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Po zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa

Sekyra dopadla
Ve dnech 25. a 26. září se konečně. konalo zášédánk ústředního výboru volává- soudruha -A le
Komunistické strany Československa. Bylo zdrženo z důvodů, které jsou xandra Dubčeka z funk
patrné. Uvnitř ústředního výboru byly divě frakce; Jedna se přikláněla k ce?čl;eňa •předsednictva
názoru, že s likvidací bývalých dubčekovců by sě rťiělo postupovat pomalu, ÚV . KSČ a ukládá ko
aby se ještě dalo něco zachránit nejen z politické zříceniny KSČ, ale i z ho munistickým 'poslancům
ve Federálním shromážspodářské struktury Československa.
Druhá byla pro tvrdý a zastrašující postup. Vyhráli sekyráři. Otázka je, děrií odvolat'ho í funkcí;
co s tímto vítězstvím. Průmysl nefunguje, dělníci nedělají, půjčky nejsou. které zastával1jako po
Pověsti o brzké měnové reformě v té/či oné formě se zdají být víc než po slanec KSČ;” jy —
věstmi. V táto neutěšené době nastala celostátní čistka mezi bývalými "reKonec komedie.
fořmisty” v Komunistické straně Československa. ;
Čistka ..postihla, nej
Na
zasedání
byly sefa Smrkovského, Ma :Ivan Málek, František prve -českou -, ..zemskou
hlavní kádrové otázky. rii Mikovou, doc. Mila Šorm, Jiřina Zelenková, vládu, poté následovala
Nebyla to jednostranná na Huebla, dr. Zbyňka (Josef Zuda, Josef Bo čistka: ; ve . .vládě. sloven
doc. růvka, Josef Svoboda, ské.; - • debata, ale reíormisté Vokrouhliekého,
byli zoufale přehlasová Zdeňka Mlynáře, dr. Josef Špaček, Bohumil
V předsednictvu Če
Jiřího Fíájká .a Z řad Šimon, Martin .Vaculík. ské národní -rady "resigni.
Dúbček se odmíd kát kandidátů dr. Františka Většinou lidé s akade no.vaío” pět členů: mí
mickými tituly.nebo od- stopředseda dr.- Z ,'.■Ji
a tvrdošíjné hájil svoji Vlasáka.’’
ÚV KSČ uložil komu-: boráii, kteří podporová? čínský,: •dr,i1Ivan -Kříž,
koncepci "''socialismu s
-,
lidskou tváři’ . Vystou nistickým poslancům ve li Dubčeka.
Lumír: Čivrný, -doc. A-’’
Do zvláštní kategorie Roušek ,a Jiřina Turečpil i bývalý náčelník po Federálním shromáždění
litické správy čs. armá odvolat místopředsedu a patří "dobrovolná re-, ková.. Generální .'proku
dy generál Václav Prch- místopředsedkyni - Jo  signace’’ ing. ’ Ludmily ratura podala žádost Če
iík, muž, kterého Dub sefa Smrkovského a Ma Jankovcové, dlouhodobé ské národní ; radě- o vy
rii Mikovou - z funkcí ■"pin - up gítl’’ Fierlin--. dání zemského poslance
ček sám hodil Ivům.
poslanců.
gera, Gottwalda a Novot Rudolfa Battekay , který
Vystoupila místopřed
ného.
"Na
vlastní
žádost’"
"hítxbým urážlivým způ
sedkyně
Federálního
sobem
útočil na politiku
bylí
z
ústředního
výbo
Ústřední
výbor
KSČ
shromáždění Marie Miková s vášnivým proje ru "uvolnění” Jiří Júdi, umístil degradaci Ale socialistického státu,- ha
vem, který by neměl být Vladimír Kabina, Josef xandra Dubčeka jen tak nobil' vedoucí představi
zapomenut. Vmetla do Hauer, Antonín Hrotefc, mezi ty- ostatní. Ade- tele a vyzývat, k organu
tváří členů pléna obvi Zdeněk Smolík, J aro- alespoň pro historii za zování odporu, proti leý
nění z jidášství, když se slav Beiaj, Miluše Fi pišme tuto památnou gáiním orgánům sociali
stického. - státu’-’. ČNR
snažili omluvit sovět scherova, Libuše Fird:- tormuii:
'"Ústřední výbor od- (Pokračování na sír. 2)
skou invazi Českosloven nová, Bedřich Králík,
ska.
Mluvil i;. Josef
Kritika intelektuálů, rozsudky nad dělníky
Smrkovský.
/ Závěrečné slovo měl
ovšem Gustav Husák. A
závěrečné slovo měla
ýětšina pléna, která se
Nynější komunističtí -vůdcové v Československu nepruKsIi naprosto nic
záchovála po stranicku:
nového
do stranické práce.' snaží se jea usilovně o návrat metod, používa
"ÚV KSČ vylučuje z
ných
po
léta před loňským lednem~
’ řad členů ústředního vý
Také
snaha
rozpoutat
v
zemi
třídní
nenávist
natí
nová.
ta
hned po Úno
boru KSČ soudruhy Jo-

Boj ideový a pouliční

ru představovala důležitý nástroj, pomáhající stra
ně -uchopil se- moci .a podržet ji. Stvanř "psacuptabo lidu měst i venkova” prod mtrhátnáJům bylo
prováděno soustavně- a zpočátku tnSo úspěch.
■í V Austrálii vyvolalo velký zájem oznámení čs. Pro zaterzeiéidssgmatžy f ^ o p a t - i o n i naprosto
generálního konsula 'Karla France,....že se - nehodlá nezvyklé-la ňěmarxistkkéj^^když-ido&r naopak .k
vrátit do Československa, kam byl po-skončení ob úzké~ spolupráťi inteielctiiáln S odborovými orga
vyklého čtyřletého období povolán. Australské, úřa
dy daly bezodkladně celé jeho rodině-povolení k nizacemi a přímo s debaty.

Rezignace konsula

trvalému pobytu v zemi. Zájem veřejnosti býT zvý
šen počátečním dramatickým — i když mnohým nt
zcela pochopitelným — skrýváním Francovy rodiny,
ale silně Upadl po zveřejnění až příliš lídově-diplómatického líčení názorů a potíží, s nimiž se po léta
Setkával reprezentant socialistické republiky. V řa
dách krajanů a informovaných, Australanů nevzbu
dilo však rozhodnutí K. France překvapení, ť ž rok
— po jeho loňském veřejném příkloněůí š e k Dú!ičekově vládě — nebyl zcela pánem .čs. konzulátu v
Sydney. Větší zájem vzbudily rozpaky několika jed-,
notlivců, kteří v dobách Novotného režimů v Česko
slovensku nabízeli čs. konzulátu služby až příliš
ochotně.
’ '
, Práha Oznámila, že byl R. Franc vyloůčeji; z RSíŠ,'
a že byl novým generálním- konsulem v Austrálii
jmenován Jaromír Johannes, který ‘dosud působil n i
čš. misi u Spojených národů. Sydneyský konzulát
zatím i formálně vede konsul S. Vodička.

- ’
Dneš.; se 'režim . snaží j ’-■PSě.nij.T
" O b á c bí~ o d fěd n a
bezostyšně-tvrdit, že děl-;
nictvo jako celek zůstalo 1968 ú k ázald czv. tv ů r 
-i loni věrno pravým -máir. č í m a rxisty V p ln é m světxisticko-IenirLským idea-' Jeř.-.;-N '^ěsB avaii- s-jv el-;
J ů m, z a t í mc o -se velká -*ým h alasem , že o b d č ín
část. íntelekruálů: snáiiía d v ac etile téh o tem n a k o u 
.narušit' jednotu' .strany_ a či, filo so fie se o svobo-’
to především na ideolcř- £ u je , n astáv á n O řá . é ra
gíckém' úseku, snažila se tv ů r č íh o .k í^ r H s m u ,. žar?
cílevědomě prosazovat Siná. s e - ij id p v a t . . . . ,d .fnemarxistické myšlenky. m a k řa tic k ý ; socialism us s ,

:A Na toto téma se roze
psal' nedávno’- (RP 11.
9.) prof. Ladislav Hrzal.

