (Daně Ingrové) ne debrány pasy. Mezi tě
n í zpráv.
mito. postiženými, byl
Zato víme,. co' sě .při Ludvík Vaculík, autor
hodilo jednomu z nej- spisovatelského manife
hlasitějších hlasatelů' če stu "2.000 slov”. Vladi
skoslovenské' ' nezávislo - mír Nepraš, Ludvík Pastř' á - kritikovi sovětské, , covský a Michal Lakainvaze Luďkovi Pachma- | toš jsou podezřelí z vele
n.pyi,,v československému zrady pro činnost v če
velmistru šachu-.
: ■ skoslovenské televizi.
Ani starý vypelichaný
Pachman byl sledován
policií (po delší dobu- lev československé ar
Dne/21> srpna už mu by mády Ludvík Svoboda
la éskorta "tajných” na si nemůže být jist repretolik'trapná, žé je po sáliemi. Je to směšná hi
zval ná kávu do bytu. storická kontinuita: ge
"Tajní!’ odmítli’ pozvání nerál Syrový, .četař. Reiodpoledne, ale .-navštíví-, cin,. generál .Svoboda.
li-.Pachmana ve dvě ho Žižka a Radečký. by se
diny v noci. Pachman otřásli v hrobě. Ludvík
byl "držen "ve ■vězení po Svoboda si 'kopal vlast
tři neděle - a déle. Bez ní hrobeček už před víc

Naše rovy
ABY SE NAUČIL DEJCHAT
Něktěří známí se mne ptali, zda nenapíši ně
co o své zemřelé přítelkyni Anče Loukotové.
Jediné, co bych chtěla říct na vysvětlenou těm,
kteří ji (nahlas nebo potichu) nějak vyčítali,
"jže mezi nás nechodila” je, že to mělo své vel
mi hluboké příčiny. Nechodila prostě nikam.
Ani "mezi nás’’ '— ani nikam. Vím proč. Ne
mluvila jsem o tom pokud byla živa, a nebudu
o tom psát teď, když už není mezi námi. Anča
žila jedině a (výjimečně pro svého Tondu. A ten
mi po její smrti řekl: "Já jen vím, že bez ní
neumím dejchat.’’ A tak mu (jistě s mnoha
jinými přáteiy) ze srdce přeji, aby se bez ní c o
nejdřív naučil znovu dejchat — a aby pokud
m ožn o v dobrém stavu přežil nejen tu válem
se blížící šedesátku, ale ještě hodně_ Jet.- Málo
lidí -znalo Anču tak dobře jako já, a vše, co
bych o ní mohla napsat dobrého, by bylo málo.
A proto místo dlouhého psaní, které už ji na
nohy nepomůže a ani jejímu Tondovi nepřispě
je, jsem Věnovala malou částku na uctění její
památky do Reddy Memoriál Hospital, Cardiology Department.
Andula Dubská, Montreal,
;.
Naše hlasy, Toronto, 6. 9. 1969

F . a n u jr t e ce stu
do
zamcCi
n « ó o m á te v u m y slu p o zv at .
* v é p ř íb u z n é n a n á v š t ě v u "
O b r a ť t e s e s d ů v ě ro u na

jak dvaceti lety.
jaK žaíářbvať' celé‘'ďároVítr, který dnes vane d Yv Praze, je jednoznačný.
ODRA
V říjnu pojede další
Oficielní a polooficiel- československá
vládní
TRAYEL SERVICE
ní tisk dnes žádá (ale delegace do Moskvy.
spoň politické) hlavy Předpokládáme, že to
27-29 Elizabeth St., Melbonrne, 3000
Dubčeka a jeho stou bude delegace, nového
T e le f o n 6 2 -2 9 0 8
penců.
ústředního, výboru, . "oP o r a d ím e v á m , o p a třím e c e s to v n í
d o k ia a y a
Bez jakéhokoli! před ■čištěrtá” od každého' po
z p r o s tř e d k u je m e
b e z p la tn ě c e s tu
lo d í
běžného ohlášení Se' H u dezření z úchylky.
” le ta d le m - k a m k o li.- Z a h o to v é n e b o n a sp lántke byo.
sák rozjel na polské hra
Veřejný vodpor proti .
.Zasíláme dárkové balíčky do celého světa
nice k poradám s pol
Husákovu
režimu je po
ským diktátorem Gomulkou. Předpokládá se, malu ale jistě- rdoušen. ’
že jednali o způsobu, ■Jestliže můžeme soudit
jak naložit s českoslo-. náladu doma, nej spoleh Z L O B Í V Á S O Č I ?
venskými provinilci.' Go~ livějším měřítkem je oBolí Vás hlava?
muika je v tomto ohle dezva na amnestii, kte-.
Noste
brýle od O P T Á !
(
rou
vyhlásila
komuni
du expert. Začal jako
stická
vláda
do
15.
záři.
rebel proti stalinismu a
skončil jako jeho pevný Přibližná číslice uprch
obhájce. Husák i Go- líků po 21. srpnu 1968
J
mulka si mohou popoví je kolem padesáti tisíc Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
dat o letech žalářování lidí. Navrátilci předsta
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
v době Stalinovy tyra vují jenom nepatrný zlo
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
nie ve východní Evro mek.
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
A noví uprchlíci při
pě. Mohou si také vy
v nutných případech i telegraficky
vm
měnit cenné zkušenosti, bývají.

OPTO

POKUS O PŘEVÝCH O VU
(Pokračování se rtr. 1)

nosti v Olomouci. Je
též čestným členem spo
lečnosti neurologů SSSR
a nositelem čs. Řádu
práce.
V předvečer svého
jmenování se Hrbek
představil v rozhlase a
v Rudém právu takto:
"V loňském roce jsem
pro své životní přesvědčeníý jimž jsem se nikdy
netajil-ýpožnalr-co- doká
že lidská zloba. Bylo
opravdu smutně a trap
ně člověku vidět lidi, i
členy strany a funkcio
náře', kteří se zabývali
marxismem dokonce ze
syé profese, jak se octli
na druhé stráně bariká
dy, jak dovedli dezo
rientovat mladé lidi, stu
denty, moje posluchače,
jak u nich různými, mu
sím to říci otevřeně, i
podvody a nepravdami
vybičoválí vášně. Bylí
to právě tehdejší pracov
níci Čs. rozhlasu, kteří
k tomu dali podnět lži
vou Zprávou, jako bych
ja 'byl mluvil neprávem
jménem university a ja 
ko bych byl-dogmatik á
jako bych byl sirotek
Novotného a kdesi cos:.
Dnes ovšem znovu Čs.

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
. .
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Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421

- 958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 31.89

rozhlas pravidelně po
slouchám a jsem rád, že
se v něm z a s e ozvaly tóny, jaké jsme
byli zvyklí slýchat v le
tech, kdy jsme všichni s
horoucím srdcem při
kročili k tomu, abychom
se pokusili realizovat
sen, o němž jsme měli
své představy . .
Jaké má Hrbek před
stavy o školské . výcho
vě oznámil týmiž, sdělo
vacími prostředky - 1.
září rozhlasem a 2. září
v Rudém právu:
"Nedovolíme, aby- se
na školách nadále trpěly
nebo dokonce aktivně
vytvářely
šovinistické,
protisovětské -a protiko
munistické nálady- : - a
projevy. Dnes má každý
občan naší země již do
statek poznatků a důka
zů, že jediným motivem
a cílem . vstupu vojsk
Varšavské smlouvy byla
snaha- včas zabránit, po
kusu jednotné fronty
pravicových oportunistů
a protisocialistických sil
o kontrarevoluční pře
vrat, který by . přivodil
naši . zemi nedozírnou
katastrofu . .
Když v další části
marxisticky připomněl,
že "veškeré naše institu
ce školské, vědecké a
kulturní -jsou dotovány
z nadhodnoty, vytvoře
né především dělnickou
třídou”, pokračoval:
"Nepřipustíme, . aby

naše mládež byla vycho
vávána k obojetnictví, k
předstírání a chameleonství. Akademičtí funk
cionáři a ředitelé pone
sou plnou odpovědnost
za práci svých učitel
ských sborů, každý učitel pak ponese odpověd
nost za výsledky svého
působení na žáky. Sou
stavná kontrola práce
škol bude rozšířena a
prohloubena ..
Dosavadní učitele si
Hrbek rozděluje na tři
skupiny: v první jsou ti,
"kteří si uchovali čistý
štít”, tj, učitelé jeho
ražení. Druhou skupinu
tvoří podle něho "valná
část našich učitelů, kte
ří se přechodně stali obětí dezinformací . . . a
podlehli pochopitelnému
šoku a rozbouřeným emocím a afektům po
srpnu 1968”. O tuto
"valnou část” mu jde,
tu chce přeorientovat,
těm dává možnost se na
pravit:
"Nebudeme jim jejich
zakolísání zazlívat, tím
méně je pronásledovat.
Nelze přece trestat sve
Pozor !

denou oběť, když svůd
ci byli namnoze vysoce
postavení
funkcionáři
strany a státu . . . ”
Třetí skupinu tvoří zejména prý na někte
rých fakultách a ve vě
deckých ústavech - "inspirátoři . a organizátoři
revízionístických, proti
komunistických a protisovětských akcí”. Nejde
prý o skupinu velkou,
ale vlivnou. Jsou to ne
přátelé a proto:
"S nepřítelem nejed
náme, nýbrž bojujeme
ze všech sil, aby byl izo
lován a poražen, politic
ky a ideologicky roz
drcen . . .”
Těch několik citátů
jen ukazuje, jak asi;hod
lá nový ministr školství
"vychovávat” školní vy
chovatele. Možná, že
mu při tom ani na mysl
nepřijde, -jak je podiv
né, že on sám se loni se
svými stalinskými názo
ry netajil a přesto nebyl
"izolován, poražen a po
liticky rozdrcen”, nýbrž
vykonával dál svou aka
demickou funkci.
FEI/-S-

Změna adresy !

V ADELÁIDE
se nejlépe najíte v

nově zřízené kontin. restauraci

PRAH A

36 Port Roafl, Hindmarsh, SA. 5007
Otevřeno dp půlnoci po celý týden
(včetně neděle)
Různé domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová, majitelka
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Sebekritika Vasila Bil’aka

KRITIKA “ČS. JARA”