Stejne jako "teorie omezené samostatnost?’,
"tedřiě nadnárodní diktátury’’ a jiné "teorie”,
vytrubované sovětskými revizionisty, je i tzv.
"nový způsob hospodářské integrace” jejich
gangsterskou teorií, která, má usnadnit prosazo
váni jejich diktátorské politiky. Chtějí tím do
cílit, aby jedním rázem převzali politickou, ho
spodářskou i vojenskou sílu jiných národu. So
větská rejvizionističká renegátská klika se tím
netají . . .
řía i Chen v listě "Peking Review’’, 3. 9. 1969

VÝMĚNA STRÁŽÍ
._Máme tu novou vínu politických uprchlíků. Někteří-'-’z .nicň'uteMř pře-d rokem, někteří nedávno,, ňětóe-'
řFžfo-vn^. Myslím, že nemají rádi, když jim říkáme
“posrpnoví”. A myslím, že bychom jim neměli tak
říkat. Do exilů přišla nová generace, nová ,krev,- a.
už, byl . nej vyšší čas n a výměnu stráží. Kolikrát za
minulých dvacet let jsm e se. strachovali, co se sta-'
ne s československou opozicí v zahraničí, až si čas’
vyžádá nevyhnutelný účet. Historie, osud každéhojednotlivce a národa, to vyřešila. Ti “noví” musí.převzít a. převezmou obranu bezbranného českoslo
venského občana. A my “poúnoroví” bychom je mě
li přivítat, nejenom se s nimi smiřovat.
Oni jsou jiní, jistě. My jsme byli jiní, když jsme
přišli do svobodné země koncem čtyřicátých a za
čátkem padesátých let.- Tehdy jsme tu našli česko-,
slovenskou emigraci z předválečných dob, z. d p p .
před druhou světovou válkou, která stále pokládala
Hitlera a' jeho režim za jediné nebezpečí v době,
kdy Stalin, zničil československý ■stát. Nerozuměli
jsme jim á neměli jsme jě' rádi, .protože oni nevěděli,
o čéná mluví,, když se mluvilo o. poměrech v Česko
slovensku..I nám se -tehdy zdáli “zazobaní” a i teh
dy jsme zporozovali, že mnozí z nich se obohacovali
obchodem s Československým režimem, který pro nas
znamenal jenom kriminály, lži a útlak. Před dva-:
ceti -lety jsme se rozdělovali na “předválečné” a.
“poúnorové”. Nyní bychom měli tři kategorie: “před
válečné”, “poúnorové” a “posrpnové”. Není to' směs
né? ■
■'Tvrdá skutečnost je taková: naši noví příchozí vy
rostli' y komunistickém .prostředí, nebo v něm mu
sili- po dvacet let žít. Nezbytně se tato skutečnost
musí proje vit. v konfrontaci s novým prostředím a
s novými lidmi, kteří nemusili zažít stalinskou éru,
Novotného éru, Dubčekovú éru. O Husákově éře
raději nemluvit. “Předváleční” uprchlíci (s malými ■
výjimkami) už zmizeli Mají svoje obchody, svoje.
existence á více nebo méně přerušili koketování s
Komunistickou stranou Austrálie. Někteří z nich se
sice maži “zachovat tv á ř ' tím, že tvrdí, že uznáva
jí “skutečnosti” politického dění, ale to má .spíš co
dělat s jejich obchodní branci než s politickým svěC 0 E 2 ÍIE L

My “poúnoroví” představujeme — něho jsme před
stavovali po' dvacet let — opozici proti kómunistic- téma. režimu v Československu--S jakým- úspěchem,’
to jEiisí posoudit dějiny. Neměli' bychom se-' vymloti- ■
vat, že jsme těžce nehřešili, že jsme nepronSarniii:
mnohé příležitosti, které byly dány a . 'nebylý vyažity."3íy “poúnoroví’ jsme byli postiženi kletbou
politických stran -a věčnou otázkou: kdo--to zavinil
a která strana to nejvíc zavinila? Přesto bylo něco
dscfieno a vykonáno.. Považuji" uplynulých dvacet:
let za.YaHey Forge československého exilu, za- do
bu přezimování, čekání a improvizace.
.... , ..
-r TeoLovšem stojíme.před otázkou: co dál? Y očích
vpoúaorových” uprchlíků se zdají “posrpnoví” straš-,
aě 'materialističtí' a apolitičtí. Je tomu opravdu -tak?
Vždycky si rád připomenu..tirádu jednoho z nás, kte
rý mi tvrdil do očí.— á to. ještě před příchodem
Dubčeka — že jsme--se stali, .generály bez vojska,;
ztratili neryj^Zmájn Fj-méjpl^dad-ý;. ;Byla tu tryzaíf
za Jana Pala-čha, a jeho příbuzná šé objevila na teý
levizi. Hned ten večěr*šě"; jista -paní -nestyděla ptát,
jestli by hiěáiohlá dostat -zlevněnou -cenu éža ušití
šatů, protože-..bylo v .novinách uyeřejpěnp*,;- že Pala
chová příbuzná je .švadlena. Majitel obra-zové galerie
v Melbourne využil téže příležitosti k prodeji obra
zů, ktené-údajně namaloval ..P-ala.ehůy,,-přítel. Toto
jsou' celkem malé ryby. Co říci' o případu -konsulá
-France? .Po léta známý jako pan Franc ze. .zámku
se rozhodl zvolit svobodu v Okamžiků,’' kdy ;býl"od~
volán. Ten ovšem’nepatři ’dó' kategorie nás “poúncrf
rových”, Jsm e’všalk opravdu tak idealističtí a poli
tičtí; jak si namlouváme?:’ A'-jsou ti mladí tak zka
ženi," ápátičtř a'- nehodní še stát členy českoslovem
škého exilu? ■’
; ’ - ■"
(Pokračováni na straně 2)
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Sekyra dopadla
(Pokračování se str. 7)
žádosti promptně vyho
věla';
Zasedala také ústřed
ní kontrolní
komise
KSČ za předsednictví
Miloše Jakeše. Rozhod
la, že je její stranickou
povinností vyvodit dů
sledky "vůči těm odpo
vědným
pracovníkům,
kteří nesplnili své po
vinnosti nebo zachovali
■liknavý postoj’’.
Rozhodla také, že
kádrování musí být zo
střeno, žé musí být za
vedeno stranické řízeni
proti členům, kteří se
podíleli na "Manifestu
2000 slov”, ohlásila stra
nické řízení s 19 členy
strany, kteří "vystupo
vali a jednali z pozic
pravicově oportunistických”.
Ústřední komise na
místě vyloučila své čle
ny Zdeňka Brauna a
Vladimíra Kol mistra.
Už začátkem září se
konal první proces po
dle "posrpnového stan
ného práva’’ s devíti účastníky protisovětských
demonstrací. První vý
znamný politický proces
bude patrně inscenován
proti generálu Václavo
vi Prchlíkovi.
Další na Sadě bude
asi Dubčekův ministr
vnitra Josef Pavel. Rudé
PŘEKLADY

listin, korespondence atd.
provádím a
ANGLIČTINU
(v jazyk, kroužcích)
vyučuji prakticky a rychle
Sobota a neděle od 9 do
1 hod. odp., v pondělí pátefc od 4 do 8 hod. več.
Miř. GEBERT,
F, 6, 18 Abbotsford Sfc,
Abbotsíord, Víc.
DNE 20. 9. ZEMŘEL V
M elboume náhle čs. exu
lant Jan Škaryd ve věku
49 roků.

právo z 25. září ko ob
vinilo, že vydal příkazy,
aby byly vydány falešné
průkazy prominentním
členům Dubčekovy vlá
dy. Legitimace prý ob
staral plukovník Rybář
a "parlamentní pracov
ník’’ Vilém Kahan, kte
rý “zatím uprchl do ci
ziny”. Objevené falzifi

Boj ideový a pouliční
Hrzal polemizuje se
Svitákem a s dalšími fi
losofy, o nichž píše:
"Ti, co se příliš diskre
ditovali, štvou proti na
ší zemi, proti KSČ ze
zahraničí, jiní ustoupili
do pozadí a vzdali se
svých míst, pokud k to
mu byli přinuceni. Vel
ká část jich přešla na ji
nou taktiku. Rozšiřují
heslo nevydat ani jednu
pozici, zakopat se a vy
držet, opět prý přijde
jejich příležitost.’’
“Jen důsledný ideový
boj”, pokračuje Hrzal,
"důsledné
odhalování
jejich pravicového oportunismu může odhalit
jejich záměry, jejich
pravou tvář. Kompromis
v ideologickém boji ne
existuje, bud’ ideologie
marxismu, nebo buržoazní ideologie, žádné
jiné cesty není.”
Podobně útočí v RP z
12. 9. RSDr. S. Jaegermann, který si vzal na
mušku vedle Svitáka i
akademika dr. I. Mál
ka, Jiřího Hanzeíku,
Karla Kosíka, B. Pelešku, J. Slámu, celou re
dakci bývalých Literár
ních listů a signatáře
2.000 slov.
Pro Hrzala i Jaegermanna i pro další dog
matiky zůstává dělnictvo

V A D ELAIDE

nově

sy prý Kahan vymáhal
pro "exponované osoby,
jimž hrozí zatčení od
NKVD”.
Sekyra dopadla a stí
ny administrativní slánskiády (nebo totožné?)
temní nebezpečně rych
le.
Běda přemoženým staré heslo.
vm

(Pokračování se str. 1.) neotřesitelně

Pozor! Změna adresy !

;

káty byly prý pro oba
spiklence a Čestmíra Cí
saře, Marii Mikovou,
Josefa Špačka, Františ
ka Vodsloně. Ferdinan
da E eera a další.
Zpráva Rudého práva
říká, že i Josef Smrkovský vyžadoval falešné
papíry pro celou svoji
rodinu. Legitimace a pa-

Výměna straží

se nejlépe najíte v
zřisené kontin.

restwrso*
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Otevřeno do půlnoci po celý týden
(včetně neděle)
Různé domácí speciality
Srdečné zve R. Danešová, m ajitelka

v řadách svém pracovišti před
Stoupenců
nynějšího kládala k přečtení letá
směru ve straně. Jak ky, jejichž obsah vulgár
dělníci ve skutečnosti ním způsobem hrubě ha
"následují vůdce’’ stra nobil hospodářský stav
ny se můžeme přesvěd republiky.”
Lidová demokracie z
čit nepřímo, z jiných
zpráv začínajících se ob 10. 9. přináší jiný do
jevovat častěji v zglajch- klad, jak jde lid podle
šaltovaném čs. tisku. pokynů strany:
"Za hanobení státu
Tak např. Práce ze 16.
9. píše o třech přelíče světové socialistické sou
stavy a jeho čelného
ních:
1
"Před senátem okres představitele a za hano
ního soudu v Ostravě bení skupiny obyvatel
stanuli 16. 9. 211etý L. ČSSR odsoudil 9. září
Jakubech, dělník z N H okresní soud v Bruntále
KG, 25letý J. Langer, na 6 měsíců do vězení s
závozník np. Seliko a podmíněným odkladem
23letý Z . Konvička, děl na jeden rok ostravské
ník VZKG. Prokurátor ho herce Lubora Tokoje žaloval za to, že 1. še. Obžaloba ho vinila
května v Ostravě strhli z toho, že letos v břez
ze stožáru dvě rudé vlaj nu v Karlově Studánce
ky, z nichž jednu chtěli v restauraci Na Hvězdě
zapálit Pro trestný čin v podnapilém stavu před
výtržnictví uložil soud dalšími hosty hlasitě
Jakubechovi a Konvič- pronášel hruhé hanlivé
kovi trest odnětí svobo výroky o Sovětském sva
dy na 3 měsíce s podmí zu a jeho čelném před
něným odkladem na 1 staviteli . . . ”
rok, Langrovi pak na 3
Jiný příklad, jak sa
měsíce podmíněně na 2 ma vládní propaganda
roky. . .’’
vyvrací jinou vládní pro
"Samosoudce z měst pagandu, dává Práce z
ského soudu v Bmě ulo 19. 9. tr.
žil 16. 9. trest odnětí
Z 1.300 osob, zatče
svobody na dva měsíce ných o výročí invaze v
nepodmíněně 27letému Práze, bylo 122 učňů a
dělníkovi J. B. za trest 120 studentů. V témže
ný čin výtržnictví. Ob článku smrskává náčel
viněný při mistrovství ník správy vyšetřování
světa v srpnu na velo VB pplk. dr. J. Šturma
dromu v Písařkách han dřívější propagandu o
livě vykřikoval na so vlivu zahraničních rozvětské cyklisty. . . ”
vědek na vyvolání proti
"N a tři měsíce do vě sovětských nepokojů, na
zení s podmíněným od "vliv zahraničního roz
kladem trsstui na 1 r o t hlasu a tiskovin’’.
odsou .ií 15. září senát
okresního ;oudu v Ostra KANDIDÁTEM liberální
vě 20lctou Annu Zavře- strany v elektorátě Lalovou, dělnici Morav lor, Víc., v australských
parlamentních
ských tiskařských závo- federálních
volbách je 391etý bývalý
J dú. L ctos v dubnu na čs. uprchlík Václav Ubl.

“HEALESVILLE IIEIGHTS ESTATE”

LESNÍ PARCELY

£ 348

Ptejte se na parcelu 43, 69 a 70
100 PARCEL V CENĚ POD $ 900 — DEPOSIT $ 50
Přesně i m íle z Mfetin S t, H ealesville. Přívod elektřiny hrazen.
Jsou to nádherné pozemky pro výletní domky, jejichž cena bude stoupat.
V Laundry zahněte vlevo, jeď te přes karavanové parkoviště, dále po
m ostě přes potok Graceburn, zahněte vlevo, opět po mostě přes říčku
W atts a pokračujte ke Com elius Crescent.
V olejte m ajiteli: 663-3706 nebo nechte zprávu na č. 63-4391.

Kandidátem za dělnickou
stranu v .tém že elektoráté je známý krajně levi
cový poslanec dr. Caims.

(Pokračování se strany 1.)
Jistěže ne. Střízlivě vzato, je patrně procento opravdu politických uprchlíků m ezi “posrpnovými”
zhruba totéž, jaké bylo m ezi “poúnorovými”. V kaž
dé skupině, která se rozhodne opustit svoji zemi a
začít znova jinde, je jisté procento idealistů, jisté
procento hospodářských, osobních a kriminálních
elementů. V každém případě je však nutno najit
vů li k rozhodnutí odejít. Zpytujme vlastní svědomí
než vrhnem e onen biblický kámen.
Náš problém — nás tak zvaně starých — není ani
tak generační jako politický. M ěli bychom co nejrychleji předat fakta o československém životě, jak
je m y známe — a jak je oni neznají — aby byla za
chována kontinuita československého exilu. Skuteč
nosti, které jim byly utajeny, skutečnosti, které jsou
známy v e svobodném světě a o nichž se nemohli
dozvědět Bude na těch “-nových”, aby si s nimi po
radili co nejlíp.
Takt, m yslím , je hlavní příkaz. My “staří” jsme
velm i zhřešili v naší episodě v Austrálii. Přišli jsme,
a skoro každý z nás se stal misionářem. Dr. Goebbels
kdysi řekl, že lež mnohokrát opakovaná, se nakonec
stane pravdou. Dr. Goebbels m yslil zvráceně, ale
totéž platí pro hlásáni pravdy. Je ji nutno opakovat
stokrát než opravdu pronikne. “Mladí” by se m ěli
pouč# z našeho om ylu. M luvili jsme příliš přesvěd
čeně a příliš hlasitě. Jejich pravdy jsou o dvacet
let m ladší než naše pravdy. Takt je venkoncem slo
vo pro snášenlivost Hlavní věc bude, sejdou-li se
“předváleční”, “poúnoroví” a “posrpnoví” na širo
ké základně, která by um ožnila další akci ve pro
spěch země, kterou jsm e m usili opustit.
Změna stráží je přirozená a nevyhnutelná — a
vítaná. Tím vítanější je čerstvý pohled na podmín
ky života v Československu, na m yšleni mladých
Čechoslováků, na celý sovětský problém.
jun

PŘISPĚJTE

NA

LORD
MAY0R’S
APPEÁL
A POM OZTE M NOHA Z VAŠICH
NEMOCNIC A DOBROČINNÝCH
ZA ŘÍZENÍ
SVŮJ DAR LASKAVĚ ZAŠLETE NA
LORD MAYOR’S FUND,
TOW N HALL,
MELBOURNE, 3000
(Dary v částce $ 2.00 a výše jsou daňově
odčitatelné)

LORD MAYOR’S APPEAL 1969
Sbírka na “Fond starosty m ěsta M elboume” se
organizuje jednou za rok a to už od r. 1873. Její vý
nos pomáhá vyrovnat rozpočet melbournských ne
mocníc a charitativních zařízení. — Všechny dary
jsou použity velm i obezřetelně a fond pracuje co
nej ekonomičtěji. M inulý rok činily výlohy fondu
7.2% všech došlých darů. — Na všechny dary jsou
zasílány stvrzenky a ty, které jsou ve výši aspoň
I $ 2.00-, jsou v daňovém přiznání odčitatelné z příjmů.
| — Štiky se vystavují na “Lord M ayoťs Fund”.

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

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

958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189

13. 10. 1969
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Profesor Oťa Sik o