— Je stále víc příkladů ska chování v posledních jeho náměstka dr. Zb.
toho, jak se ..živótov Če- dnech činnost-,, svých .čle->_ Kiesewettera navštívil v
Po Oldřichu Švestkoví'a bývalém členu "velké čtyřky” Černíkovi dostal
skoslovenáku vrací do ko nů, především vedou,cíeh.;'. září Moskvu také gene
se
3. září v Rudém právu á Tribuně k slovu další zrádce Dubčekova vedení
rální
prokurátor
ČSSR
čiř.
pracovníků
:vé
■
stranické,
lejí, )iťniž šel před rokem
1968. Zase je v oblibě ■státní, společenské i ho Ján Féješ, aby si “v y  Vasii Bil’ak. Jeho úkolem bylo zabývat se "převážně mezinárodně politic
organizování ‘‘souhlasů’’ spodářské oblasti, a při měnil zkušenosti z činno kou problematikou”. Vystoupil přirozeně jako obhájce Sovětského svazu
s . KČS, e vládou ' atd., jmou příslušné „ závěry. sti prokuratur s předsta
vzrůstá počet 23>ráv toho ■Měřítka se v této vážné viteli sovětské prokura a ostatních okupantů á schvaloval invazi. Vzal to "od podlahy”, neboť za
čal schůzí v Drážďanech v březnu 1968 a pokračoval chronologicky v pa
tu ry”.
to . druhu; “Ústřednímu době zostřu jí. . . ”
výboru KSČ stálé dochá — Dne 28. 8. zasedalo by- — V souvislosti š vyhlá dělání nedávných dějin.
zejí stovky rezolucí. Ko ro ústřední kontrolní á šenou amnestií posrpno
Prii rozhovoru s O: činily alespoň nějaké ú- to, že by se to prý ve ve
munisté ze základních or revizní komise ■ KSČ . . . vým uprchlíkům napsala
ganizací strany a z růz Ustavilo komisi byra Práce, že průměrný ná Švestkou a Z. Hořením činné závěry. Právě na řejnosti špatně chápalo
ných stranických orgánů ÚKRK k disciplinárnímu klad na přípravu jedno vznesl Bi'l’ak vážná ob-, opak! . . . Místo toho, jako politický .nátlak . . .
se v nich vyslovují k sou řízení
se
soudruhem ho absolventa vysoké vinění proti Dubčekovi, abychom -se proti' růz To je-ale zase jedna z
časné politice strany, k Oldřichem Kryštofkem, školy stojí stát více než např.:
ným nátlakovým akcím našich tragédií, že se
posledním veřejným pro předsedou České rady 600.000 Kčs.
"Předsednictvo
ÚV postavili, nechalo se ve vždy více dbalo na . to,
jevům. s. dr. G. Husáka Pionýra.
— Znovu: vše pří starém!
a jiným zveřejněným ma — Novým velvyslancem Citujeme z Práce, 5. 9.: KSČ ani ÚV.KSČ oprav -: dení strany krok za kro co řeknou ty či ony pra
teriálům, informujícím o v Pákistánu se stal inž. “Ihned po vyhlášení vý du nebyly informovány kem tímto nezdravým vicově op ortunistické,
některých doposud nezná M. Jiráska.
ba i antisocialistické sí
proudem . nést.”
zvy v ostravské Nové
mých skutečnostech loň — Náčelník odboru vy Svobodě přišly se svým o.skutečném obsahu jed-i
Jak je vidět, donutili ly a ne na to, co je v
ského politického vývoje. šetřování krajské správy slibem, hornické osádky nání. Soudruh Dubček;
Ve všech rezolucích jsou VB v Bmě major V. Ma z Dolu Fučík: vytěžit v ■navrhl, abychom stranic-; kfkvisiťoči-Švestka a Ho zájmu republiky a. státu,
slova odsouzení na adre lý sdělil 29. 8., že v Bmě září navíc 10 vlaků po ké orgány v plné šíři, ření Bíl’aka také k sebe jeho poctivých občanů.’.’
su živlů, které se pokou bylo celkem zadrženo 1.000 tocách a do konce
Pro Biťaka je zřejmě
kritice, neboť, doznal, že
šely
'kontrarevolučiiími 496 osob, z toho 32 žen. roku nejm éně dalších neinformovali, . a mvi
důležitější
rozkaz, mo
jsme s ním tehdy - boy oii sám, ač . byl členem
výtržnostmi rozvrátit klid S návrhem na převzetí 30.000 tun.”
skevských
diktátorů
než
předsednictva ÚV KSČ
v naší zemi v předposled
vazby bylo předáno — Manořádirým vyslan hužel - souhlasili. Sou-;
čs.
veřejné
mínění.
Dub
ním srpnovém týdnu. . . ” do
a
prvním
tajemníkem
druh Dubček nás uji
prokurátorovi 127 dospě
(Píše Mladá fronta, 9. lých osob a 31 mladist cem-. _a- zplnomocněným stil, že věci sám. vezme ÚV KSS, postupoval v ček byl opačného názo
ministrem v Rakousku
9. tr.).
vých.
souladu s Dubčekem a ru, protože se pokoušel
— Čs. delegaci na pohřeb — Na odborovém aktivu byl jmenován dr. K arel pevně do rukou. Vychá
získat pro KSČ. něco, co
Kcmárekzeli jsme tehdy z toho,: ostatními.Ho Či Mina vedl dr. P. v Brně měl hlavní pro
Další výtka se týkala nemá žádná komunistic
Colotka a jejími _členy je v předseda ÚRO K . Po — S vaz Tysnfcriškofafcph r> že nebyla potřebná dů
byli Bohuslav Laštovič láček. Sek l mj., že “úko studentova podal v -červ věra v některé bývalo vývoje po zasedání ÚV ká strana na světě: dů
ka, dr. Ján Pudlák (stát lem odborů je zejména na odvolání proti svému členy starého předsed KSČ. v květnu 1968. Bh věru občanů, a to se mu
ní tajemník kanceláře odhalovat ty, kteří se v xazpeštÉni. Toto odvolá
nevyplatilo. Je pozoru
presidenta republiky) a loňském roce dostali do ní syio teď ovšem zamk nictva. Netajím také, že Pak řekl mj.:
jsme věděli, že někteří .' "Podlehlo se falešné hodné, že se BiPak ne
čs. velvyslanec ve VDR funkcí s cílem přetvářet nuto.
pokouší tvrdit, že ' tehdy
J. Meisner.
odbory v opoziční síto, — Č SSS uzavřela s USA z nich by měli škodoli líbivé politice, slavoma— Dr. Ladislav Dvořák potlačit vedoucí úlohu dohodu o vý-veza čs. tex bou radost, že je pouze nu, pěstování osobní po- nějak veřejně protesto
ČS
byl jmenován mimořád strany v odborech apod.”- tilu. podte: s i ř
val proti udánlivému
ným velvyslancem v Ko
SK v prvním roce vyvést krátká doba od změny pularity na úkor zájmů diktátu prvního tajem
—
V
tzv.
akci
“Z”
pdpravedeni
a
už
tu
jsou
tako
strany a lidu, což ne
lumbijské republice.
ťto I S A 2 3 tt»H čfcvr.
. „ mohlo vyústit nikde jint. níka ÚV KSČ.
— Praha měla k 30. 6. covaii občané v českých yardů bavlssšséb© teacíOs. véhle problémy.’’
zemích
zdarma
v
wňnr>
Další sebekritika odrůzných feategorS.
tr. 1,103.574 obyvateL V
"Nové předsednictvo de než v bahně oportu- zněla v- BiTakově líčení,
prvním pololetí se naro polotetí 38.9 miL bodří —: K 31. srpna byl stav
dilo 6.210 dětí, z toho při výstavbě a úpravách oběžřva 13,711 mil Krk bylo pak zvoleno ná nismu.’’ ■
jak se hlasovalo o po
|dubnovém plénu. Bohu3.133 chlapců a 3.0i t ve městech a obcích. Slo Od pocátsu roka
Pak následovalo tvrze věstném- dopise ’ pěti
Vrg-?.
venští
občané
odpracova
děvčat. ' Ve stejné době
li -vic -než’ dvakrát •toiši - ce srpna se zvýšil o i žel, o Drážďanech a o; ní, že "soudruh Dub spiklenců z Varšavské
zemřelo v Praze 7-930 li 83.7
■našich slibech, které ček na .. pozvání- L. I.- ho setkání v polovině
2356 mil Kčg
m il hodin
dí - 4.138 mužů a 3.852
řH
/
H
D
jsme tam dali, .. nebylo Brežněva z 12. června července. 1968:
žen (z toho 143 dětí do — Do zahájení řepne
informováno ani nové rozhodl, aby se na
kampaně bude dokonče
jednoho roku).
"Tam (na ÚV KSČ
všichni vaši ' předsednictvo . .
— Předsednictvo České na stavba největšího čs.
schůzku se SSSR nešlo, 19. července 1968) jsme
cukrovaru
v
Dunajské
národní rady se zabýva
čs. přátelé H7»c iTimm i ± ~ '
“J e dobře známo, že protože jsou dovolené a se všichni' dopustili vello výstavbou pražského Středě. Jeho kapacita bu
‘
se
po Drážďanech neu konference, a také pro (Fokračování na ■str. 8)
metra. Vzalo přitom na de 4.000 tun suroviny,
zatímco
trnavský
cukro
vědomí doporučení výbo
ru, aby se při výstavbě var, který je dosud nej
metra
“v
maximální větší, může zpracovat
možné míře využilo po denně 2.620 tu n ..
moci SSSB”.
— Orgány bezpečnosti v
Jihlavě vzaly do vazby
— Česká vláda jednala o
V nové kampani padělání dějin, která byla lejší pomoc západních spojenců, nesmí ovšem
zásobování národního ho dva zedníky Vojenských
zahájena
v rámci ~s*ab3izačrnbo a konsolidač autor psát. V závěru článku se praví:
staveb,
kteří
se
vloupali
spodářství a ‘obyvatelstva
ního procesu”, nechybí ani pokos vysvětlit v
"Karpatsko - dukelská operace byla podnik
topnými palivy a schváli 23. srpna večer do skla
příznivém světle sovětskou vojenskou politiku nuta s cílem pomoci bratrskému slqveaskému
la limit odběru elektřiny, diště zbraní v. Nové Říši.
ve kterém je promítnuta Oba doznali, že chtěli zí
za druhé světové války, která nepřála Sloven lidu ve SNP . .. Bylo to vlastně projevem ry
úspora 5% z upřesněných skat zbraně a pomocí jich
skému národnímu povstání a dala přednost to zího internacionalismu- Byl to bratrský čin na
provádět
teroristické
akce
požadavků. Konstatovala
mu obětovat značnou část čs. vojáků v Dukel pomoc slovenskému lidu, celému národu . . Ne
■též, že je ohrožen termín proti členům KSČ. V té 
ském průsmyku. Nějaký plk. Ivan Brody se pro smíme nikdy zapomenout na hrdinský čin so
1. ledna 1971, kdy má to činnosti se prý dohod
být zahájena dodávka li s dalším občanem, kte)
půjčil k tomuto manévru, a dodal Rudému prá větských vojáků, kteří umírali tisíce kilometrů
rý
je
přesvědčil
otom,
pitné vody z vodního dí
vu (26. 8.) delší článek ."Jak to byk> v Dukel od .svých domovů,- aby vrátili- našim národům
la na Želivce do Prahy. že “v současné době. je
nutno
likvidovat,
komu
ském
průsmyku’’: :
; jejich svobodu ‘a samostatnost. . . V tom'tkví'
— V- Severomoravském nisty násilnými' prostřed
Označuje v úvodní poznámce 29. srpen 1944 bratrské a upřímné přátelství krví zpečetěné
■kraji vznikla epidemie ky”. Po likvidaci prvních
břišního tyfu. Byla prý ■komunistů byli prý' oba
za "radostný den” a tv souvislosti se Slovenským ve _společných bojích . . . Zejména v současné
přenesena z Jugoslávie. zatčení rozhodnuti .odejít
národním povstáním líčí nejprve operace 1. čs. době. ale ani y budoucnu, nesmíme na toto přá
armádního sboru v SSSR a jeho pozici, když telství našeho lidu s lidem Sovětského svazu
— Býro ÚV KSČ dne 26. do okolních lesů a založit
skupinu.
8. “vyslovilo bezvýhrad teroristickou
jej "zastihlo SNP”. Tvrdí pak,-že budoucí ope ' nikdy zapomenout. Opomíjet tuto skutečnost by.
ný souhlas se zákonným Vloupání prý překazila
race 38. sovětské armády, které byl podřízen i znamenalo ztrátu existence našich národů.”
„opatřením předsednictva členka závodní stráže,
1. čs. armádní sbor, byla "namířena na pomoc
To je ovšem muška lží. Sovětská operace
“jež
v
celé
akci
projevila
FS z 22. S. 1969 . . . , v
SNP” a že tyto operace byly zahájeny 8. září, byla jasně diktována záměrem zamezit, aby se
. jehož důsledné realizaci mimořádnou rozhodnost
vidí záruky, že ■nedávne a odvahu”. - .
resp. největší z nich, tj. "známá Karpatsko - du Slováci s českou a západní pomocí sami osvo-.
•odsouzeníhodné činy anti- — V Praze složil 4. 9.
kelská operace’’.
bodili a tím ztížili uplatnění sovětského vlivu.
socialištických "sil byly nově zvolený „ kapitulní
V dalším obsahu svého "svědectví’’ popisuje Sovětští vojáci skutečně bojovali a byli bez
jejich činy . posledními” vikář ThDr. K arel Jonáš
Brody /velké obtíže této operace a přiznává, že ohledně obětováni, nikoliv však proto, aby vrá
. a vyslovilo názor, že o- z Hradce Králové do ru
,• tázky kádrové práce na kou náměstka ministra
"ztráty , byly. _na obou stranách veliké, jak na tili Čechům a Slovákům svobodu a samostat
všech stupních stojí ny- kultury ČSR ■’ Miloslava
lidských životech, tak na materiálu”. O tom, nost, nýbrž aby zabezpečili, že Československo

Padělání historie SNP

■ ní na jednom z předních
■míst”. Byr-o očekává, že
• “stranické orgány a Or
ganizace posoudí i hledi

Řeháka
slib
věrnosti
ČSSR.
—. Po návštěvě hlavního
vojenského prokurátora a

že sovětské velení znemožnilo zásah čs. para
desantní brigády přímo na Slovensku a rozsáh

po válce skutečnou samostatnost nezíská, nýbrž
dostane se do sovětského područí.
FEI
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Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálií
‘ za' velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Víc.
Telefon: 42-4782
Fnebo: 104 Millers Rd„ Nth Altona, Vic. (314-6281'

ČSSR zblízka
NENÁVIST K LIDOVÝM MILICÍM
' Jednou ;z ozbrojených složek, které se v nedáv
ných dnech nejrozhodnějším způsobem . . . zasloužily
o udržení a v některých místech o obnovení klidu a
.pořádku jsou Lidové m ilice. . . Leckterý z přísluš
níků LM to neměl v uplynulých měsících na svém
pracovišti i v bydlišti pokaždé lehké. Nadávky a
spílání kontrarevolučních sil a bojůvek, které v y 
táhly v některých městech do ulic, se také nezrodi
ly, najednou a až v samotné “akci”’. .. Jsou takoví,
kteří si nevyvodili poučení z pádné lekce a pokou
šejí se dále otravovali, skandalizovat a dokonce te
rorizovat. Ták např. v AZNP Vrchlabí byl vyvěšen
seznam ,milicionářů, kteří se zúčastnili akcí v Pra
z e . .. V Praze 8 v závodě ČKD Dukla projednával
celozávodní výbor ROH “stížnost”’ na LM. Na tom
též Závodě byla rozšířena výzva nepustit příslušní
ky milicí 25. srpna do zaměstnám. Bylo zjištěno,
že- tato výzva byla doručena i do Kladna. V Tesle
Radiospoje se objevil leták odsuzující jednání LM
v Praze a výzva nepustit jejich příslušníky do prá
ce; případně proti nim zakročit. Prostě a dobře:
terořizovát je! Některým příslušníkům milicí na jed
nom brněnském závodě napsali neznámí pachatelé
na pracovišti výzvu, aby nechodili do práce, a na
skříňky jim namalovali šibenice. V Havířově na
bštřaVšku byla Í1 příslušníkům LM, kteří se zúčast
nili Zásahu proti výtržnickým bandám, vytlučena
Okna. V Č. Budějovicích byl za svon činnost v hlíd
kové službě inzultován přísluník LM. Stalo se tak v
době, kdy šel dávno po skončení služby v civilním
oděvu městem. V závodě LIAZ Hanychov v okrese
Liberec byl napaden příslušník milici. Pachatelům
•bylo málo i -to a nebezpečně vyhrožovali jeho ro
d in ě ... Všechny tyto případy prošetřují bezpeč
nostní orgány.
Rudé právo, 27. srpna 1869
ODPOR V PODNICÍCH
Našli se i v našem podniku lidé, kteří nedali na
upřímně míněná slova stranických a vládních před
stavitelů o klidu a udržení veřejného pořádku a
propůjčili se k provokaci. Přišli do práce, ale celou
směhu nepracovali. Myslím, že tak poškodili nejen
/sehe a naše- národní hospodářství, ale postavfii se
f otevřeně na stranu kontrarevoluce. Někteří se k to5 mu rozhodli žřéjm ě sami, jiní se nechali strhnout
S lidmi, kteří sě považují -za pravé “vlastence”. Těm,
\ kteří se nedali strhnout a pracovali, říkali “zrádci”.
Jaká je to však zvrácená logika! Ten kdo pracuje,
I je Zrádce,- a kdo pokřikoval a flákal se, je “vlaste; nec”? Jsem dělník a proto se ptám dělníků, kteří
| podlehli: ještě jste nepochopili, odkud fouká vítr,
<kdo usiluje o katastrofu našeho socialistického ho| spodářstvi?
J
J. Pacák, n. p. Kovotex, Červ. Kostelec,
h
Rudé právo, 5. září 1969
PROHLUBOVÁNÍ
EKONOMICKÉ NEROVNOVÁHY
£ .jtychlý růst mezd v letošním, roce, který je oje1 dinHým zjevení v posledním dvacetiletí, není zda- leká jedinou příčinou prohlubováni ekonomické ne5 rovnováhy. Značně závažnější je pomalý růst pro1 duktivity práce a přímo stagnace produktivity ve
■i: výrobě stavebních hmot (zejména v cihlářské v ý 
robě), ve -většině odvětví spotřebního průmyslu a
| v potravinářském průmyslu (zejména ve výrobě ma| sa, piva a v mlynářské výrobě). Výrazné zpomalení
ř tempa růstu produktivity v letošním roce je óvliv■'? něno vedle organizačních nedostatků, materiálových
| potíží a zhoršení pracovní morálky též úbytkem fon
du pracovní doby V důsledku zkrácení délky pra
covního-týdne (proti 1. pololetí 1968 o 3.5%), ke
kterému přistupuje ještě zhoršení- ve využití použii telného fondu pracovní doby . o 0.7% (zejména zvýv. šenim nemocnosti) a konečně i nižší počet pracovních dnů o 1 den . V.
i
'
Práce, 3. září 1969
>
PROTEST ČÍNĚ
;J Na MZV byl 28. 8. pozván chargé ďaffaires a. í.
- Čínské lidové republiky v Praze Jang čung-čao, aby
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VLAST,
JAK JSEM JI PRÁVĚ VIDĚL
Zapsala
Marcela Čechová