Československém hospodářství

— Loni vzbudil v Če které byly v poslední do Vláda také - odložila při
skoslovensku hodně roz bě rozpuštěny, protože se pravované cenové úpra
Dne 23. září promluvil v Bielu ve Švýcarsku loňský vedoucí českosloven
ruchu dopis některých nechtěly bezpodmínečně vy jízdného na železnici
zaměstnanců Pragovky v podrobit novému vedení,, aitd. a provedla opatření ský ekonom profesor Ota Šik o hospodářském (vývoji v Československu od
Praze 9 a členů jejich ro byl isdělen důvod nej otev na mzdovém úseku.
roku 1946, do dnešňích dnů. Jeho vývody a závěry jsou jistě pozoruhodné*
din - celkem 99 osob -, řeněji krajskému výboru — PÚV KSS “uvolnil na
Podle Šikova názoru byly snahy o vybudování nového poválečného ho
který uveřejnila 30. čer Svazu českých novinářů vlastní žádost” z funkce
spodářství
u nás vedeny spíše naivitou než realismem. N a sovětský nátlak
v
Ostravě.
Stalo
se
tak
vence 1968 moskevská
šéfredaktora Pravdy inž.
Pravda. Proti signatářům “v rámci formování jed L. Podstupku a na jeho (a po odmítnutí Marshallova plánu) se začalo československé hospodářství
se tehdy zvedla po celé notné tiskové fronty na -místo jmenoval Bohuše rychle orientovat na východ a to bez ohledu na skutečné potřeby a mož
zemi vlna odporu. Nyní marxisticko - leninských Trávnička.
nosti země, V letech 1951 - 1953 už bylo celé čs. hospodářství plně pod
Předsedou
byl dopis ovšem plně principech”.
— Novým šésfredaktorem
“rehabilitován”. RP z 25. přípravné komise nového Jihočeské pravdy se stal kontrolou státu a strany, která zahájila neslavnou cestu centrálního plá
9. píše: “Šetření potvrdi krajského výboru se stal A. Bezdíček a středoče nování.
lo, že podepsaní dopisu redaktor' RP v Ostravě ské Svobody O. JendrůlTehdy- se již začaly aniž by byly prováděny těžkého průmyslu na úvyjádřili své přátelské Drahomír Blažej.
ka.
objevovat první přípa strukturální změny. Po kor našich tradičních ovztahy k Sovětskému sva — Na brněnském vele
zu a jeho armádě a o- trhu byla podepsána do — Byla zahájena stavba dy chybného plánování dobné změny však zase borů, jako byly výroba
bavu o stranu a vývoj v hoda s japonskou firmou magistrální radioreléové a neplnění plánu. Při ře mělý některé neblahé skla, obuvi atd. Zatím
naší republice . . . Spolu Toyota Motors Sales, trasy Praha - Klet’ - Ra šení těchto problémů se následky, hlavně zvýše co jsme potřebovali v
odpovědnost za rozpoutá podle níž vyvezou Japon kousko.
ní kampaně mají i sou ci do ČSSR během 3 let — Novým velitelem Vo postupovalo bez, objek ní spotřeby materiálu. roce 1953 k zvýšení pro
druzi Císař a Smrkovský, 3.000 automobilů.
jenské akademie A. Zá tivních kritérií. Odbor Do průmyslové výroby duktivity o 1 Kčs inve
kteří vystoupili na schů
potockého byl jmenován nější kritika plánování se začali zařazovat ne stice 1.50 Kčs, činil ten
zích podniku . . . ” RP pí — Z ročního plánu 7.182 generálmajor doc. ing. J. nebyla připuštěna.
kvalifikovaní zaměstnan- to počet ,v roce 1963 na
še dále, že Ústřední kont bytů v Praze bylo do 11. Mašek a zástupcem veli
■
ci, hlavně zemědělci a 1 Kčs produktivity již 18
K
dosažení
toho,
aby
rolní a revizní komise 9. dokončeno jen 279 by- tele pro politické věci
Kčs investic.
ženy
z domácnosti.
KSČ kritizuje tehdejší tý .a to ještě především plk. dr. A. Brabec.
byly plány plněny, se
“nesprávné stanovisko” ve svépomocné družstev — Rada Sdružení organi nehledaly nejvhodnější
Brzy se vyskytl další
Takový způsob pláno
předsednictva městského ní výstavbě - 191 a 34 zací dětí a mládeže se
nepříznivý faktor: od vání ovšem nutně přivo
cesty,
ale
vyžadovaly
se
a oblastního výboru KSČ bytů v rodinných dom rozhodla dále nevydávat
v Praze 9, která společ cích. Dodavatelské staveb časopis MY 69, protože větší investice, subvence, byt. Produkce byla dik dil pokles investic do
zdravotnictví,
ně odsoudila dopis, kri ní organizace byly schop jeho potřebná linie neby zvyšování počtu pracov tována strojovým par školství,
tizuje celozávodní výbor ny odevzdat pouze 54 by la pro budoucnost zaruče ních sil, s-nižení plánu kem, který byl k dispo bytové výstavby apod.
KSČ, závodní výbor ROH tů. Hlavním důvodem je na. V redakci týdeníku atd. Začaly se stavět ne zici. Vyrábělo se proto Jeho důsledkem byla i
a vedení podniku Praga, nedostatek
stavebního' Mladý svět byly součas
protože “podlehly antiso- materiálu, hlavně cihel ně provedeny kádrové promyšleně nové továr ; s ohledem na provozní likvidace III. pětiletého
ny. T ento extenzivní možnosti, ale bez zřete plánu a nutnost brzdit
větské atmosféře”. Napro (na jednoho zedníka při změny.
ti tomu vyslovuje “uzná padá na směnu 15 cihel;
rozvoj byl pro centrum le na skutečnou poptáv zvyšování platů bez o—
Česká
rada
Pionýra
ní za statečný postoj” ko a cementu.
“vzala na vědomí žádost řešením zdánlivě nej jed ku, čímž ovšem vznikal hledu na zvyšování cen.
munistům,, kteří dopis pona jedné straně nedosta- N a příklad v roce 1955
s.
O. Kryštofka o “uvol nodušším.
—
Do
Súdánu
odletělo
9
depsali.
letců,.9 mechaniků, lékař nění z funkce předsedy a
tek některých
druhů se zvýšily platy průměr
Strojový
park
a
někdy
— Byro ÚV KSČ navrhlo, a kuchař. Letci budou člena vedení”.
zboží
a
na
druhé
pře ně o 6% a po roce 1960
aby místo zakázaného ča provádět postřik bavlní- — PÚV KSČ “vyhovělo, i celé provozy začaly v
bytek
neprodejných
vý o 2%.
sopisu Student začal vy kovýeh plantáží chemic žádosti” šéfredaktora “Ži té době už stárnout. By
cházet nový studentský kými přípravky. Mají zů vota strany” . Miroslava lo těžké udržet produk robků.
Chyby centrálního plá
časopis Předvoj.
stat v zemi 7 měsíců.
Kárného o uvolnění z té tivitu v takových provo
■Celkové stoupání pro nování osvětlí i tento
— V nakladatelství Prav — ÚV Svazu mladých to funkce. Jeho nástup zech na dosavadní výši duktivity se zajišťovalo
příklad:
da v Moskvě vyšla v ruš rozhodl, aby se tato orga cem jmenoval Josefa Va
neuváženou
preferenci
j.a
tím
méně
ji
zvyšovat,
(Pokračování
na str. 8)
lentu.
FEI/HD
tině kniha. “Husákovo nizace přejmenovala na
svědectví © Slovenském Leninský svaz mladých.
národním povstání”.
Podobné “rozhodnutí” u— Výbor Svazu sloven činil slovenský Zvaž mla
ských novinářů konal dých.
slavnostní zasedání ke — Výbor Svazu českých
Dni tisku, n a němž novinářů “vycházeje z
ZSS rokoval na svojej mimoriadnej schódzke
Vývoj yo Zváze slovenských spisovatelův
schválil dopis ÚV KSČS rozboru politické situace,
5. augusta, vyhlásil Mihálik, že podl’a jeho
a ÚV KSS, v němž se. jak jej provedly orgány
(ZSS) v poslednom čase bol v znamení .pokrapraví, že “slovenští novi KSČ, jakož i s přihléd
čujúcej "konsolidácie’’ a zostřeného tlaku re mienky "koncepcia čisto literárneho týždenníka
náři ubezpečují, že plně nutím ke stavu, v němž
zlyhala v praxi. Nemožno oddeliť literárně
žimu. Pri výročí iňvázie vojskami piatich štástojí za politikou součas se nachází v současné dóproblémy od politických a skutočný problém
tov Varšavskej zmlu|vy poslal Sekretariát ZSS
ného vedení KSČS a bě SČN a jeho orgány”,
KSS”. Ministr Válek pře zrušil pražskou městskou
Předsednictvu ÚV Komunistickej strany Če je právě v politickéj orientácii takéhoto časopi
dal novinářské ceny zá novinářskou organizaci,
skoslovenska "stanovisko k ■súčasnej siťuácii”, su . . . V tomto bode třeba začat’ — a Vytvořit’
stupci šéfredaktora Práce která byla daleko nej po
noviny, ktoré ani v oblasti literatury neposkytnu
v ktorom odsúdil "extrémistické sily v nasej
Jánu Kováčiikovi a vedou četnější a nej důležitější
spoločnosti’’, čo "sa nevzdájvajú úsilia o vyvo priestor pre koketovanie s politickou opozícímu katedry žurnalisti a pověřil přímým řízením
ky FF UK prof. Daliboru jednotlivých novinářských
láváme nepokojov a provokácií”. Vyslovil svo- ciou.”
M. Krnovi.
O spolupráci so Zvázom českých spisovate
Organizací v Praze úju "rozhodnost’’’ podporovat’ politická líniu
lů v Mihálik povedal, že nedávný slovenský
stranického a statného vedenia.
— Plenární zasedání OV střední orgány Svazu.
KSČ v Praze 5 “uzavře Jaké to jsou orgány,
Předseda ZSS Vojtech Mihálik |v rozhovore zjazd "nám uložil vytvořit’ spóločný koordilo disciplinární řízení s zpráva neříká. Přiznává
s redaktorom Pravdy ("Životné záujmy lite načný orgán; velmi nám na tom záleží. Preto
Luďkem Paehmanem. Vy však, že výbor “vzal na
vědomí
demisi
členů
ratury” — Pravda, 3. septembra) podal nédáv-; sa nedávno v Prahe střetli predsta}vitelia oboch
loučilo ho z řad členů
výboru j
KSČ “pro zásadní nesou předsednictva .
no obraz o celkovom stave slovenskej literatu Zvazov a dohodli sa na postupe, ktorým mož
no dospieť k urýchlenému konštitupvaniu tohhlas s politikou K Sč a SČN”. Sjezd SČN má být
ry. Citujeme niektoré z jeho údajov:
: činnost, která’ se neslu svolán v první polovině
.
to orgánu. Česká literatura jé nám najbíižšia.
čuje s členstvím v KSČ”. příštího roku.
"Prirodzene, nikto z nás si nemóže robit’ ilú- Bez jej trvalého pósobenia si ani nemožno před
zie, že je už (všetko v najlepšom poriadku. Pře stavit’ rozvoj modernej slovenskej vzdělanosti
— Sovětská cestovní kan — RP z 9. 9. píše: “Kdy
celář Inturist se dohodla by dosavadní vývoj po
šli sme búrlivé obdobie, v ktorom nie 1’ahké a kultury.’’
s čs. kanceláří Rekrea o kračoval po dobu jedné
sa orientovat’. V l’ud’och je mnoho zatrpklosti
Předseda ZSS tiež referoval o dohodě medzi
ženské generace, měla by
spolupráci v roce 1970.
a nedověry a šikovní manipulátoři vedia na tom ZSS a Zvázom sovietskych spisovatelův a vzáČSR za 25 - 30 let o 14%
— Čs. automobilové závo lidí méně - nehledě na
to poli účinné pósobiť. . . Preto potřebujeme jomnej spolupráci na r. 1969, podpísanej 30.
dy Liaz v Jablonci n. N. velmi špatnou věkovou,
čas a trpezlivosť, právě tak ako schopnost’ od júla 1969 )v Moskvě "na princípoch úplnej rov
a PZO Motokov uzavřely strukturu obyvatelstva.”
lišit’ nepriatePský záměr od čestného, hoci po nosti našich vzťahov’’. Dohoda o. i. předvídá
dohodu se zástupci bul Má se prosazovat pláno
harského automobilového vané rodičovství a sníže
mýleného postoja . . . Pokiál’ ide o tlvorbu, vý "široká výměnu materiálov” medzi redakcíami
průmyslu Avtopromen o ní počtu potratů.
sledky sa dnes neukazujú příliš sl’ubné. A počasopisov Znamja-Slovenskej pohPady, Vsesvitzavedení výroby náklad
kial
ide
o
zváz,
viaceré
úseky
jeho
činnosti
sú
Revue zahraničnej literatury, a prehPbenie kon—
Podle
RP
přijala
vlá
ních automobilů Škoda v
da opatření, jejichž cílem
v dezolátnom stave . . . Dnes u nás vychádzajú taktov medzi Zvázom spisovatelův Ukrajiny a
Bulharsku.
je zabránit dalšímu zne
knihy slovenských spisovatelův |v takých náklaukrajinskou sekciou ZSS. Vojtech Mihálik tiež
— XI. mezinárodního ve hodnocování
měny. “Jde
letrhu v Brně se zúčast zejména © omezení
doch, ako za Rakúsko-Uhorska ..
oznámil, že po tejto dohodě má následovat’ rovolné
nilo 1.659 vystavovatelů .tvorby cen a o zpřísnění
Čo sa týká vydávania nového časopisu spiso kovanie ZSS o vzájomnej splupráci so spisoz 29 zemí.
1centrální kontroly a kázFEI
vatelův od 1. januára 1970, o ktorom výbor vatePmi poPskými a bulharskými.
— Mezi organizacemi, ■ně na cenovém úseku.”