Jestliže se někdo po dvaceti letech jede podívat do země, v níž se narodil, neprohlížísi ji pou
ze očima turisty. Znalost poměrů i lidí, mezi ni miž vyrůstal, umožňuje maz nahlédnout hlouběji
pod .povrch věcí-a jevů. Také mnohaletá odloučenost může zbystřit jeho schopnost .pozorování
náhle si s překvapením uvědomuje věci, které mu dříve unikaly nebo které pokládal za zcela samo
zřejmé. O Československu, viděném tímto nový m pohledem, jsme hovořili s jedním z těch, kteří
se v minulých dnech vrátili z návštěvy ve staré vlasti. Na jeho přání, s ohledem na jeho příbuz
né, jeho jméno neuveřejňujeme.
j
ninou
přivezli jablka. votního blaha. To jistě
Italský
svetr
stojí
600
Do Československa jste
jel s určitými představa Kčs a boty 450 Kčs. Je  Scvrklá padavčata, naši není v pořádku a svědčí
mi o životním stylu v den z mých příbuzných nec by nad nimi ohmui to přinejmenším ® tom,
zemi. Shodovaly se vaše pracuje v JZD a dostá nos. Československý ob že národ nemá jiné do
představy se skutečností,
vá 1.200 Kčs měsíčně. čan 'však má na vybra sažitelné zdroje spoko
či se od ní lišily?
J é vyloučené, aby si ně nou: buď padavčata, ne jenosti.
Abych pravdu řekl, co takového -mohl kou bo nic. Kupuje tedy pa
Mluvíme o tom, že do
očekávání -bylo horší než pit. To si nemůže dovo- davčata. Na Letaé pro
není svoboda. Můžete
skutečnost. Slyšel jsem o vit ani má mladá příbuz dávají borůvky a lidé ma
říci, jak jste to při svém
hospodářské krisi, o ne ná, která pracuje v Te ;pro ně jezdí až ze Zrz pobytu v Československu
dostatku - a představo sle a má poměrně dob kova. Pražáci chodí ja  pocítil?
val jsem si to jednoduše rý výdělek. A vůbec už ko za války po venkově
To je něco podobné
-tak, že v republice je si takový svetr, boty ne a škemrají: "Nemáte va ho jako hospodářský ne
hlad, že obchody zejí bo -lahůdky nemůže d o  jíčka?”
dostatek. Na první rpoprázdnotou. Pak jsem přát čtyřstovkový d ů 
hled se .vám zdá, že vět
Prodělal jsem také ší svoboda nemůže 'být.
zašel do ‘pražského Do chodce.
mu potravin a doslova
Socialistické Českoslo Oddyseu s příbuzným, Představoval jsem si, že
jsem zíral na rozmanitost vensko vytvořilo pro který ;po všech Moto -se lid i budou bát mlu
lahůdek, salátů, salámů, návštěvníky stejnou "vý technách v republice vit a že se mne tíeba bu
obložených
chlebíčků, kladní skříň”, jakou vy sháněl součástku k autu. dou i bývalí přátelé z
konserv, prostě všeho, čítá Západu. Za pestrou Distribuce a schopnost opatrnosti stranit. Za
co srdce ráčí. Podobné oponou se skrývá všední prodávat je v takovém tím každý kritizoval a
to bylo i v obchodech život: ženy chodí neustá úpadku, jaký si zde ne mluvil normálně. -A jak
se spotřebním zbožím: le s -nákupními taškami dovedeme ani předsta mluvil! Politicky jsem
boty a svetry z .Itálie, v rukou a hlídají okam- vit. Osobně se domní se shodl s každým.
Jugoslávie, výběr před liik, kdy se jim podaří vám, že na úplný'hospo Všichni svorné nadáva
mětů z umělých hmot. [sehnat něco, co potřebu- dářský krach si Česko jí na Rusy a na to, že
"Kde je. tedy pravda?’’, [jí. Jeden čas je v obcho slovensko ještě nějaký republika je uskřípnuta
říkal jsem si.
dech jenom vepřové, čásék počká a dojde-li do socialistického bloku.
Teprve později jsem ijin d y zas jen hovězí a to k němu, pak to bude za Až do 21. srpna se nikdo
si uvědomil, že nedosta ještě jen dva druhy, -te viněno především nuce nerozpakoval říci na
tek, o němž tak často ho- lecí nebo skopové zů ným exportem českoslo hlas, :co si myslí. Výročí
'vořiii mí příbuzní i noví stává po celé měsíce vy venského surovinového srpna a hlavně jeho ná
bohatství na Východ a sledky, přineslo ovšem
posrpnoví
emigranti, touženým snem.
spočívá v něčem jiném.
Do obchodu se žele-*V znemožněním obchodu velký přelom..
se Západem.
mu byla odevzdána protestní nota, v níž se mj. uvádí: “V poslední době tisk, rozhlas, televize a film
čLR se zřejmým souhlasem a přímou podporou
svých nejvyšších orgánů rozpoutaly novou kam
paň proti Československu. V řadách článků, mate
riálů a ve vystoupeních je neslýchaným způsobem
zkreslována a překrucována pravda o situaci v Če
skoslovensku a o spojeneckých svazcích ČSSR se
Sovětským svazem a dalšími socialistickými země
mi. Očividným cílem této kampaně je snaha čínské
ho vedení dezorientovat čínskou i mezinárodni ve
řejnost o působení a záměrech kontrarevolučních sil
V Československu, využít vystoupení těchto nepřá
telských, antisocialistických sil k dalšímu prohlubo
vání a zintenzívnění rozbíječské činností vůči jed
notě socialistických zemí . . . ”
Rudé právo, 29. srpna 1969
“Z JIŠ T N Í” GENERÁLA JEPIŠEVA
Náčelník Hlavní politické správy Sovětské armá
dy a vojenského námořnictva generál A. A. Jepišev— zveřejn il-31. 8. v listu Krasnaja zvezda ob
šírný článek o poznatcích delegace v ČSSR . . . Gen.
Jepišev píše, že delegace se nyní všude kam přišla,
setkávala s projevy sovětsko - cs. přátelství . . . Bylo
by samozřejmě: předčasné tvrdit, a říkali nám to
otevřeně čs. přátelé, že následky dlouhodobé roz
kladné činnosti antisocialistických sil v ČSSR jsem
již likvidovány a všechny těžkosti překonány .. . Ani
nyní ještě tyto síly nesložily zbraně a pokoušejí se
využít každé příležitosti k podněcování nacionali
stické psychózy, organizování :provokací, způsobeni
co největších politických i materiálních škod zemi.
Podle názoru mnoha velitelů a politických pracov
níků negativní procesy vé společensko-politickém
životě ČSSR v r. 1968 a na začátku r. 1969 do jisté
m íry zasáhly část příslušníků armády, avšak armá
da vcelku byla a je spolehlivou oporou socialistic
kého zřízení, věrným spojencem Sovětské armády a
dalších armád zemí Varšavské smlouvy.
Rudé právo, 1. září 1969

Jak jste prožil jedna
Do jaké kategorie ži dvacátý srpen v Praze?
votní úrovně byste tedy
Bydlel jsem přímo
zařadil dnešní Českoslo
vensko? Dá se jebo stan ve středu Prahy a měl
dart srovnat s některou jsem proto možnost být
zemí?

Se žádnou západní
zemí rozhodně ne, i když
jsem mluvil o svetrech
z Itálie. Ovšem co se tý
če jídla, je třeba udělat
výjimku. Myslím, že:
před dvaceti lety nebyli
naši lidé tak tlustí. Přek
vapilo mne, že se jí -v
každé.denní i noční dc'bě a jí se-přes míru. Dřív
sloužila potrava jako
prostředek k udržení ži
votní síly. Dnes se sta
la hlavním zdrojem ži

u všeho. Už dvacátého
byly všechny ulice, ústí
cí na Václavské náměstí,
zablokovány
trojitým
kordonem: nejprve těž
ká obrněná vozidla, po
tom vojáci v helmách-a
za nimi v .pozadí poli
cajti á Lidové milice. Co
chvíli vyrazili kupředu
a začali '-'čistit’’ zajtomóci obušků i bombíček .se
slzným plynem. Ulicemi
jezdilo po "uzavírací ho
dině” auto a posťřtková(Pokračování na str. 3)

POZOR! ZMĚNA ADRESY!
Výroba umělecké keramiky všeho druhu

Meera Ceramks Studio
(majitel Vladimír Mirvald)
má nové -rozsáhlé provozovny na adrese:

18 Stortford Ave., Ivanhoe West, Vic.
Telefon: 49-4122
Zvlášť -velký výběr moderních lamp ;a figur
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SVATOVÁCLAVSKÁ TRADICE

DĚJ NENÍ SKONČEN

Mluvíme a píšeme "často ó sváto vaclavšíťě Hřáftici,
a když je. nám zle, zdobíme pomníky svátého Vác- '
IavaŤaie"'mnohdy -'Sl'Xiž“áni neuvědomujeme; jadí ta- ,
FERDINAND PEROUTKA
(o tradice vzmkrá'*a proč se tolik vzilak Snad tedy '•
Po invasi sověty měly nespočet rozhovorů s porobenými československými komunisty i s takový neuškodí připomfcnout si trochu našíi-starší historie. .
mi, které nebylo třeba porobovat. V hovorech těch sověty se vracely k jednomu-themáturčesko
;Jii,',přes . tišíc, íeťjná-s' -děli" ód ' ‘dobý;''k-dý lYáclav, -.
slovenská komunistická strana nemá být velká, spíše malá, má mft nejvýše 300.Ó00 nebo 400.000 čle kníže' český,1 byl pozván svým žrádnýrň bratrem; Bo
leslav em t a - posvícení do Staré Boleslavi a táni b y l .,
nů. To je pozoruhodné, neboť jinak všechny politické strany touží, aby byly co nejvétší. Toho je j§ho
rukou na schodech kostela' švý Kosmy "á 'Ba--.,
jediné vysvětlení: sověty se obávají, že početná strana nemůže kontrolovat každého svého člena a miána 28. září" ř. 935 zavražděn. -V-'"tonito;-městě senačichne duchem země, nabere do sebe skutečná toužení lidu. Už před padesáti lety- sověty se u, proto uctívá'V chrámu-’ Panny-" Marie .palladium ze—.
A
snesly na tom, že komunistická strana má být břitký nástroj vládnuti jako je posádka v .poražené, : A é české.
Václav, nejstarší syn Vratislava a Drahomíry, ktey
zemi. Členojvé komunistické strany nemají být jed ni z mnohých, nýbrž mají v zemi Vězet jako sahi
bové, jako kdysi Angličani v Indii. Sověty nechtějí pro sebe většinu, považují většinu za nebezpeč ■rá zřejmě pocházela, ž ''knížecího rodu Stodoranů)
íiastoupil na knížecí stolec po svém otci až roku
nou. Že by malá strana měla (vládnout nad velkou většinou, to jim nepůsobí žádné myšlenkové §21, jelikož'-býT ještě dítě, když- jehorotec zemřely
ani jiné potíže,
.
^řed jeho dospělostí vládla jeho-m atka Drahomíra
Československý případ přispěl k tomu, aby jasněji než jindy se vyjevilo časem nedotčené jádro 5a výchovy mtadéhó' Václava se..ujala-jeho bába Lu4?
ínila, pocházející-z rodu srbského”knížete, žena prvé
sovětské ideologie.
hího křesťanského -knížete Bořivoje, pokřtěného sví
1. Komunistická strana — která mimo jiné je společenstvím osobních zájmů — musí vládnout 'Cyrilem a Metodějem. ■
za (všech okolností, ať jakkoli snad selhala a ať jakékoli třeba byly i jejř zločiny; tato věčná vlá . ,.Pó„nastpúgmiT-a'knížecí"stolec- přiklonil se-Váfr
J lav k franko-neměckě kultuře západní, jež tehdy v
da budiž nazvána diktaturou'proietariátu nebo vládou dělníků.
^
í našich'žeiftích zápasila s kulturou východm,-;řecko2. Je nezadatelným cílem sovětské komíínistic ké strany vládnout nad komunistickými stranami v
byzantskoú. ’ Jeho’ příklon’ kr latinské kůitúře měl
sousedství a jejich prostřednictvím ovládat národy; ;to budiž nazváno proletářským internaciona ýelk ý vliv' na'-naše -dějiny--ještě dlouho .po jeho
stářiL"' '
‘
.
lismem.
, -lIh n ed po Václavově nastoupení ha knížecí stolec
Tato permanentní so ním učinili.
la odhalována a činnost výkonům své scholasti-' . začíná vyrůstat P ražský' hrad, s jehož budováním
,3. Myslil, že Česko sovětských agentů v ze -ky......Kolem výročí .inva- -- bylo’'započato asi v-roce 850. Do něho přenesla své
větská nauka ty la invasí importována do Če slovensko je suverénní mi veřejně rozbírána, in- •se Byli zabiti lidé..jfCdo;- sfďló kňížatá-'kmene Čechu: z rodu-Přemyslovců. , z
Nynější; Děvéiíď Bradce.- Pražský hrad se stal už-na- konci- 9.
skoslovenska a po celo stát a nemusí přijímat vaše by' byla bývala zby -je . .vinnen?
sŘáeti‘ střediskem-velkého úsilí-o vytvoření-.českého
ročním váhání a kolísá- rozkazy od jiného státu. tečná a nebylo "by -fc-ní ■pražský rozhlas,. . kterv šíáfiť á'stálým knížecím ’ stolcem Přemyslovců. Vácmí československá komu .Poněvadž na těchto došlo, neboť sověty by se liší od nprmálnich" láý v hém' staví po -roce 926-roíundu -sv. Víta^-v„donistická strana má byt - třech ' věcech trVálý :>i byly dostaly bez invase, ■rozhlasú jako se liší liš 'Be, kdy zde již -stál jeho -otcem Vratislavem posta
vený kostel-"sv. J iří a- jeho dědem Bořivojem v př-ed,'kiyní očištěna od všeho, když mu bylo řečeno, pro co ši pak přišly in- ka od kuřete, praví:
hradi založený kostel Panny Marie: - . ... .1.
co této nauce někdy od že by na nich trvat ■ne vasí.
"Morální konto socia ’’’Kriízé"Václav nebyl jen dobrým panovníkem své
měl, je vinnen tiřn,1 že
Proti tomu nelze nic lismu s lidskou tváří by mu lidu, nebyl jen zbožnýma věřícím člověkem, ale
porovalo.
namítat z logického sta lo zatíženo další drastic ’býi tía svou "dobu' i -výborným diplomatem, ktérý
Jako před třiceti lety přivodil invášl.
To vypadá jakoby so noviska, tó je čistá logi kou položkou, pět lidí sjednal '-pro Čechy tehdy výhodnou smlouvu ,s ně
:/domácí fašisté dodávali
Němcům seznamy, kdo větské Rusko, východní ka sama'. V -tomto" smy vydechlo na pražské a meckým králem" Jindřichem I. .(kterou -se- snažili
'‘n á c M é v"době-okupace zneužit- ve svůj prospěch):,
. by meh být zatčen, tak Německo a Polsko se slu invase skutečně ne brněnské dlažbě.”
potom,, kdy .Václav -nastoupli’ -vládu,.-nebyl
nyní kolaboranti připra zdráhaly vpadnout .do byla nůtná.' Pan Husák
Á nynější Rudé právo již-Brzy
jen rhálým knížátkem’'žě"středních -Čech,.'ale- —
vili pro sověty seznamy Československa, snad' i ovšem nepokládá"'Dub- píše, -.že "bylo způsobe jak ukazuje historické badání — vládcem nad-celý
těch, 'kdo mají být po- prosily, aby toho 'byly ceka za zločince. Má jen no usmrcení dvou osob”. mi! “Čechami, které měly již-tehdy -.čilé mezinárodní
: ..trestáni. Na prvním mí- ušetřeny, jakoby’ snad i za to, že je velmi mrzu- A nynější rozhlas pokra "styky;”-'Poj em’ ’ státu, k terý -poklesl-- -po .pádu: řím s k é
zapomě&utí, sé ’začíná -vynořovat, a zá Václa
;stě v jejich mysli stojí kolaborantům se invase -té, že si tak počínal.
čuje:. "Kdyby nebylo so TíšeH-:
vovy vlády již rýsovat,- i když jeho- znaky jsou dosud
Režim hledá - - před cialismu s lidskou tváří, ■mlhavé a"'-Spíše- jeii symbolické. . .. .. . ’ b. .
.."Alexandr Dubček. Po- ošklivila, ale Dubček-je
kud je možno pozoro- všechny donutil,- aby Na stírá, že hledá - vinu-po nemusilo k tomu dojít. ’
's přibývajícím časem “se-však ukazuje,'.že tento
. vat, má být souzen pro dělali, co nechtějí udě křivolakých cestách. V Kdyby tedy'nebylo so pojem je -možno ujasnit. Když-se totiž" stalo pochyb
lat. Dokonce jé to ; do nejlepší-m případě, když cialismu s lidskou tváří, ným," žě bý-'pantofel právě kníže měl skutečně plnou
:.tH "hlavní přečiny.
českou" zemí; p řiřk li. lidé tuto -moc-, kní
1. Pojal smělou myš jisté míry pravda. -■'Už nejméně lže, pronásle který žádal, aby se s "vládu"nad'
žeti; k těřý již -sídlil-na nebesích- a který--pro. Čechy
lenku, že vláda má za pan Husák nadhodil/ že duje následky, ne příči občany jednalo ohledu- nikdy neumírá-v— Svatému Václavovi, Tak se .v pastupovat většinu obyva- kdyby Československo ny. Pronásleduje socia .plněji, aby nebyli nevin"- “řřiěti lidu' 'nezapomenutelný -kníže stal patronem, ze
bylo ve všem vyhovělo lismus s lidskou tváří a ně žalářováni a popra- mě čěšké, jejím ochráncem.-K němu- se pak utíká
telstva.
2. Tvrdohlavě trval vůli sovětů, kdvby bylo ani slovo -neztratí o tom, .vovrni. aby jejich ob “český lid v"-dobách strádání a tísně.— vše, co je
•pro Čecha posvátné, je spojováno s .jeho jménem.
„na tom, že hlavní nebez- ,od samého začátků/ u- že existovala jeho pří čanských práv bylo dbá- '''Obraz svátého Václava se ocitá nejen na českých
Dečí pro socialismus vzni- "znáválo, že nemá právo čina, socialismus bez -lid - no, aby policie neměla' korouhvích; ale i na starých českých mincích a pe
;".'ká, když lidé se od so- zařizovat si své věci po ské tváře.
nad nimi divokou moc, četích, há nichž jsou nápisy: “Mír- sv. Václava -v-ru. K jeho poctě staví český lid cnraV těchto dnech režim - nebylo' by "způsobeno -k-ou'knížete
cialismu odvracejí po dle svého.' kdyby tájtemm
y
a
kostely
a
šlechta i kněží se nazývají “čeledí
se
povznesl
k
vrcholným
ství
let
padesátých
hřeby(Pokračování na str. (S).
zkušenostech, které s
svátého 'Václava”.
-Je' pák" velmi důležité, že všechny tehdejší poli
tické aktivní složky obyvatelstva mluví o sobe jako
b “Češích” a tak si ve jménu Václavově.uvědomují
samy sebe jako politickou jednotKu, národ, Který
není “určen. pouze jazykem a -etnickou příslušností,
;ale áktivní "účastí na rozhodování věcí i‘zémě če
ské”; "'
J 'ž e postává 'knížete "Václava- hrála v-.uvědomění
“českého národa rozhodující roli, vyjádřil první če'W ý grál"'Vratislav^ I. -iím-yže při-. ionn»vacivgoiožU
svoji korunu na Václavovu lebku, která by* a cr.cvána jak© vzácná relikvie v chrámu sv. Víta. Tak
-to tasé-oa-věčné časy ustanovil Otec vlasti K arel IV .
Svatý Václav 'zůstává pro nás "všechny u dnes leIgenďiřnĚ? ýS®fem "'Bíatóckýdl -rytířů a symbolem
|
síátotvorRCSti. K en i proto náhodou, že se v
: daešmch" dobách "český'"lM' litffiárhc tomuto svému
; patronu — utíkal se k němu vždy a především v
i nejtěžších chvílích našeho národa. Není tedy náj hodou, že zvláště česká‘mládež a ponejvíce studenti
; hledají záštitu u "sv.-Václava. A je ku podivu, že je
Prodáváme pouze prvotřídní maso a uzeniny. Též domácí jaternice, jeíítka, sekaná a drůbež J 1 to: právě mládež "vychovávaná komunisty, v -prótináI boženském duchu, která vidí ve sv. Václavovi- symNaše specialita: smetanové klobásy.
'
Velký výběr.
í
{'bca" svých: nadějí.
5 Nedivme se proto, že Myslbekoya socha sv.' VácElektrika z City: číslo 47 /z Collins St. jao Victo ria Pde., zastávka č. 38
t lava na Václavském' náměstí v Praze je dnes obkločíslo 4 8 /z Flinders St?; po Brigde Rd./, zastávka č. 38
i
I pována květinami,' žé aje dnes -vyhledávána'všemi,
Telefon: 86-7178
i-kteří mají na rtech: Svatý Václave, vévodo české
1 země. nedej zahynout! nám ni budoucím!