Vývoj vo ZSS
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Dne 18. září zemřel v New Yorku význačný čs.
právník, administrátor a novinář dr. Pavei Korbel,
naposled redaktor výborného newyorského Česko
slovenského zpravodaje, který po jeho úmrtí přestál
vycházet. Ve svém posledním čísle (29. září) přináší
zhodnocení zesnulého, které přetiskujeme:
Dr. Pavel Korbel (31. 7. 1899 — 18. 9. 1969) dal
veškeré, své bohaté vědomosti do národních služeb
za lepší budoucnost čs. lidu. K tomuto osudovému
předurčení byl velm i dobře připraven jak hlubokým
vzděláním obecným a- právním, tak i dokonalou
znalostí několika světových jazyků. Po vypuknutí
druhé světové války se i se svou rodinou octl v Lon
dýně, kde byla vytvořena prozatímní československá
vláda v exilu. V čele této vlády byl president dt:
Eduard Beneš, který ustanovil dra Korbela gene
rálním sekretářem Státní rady. Hlavním posláním
Státní rady bylo nahradit svobodný parlament ve
státním exilovém uspořádání a starat se o zákono
dárnou činnost.
S blížícím Se koncem druhé světové •války byla
činnost Státní rady zastavena' a přenesena na před
sednictvo v lá d y ,:kde byl vytvořen právní a legislativní odbor. V čelo tohoto odboru byl postaven dr.
Ijorbel, který v této funkci se vrátil do Prahy. Jako
právní potradce předsednictva vlády obhajoval práv
n í řád proti rostoucímu náporu komunistické revo
luce. Po komunistickém puči se i se svou rodinou
opět dostal do exilu a v roku 1950 přišel do Spoje
ných států, kde dal své schopnosti k dispozici orga
nizaci,' která je dnes známa pod jménem Svobodná
Evropa.
Svých bohatých publikačních a odborných zkuše
ností použil při založení m ěsíčníku, který dnes vy
chází pod jménem East Europe; od prvopočátku byl
jeho národním redaktorem a odborným poradcem až
do svého odchodu na “odpočinek” 1. srpna 1967. V
jeho pracovním tempu se však nic nezměnilo a ja
ko obvykle opět byl každý den před šestou hodinou
ráno za svým pracovním stolem . B yl autorem celé
řády studií a článků o československém politickém,
kulturním a hospodářském životě. Vyzbrojen těm i
to zkušenostmi, ujal se vedení Čs. zpravodaje a vzdal
se zasloužilého odpočinku. K takové obětavosti bylo
třeba velkého zápalů a lásky, která hory přenáší a
oceány překračuje, ale on v e věcech národních ne
znal ,m ezí'obětavosti.
Udržovat národní vědomí je údělem exulantů od
doby Komenského a v tom spočívá vznešenost jejich
poslání. Dr. Korbel se zasloužil o splnění tohoto úkolu. ...
...........

Plánujete eeitu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzní ha návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERYIEC
27-29 Elizabeth St., Melbourne, 3000
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady *
j zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
i letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.

Zasíláme dárkové balíčky do celého kvétá

,

PřvotřMbí ,
-.(na paplony)

I CELÉ PAPLONY

~ ‘ :..

■
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vě velkém výběru a v e všech rozměrech
dodá za zvlášť výhodné ceny

GUSTAV

GRELLO

F. 6, 8 Marriott Street
ST.K ILD A , Vic., 3182

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

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vlc.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-S281)

Neistota v obchode
s východnou Europou
Podl’a úradnej správy ministerstva obchodu vo Washingtone vývoj ame
rických obchodných /vzťahov s východnou Europou stále viazne. Poukažujú na to výsledky výměny tovaru za prvý štvrťrok a počet vývozných licencií, vydaných v druhom štvrťroku.
Výměna tovaru s východnou Europou pokleslá v porovnáni s posledným
štvrťrokom lánského roku ó viac ako jednu třetinu, počet vývozných licencií sa značné znížiL
V prvom štvrťroku americkom exporte do přesadit v kongrese. Tevyviezla Amerika do východnej Europy je raz zaváhala vláda.
Zákon v rukách vládkrajin východnej Euro- nielen nepatrný, leč aj
py tovaru v uhxnnej zasotáva takmer za všet- nych úradnikov je dnes
hodnotě za necelých kými ostatnými výcho- nástroj om, ktorým mož
no citelne zasiahnúť do
štyridsať miliónov dolá doeuropskými štátmi.
Ale na správě americ obchodnej praxe. Druhy
rov,' zatial’ čo v poslednom švtrťroku lánského kého ministerstva obcho štvrťrok priniesol o tom
roku to bolo výše šesť- du je hádám najzauji- názorný doklad, litera
desiať miliónov dolárov. mavejšie to, ako sa vy- zakona zasiahla proti
Vývozných licencií bolo isveďuje toto neustále vživajucej sa liberaliobchodných záčnej praxi pri povo
vydaných v prvom štvrť viaznutie
roku v hodnotě tridsať stykov. Nespomína sa už lovaní vývozných licenšest miliónov dolárov, v tradičné konštatovanie, cií. A najviac na to do
druhom štvrťroku na že východná Europa ne platil Sovietský zváz.
Obchodné kruhy z
tridsať tri miliónov do má tovar, ktorý by bol
vhodný pre americký 'východnej Europy, ktolárov.
trh.
ré rátali s uvolnujúcou
Pokial’ idé o dovoz
Je zjavné, že v tomto sa liberalizáciou, dostali
továru z východnej Eur sektore americkej ob- výstrahu. Vo skutočnoropy do Spojených šta- chodnej politiky panuje sti totiž v druhom štvrť
tov, nastal aj tu pokles značná neistota. Hlasy roku bolo pre vývoz do
proti lánskému roku, i po liberalizácii obchodu východnej Europy poda
keď nie tak výrazný. V s východnou Europou ných žiadostí o vyvozné
prVom štvrťroku dovie- sů sice silné na mini- licenci® v uhrnnej hod
zalá totiž Amerika z vý- sterstve
zahraničných notě výše sto miliónov
chodtiej Europy tovaru věcí, v kongrese i vo dolárov.
zá štyridsať tri miliónov vládě samotnéj, ale na- 1 Vyvozcovie do Sodolárov; čo je len o dva priek tomu starý zákon, vietského zvázu požiamilióny menej ako v ktorý zakazoval vývoz dali o export aj rózného
poslednom
štvrťroku strategicky
dóležitého moderného . zariadenia
vlahi.
tovaru alebo tovaru, pre zlievarne a pre oleJě, pri tóm zaujimavé ktorý by napomáhal e- jarský priemysel. Šlo o
poznamenat’, že na ame- konomickemu rozvoji ko tovar v hodnotě výše
rickom exporte do vý munistického hospodář* šestdesiať pat’ miliónov
Ministerstvo
chodnej Europy podiela atva, a proti ktorému su dolárov.
sa Sovietsfcý zváz tak- už dnes vážné věcné i obchodu však povolenie
meř celou polovičkou; formálně výhrady, bol zamietlo.
po ňotii následuje Pol dva rázy predlžený na
Rovnako zamietlo iisko, Východně Němec šestdesiať dní, pretože cenciu pre vývoz elektro
ko a Rumunsko. Tó zá usilie na líberalizáciu nických kompútrov do
roveň napovedá, že po- nebolo dost’ zharmoni- východnej Europy. Svo
diel Československa na zované a nevedelo sa je rozhodnutie odovod/