PRAVÉ Č E fÉ ŘEZNICTVÍ
A l ZLNAŘSTVÍ

KEW COMWML- MKUBB Piv. Ltd.
kilIVkí SMÁLIMHHtS l’l>. I.td.
;
326 High Street, Kew, Vic.
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Děj není skončen

(Pokračování se str. 5)
nou, co je vhodné cito potíže s vydáváním Tri
můžete letět luxusním džetem
j e*
paradox, o němž
usmrcení
lidí”,
jak
pra
vat z Lenina. Některé buny. Redaktoři ho ne pan Husák mluvil loni
Z AUSTRÁLIE DO VÍDNĚ A ZPĚT
ví
nynější
Rudé
právo
jeho výroky si odporují, chtěli jako šéfredaktora,
ZA ZVLÁŠŤ SNÍŽENÉ JÍZDNÉ $ 864.70
20. března, nezmizd,
ve, skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob! nejhorší češtinou tohoto jak bývá téměř u všech sazeči odmítali Tribunu nýbrž se prohloubil. Na
století.
autorů. Jistě jeho výro sázet,
spolupracovníci čele státu není jen je
čímž,ušetříte $ 352.00 za osobu.
ky
z roku 1905 mnoho přestali spo.uprácovat, den muž, kterého "vět
Lidé
by
nebyli
zahy
' P o d r o b n é informace
nuli ani v Praze ani v krát odporují jeho vý prodavači novin nechtě šina obyvatelstva tam bv
ochotně sdělí
Brně, jak praví rozhlas. rokům z roku 1922.
li Tribunu prodávat, nechtěla vidět”', je více
Řekl, že komunismus schovávali ji pod pult, jich, mnoho jich. A je
Úplné z této scholastiky
zmizelo, k do vlastně ty znamená byrokracii a dopiravní dělníci zadržo možno pokládat za fakt,
lidi skutečně zastřelil ne centralismus, ale také vali náklad Tribuny na že tato generace dožije
TRAVEL SERVICE
bo probodl a kdo mu k řeH, že je podivuhodné, nádraží, když jí koneč v antisovětismu, i kdy
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
tomu dal rozkaz. Zmize jak trpělivě dělníci sná ně naložili, zase jí brzo by jediný výkřik, jedi
Melbourne, Vic., 3000
lo, že policajti vystřelili šejí vládu stranické by z vlaku vyhodili na trať ný nápis na zdi, jediný
- Telefon 63-4001, 63-4002
a zabili. Řekli jsme ne rokracie. Řekl, že komu nebo čekali, až pojedou vzdech nebo i jediné za
dávno, že do pražského nistická strana předsta kolem řeky a hodili ji kašlaní nebyly dovolenv.
rozhlasu nyní mluví je vuje masy, alé také na do ní. Obtíže
Rovnaké práva národov
den nesporný kretén. psal:
Švestky byl mnohostran
"Masy jsou vždy na ný děj, byly :ia něm ú- NOVÝ ELEKTROLUX
' ..Sovietský svaz, PoTsko, Rumunsko a Českosloven M ýlili jsme se. Je jich
levo od strany, právě časmy různé společen- ; V ám k d y k o li a kdekoli v
sko zoštylizovali vo Spojených národoch spoločný vice.
Melboume předvede zcela
návrh na rezolúciu, ktorá má vyjádřit’ principy pre
20. března loňského jako strana je vždy na ské vrstvy. Dohromady ; nezávazně zástupce- s
rovnaké práva a právo sebaurčenia národov. Návrh
je predmeíom debaty v osobiinom výbore, ktorý má roku, když ústřední vý levo od svého ústřední to také ukazovalo, kde i
dlouholetou praxí
stojí masy.
na starosti, základné otázky medzinárodného práva bor jednal o toňi, jak se ho výboru.’’
OTTO GEBERT
Jestliže toto je správ
. najma pokiaT ide o priateťské vzťahy a spoluprá- zbavit pana Antonína
D ěj není skončen, sbí- ■
teL 49-5987
cu medzi štátmi. Este před týždňom panovali vo v ý 
né, jestliže masy jsou ráme zatím fakta. Fakt :
bore dve mienky. Podl’a jednej principy rovnakého Novotného, pan Gustav vždy nalevo, pak, vzhle- |
práva g- práva na sebaurčenie národov sa majú Husák pronesl řeč, v
dem k chování česko- j
uplatnit’ na prvom mieste pre národy pod koloniál- níž pravil:
slovenských mas mohla
npu nadvládou — podTa druhej však tieto princi
"Podle mého mínění by pro- nynější vedení
py majú mať platnost’ ' univerzálnu.
existuje paradox mezi čs. komunistické strany
, . Návrh, ktorý učinili zmienené štyri komunistické
’ štáty, jé časový a priliehavý najma pre poměry v ústavou a skutečnou si vzniknout choulostivá oČeskoslovensku a pre jeho status voči Rusku. Podl’a tuací a důvod je v tom, tázka, co je nalevo a co
tohio návrhu, všetky národy, veTké či malé — a tu že na čele státu stále ješ
doslovné'citujeme — “majú rovnaké práva, neodna- tě stojí muž, kterého napravo, ačkoli těch ter
mínů denně mnohokrát
teí’né právo ha sebeurčenie- a na úplnú slobodu;
právo r,a‘ výkon ich plnej suverenity a právo na in- .většina obyvatelstva by užívá.
vtegritu národného územia”. A návrh ďalej doslovné tam už nechtěla vidět.”
Dělníci se připojili 'k
hovoří: .
■'.
Bylo to snad naposle
■novinářům a studentům
1. Každý národ m á p r á v o rozhodnut’ si slobodne dy, co pan Husák pro
o. svojom politickém statuse, vrátane práva na za- nesl slova "většina oby v požadavku svobody ti
llóženié nezávislého národného státu, práva na sle- vatelstva " a mluvil o sku. Je svoboda tisku
dóvanie vlaétného hospodářského, sociálneho a kulnalevo . nebo napravo?
fióhneho rožvoja a na vlastně usporiadanie s i p r í - tom, co tato většina si Censura je nalevo nebo
rodného bohatstva. — Integrita žtátneho územia m u přeje nebo nepřeje.
napravo ? Soudy, které
sí' byť respektovaná.
Paradox nezmizel, jen nepodléhají jedné poli
2. Všetky štáty -budú přísné respektovat’ . právo se obrátil v opak. Nyní
národov na sebaurčenie a prispejú k splneniu tou paradox spočívá v tom, tické straně - je to na
to práva tak, že sa pričinia o rozvoj priateťských
levo nebo napravo? Když
ze na čele nestojí muž, po -dvaceti ■letech stálé
vzťahov a spolupráce medzi národmi.
3. Poddanstvo národov cudziej nadvládě, vrátane kterého většina obyva ho zkoušení jeden ho- I
rasovej diskriminácie, dominácia, vykorisťovanie, telstva by tam chtěla vi
spodářský pián zkracho- j
alko aj rozličné form y kolc-nializmu sú p o r u š o v á n ím dět.
val, bylo nalevo -nebo |
princípov rovnakých práv a sebaurčenia národov.
Alexandr Dubček byl napravo hledat nový \
— Národy, které sú pod koioniálnou nadvládou,
majú právo bojovat akýmkoFvek prostriedkami, aj patrně velký muž. aniž plán na jiných zákla- j
zbraňou pre oslobodenie sa z kolonializmu a možu by kdo pořádně věděi
dech? jestliže pan Famídostat’ vo svojom boji pomoc od druhých štátov.
proč. Neměl obvyklá ge ra zase bude malovat če
4. Územia, ktoré sú stále pod koioniálnou nadvlá
dou, neslobodno považovat’ za integrálnu časť úze sta velkých politických skoslovenské presidenty
mia -tých štátov, ktoré nad nimi vykonávajú kclo- muiu, mluvil bez patho - na což se nepochybně
■siálnu vládu.
JE POVINNÉ PRO VŠECHNY
su, nemračii se, usmíval v jeho mysli redukují
V 'poslednom paragrafe spoločného návrhu sa ho se, nestál na pódiu s ru současné děje - bude to
OSOBY STARŠÍ 21 LET.
voří’ ešte o tom, že všetky štáty majú spolupraco kama založenýma na
nalevo -nebo napravo, či
‘ VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI, KDYŽ JE
vat’ so Spojenými národmi za tým účelom, aby sa
zrušil’ kolonializmus a aby vládna moc přešla do rúk prsou, neříkal, že "od li bude to krok kupředu
IOENTGENOLOGICKÁ JEDNOTKA
foukne odpor jako pě nebo krok zpátky ?
národov, ktoré koloniálně územia.obývajú.VE VAŠÍ OBLASTI !
, Návrh, ktorý učinili spoločne Sovietský svaz, -Pol nu' . Ale duch' země a . Ať jakkoli tomu je po
sko, _Československo a- Rumunsko, nepotřebuje ni- duch doby k němu mlu
m f komentár. Stačilo by, keby sa podl’a něho na- vily a on byl ohromen této stránce, -není po
Přesvědčte se, zda mají všichni členové
chyb o tom,- kde stály
vrhovatelia aj riadili.
‘r:jší rodiny včas roentgenovány plíce. Pro
masy.
Peter Drienka. New York myšlenkou, neobvyklou československé
u komunisty, že komuni když invase přišla a ješ
vádí se zaarma. Kdokoli může mír tuberku
stická strana by se moh tě pak, když už okupa
lózu — můžete být jejím nosičem a přenáProvádíme veškeré prie* eptieké
la stát reprezentantem ce trvala. Kolaboranti
[ let ji na jiné. Je zvlášť důležité, aby se
národa a skutečnou li sami o tom podávají vý
přesné, rychle a as
oap
i starší členové rodiny podrobili tomuto rychdovou stranou a že by z mluvné svědectví. ,
' lemu a jednoduchému zjištění. T. B. se dá
j
toho vzešlo více dobré - Pan Vilém Nový na
zpravidla léčit snadno a rychle. V případě
ho než z opakujících se příklad prohlásil, že ne
potřeby delšího léčení se vyplácí živitelům
porad mezi deseti nebo bude kandidovat na žád
rodin státní- pense. Dozvíte se. kdy bude
573 Hampton St.
dvaceti muži nebo snad né místo, k němuž je I roentgen prováděn ve vašem okolí. Nebo
Hampton. Vic.
jen mezi pěti- Šel za tím třeba volby, poněvadž I ■“ůžete zajít kdykoli do Mass X-Rays, 25
Telefon 98-5758.
svým mirnvm způsobem. by nebyl zvolen. Jistě I Flinders Lané, Melbourne-City. Telefon:
Na neštěstí pro něho ta se tu ukázalo, že to ne- I
63-3191.
to myšlenka je kacířství má dobré u mas, jako i
v sovětsk ých očích.
mnozí jiní neměli.
I The Victorian Tuberculosis Association
TB509
Sověty často musejí
Pan Oldřich- Švestka I 'jonsdale Street, Melboume, 3000.
vybírat, než se rozhod nyní vypráví, jaké m ěl I

ALMA

ROENTGENOVÁNÍ
PLIC

M. CHRPA
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Norman Lewis: Ctihodná společnost (The Honoured Society). Collin s, Londýn.

Malé sicilské nešpory
Někteří z nás prožili jistou dobu — před odjezdem do Austrálie — v Ndrmaň Lewis zase do-:
uprchlických táborech jižní Itálie. Měli možnost poznat, jak žije vesničan kazuje, že totéž tvrdí
v Kalabrii a ,v Apulii, a byl to nesmazatelně otřesný dojem. Sicílie je nej- vůdcové Mafie na Sicílii, •
jižnější část dnešní Itálie. Je to Podkarpatská Rus italské republiky v ne kdykoli hrozí vyšetřová
jednom ohledu. Země tohoto ostrova je od přírody tvrdá k člověku, který ní činnosti Mafie.
Rok 1943 znamenal
se tam snaží uživit.'Ještě tvrdší jsou tam lidé k lidem. Vlk člověku vlkem
převrat v metodách M a
by mělo být heslo, ražené na štítě tohoto středozemního ostrova.
Historie sama vždy byla proti obyvatelstvu. Ve starověku byla Sicílie fie. -Když spojenci při
obilnicí římské říše, |v níž devadesát procent obyvatelstva tvořili otroci. stáli na SicíHi, dalo se
Sím a Kartago bojovaly o Sicílii, Byzantinci a Goťhové o ni bojovali. Pří jim vedení Mafie fc di
chod Normanů nezměnil nič na podmínkách, v nichž Hd žil. Vlada baronů spozici. Calogero Vizzinebyla rušena aíii Štaufy ani Gtielfy ani 'Bouťbony. Zoufalství zemedelců, ni byl tehdy, hlavou Ma
kteří záviseli na libovůli mocných laťiiundistu, se občas projevilo -divokými fie. Předzvědný oddíl
Patronovy armády ■zajel
vzpourami, které byly ještě divočeji potlačeny.
Nemluvíme tu jenom o starověku, a středověku. Sicilské nešpory, vzpou do městečka Viílalba,
ra lidu proti francouzské okupaci v třináctém století, skončila vyvražděním vyzvedl si Vizziniho a
francouzské posádky a strašnými represaliemi. Sicílie byla jednou z prvních předal mu žlutou vlajzemí, v níjž se španělská inkjvizice .spojila s velkostatkáři. V té době se vy čičku s černě vyšitým
tvořila tajná organizace, která bojovala proti sociálnímu útlaku. Byla to " L ” .
' “‘Jb1’ byl pozdrav a do
Mafie.
poručení
..od- Saívatora
Úloha Mafie se bě- spojenou s osvobozova la rýsovat jako před Lucania, předního ame
.hem času změnila. Z taj cím hnutím Garfbaldiho obraz podsvčtní společ rického gangstera, zná
nosti. Její členové byli
né společnosti, která po proti Habsburkům.
mého jako Lucky .Luciamalu "ale ' jistě -přebírala
Pravda je, že Garibal- starosty 'Míčových měst, no.
vliv na místní správu -> di, jako praktický poli poslanci a senátory, vlivNa výzvu Mafie de
-hospodářský život, se tik, uvítal podporu si nými obchodníky a pá zertovali obránci němec•stala postupně společ cilské Mafie, která už v teří mocenské struktury . ko-itaiských pozic .přes
nost, která prostě pře té době začínala mít na SicdiL .Prostředky je noc. Američané obsadili
jich vlády byly jednodu
brala úlohu vykořisťo banditský charakter.
dvě třetiny Sicílie za
vatelů.- Pravda je, že v době ché: korupce a teror.
sedm dní, Anglo-KanaZa první světové vál české Mafie se ta sicil
Dočítáme se dnes v ďané potřebovali na
ky jsme měli zpravodaj ská zorganizovala ve amerických časopisech o zbytek ostrova tři týdny.
skou ’ organizaci v Če společnost, -která využí vlivu, jaký znají zámoř
Mafie byla znovu v
chách, která dodávala vala zaostalosti, pověrct- ské odbočky Mafie na sedle - s- požehnáním
zprávy zahraničnímu od vosti a tmářství pro vý veřejný a hospodářský spojeneckého velitelství.
boji Masaryka a Bene hodné pirátské podniky. život: Unione Skiliana. Příslušníci Mafie byli
še. Nazvala se hrdě Ma
Ve svede historických Černá-ruka. Cosa nostra. vždy představeni jako
fií.
^
skutečností proste mafio- I v Austrálii proskočily rozhodní ántifašisté a
V té. době .ještě pů so jako bojovník za svo tu a 'tam zprávy, že si bojovníci za demokracii.
vodní Mafie měla ro bodu neobstojí. Ve dva cilská vendeta je prová
Mafiosi se usadili v
mantický - opar, který jí cátém století .(a dlouho děna tady. Policie vždy -nových -pozicích, z nichž
vydával za organizaci. předtím) se Maltě zača tvrdí, že to je nesmvsl. mohli kontrolovat černý
lidé — chrobáci, na tu Krásnou kuličku, dívejte sé
a žerte‘se závistí!
Pňsr.ýšiíin tedy o tom, co vlastně nám chtěl ČaK arel Wendt
-pek přesně říci: že jsou mezi' lidmi také chrobáci,
-Čapkovo .přirovnání o chrobácích a jejích kulič -neb© -že se m eá dvounóhýrm chrobáky najde tu a
kách je těžké překonat. Jak dokonale vystižená ma tam také nějaký člověk?
♦
*
$
lost: jejich kulioky, jejich hovínka, jejich svět. Ča
pek prý znal lidi jako málokdo a kdo četl jeho po
V ývoj člověka, a nemyslím ten biologický, je vů
vídky, ten o tom může těžko. pochybovat.
, A přece, jedno mi nejde do hlavy: jak může bec zajímavá věc. Co z nás dělá chrobáky a co z
někdo, kdo zná lidi tak dobře jako Čapek, mít lidi .nás dělá lidi?
Co dělá Jednotlivého člověka takového, jaký je?
rád? Jeho "přirovnání s chrobáky lidem rozhodně
Co mu dává jeho konečnou formu, jeho-cíle, jeho
nekřivdí. Otázka "je, nekřivdí-li chrobákúm.
ambice, jeho ideály, jeho víru? A co mu je bere?
*
*
*
_Prostředí domova? Škola? Kamarádi? Knihy,, kte
■Jako ■kluk jsem jich viděl -nejvíce na italskýcn ré čte? Zkušenosti, s nimiž' se sráží? Prostý běh ži
'plážích. Chrobáků, ne. lidí. Lidí jsem viděl nejvíce vota? Klid? Tragedie? Něco, co je prapůvodně v
na.fotbale. Řvali tam gól, ofsajd, faul a soudce je něm?
Ať už je to cokoliv, člověk se-rodí dvakrát. Jed
vůl a byli .náramně zúčastnění.
; Chrobáci v Itálii neřvali. Kouleli si před sebou s nou v krátké chvíli, podruhé zdlouhavě, namáhavě
, ‘výlučným zaujetím ty své kuličky, zatím co J á jsem a v součtu daleko bolestivěji než císařským'řezem.
Jeho vnitřní růst, jěho vnitrní- rození J e- daleko
vnad nimněucal' “frúti caňditř” a koukal, co bude .dál.
' Kuličky rostly, lepil se na-tíě-písek. Bachratí-černí pomalejší něž přírodní. Přírodní trvá nejvýše dva
brouci se pachtili a lopotili a ‘ určitě se na nich perlil cet let, vnitřní celý živdt. V lidských dimensích je
chrobáčí pot, ‘ úměrný" jejich velikosti. Ušlechtilí : to růst a vytváření nekonečné, protože poznání ži
brouci! — neboť zájisté že práce šlechtí i chrobáka. vota je asi dovršeno jenom jeho koncem a to-už je
, ..
Nikdy jsem ovšem nezjistil, jak to s těmi jeji.cn pozdě.
Žádný tedy neznáme vlastně ani sebe a mluvíkuličkami dopadlo, tj. tedy jak daleko to -ti ehrobáci dopracovali. .Neviděl jsem také, že by jeden me-li o sobě a o svém životě, mluvíme jenom o prv
chrobák tu svou. kuličku opustil a běžel na pomoc ní, druhé či třetí kapitole. Pokračování je příště.
Jisté je jenom to, že -někdy někde začneme pře
jinému chrobáků, jemuž se jeho kulička rozpadla.
Můžeme jim to zazlívat? Ovšem, že se v tom po mýšlet, hmatat a cítit, že nás různé vlivy a různé
dobají -lidem. ■Jenomže, ačkoliv nevidíme- do ‘chro okolnosti ženou různými směry k různým cílům,
báků, pochybuji, že, mají rozum, cit a svědomí. Li že obdivujeme různé věci a různé věci že nás při
tahují. To proto, že -se různí i naše stupnice hodnot.
dé je mají mít.
.
,
Některé z nás pak, nikdo neví v které kapitole,
Ohrobák má jenom pud, který mu říká: “Koulej,
chrobáků, kuličku!” A chrobák poslouchá, kou lí. a čeká smutné překvapení. Probudíme se s trhnutím
. vyráb í kouličky, které jsou jeho život a za něž ne a najednou, v jediném '.okamžiku zjistíme, že jsme
žili ve snu, a sen a život že jsou dvě úplně rozdíl
vidí.
-•
Dá se -totéž říci o člověku? Koukej člověče — chro né věci.
Ve snu jsme žili ve světě lidí -stvořených k boží
báků, jak velikou mám -kuličku! Ještě jedno zrnkc
písku na ni přilepím, ještě jedno a Ještě jedno, až mu obrazu. V životě zjišťujeme, že od člověka k
budu . mít největší ze všech kuliček. Koukejte se, člověku je tisíc mil a jeden k druhému se musí pro
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Tebe, domove
JOSEF ZIMMER
Moje nebe pláče
mne neubude
ale 'tebe domove ubývá
je mamá záplata noci
těch. cizích kalhot škrtících
nohavic
obouvám -se do večerů satnoty
tebe domove není,
dávho ses odkutálela kuličko
-z duhy
vrbová loďka odplula na
neznámé moře
tráva těch let je vypálená
rybník vypuštěn
pšenice pokosena
a-lidé jiní
neznámí
cizí
Pláču
ubývá mne
jako písku
tam nahoře
mělo zajištěno odrazový
můstek a letecké základ
ny k. případné interven
ci. Z cele věci ovšem se
šlo, separatisté a monar
chisté nakonec musili
ódtroubit, a na Sicílii po
nich zbyly jenom tlupy
"maquis’’ - banditů, kte
ří vedli zápas proti všem.
Mafie še nakonec při
činila, že byly potřeny.
Ovšem s jedinou výjim
kou. A tady přichází na
scénu -sicilský Nikola
Šuhaj - Salvátore Guiliand.
Guiliano začal svoji
‘"veřejnou” dráhu jako
bandita, ‘ 'který zastřelil
(Pokračování na str. 8)

obchod a opuštěné iatifundie. ‘U zavřeli dohodu
s křesťansko - demokra
tickou stranou, když se
jim nepodařilo prosadit
odtržení Sicílie od Itá
lie.
Tento sepatatistický
pokus nebyl tak bláho
vý, .jak b y se n a. první
pohled zdálo. V Itálii
samé se vzmáhal komu
nismus a bylo jasné, že
italská
komunistická
strana bude nejsilnější
.komunistickou stranou
vně -Železné opony.
Spojenecké velení by
bylo -uvítalo,-kdyby -tvá
ří v tvář .této záplavě

dírat milióny černých brouků.
*

*

*

Před hodně dlouhou dobou umřel na kříži .za lidi
Ježíš z Nazaretu. V jeho jméně-pak vznikla hnutí
a eírkye, vyrostly katedrály, vytesány byly -ty hejkrásnější sochy a plátna mistrů .byla pokryta -r.ádiherou, nad -níž se tají dech. “Pochválen buď Ježíš
Kristus”, zní od té doby z jednoho-.konce světa k dru
hému, někdy falešně, někdv dutě, někdy pokrytec
ky, velmi často naučeně mechanicky, a le -někdy také
s živou vírou. Nikdo, nebo tém ěř -nikdo meříká, že
by Ježíš z Nazaretu umřel zbytečně.
O mnoho lé t později zemřel na pražském náměstí
mladý student. Jeho -smrt -přirozeně postrádá mysiicismu smrti Ježíšovy a nikde’ -není 'GiOitb, "Mieheia-ngelo nebo .El Greco, aby ;šyými 'zázračnými štět
ci učinili jeho smrt věčnou. .Naopak, najdou se lidé,
kteří, nechápajíce velikost sebeobětování .bez.po
zlátky, řeknou: -ten chlapec umřel neuváženě a zby
tečně, .protože Jeho smrt nemůže odčinit, co už se
stalo.
-. . .
Nemají pravdu. Jan Palach -umřel-uváženě ,za svo
bodu a tedy i za lidi, totiž za ty lidi, kteří vědí,.že
svoboda’ je sama o sobě jen mrtvá věc, která, jako
víra, žije pouze tam, kde se jí rozumí, -a- odumírá,
kde j e . přehlížena nebo brána-mechanicky.
V tom .právě je cena oběti .Jana Palacha,. V jeh o
smrti 'svoboda ožila, nabyla významu, vyros-tla a
ztvárněla v něco tak krásného a ták 'barvitého, co
nepotřebuje chrámy a co žádný štětec’ zachytit ne
může, Jenom -lidská-duše, ta,.která-.vnímá a t a která
cítí, ta, která dělá z živočicha člověka, .tu krásu za
chytí a podrží na věky.
Proto tedy, přes všechen skepticismus, .věřím, že
Jan Palach umřel za lidi, i "když snad jenom za-ty,
kteří mají jeden -k druhému-tisíc mil. Některými z
nich vrátil ideály, -když už je-opouštěly, jiným"víru.
ve smysl života a ještě jiným ukázal, že hora .kame
ní neudusí diam ant’ Jan Palach -neumřel nadarmo!
Řekl bych, va->mluvím ze zkušenosti, že některé (lidi
- zachránil před údělem chrobáků -.a některým' chrobákúm vrátil .lidskou tvář.
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DOMOVA