PŘEVLEKY ŇA PROŠÍVANÉ PŘIKRÝVKY
•• -
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Správa amerického ministerstva obchodu

Dr. Pavel Korbel zem řel
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nilo ohl’admí na americ
ký národný záujem.
Ukázalo sa, že dó to
ho času, kým plátí za*
kon z roku 1949, má Amerika možnost’ regulo
vat’ svoje obchodné
vzťahy s východnou
Europou tak, ako to vy
hovuje jej národným
záujmom. S tým musí
východná Europa rátat’,
nespoliehat na rožne
tendencie, ktore sa doteraz nevedeli přesadit’ v
kongrese.
Pri tom třeba mať sta
le na mysli, že vo veřej
nosti zakořeněný názor
o .tom, že východnu
Europu nemožno brat’
ako politický monolit,
umožňuje, aby sa vo
vzťaboch Ameriky k východoeuropským kraji
nám robili želetelné rozdiely podl’a Specifických
podmienok ich vnutropolitického vývoja.
A
tak
například,
okrem Rumunska, velmi
nádejne sa začínajú roz
vij ať vzťahy k Maďar
sku. Podl’a zmluvý, podpisanej 15. augusta to
hoto roku, upravujú nie
len diplomatické pomě
ry, ale Maďarsko zriaduje v New Yorku aj
úřad stálej hospódárskej misie, ktorej úlohou
je: rozšíriť přístup ma
ďarského tovaru na amerioký trh atd., v na
ději, že Maďarsko bude
jednou z prvých krajin,
ktoré dostanú doložku
o maximálnych obchod
ných výhodách.
Dušan Lehotský, N. Y.

v

PRAVÉ CESKE ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ
KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ud.
KOPECKÝ SMAILGOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso a uzeniny. Též domácí jaternice, jelítka, sekaná a drůbež
Naše specialita: smetanové klobásy.
Velký výběr.
Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po Victo ria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka či 38
Telefon: 86-7178
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FERDINAND PEROUTKA
V e veřejném životě asi nikdo nemůže dělat nic hanebného, jestliže si k tomu ne(vynalezne zvlášttiž řeč, do které zabalí své Činy. Když organisova ná menšina se zmocní vlády nad většinou, vždy
přináší s sébou svůj žargon. Žargon vládnoucí skupiny ozýval se za panem Gustavem Husákem,
kdyiž se za ním na deset let zavírala vrata věze ní. Ale nyní vláda, jíž pan Husák předsedá, obnovila už devět desetin téhož žargonu. Pan Husák byl odsouzen pro buržoasní nacionalismus. Už
zase jsou lidé abviňojváni z máloměšťáckého ne bo buržoasního nacionalismu,
Adolf Eichmann organisoval za války masové zabíjení židů. Když později stál před israelským
Soudem, řekl: "Má řeč je vždycky úřední.’’ Vskut ku byla. Nikdy nehlásil do Berlína, že další dva
tisíce židů byly zplynovány v Osjviečimi. Hlásil, že vlak číslo 46 B lomeno dvěma byl vypraven a
dojel. Zdá se, iže násilný režim funguje nejper fektněji, jesdiže brutální povahy, které zaměstná vá, mají dojem, že úřadují, když lámou člověku prsty. A v podivném a ojedinělém záchvatu poe ■
tičnosti -Eichmann nazval své úřednické výrazy "okřídlenými slovy”. Snad to byly jv určitém smy
slu. 'Pomáhaly mu přeletět přes skutečnost. Neby la agónie židů v plynové komoře, byl jen vlak
46 B lomeno dvěma.
‘B ratrství kdysi bylo
Nebylo by ovšem rea věmější vládní skupině - b ásn ík n e b o zastrašen ý
sp iso v atel n a b íd l sv é sty  teplé slovo, t.eď se mu.
listické podezírat sou netál entovaným.
časný režim v Českoslo
Jestliže v zemi vládne listické sc h o p n o sti rež i stalo, .že bylo zařazeno!
vensku z hlubších eich- jedna strana a takto ob m u - h y m n u n a S ta lin a do nejstudenějšího úmanovských choutek ne sadí tiskové orgány a zá n eb o b arv itý o b raz o b  řediního slovníku, mezi
bo z toho, že by chtěl roveň jiné časopisy za žalo v an ý ch n a fa le šn ý c h nejnepřijemnější povin
■opakovat '-všechny síalin- káže, rovná se to národ p ro ce sec h , ja k b le d n o u , nosti občanů této země.
;slké činy. Ale stalinský ní katastrofě. Již po tý ja k se p o tí, ja k se ru k a Když Rudé právo, když
pan Indra a pan Bil’ak'
^žargon se vrátil skoro dny Rudé právo mluví třese.
P ře s sv o u ú ře d n ic k o u vyslovují toto slovo, zní
nedotčen a co dobrého k lidem jen úředně, jen
.z toho ;může vzejít? Dří přenáší vládní příkazy- a tv á ř, p ř e s to ,.ž e n o v in á  to, jako kdyby citovali
paragraf
ve nebo později se s lid- zákazy. Nesmíte to a ř i se v y ja d řu jí ja k o p o  nejpřísnější
mi jedná tak, jak se k ono, snad smíte to a ono. lic e jn í k o m isaři, režim trestníbo zákona. Bratr
nim mluví. -Styl režimu, Ten nebo onen cit je za p r o ti v ší p ra v d ě p o d o b  ství dnes znamená prá
který v Československu kázán, jiný cit je přiká n o sti se d o m n ív á , že. m á vo jednobo státu nad
drubým a souhlas kola-,
'o k ř íd le n á slo v a” .
vládne od dubna, má zán a žádné odmluvy.
S lo v o ''b ra trs tv í ’ je borantů s tím. Všechna
eichmanovskou směs: je
Novinárství patří k li v y slovováno častěji n ež okřídlená slova národa
i úřednický i se domní
teratuře
národa. Snad k d y jin d y . M ezi Č esko jsou v podzemí.
vá, .že má "okřídlená
slova’’.
Bylo možno očekávat
;se zvědavostí, co ;:bude,
až z novin budou vypu
zeni talentovaní noviná
ři a dveře otevřeny nej-

ještě nikdy, .ani v letech
.padesátých, přikazovaeí
a zakazovací řeč nena
hradila tak úplně ostat
ní druhy řeči. V pade
sátých letech ještě tu a
tam některý zbloudilý

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton Sí.
Hampton, Víc.
Telefon 98-5756.

M . C HRPA
Optical Service

LÉKAŘI
ÚRAZY
DĚTI.. .

NEPŘIPUSŤTE
ABY TO ROZBILO
VŠECHNY VAŠE
FINANČNÍ -PLÁNY

slo v en sk em a so v ě ty je
J e přímo neuvěříte!te c b ra trstv í. J e to b r a tr 
s tv í ro z šíře n é v té to g e o  né, ale přece se musí
g ra fic k é p o lo ze, v p ř í zdát, že režim pokládá i
Můžete mít nej vyšší zajištění!
"demokratický
m ém so u se d stv í so v ě tů . slova
Přihlaste se k HCF. Pomůže vám to
renrraikmiiv’' za okříd
uhradit účty nemocnice nebo od lékaře. 1
S o v ě ty js o u b r a tr y n e 
informujte se v nejbližši lékárně nebo
je n Č e c h ů m a S lo v ák ů m , lená. neboť znovu je
navštivte pí. Constantinides v ústřední
n ý b rž ta k é P o lá k ů m . J e horlivě nabízí.
; z n á m o , ja k so v ě tsk o -p o lVšechno bude dobré,
sk é b ra trs tv í vy n i!rÍ n _ jR©— až zase bude demokra■ku 1956 so v ětsk ý m a r •dcký centralismus. To je
šál Ž iik o v p ř ije l d o V a r  jako vytáhnout nej star
šav y a ř e k l P o lá k ů m , že šího.
nej utahanějšího
ž i l SsrínstoH St. Meiboaroe. 3000- P ii: 663 2476
s a d o u " p o b in j a s o m o u  koně ze stáje. Demofcrati^ cn s • V * f Jwwiwc
wtí;o3i e-c Nosíte! Seneíiis
chy"'. je stliže s e w M w ji -ocičý rm n aig am s trval
od
T e h d y v Československu dvacet
v y tv o řen é b r a tr stv í trv á let a ú, kdogioduiíiB ží
d o ú-neširá p o d G om ztí- lu ho pokládají za nejfcovou péčí- T é h o ž s o im
Al eš Nebeský
vzniklo ta k é s o v é tsk o - protrvněišíhc nepmele.
Již před. třa-gt-rra jsem četl v HD výzvu k sestavení
m aď arsfcé b ra trs tv í, k d y ž _2ánahým přejde mraz
p ř e d tím t ř i c e t tisk : 'M a po těle. když zase sivá: g r r a a B i pro ■‘posrpnovou” emigraci Tehdy se vět
ší «M « nerdostaviL Nyní (v ě. 19.) klade p. Ková
ď a r a b y lo p o taso s Ip -v a
desisokratÍEký. říček; otázku “Co bude s námi?'' a vyzývá opět k

HCF

BUDEME TÍM POJÍTKEM ?

ďdnsuri o j n g n a i a o tom, zda potřeba programu
vábě- existuje. Myslím, že by tato výzva neměla
Moskevská Pravda se I ■rapm^TTngrž a pokusím se pár řádky přispět k disku
DŮLEŽITÁ ZPRAVA!
-w rf
2e
zi. Síejaě Jako autor výzvy, jsem i já přesvědčen,
CC23$saIÍ- Se je zde d«zsň lidi, zejména mladých lidí, kteří skuVzhledem k změně vládních předpisů byla znovu snížena. ratsa 'ieseseš^
teěaě cfeíějí něco dělat a doufám, že se k diskuzi
S E B M . .g g f f td h a ig
iliu l

pro- cestující skupinových letů do Evtopv.
Nyní zaplatíte jen 55% normálního platu za zpáteční
-Pří skupinovém letu platíte nyní např. z M dboome nebo- Svdnev
-Frankfurtu. Varšavy, Vídně a zpět ten

S 679.40
Skupinové lety (Charter Flights) jsou vyhrazeny jen pro organizace,
klulby, společnosti atd., které mají společné zájmy a j e n členové téchtc
organizací jsou oprávněni cestovat za toto levné jízdaé.
Další informace mohou dostat organizátoři nebo sekretáři zcele nezávazně u,

O D RA T R A V E L SER V IC E
27 Elizabeth St., Melbourne — Telefon: 62-2908

-kdvz

i e i-^Sár

Odpověď na otázku “Co bude s námi?” je nasna
dě:
to. co sami se sebou uděláme. Je to prob
trrspprat- Po <fcac«s lez lém přesně
vále a možností, a v obou případech by bylo
r^lida a lid. piispl^aty k největší chybou podléhat jakýmkoli iluzím. Pokusme
áem<Ára.tickéa2:ii centra- se poučit z osudu emigrace poúnorové. Pan Ková
Isssnu: viada.
ze r r I říček píše, že udělala dost. Já bych řekl po téměř
rozkoukání, že bylo uděláno víc než se mi
, dávala .absolutní rozka ročním
zdá dokonce možné. Vždyť vše, co bylo a je děláno,
zy. lid tím. že absolutně je dílem více méně individuelním, rozhodně ne dí
poslouchal. A vláda ne lem emigrace jako celku. Totéž známe i z domova.
má co jiného nabídnout, Vždy se najde víc těch, kteří říkají, “že by se mě
než roboto nej zdiskredi lo" a “co by se mělo”, než těch, kteří jsou skutečně
ochotni něco udělat. A to ještě nemluvím o kriti
tovanějšího spasitele - cích.
faleš, o které každý ví,
Naše situce není jednoduchá, i když nepochybně
že je to faleš.
jednodušší než měli ti před dvaceti lety. Začínáme,
(Pokračování na straně 6)
/-Pokračování na str. 6)
r its
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'ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, I
v nutných případech i telegraficky

BUDEME TIM POJÍTKEM ?
(Pokračování se strany 5)
mámé jazykové a existenční potíže. Logika říká, že
úspěšnou práci nemůže dělat jen pár lid i Proto bych
za otázku číslo jedna pokládal, kolik z nás je ochot
no vůbec něco dělat nebo se třebas jen sejít a pora
dit. Ne dlouho schůzovat, toho máme všichni plné
zuby, třeba si jen povídat o našich věcech. Zvlášt
ní organizace “posrpnových” neexistuje a bylo by
plýtváním sil nějakou vytvářet. Proč tedy nevyužít
toho, co vytvořili ti před námi? Pokud vím, oni če
kali, že přijdeme. Byli a jsou ochotni nám pomoci
chtějí společně s námi organizovat český a sloven
ský společenský život, i když si uvědomuji že na
še představy o tom mohou být odlišné. Pokud se
tedy našeho života zde týče, myslím společenského
života, je těžké vytvářet program, nevíme-Ii pro
koho.
Nedomnívám se, že by byl i program další činno
sti zbytečný, ale jaký program? Politický? Ve smy
slu konečných cílů?
Všchni nebo spíše většina z nás odjela v naději
a
svobodná společnost dává větší možnosti
utvářet život člověka podle jeho představ. Nezáleží
skutečně na tom, zda v politickém či hospodářském
smyslu, stejně to nakonec souvisí. Většina z nás by
také bývala raději utvářela svůj život doma, kdyby
k tomu byly tytéž podmínky. To by mohl být ko
nečný cíl. Potíž je v tom, že nepřesvědčíme nebo nedonutíme západní vlády, aby se rozhodly dát se na
pochod k osvobození naší vlasti. V tom smyslu plně
souhlasím s autorem článku “Chvála skepticismu”
v HD z 15. září:
naše jediná možnost, jak ne
přímo dosáhnout ! našeho konečného cíle, je zasa
zovat se o udržení a zlepšování demokratického sy
stému v místě, kde žijeme. To je hlavní politický
program, který můžeme mít. A není to jen program
nás “posrpnových”, ale celé emigrace. Naproti to
mu program, “jak uspořádat poměry v osvobozené
vlasti”, je praktickým i morálním právem těch, kte
ří zůstali My můžeme jen vyjádřit ochotu v té vě
ci pomoci, ne rozhodovat.
Můžeme ovšem dělat něc jiného — a to snad měl
na mysli autor úvahy “Co bude s námi?”: program
ve smyslu kulturním, pomoci si navzájem při udržo
vání na jedné straně kontaktu s kulturou doma a
na druhé straně poznávat kulturu světovou, využít
daných nám možností, aby se česká a slovenská kul
tura nevrátila do dřívější násilné izolace od kultu
ry svobodných zemí, pomoci dle svých možností udržovat její spojení se západním světem. A mluvím-li o kultuře, myslím ji v tom nejširším slova
smyslu. Jde i o rozvoj způsobu života, myšlení a
cítění.
Být pojítkem mezi kulturou domova a svobodné
ho světa je v našich možnostech, a úvahy o tom, jak
těchto možností nejlépe využít, jsou jistě žádoucí.

(Pokračování se str. 5)
A slovo marx-leninismus je každý týden tisíckrát opakováno, jakoby, když bylo vysioveno, mráz padl na všechno a už nebylo ani třeba
ani dovoleno nic zkoumat a dokazovat. Duchovně čilá země dostala vládu starých stereotypů.
Čteme Rudé právo a
projevy protagonistů a
nejstarší a nejchudší poIemické stereotypy se na
nás hrnou. Nikdy Radě
právo neřekne prostě:
demokracie. Vždy jen:
falešná demokracie něho
nevázaná
demokracie
nebo destruktivní demokracie.

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

W ardale Paintiiíg Service
MAJITEL J. MELIH

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

j

uspokojí každého zákazníka

1

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

[
i
!