Vyhliadky na liberalizáciu vo východnej Európe nie sú růžové

Starosti Kremlu

29. 9. 1969

Vlast, jak jsem ji právě viděl

(Pokračování se str. 4) proti Čechům. Policie,
lo lidi červenou barvou. tedy "esenbáci”, byli
: V New Yorku prebiehal ,v septembri šesdesiatypiaty výročný zjazd Spo- Za'-tlím jel "zeleny an- horliví víc, než jim vele
1 ločnosti, ktorá združuje amerických odborníkov z oboru politických vied, ton’’ a hned je sbíral. - la služební povinnost,
1 Chceme sa zmieňiť o názoroch Ďr. Bernarda Morrisa, profesora politických
Mezi lidmi se pohy zatímco vojáci, mladí
(vied z, Indiánskej univerzity, ktorí sa specializuje na východoeuropskú bovali civilisté, kteří mě kluci, se drželi stranou
: oblast’. ... , ,^
li zvláštní..poslání: jak-, á do ničeho se nepletli.
; Podl’a sjeho názoru ,medzinárodné postavenie Sovietskeho svazu je vraj mile někoho uviděli s Nevím, čemu horlivost
\ labílnejšie ako sa všeabecne myslí. A právě toto je podle něho — prinaj-; fotoaparátem, hned by policie a milic přičíst a
\ menšom.áspoň čiastočne — dóyod, fprečo vyhliadky na ďalšiu liberalizáciu li u něj a osvětlili film. je mi národa doma lí
Mně. se to stalo u Praš-, to.
í vo východnej Európe nie sú vraj růžové.
A ještě poslední otáz
: Dr.. Morris uvádza domnievá Morris, póso- že odmieta ruskú politi né . brány, když už jsem ku: co vás při návštěvě
|tieto- skutečnosti, -čo ro- bia bezprostředné na ku a svrchovanost’ ' nad měl. film skoro hotový. doma překvapilo, co pro
vnútomé . rozpoloženie komunistickým pohybom Kameru mi vrátili, ale vás bylo neobvyklé?
|bia Kreml’u5-starosti:
Překvapilo mne víc
p>o prvé: "predmostie” Sovietskeho zvázu, ktorě vo všeobecnosti, ale vy .na snímcích je jen tma
pohraničnými vá šmouha. Přitom o- věcí, jedna však obzvlášť
I v západinom orbitě - vo zpátneť představuje zas volává
i formě Kuby je děravým "významný faktor ’ v konfliktmi ' i vojnovú statní občané, kteří celé nemile. V městečku již
scéně přihlíželi, považu ně od Prahy mi přinesli
liberalizač- psychózu.
? vredkom, ktorým u-teka- podrážaní
■jú miliardy za nepatrná ných prúdov v celom so- . Profesor Morris ho jí. takové zásahy do o- v restauraci německy
voří, že dnes možnost’ sobní svobody za zcela psaný jídelní lístek. "Vy
vietskom -orbitě.
: pr otihodno tu;
europských
komunistic přirozené, nikdo se ne- jste Čech?’’, podivil se
Prednášajúci
vyslovil
po druhé: "Zváčšujúj ci sa vplyv’’ Sovietske pri- tejto -příležitosti ná kých štátov manévrovat’ podivH. Byl jsem jedna vrchní. "Oblečen jste ja 
ho. zvázu na Strednom zor,- žé -ň-a túto situáciu. je obmedzená, pretože dvacátého svědkem, že ko západní Němec.” Po
.východe a stredomor- po dstatne vplýva konf na kontinente neexistuje hoj Čechů proti Rusům važoval jsem to za žert,
skej, oblaisti je druhým likt medzi Sovietskym protiváha .Sovietskeho se mění v boj Čechů ale všiml jsem si, že se
■oknom, ,, ktorým Ietia zvazom a komunistickou zvázu.
Ale, ako zdóraznil
préc ďálšie '.miliardy, Čínou, ktorý- pod'l’a ně
S Y D N E Y
okrem toho éšte s . rizi- ho představuje o mnoho profesor Morris, celkom
.kom, že Moskva móže významnější faktor i pri inou . vecou je už to, či
byť. zatiahnutá priamo mihuloročndm okupo ■ prosovienku orientáciu
Přijmeme
KREJČÍ
do vojnového konfliktu; vání Československa ako prij.ímajú i národy tejŠVADLENY
(muže i ženy) a
po tretie: Vietnam sa to pripúšťa. Reformy .to oblasti . . . :
k domácké práci,
P. Račkovský, USA
FLXIŠÉRKY
představuje ďalšie bře . v Československu vraj
jakož i
FINIŠÉRKY
meno, á to s pravděpo hrozili rozrušit’ sovietjen zkušené v'šití j á n 
pro menší továrny.
ských šatu. Nejvyšší
dobným dlhódobým zá šké úsilie po koordinaci
Stálá práce. Dámské
mzdy,
přesčas
k
dispo
SW
IS
S
TRAINED
východnej
a
strednej
vazkem, aby sa tak pasportovní obleky.
zici,
stálé
místo,
4£
dne
V
V
AT
(H
M
A
K
E
R
S
ralizovai vplyv Pekingu; Európy, oslabuj úc tak
PIGALLE
v
týdnu,
výtečné
pra
K.
Eb n e r
FASHIONS P/L.
. po štvrté: Napokon obrannú pozíciu Sovietcovní podmínky v mo
19 York St.,
4. poschodí,
derní chlazené továrně
podlá Motrisa sú . tu ského zvázu vo vzťahu
Sydney
44. Reservoir St.,
k
Západu.
A
toto
stáva
trvalé preteky sp Spoje
vchod do Wynyard Stn
BARROTEX
Surry Hills (Sydney)
nými š-tátmi v zbrojení lo vraj Moskvu do ne- naproti oohyb. schodům)
Telefon: 211-2989
40
Regent
S
t,
. Telefon 29-7543
a.r pri výskume vesmíru. výhodnej pozície potom
Redfem (Sydney)
! Tieto fakty, ako sa vóči Čine, . ktorá. nieíen
Přijmeme
Tel.: 69-4754, 69-7613

Ma lé sicilské nešpory
(Pokračování se str. 7) kdy-Šuha je (zastřelil ho
četníka. Mafie však brzo ve spánku jeho poboč
océnila jeho organizační ník, pak. přispěchala po
schopnosti a. vzala ho licie a vypálila do mrt
pod svoje ochranná voly- zásobník samopa
křídla. Guilliano se stal lu) . došlo k velkému vy
vrchním popravčím Ma- šetřování, do něhož byl
. fie ' a vykonavatelem je - . zapleten i ministr vnitra
.jích,- ■politických.: . cílů, Mario. Scelha. Mafie,
které se v té době kryly jako obyčejně, zůstala
' se zájmy křesťansko - ve stínu, když poslala
demokratické strany. .
všechny
nepříjemné
Jeho největší' "pod svědky na pravdu boží.
nik’’' byl ‘ masakr vesni- ' Poválečná' Mafie se
čanů na májovém shro liší. od., ťé "starosvětské”
máždění poblíž městeč ■v; technice a- stylu. Ame
ka Piana dei Greci. ÍDvě rické úřady vykázaly
třetiny ' účastníků ’ bylý gangstery typu Luciana
ženy a děti. .
a Genoyese (po vyšetřo
Guiliano a jeho spo vání, jemuž předsedal
lečníci zahájili kulomet senátor Kefáuvér) ze
nou palbu na bezbranný Spojených států.' Cti
; dbů....Jedenáct lidí bylo hodná společnost Mafie
.zabito na. místě, dalších, se svými představiteli
-padesát pět zraněno. -. -cti mezi vrahy a vyděra
Křesťansko - demok či prodělala převratnou
ratická’ strana .utrpěla změnu.
. .
těžce. Dodnes není vy . Nová krev z Ameriky'
světleno, jakou , úlohu rychle pochopila, že- vy
. hřáli její zástúpci; v Pa dírání a terorizování ze
lermu při jednáních s mědělských dělníků pří
. Mafií.
liš ■ nevynese. Dnešní
,'Když byl konečně Gui představitelé Mafie - se
liano zabit ve stylu Ni víc zajímají' o vyděrač-

ství a podvody s realita
mi a obchod s drogami,
kde je obrat vyšší a
rychlejší.

- Hledáme
MUŽE
K DODÁVKÁM,
který má řidičský prů
kaz a který bydlí po
blíž Rose Bay (Syd
ney). Dobré mzdy.
SOOS BAKERY
445 Old South Head
Rd., Rose Bay (SyčL)

I tvář Sicílie se změ
nila. Vnitrozemí a zá
padní část ostrova jsou
napůl vylidněny jak ne
konečnými vendetami (v
městečku Corleone bylo
KRITIKA
mezi roky 1944 - 1948
spácháno 153 vražd), (Pokračování se str. 3)
tak zoufalstvím Siciiiá- ké chyby. Jedni hlaso
nů, kteří jeli hledat ště vali z přesvědčení, jiní
ze strachu,-aby se nesta
stí jinam,
l i psanci,' jiní -, i kdýž
■Emigrace je . odpověď ' osobně. chtěli, aby (se. dc
na' beznadějný’ stav Si Varšavy jelo - hlasova
cílie. Amerika, Kanada, li, -bohužel: pod vlivem
Austrálie a jihoamerické, atmosféry také proti.
země nabízejí naději. Si Tím došlo k falešné jed
cilští emigranti putují notě na protisovětské
však také do severní Itá vlně . . . •My, malá země
lie, dó . průmyslového ve střední Evropě, jsme
pásu, kde jsou vítanými v rozporu se zdravým
přírůstky Komunistické rozumem, ideologií a
strany Itálie.
citem, v rozporu s tříd
Kamkoli jdou, vědí, ním přístupem a závazže stín Mafie jde Za ni ky, vyplývajícími ze spo
mi a mezi nimi. Je to jeneckých (smluv, popře
odkaz historie. Odkaz li sami sebe a v rozporu
sicilských nešpor stře se skutečnými zájmy
dověku a moderního vě strany, lidu a našich náku.
jun * rodů jsm e' sklouzli na

všude až příliš snažíme
zalichotit
Němcům.
Kdysi bývali našimi úhlavními nepřáteli, teď
jsem častěji slyšel po
vzdychl "Kdyby si nás
raději vzali Němci než
Rusáci!’’ Jaké to asi mu
sí být zoufalství, když
čeští lidé takhle uvažu
jí!
Říkáte, že Praha je stá
le stejně krásná a lesy
stále stejně voňavé. A
žít byste v Českosloven
sku chtěl?

NÁVRHÁŘE —
ZHOT. VZORKŮ
(muže nebo ženu) a
to jen s prvotřídními
zkušenostmi s návrhy
dámských kabátů, ko
stýmů a šatů. Vysoká
mzda a bonus, stálé
místo.
VĚRA
FASHIONS P/L.
68 Wentworth Ave.,
Sydney. Tel.: 211-5688

ČS. JARA
falešnou nacionalistickou
platformu.
Následky
tohoto kroku budeme
muset ještě velmi dlou
ho napravovat:” .
-- 'Na .další "sugestivní” :
otázku pak Bil’ak řekl:
"Dnes jsem úplné
přesvědčen. že někteří
členové ÚV KSČ nebo
i ti, kteří byli pravidel
ně přizváváni na jedná
ní' předsednictva a do
stávali tam slovo, podlé
hali různým silám, je
jichž cílem bylo zhoršo
vat a - jestliže se to po
dařilo - i přetrhat naše
dobré vztahy s našimi
nejbližšími spojenci, ze
jména se Sovětským sva
zem . . . Podařilo se jim
dezorientovat mnoho ií-

Jako cizinec s devizo
vým kontem jistě. Ale
jako občan, vydaný na
milost a nemilost komu
nismu - ne, .to bych ne
chtěl. I když mám svou
vlast stále stejně rád.
Marcela Čechová
Přijmeme HOSPODYNI
samostatnou, ve věku.
30 - 45 roků, pro mo
derní domácnost .ve
Vaucluse (Sydney).
Nabízíme oddělený byt
(2 pokoje, koupelna,
TV), mzdu $ 30 až
$ 35 týdně, lidné
volno. Volejte (po 4.
hod. odp.): 337-5713
nebo 337-3203.
Při jmeme
ŠVADLENY
k šití -dámských šatů a
kabátů. Mohou vydě
lávat $ 50 až 60 týdně.
Dále přijmeme
MLADÉ DÍVKY,
které by se chtěly- za
pracovat v závodě na
dámské šaty. Dobré
mzdy.
OLYMPIC
FASHIONS
11 Randle St.,
Sydney, tel.: 211-4568
DAŇOVÁ PŘIZNANÍ
a vedení knih obstará
; registr, daňový porad
ce. I z neúplných do\kladů. Tel. (-kdykoli):
- 67-2792; „(Sydney

dí, zejména příslušníků
mladé generace . .
O Dubčekově "vině”
prohlásil BiPak na další
vsugerující otázku:
"Není sporu, že část
předsedn ictva, a slcupin,-nečestných lidí zneuží
valy a ovlivňovaly s.
Dubčeka. Věřím, že sám
ještě pomůže hlouběji
objasnit tyto otázky a že
sám řekne, jaké různé
tlaky byly na něho vy
víjeny a kdo všechno a
co mu radil.’’
FEI

29. 9. 1969

HLAS

Čs. pomocný fond
V .minulých dvou týdnech přijal fond $ 10 za v rá
cenou .zápůjčku a vyplatil rodinám nových přistě
hovalců do Austrálie $ 110 a za poštovné na rozeslané
učebnice angličtiny $ 1.01.
Čs. pomocný fond začal podpůrnou akci pro nové
přistěhovalce právě před rokem. V minulých 12- mě
sících přijal na darech z prováděné sbírky $ 2.738.00,
za výnos zábav čs. organizací v-Melboume a farmy
Šumava $- 518!71, za prodej nerozděleného obnoše
ného^ šatstva (Deeor Centre.) $, 6.12, za učebnice
angličtiny S 29.50 a za vrácené půjčky od nových
přistěhovalců ■$ 180, celkem přijal $ 3.472.33.
V téže době. poukázal na pomoc čs. uprchlíkům
v Rakousku $ 500.00, vyplatil novým přistěhoval
cům db Austrálie.. $ 2.688.60, za výlohy s vydáním
učebnice angličtiny $ 96.25 a za poštovné na roze
sílané. učebnice angličtiny $ 23.63, celkem vyplatil
S 3.308.48. d .
.Prostřednictvím fondu bylo též' rozdáno: 60 česko-angliokých slovníků, které. věnoval p. J. Kopec
ký a. 5 slovníků věnovaných Rotary clúbem.
.Stav konta:
Zůstatek na běžném účtě fondu k 27. 9. 1969 je
S 163.85.
Na vkladní knížce fondu je zakládající vklad, vě
novaný p. Kopeckým 3 1.000, bankovní úroky k 15.
5. 1969 $ 63.40 a na tuto knížku byl též předán (po
dohodě s dárci) Střelcův fond $ 134.00. Vkladní
knížka tedy vykazuje zůstatek $ 1.197.40.
, Správci Čs. pomocného fondu děkují všem, kteří
umožnili,, a b y . fond mohl v uplynulém období plnit
svůj účel. ..
..
Dr. Milan Kantor ■
F. Váňa

Sdružení St. Vincent de Paul

ČECHOSLOVÁCI
,— Mimořádný

:(většin ou německými u-

prchlíky) na M a s s é . Po
tomci moravských, novekřtěnců (habaožk) dnes
žijí v koďanátafcíi osa
dách tzv.
Huteských
.bratří v USA a v Kana

dy Ústředí čs. etan. astga.-xiizací v Austxálfi a nyní

WARTA HOME SUPPLIES

Malý oznamovatel

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

Přijmeme
ŠVADLEXT

Moderní prachové přikrývky

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

R U M EL CO.
560 UONSDALE ST.,'*|a
MELBOURNE
Telefon 67-2666 a 67-1887
Brisbane: 85-2738 .
Sydney: 759-8463

. Prvotřídní .

PŘEVLEKY NA PROŠÍVANÉ PŘIKRÝVKY
(na paplony)

I CELÉ PAPLONY
- ve ' velkém - výběru a. ve všech rozměrech
.dodá'za zvlášť'.výhodné ceny v,

G Ů S T A V' G Ř E L L O
. F. 6, 8 Marriott Street
ST. KELDA, Vic., 3182

' -

P Ř Á T E L É

V

pokud možno sezisžonostmi v šití koefekce.
Mzda m m m gaě $ 4 0
týdně. Dobré pracovní
pnrimiraky.;
SOŽĎÁI
" 164 Acland Sk.
ST. KILDA, Tle.

TeL: &4-22S6.
251etý ZOOTECHNIK
hledá místo ve svém oboru. Též jako vefennární technik. Znalost anglič
tiny slabá. 5 let psm s,
svobodný. .Petr š&irii.
P. O. Box 26, Mayfjpjri'
NSW., 2304

ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VICTORII oznamuje:

ZAHRANIČÍ

L, Rozbořila, Michal, je
znamenitý školák.. Gra
duoval letos jako první
z ročníku 700 studentů,
byl “President of Senior
Class”, redaktorem školního listu, současně kapi
tánem tenisového muž
stva a byl poslán- do Wa
shingtonu do tzv. “Presidential Class for Young
Amerícans”, Převzal též
zvláštní trofej- jako ško
lák - sportovec roku. Ny
ní začíná studovat -na umversitě v Harvardu. Už
přijeti a stipendium na
této universitě je pro nejlepší americké studenty
zvláštním vyznamenáním,
— V Mnichově vyšlo už
druhé číslo čs. měsíčníku
TEXT 69, vydávaného
skupinou čs. “posrpno' vých” novinářů. Šéfre
daktorem je J. Kučera.
Adresa red.: 8000 Muenčhen 22, Widen-mayerstr.
38, Germany. Roční před
platné (lodí) DM 18.-.
První- dvě čísla jsou vel
mi zajímavá.
ZPRÁVY OSOBNÍ

Dne 4. října slaví v
Melboume sedmdesátku
br. František
KŘIVÁNEK,
spoluzakladatel a bývalý
předseda Čs. obce legio
nářské v zahraničí, zem
ské jednoty v Austrálii a
neúnavný činovník dal
ších čs. organizací v za
PŘEKLADY
hraničí Srdečně blaho
listin, korespondence atd. přejí všichni bratři z
ČsOL a ostatní přátelé.
ANGLIČTIXr

(v jazyk, kroužcích)
vyučuji prakticky axytíale
Sobota a neděle od 9 do
1 hod. odp_ v pcesděíí p á íeY od' 4 do 8 hod. teí.
Miř. GEBERT,
F. 8, 18 Abbofeferd S t,
Abbotsford, Vic.

HEALESVILLE
13 3/4 . A K R Ů
buše
6 3 0 00
: " ^ 400 DEPOSIT, 6 10 SPLÁTKY TÝDNĚ

Tiché, osamělé místo s kapradinami, kde žijí klokani, divoká příroda 1
míli od hlavní silnice, výhled na městečko. Veřejná cesta a přívod elektřiny
V Baundry zatměte vlevo, jeďte přes karavanové parkoviště, dále pomostě přes potok Gracebum, ' zahněte vlevo, opět po mostě pres říčku
Watts a -pokračujte ke Comelius Crescent, kde najdete parcelu 15.
O informace volejte m ajiteli na č. 663-3706, nehlásí-li se nechte zprávu
na č. 63-4291 (Melbourne).

H L E D A J Í

.. Zdeňka Bednáře nar. 8. 9. 1919 v Prostějově, krej
čího Brulla (Sydney?);, Emila Formánka z Brna ,ař
J. Balcar hledá rodinu Navrátilovu ' (s •níž se sešel.
.při cestě, z Brna a- na austral. misi ve.-Vídni). . .
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme, jim , kdo-,,
s: na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
x es dě Tuj eme j e h o adresu tazateli.
HD

profesor advokáta v Chicagu dr.

církevních dějin na. Acadia University ve Wolf.Ville v Kanadě Jaroid K.
Zeman vydal anglickou
práci o stycích. Českých
bratrů
s
aovokřtěnci

— Syn bývalého předse

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

-9-

Dne 14. září zemřela v Melbourne
po dlouholeté nemoci
pani JA R K A KNOPFELMACHEROVÁ
rozená Picková,
manželka dr. Františka Knopf elmachera z melboornské university. Byla to vzácná žena pro
svůj přehled, všestranné zájmy, svou vyrov
nanost se životem — pro to, jak měla ráda
lidí a život, I když si plně uvědomovala, že
lidská věda dosud nezná lék, který by zachrá
nil život její. V debatách a v knihách, nad
nimiž trávila velkou část svého života, se.často
vracela k domovu a do posledních okamžiku,
kdy už £ delší hovor dělal potíže, se zajímala
o každý detail ze situace v rodném Českoslo
vensku. Všechny zprávy sledovala dychtivě a
komentovala tak výstižně a opravdově, že se
zdálo, jako by tamní situaci sama prožívala.
Všichni přátelé j i budou velmi postrádat!

pořádá v neděli dne 5. října 1969
v Melboume Town Hal!
Me z in á r o d n í p e s t r ý V e č e r
s účinkujícími různých -národností
Zúčastní ge též čs. krojovaná skupina, která zatančí dě. Název kaflsyx The
Anabaptists
and
the
- Českou, besedu za doprovodu čs. orchestru
a'Eda Zlatý-zazpívá á rii z “Prodané nevěsty”. ■ Czech Brethrec. m Mora:via 1526 - 1628.
; "
' Začátek.v 8 hodin večer
' ■’

DOMOVA

Director ox Education, Mr. Frank Watts, Australiarí Broadcasting Commission,. Sydney, nám sdělil,
.žfe. radiostanice 3AR, bude vysílati o 1.15 hod. odpo
led ne v neděli dne 12; říjn a tr. zvláštní program
pro Čechoslováky ve Viktorii.
Good Neighbour Cou-ncil pořádá (jako každěhoroku) letní tábor pro mládež v- Anglesea. -P rvní -tý
den v lednu pro chlapce v e věku- 11 :— 14 let, dru,hý týden pro dívky ve věku 10 — 13 let. Zájemci
se mohou již nyní hlásit u Good Neighbouř 'Coun
cil, 32 ‘ Markét St., Melboume, kde rovněž obdrží
všechny informace.
•
ZPRAVODAJ Československého národního sdru
žení ve Viktorii vyjde před 28. říjnem tr. a redakční
uzávěrka je dne 30. září ťr.
.
:
Dr. A. Brežný, předseda
S. Čermák, "jednatel'

ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
JEDNOTA VE VIKTORII
uspořádá oslavy 51. výročí čs. samostatnosti- v so-;
botu dne 25. října 1969 v budově RSL Duckboard '
House, I. patro, 91 'Flinders Lané, Melbourne-Cíty.
V 6.15 hod. večer bude přivítání a krátké zhodnoce
ní významu 28. října, který byl vždy tradičně osla
vován legionáři z první světové války, čs. armádou
a zahraničními vojáky z 2. s v ě t o v é války. V 6.30'
se bude podávat společná večeře sester, bratři,- ro
dinných členů a jim i pozvaných přátel. (Večeře- o
4 chodech budě stát- $ 2.50, nápoje za klubovní ce
ny.) Od 7.30 hraje hudbak tanci í poslechu. Závaznépřihlášky (jména a počet) sdělte nej-pczději 18. říj
na tr. na adresu: 2/19 Haverback Ave., Maivem,
Vic., tel.: 20-6977.
-. '
— V neděli 26. říjná se dostaví všichni- členové ve
2.10 hod. odpoledne na severní nástupní terasu předschodištěm k Památníku padlým a to s odznaky a
vyznamenáními. Ve 2.20 hod. odp. bude výstup- k
památníku a položení věnce. Vedle památníku bu
dou vlát od rána československá a australská vlajka.
— Vyzýváme všechny členy, aby se též zúčastnili
oslav 28. října, které pořádá Čs. národní' sdruženi’
ve Viktorii.
' ČsOL

onm m-un-un-ur.-*
1*:'

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

Wardale Painting Service j
MAJITEL J. MELIH
j
61 Wardale Rd-, Springvaie Sth., Vic., 3172 »
telefon (po 6 - hod. večer): 546-0503
í
uspokojí každého zákazníka
>
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
‘
kde jsem ji již prováděl!
!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
i

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA!
Vzhledem k- změně -vládních .předpisů Byla.' znovu . snížena _ceriá ieteňek(
pro cestující skupinových, letů d-o Evropy..
,
-,
Nyní zaplatíte jen 55% normálního platu za zpáteční letenku.
Při skupinovém letu platíte nyní např. z Melbourne nebo Sydney do^
Frankfurtu, Varšavy, Vídně a zpět jen
6 679.40.
’ ;
Skupinové lety (Gharter Flights) jsou vyhrazeny jen pro organizace,j
kluby, společnosti atd., které mají společné zájmy a jen členové těchto:
organizací jsou : oprávněni cestovat za toto levné jízdné.
-'
Další informace mohou dostat organizátoři nebo sekretáři zcele nezávazně ú ,

ODRA TR A V EL SERVICE
27 Elizabeth Street, Melbourne
Telefon: 62-2908

. j
<
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DO M O V A

SPORT DOMA I V CIZINĚ
K arel

Janovský

Fotbalové drama v Praze n a Letné

ČSR — MAĎARSKO 3 : 3
"Kdo se stane vítězem 2. kvalifikační skupiny a získá letenky na světové mistrovství roku 1970v Mexiku?” Tuto otázku mělo zodpovědět dru Hoti záříjovounedělina hřišti Sparty iv Praze na.
Letně vzájemné střetnutí těchto dvou předních-e vropských týmůf které v minulosti dokázaly na:
vrcholných- světových, podnicích fotbalistů mnohokrát způsobit--pěkný zmatek. Rozhodnutí -však- bylo :
oddáleno; protože kvalifikační střetnutí skončilo nerozhodně 3 : 3 a tak boj o letenky do Mexika:
mezi těmito dvěma mužstvy bude pokračovat.
; Kdekdo ovšem počítal, s vítězstvím čs. fotbalistů,
které by bývalo znamenalo tém ěř už zajištěnou
účast, mezi 16 nejlepšími týmy světa, ale ve chvíli,
kdy prohrávali" na počátku 27 poločasu 1 : 3 , nevě
řili jsme "už ani ňa.nero 2áiodný výsledek, A ten stá
le ještě ponechává' čs; fotbalistům dveře na mistrov
ství světa dokořán. Střetnutí bylo dramatickým bo
jem světové úrovně, jak ý snad hlavní město r e 
publiky, ještě: nevidělo. Obě mužstva dokázala, že
n a . světové mistrovství patří. Jeden z těchto týmů
však do ■Mexika- nepojede, neboť letenky jsou jen
pro vítěze skupiny. Na druhé' Straně tam možná-při
jedou fotbalisté Haiti nebo některý jin ý reprezen
tační celek, který je o dobrou třídu horší než fot
baloví: reprezentanti Maďarska čí Československa.
- Ta střelba! Kdyby bývalo čs. národní, mužstvo
proměnilo jen polovinu tak zvaných vyložených
šancí, muselo by v Praze porazit Maďary nejméně o2-íý—3 góly,- Ať už to byi Adamec, Kuna či z Belgie
narychlo povolaný Kvašňák, všichni se předháněli
v zahazování brankových příležitostí, navíc měl v
mnoha, momentech maďarský goiroar. Szeathmibalyi
'.‘zapeklá štěstí”", když se při střelbě před maďar
skou braníkou objevil reflexivně vždy na správném
místě. Čs. mužstvo mělo po většinu zápasu obrov
skou převahu, potřebovalo však k scorovánt. mnoha
šancí,, na, rozdíl od Maďarů, kteří měli prakticky
v útoku je n .d v ě esa — Dunaie a Beneho —, ti
však .z", -mála příležitosti vytěžili maximum.
’■ Střetnutí sledovalo na 38.900 diváků a' navíc ev
ropská “generalita” (trenér mistrů světa Ahgíičan ů . Ramsey, tren ér NSR Hefenot Scboen, atcL). Čs.
;mužstvo zahájilo zápas v e velkém stylu, když plných
9 minut .nenechalo M aďary přejít půlící čáro. Když
se už' zdálo, že maďarská ■obrana musí kapitulova ,
dostal nejlepší maďarský fotbalista Bene přihrávku
; a že 3 'metrů překoňM brankáře* pražské DuMy Viktoráv Čtyri- m m uty n a to račte domácí velké štěstí,
když: po Horváthově chybě -byli Maďaři zbrklí ve
■střelbě. Pak však. přišly-chvíle Čechoslováků. Kvaš

ČSR - ŠVÉDSKO 114:98
Když po prvém dmi mezistátního lehkoatletickém
•:ho střetnutí ČSR — Švédsko na stadiónu pražské
'Slavie v Edenu byl stav nerozhodný 53 :53. asi už
• málokdo z čs. příznivců králoray sportu věřil, žé
, čs. družstvo vyhraje n a d Skandinávci tak přesvědč
čivě. V závěrečný den zápolení, které bylo pro mnth
hé atlety ,obou týmů jakousi generálkou na evropdký. šampionát v Aténách, však Čechoslováci vyhráli
i z ID disciplin a strhli jasně vítězství na svou stranu.
f - 'Oporami týmu ČSR -byli i-teo to iaát Daněk,. Jar.oušek a Plachý. Evropský rekordman Dud vík Daněk si poradil i s novým objeveni švédské lehké
atletiky, vousatým, křiklavě oblečeným Bruchem (v
Vletošní- sezóně h o d il, diskem. už přes- 64-m ), který
sice dosáhl'pozoruhodných .62,44 m, a le Básěkho-"
. dil 64,12 m,a potvrdil roli favorita mistrovství Evro
py v Aténách. — Kouslař Mires. Janoušekz pražské
. Slavie ani.-.tentokrát nezklamal, když-vrhl 19,12 m,
: což .inu stačilo k prvenství. — V béru na 800 m ne
sm ěli čs. púlkaři vážnější konkurenci a obsadili prvá
ý dvě místa. Zvítězil Josef Plachý v čase 1:49,4 min.,
•■'který porazil Tomáše- Jungwirtha o 0,8 vt.
1 S reprezentačním dresem se rozloučil koular J iň
Škobla, k terý ■slavil právě 50. mezinárodní start.
■Dosáhl sice jen 17,67 m a -to pocbopiteině stačilo
V jen .na-, poslední, čtvrté místo, ale všitím i. si uvěýdomili, že závodní činnosti zanechává borec, který'
. od řdku- 1950 -dosáhl čs. lehké atletice celou řadu
významných úspěchů.
•
-ČS, ženy porazily Švědky 8 0 :5 4 . Pěkně si vedla
.kapi-táaka čs. družstva -bratislavská: výšfcařka-Maria
j Faiťhoýá-Mračnová, která skočila 1,80 m (porazila o
; 3 cm •lyinpijskou přebornici M. Rezkovou), Gle! sková^vylírála^lOO m -zá'11,8 v-t. .a v běhu n a IdOO
m proběhla cílem jaik-o první Přivřelová v. čase
4:31,0 min.

ňák. sice-nedokázal-..v .16.. minutě usměrnit míč do
prázdné-- maďarské, branky, čs. mužstvo však stále
útočilo. Vé- 27, ■minutě po nádherné akci' záložník:
Hagara-vyrovnává- n a r l V tu:chvíli.jsme- věřili,
že do poločasu čs.. fotbalisté., dají další gól, který
Maď-ary “položíť, ale naopak,, ve- 36. minutě čs..
obrana zaváhala: a.-.bylo, to 1 : -2: Střelcem- gólu byl
Dunař.
Do 2. -poločasu nastoupili zřejmě-- Maďaři' s úmy
slem' hned v pm-é čtvrthodince rozhodnout střetnutí.
V e’ 48. minutě' “zaspalá” celá; čs,-obrana, k míči;se
pohodlně dostal pravý-- křídelr.í útočník. Fazekas.-. a
z dobrých 6-’m etrů zvýšil stav :na- -1 i 3.- T renér Mar
iko pak-' vyměnil dva -hráče:- •za: Szikoru- nastoupli,
P o lá k a za plzeňského Plásse-Hrivňák^a-od té-chvíle hrály zadní řady- kopanou:- j ak . z :,partesu. Kvaš-,
ňák v 51. minutě'-po-nádheamém: centru Kuny sní
žil hlavou- na - 2) 3 -a-vše- se- stalo zase. zajímavější.
Čs. mužstvo nasadilo'k-velké ofensivě; ta však už
stačila jen" na-remizu- 3 : 3 . Autorem vyrovnávacího-,
gólu byl Klina. Čs.- fotbalisté '-měli, v závěru-.zápasu
seriál šancí, ale štěstěna-jim nebyla nakloněna,: B yl
to velký zápas, na který Praha-: hned'- tak nezapo
mene.-'
Situace v II.. kvalifikační skupině vypadá takto:
l.-Č SK 7 bodů.z 5 'utkání, score 9 : 6; 2. Maďarsko
5 bodů ze 4 zápasů, score 9 : 7: Dánsko a Irská re
publika bez šance. Čs. fotbalisté hrají doma .s. Irskem,
Maďaři doma-,.s. Irskem a Dánskem: Vyhtají-li Če
choslováci.-i'Maďaři-svá. utkání, pak-budou na tom
bodově -stejně a. o .vítězi skupiny- rozhodne; třetí
vzájemná ,utkaní na neutrální půdě-.

Fotbalová liga
Fotbalisté 1. čs. ligy. začali letos hrát “mistráky”
nejen -ve víkendu, ale i ve středu a to. proto, aby
se do kvalifikačního střetnutí o postup'na. mistrov
ství" .světa" v Praze s Madiarskerer dostali do nejlep
ší formy: A podíváme-li se na. prvních 6': kol prvé
celostátotí soutěže, zjišťujeme, ž e .v čs. klubové , ko
pané není' — ve s-rovnání s. předešlou sezónou!..—
nic novéhor prvenství patří i ' tentokrát Slovensku.
Kdysi velcí" letenští rivalové Sparta a Slavie, měly i
tentokrát velmi špatný-'start a budou mít tedy v dal
ším .průběhu'soutěže co dohánět;, nováčkům 1. ligy
se" ani: letos' nedaří:
V čele- tabulky .se drží bratislavský Slovan, i- když
jen lepším scorem.před obhájcem mistrovského titu
lu Tmavou,-a oba tyto týmy spolu se “štikou” ligy
Lokomotivou Košice zůstávají bez porážky,.-Bez v í
tězství je zase nováček. soutěže Boheínians. Pod
prvoligovou -úroveů" h ra jí však- i další nováčci, -zvláš
tě Kladno, které má velmi -špatnou obranu;.
- 2. kolo: Dukla Praha'—' Z lín .2 : -i;"Lok. Košíce' —•
Sparta 2 :0; Teplice — Tíenčín,T : 0; Slovan-Břati-slasřa=.-r Bohemians; 4 : €; "K iaáátr— Prešov 3 : 1;
.Trnava — Ostrava 5 : 1; Slavia — I-ňter' Bratislava
. 1 : 0;. Žilina — VSS Košice 2 :1 .,
3. kolo: Sparta — Slovan 0 : 0: Bohemians;— Klad
no 1.': 1; Ostrava— ŠIavia;5 : 1 ; V SS „Košice — Duk
la T : 0; Zlín — Lok. Košice::.0,; 1; Prešov -v- Teplice
1 : 0; Inter — Žilina 5 : 1 a : Trenčín — Trnava 1 :1.
TŘI ČECHOSLOVÁCI BĚŽELI 100 M ZA 10,2 VT.
- Čs. lehká-atletika'-mela a Bohma-n bezeli jako
ve své historii pouze dva “srnky” a všichni tři . ča
sprintéry dobrého-, evropy sem 10,2 vt. vyrovnali
ského průměru: Janečka starý.' čs- rekord Viléma
a Mandlíka,. -letos, však Mandlíka,
' Pochoutkou
krátké: tratě patří .k sílí byl i závod na 200 m,
ným “zbraním” čš. repre^ jehož vítězem se stal Kyzentačního družstva. K nos v novém čs. rekordu
-nejrychlejšímu sprintér* za 20,6 'vt. A to je třetí
skému závodu čs. běžců letošní čas v Evropě a
došlo v 1.--kole čá; lehko nejlepší letošní čas staré
atletické ligy na pražské ho kontinentu na škvá
Julisce, kde Kříž, Čelíš rové dráze.

29. 9. 1969

- - Ve zkratce - — Vysokoškolský výběr amerických košíkářů obhájil v-Praze “Letenský pohár”. Jeho. jediným:vážným
soupeřem b y l reprezentační, tým ČSR (pro který b yi
start na-turnaj i dobrou ...přípravou, na .blížící semaistrovství Evropy v Neapoli), který, prohrál,?3 : 8-1--b.í— Před zahájením.'--ligového, střetnuti Kladno —
Sparta- (0 :2 ) byl kladenský- stadión přejmenován.,
ha- Stadión Františka K loze,.jednoho z nejslavnějšich kladenských fotbalistů-.
|—Ttenéři: J, Pittner (z jihlavské .Dukly) a .prof. V.
Ko®aca-'byll.i pro příští; sezónu, potvrzeniz: ve s v é funkci •trenérů-národního -.hokejového -mužstva; -ČSR;

j

“ZLATO” Z WOERTHERSEE
1 Na: jednom z nejkrásnějších jezer Rakouska,- na'
ínalebném -korutanském Wóerthersee, v Cěl-ovci-KIá-1
kenfurto; probíhalo v druhém' zá-ňjovém víkendu-.55. mistrovství' Evropy ve- veslování -mužů, ktere1pyio i tentokrát -podnikem světovým, neboť tu -spo
lu" s -veslaři' 23 států Evropy-startovali i -veslaři'ze
feámořf. A ti si: veďti znamenitě,1 když zíátaii- 3 ze'-7
Evropských'titulů;' zvláště' reprezentanti'USA, toterř;
získali-2 zlaté medaile za vítězství dvo-jice-Hóughjjohnson v soutěži dvojek- bez •kormidelňíka-' a páru
ÍVan Blom-McKibbon ve ďvojskifu. O překvapení-' se|>ostaral 25Ietý Argesntinec Alberto Demiddf, drži
tel olympijského bronzu, který- získal- titul- mistra-1
(Evropy ve skifu.
*■ Na' Evropu -tedy zbyly jen 4- evropské primáty.'
které putují "do 4 států/což svědčí to -velké'vyrovna1-1Inosti. Čechoslovákům- udělali velkou radost - bratři
(Oldřich a Páv-ei- Svojanovští s kormidelníkem- P e tří
kem z Prahy, kteň se stali mistry Evropy v e dvoj
kách s koímidelníkem, když porazili vysoce -fávoirisované Italy. Zdolali 21000 m trať jezera tak 'su 
verénně, že lze věřit, žé vrchol jejich sportovní kaíriéry může teprve přijít. — Druhé želízko v ohni
{finálových- jízd měla ČSR' ve skifu, Jaroslav Helilebrand (na OH v Mexiku spolu s 'Petrem Krátkým
k-tartovah. ve dvojskifu, když .mu však jeho partner
feůstal po okupaci ČSR .v NSR, “přesedlal” Hellébrand na. skif) v Klageníurtu obsadil ve finálě velmi
-čestné 5. místo, když nechal za sebou olympijského
vítěze. Holanďana Jana. Wienese. — Na mistrovství
Evropy startovaly ještě i .další čs; lodě: čtyřka s
kormidelníkem, obsadila: celkově:- 8. a čtyřka: bez
kormidelníka TI. místo.
5
Další tituly mistrů Evropy získali: v soutěži čty
řek s kormidelníkem -byli nejrychlejší reprezentan
ti NSR, — ve čtyřkách bez kormidelníka - družstvo
SSSR a v závěrečném závodě mistrovství, v osmí.veslicích, dominovali veslaři- V: . Německa. Ti také :
vyhráli, (kromě, jedné zlaté, .3 stříbrné a~2 bronzor
vé medaile) celkovou klasifikaci národů."
4. -kolo: Kladno — Sparta- 0 : 2; Slavia— Trenčín
2:: 0; Dukla- Praha — Lok.. Košice 0 : 0; Teplice —
BohemiansT : 0; Slovan- — Zlín 12"': 0; Žilina — Ostra
va 0 : 0 a Trnava — Prešov 2 : 0.
' ■
5. kolo: Sparta-— Teplice 1 : 0 ; Prešov — Slavia
2 : 0; Bohemian® — Trnava 1 :' 6, Inter— -Dukla 3 :1 :
Zlín — Kladno 4 :T: Lok. Košice — Slovan 1 :.!:
Ostrava--— VSS Košice 0 : 0 a Trenčín — Žilina' 0 : 0.
6. kolo: DuHa.— Slovan 2:: 3; VSS Košice — Tren
čín 2 :1 ; Inter-— Oshravarl : I; Kladno — Lok. Ko
šice 0 : 3 : Teplice— Zlín-- 3 :0 : Trnava — Sparta:
2 : 1 ; Žilina — Prešov 3 :1 a Slavia — Bohemiaas
1:1.
Tabulka po 6. kole: 1. Slovan Bratislava 1 0 -bodů,
score 1 1 : 3: 2 / Trnava 10 b., score- 1 8 : 6; 3 . 'Lok.
Košíce 9 b.; 4. V SS Košice, 5. Žilina (po 8 b.); 6.
Teplice 7 b.; 7. Inter Bratislava,' 8. Ostrava, 9’.' Spar
ta, 10. Slavia (-všichni po 6 b.); 11. Trenčín, 12,
Prešov (po 4. b.); 13. Diůsla, 14. Zlín, 15. Kladno, 16.
Bohěmians (po 3 bodech).
TŘINEC VEDE 2. LIGU
V drahé..celostátní, lize, kde-.mají fotbalisté sehrá
no po 5 mistrovskýcbrzápasech; je 'v .-čele kdysi li
gový příslušník Třinec, který je ve výborné formě.
V posledním utkáni porazil doma až'dosud vedoucí
mužstvo tabulky-Jablonec'3 : 0, a má z pěti zápasů
8 bodů, score' 8 :1 , jednobodo-vý- náskok před Hrad
cem Králové a Jabloncem: Žádný tým- není bez po
rážky.: Nevede' se loňským" pxMušníkům; 1.- ligy: tak
B. Bystrica je čtvrtá a'Pardubice' dokonce pošlědníi
bez jediného vítězství:
L
HLAS DOMOVA
Vychází čtmáctideimě.- Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Riehmoíid, Víc., 3121Telefon: 42-5980
ROČNÍ. PŘEDPLATNÉ: (Austr,-)' $• 5.-, jedaotli-vý
výtisfc 20 c.-.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ; lodí rza'přiblížrrě’ totéž''
předplatné, -tj: austr. nebo NZ S 5.-, £stg. 2/10
US ? 6.- nebo ekvivalent v jiné měně..—--Výšbletetr-kého příplatku do různý-ch zemí sdělíme ha požádaní
obratem.