Žádat svobodu projevu je hysterie. Mluvit o
potřebě pravdivých informaci je demagogie,
Domnívat se, že existují
kolaboranti, je opět hysterie. Mluvit o okupací je opět demagogie,
není oknpace, existují
jen "aspekty situace” .
Nespokojenost s censurou je demagogie, hysterie a destruktivnost
dohromady. Uveřejnit
dokumenty je tendenční.
Připomínat, že v noci 21srpna 1968 předsedníctvo československé ko*
munístkké strany protesto válo proti invasi sice
neodporuje pravdě, ale
zavádí na scestí,
Užívání slůvek
tak

ROENTGENOVANI
PLIC
i JE POVINNÉ PRO VŠECHNY
I OSOBY STARŠÍ 21 LET.
| VY UŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI, K D YŽ JE
ROENTGENOLOGICKÁ JEDNOTKA
|V E VAŠÍ O B LA STI!
Přesvř "v n se, zda mají všichni členové
Ivaší ro.’i:iy včas roentgenovány plíce. Pro
vádí se zc.rrma. Kdokoli může mít tuberku- j
| lózu — n; úžete být jejím nosičem a přená
šet ji na ; '.né. Je zvlášť důležité, aby se
starší či ctí o vé rodiny podrobili tomuto rychi lámu jednoduchému zjištění. T. B. se dá
zpravidla '.čit snadno a rychle. V případě
potřeby děvího léčení se vyplácí živitelům
rodin státní pense. Dozvíte se, kdy bude
roentge x prováděn ve vašem okolí. Nebo
j můžete zaiít kdykoli do Mass X-Rays, 25
[ Flinders Lr.ne, Melbourne-City. Telefon:
63-3191.
[The Victorian Tuberculosis Association
TB509 Lonsdale Street, Melboume, 3000.

zvaný ’ je jediný originelni příspěvek československých kolaborantů
k terminologii polemik,
Není censura, je jen tak
zvaná censura, byl jen
tak zvaný teror, byly jen
tak zvané vraždy v letěch padesátých a roku
1968 byla jen tak zvaná
mvase. Slůvka tak zvany- se zachytila, nadýmají se a zasanuji nove
oblastí.
Pan Švestka . polemisuje proti tomu, že jeden z účastníků schůze
předsednictva z 21. srpna. 1968 veřejně vylíčil
j ejí jednání a usnesení,
pan. Švestka sice p řř
pousu, ze onen muz se
schůze účastnil, ale aby
se mu porostů, nazývá
ho "tak zvaným účastní
kem". Tedy: člověk se
účastnil, ale jen tak zva
ně se účastnil, byl tam,
ale jen tak zvané tam
byl. To jsou zcela nové
časy. Žijící generace ne
pamatují, že by jim kdy
bylo předkládáno tak ubohé čtení.
Tato vláda, jak každý
ví, není výsledek přiro
zeného života země, je
to import. Situace má
dvě stránky. N a jedné
straně se zdá, že násilí
a intrika dobyly úplné
ho vítězství. N a druhé
straně morální porážka
sovětů se prohloubila.
Nikdy ještě sověty ne-

ukázaly tak jasně, že se
neobejdou bez násilí a
nepravd. Není možno,
aby to zůstalo zcela bez
následků,
zv£jený prack sa
usa^ uvy j se> že VÍ£-Z_
sťv- soy-t^ není tak
plné_ Dosadily ,k vlác£ě
skupinu podle své chu
^ ^by přemluvila nár o i T q ■ nemožné_sku_
^
^
„ později fcu.
de musit referovat do
Moskvy, že je to nemož
né.
Je to hluboce nemo
rální režim a i když si
vynutil kompromis nebo
pasivitu, pokud se činu
týká, mlčící lidé se s ním
nikdy nesmíří ve své
mysli. Ti, kteří nepoklá
dají morálku za vodítko
v politice, nebudou se
moci s režimem smířit,
poněvadž je deprimují
cím způsobem méněcen
ný intelektuálně.
Bylo napsáno ve staré
básni:
"když tři drží pospolu,
království je menší o tři”
A co když drží pospo
lu milióny?
NOVÝ ELEKTROLUX
Vám kdykoli a kdekoli v
Melboume předvede zcela
nezávazně zástupce s
dlouholetou praxí
OTTO GEBERT
teL 49-5987

MIMO PROGRAM
Jiřina Zacpalová
Po srpnových událostech v Československu ozná
mili vystěhovalci z porobených zemi, že budou boj
kotovat příští adelaidský Festival umění, zúčastní-li
se ho Soubor Rudé armády. I slušní a myslící Austra
lané se přidali k protestům. Když odpadlo první
vzrušení nad okupací, přišlo znenadání omámení,
že Soubor se “pro zaneprázdnění" nemůže zúčastnit
festivalu.
A tehdy bylo prolito v Adelaidě mnoho krokodý
lích slz. Slzeli především ti, jimž normálně kultur
ní hlad nasytí pivní zahrady a noční lokály. Ti v
nepřítomnosti Souboru viděli politické machinace a
omezení lidských práv. Když však 'později v novi
nářském rozhovoru australský věhlasný baleťák, od
borník na všechnu kulturu, ujistil lidi, že neuvidí-li
Rudoarmějce, budou navždy ochuzeni o požitek nadzemšký, přidali se k hořekujícím chudákům i někte
ří občané vkusní a inteligentní. Po čase petrolejář
ská společnost dostala výtečný nápad. Zakoupila vy
stoupení Souboru a předhodila je divákům jako spe
ciální hodinovku na televizních obrazovkách.
I sloupla jsem si s očí slupky zaujetí, obrnila se
velkodušností a posadila se před televizor. Ale ne
uspěla jsem. A neuspěla jsem ani, když jsem později
rozebírala zážitek se svými australskými přáteli.
“Ta technika, ty výkony!”
“Kterýkoli sovětský soubor jste viděli, každý
z nich předváděl skoro totéž. Zdá se už dost levné
oslňovat stále jen skoky a tanci starých donských
Kozáků.”
“Ty nádherné hlasy!”

HLAS

13. 10. 1969
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P. Gallante a J. Miller: Mon Général (The General). L. Frewin, Londýn

Sladká Francie de Gaullea
V poválečném světě byl Charles de Gaullp spornou postávou mezinárodní jící Francouzi, na druhé
politiky. Před druhou světovou válkou byl hlasatelem masivní tankové vál straně Pétain, Laval a

ky, jak ji praktikoval potom Heinz Guderian. Plukovník de Gaulle byl
taky jediný z francouzských velitelů, který uměl zastavit záplavu němec
kých tanků u Abbejville se svojí narychlo splašenou 4. tankovou divizí. De
Gaulle o tom říká: "Měl jsem velení 4. divize, protože nebyla žádná pátá.”
V osudných dnech francouzského zhroucení v roce 1940 byl de Gaulle
jmenován podsekretářem v ministerstvu války. Byl to jeden z mála Fran
couzů, kteří chtěli pokračovat )v boji proti nacistům, když Ganielin, Weygand a Pétain přijali porážku.
Beneš, de Gaulle a Wínston Churchill pro nás v té době byli symboly,
k nimž eventuelně se přidružila postava Franklina Roosevelta. V oné kri
tické době demokratický Čechoslovák dvojnásobně ocenil jednoznačný po
stoj Charlese de Gaullea. Typická je anekdota, zaznamenaná v prvních fá
zích gaullistického boje: vichystický důstojník v Sýrii, jehož jednotka bo
jovala proti angio-australsko-francouzské expediční výpravě, se snažil ospra
vedlnit svoje stanovisko: "Já jsem samozřejmě pro vás, mon général, ale
pochopte nás, my jsme nic nevěděli o tom, co se děje ve světě.’’ De Gaulle
mu sarkasticky odpověděl: "Tak vám musím říci z nejlepšího pramene, že
Němci jsou v Paříži. To mně úplně stačí.” .
Beneš a de Gaulle mě druhé světové války by volala k řízení státních
li podobný osud. Beneš la Anglie vyčerpaný, věcí. Trvalo to přes
se, bohužel, nikdy ne menší společník v anglo dvacet vlád. V nové epo
še vlády si de Gaulle
přenesl přes mnichov americké firmě.
V maelstromu fran získal mocné nepřátele v
skou zradu. De Gaulle
politického nečekaných kruzích: je
zaujal tvrdší stanovisko. couzského
Winston Churchill jed života, v poválečných le ho generálové se vzbou
nou řekl, že nej těžší z tech se de Gaulle snažil řili a jeho politikové od
křížů, který musil nést udržet silnou ústřední pírali jeho řešeíií alžír
za druhé světové války, administrativu.
Chyba ské krize.
Čelil také . změněné
byl kříž lotrinský, "bo byla, že jeho představa
jové” znamení dé Gaul- Francie se neztotožňo Evropě. V začátcích de
vala s představami fran gaullistického odbojové
leovy Francie.
ho hnutí bylo vše jed
Tato poznámka bylá couzských voličů.
francouzské
De Gaulle se vrátil noduché:
často
vykládána
mylně. Zdá se, že Chur jako soukromý občan do koloniální jednotky mu
chill tím mínil, že muší své vesničky Colombey. sily jenom vybojovat
hájit de Gaulleovo sta
Madam de Gaulle me bitvu v Bit - Hacheimu,
novisko proti Američa zitím prodávala rodinné kde zastavily postup ně
nům, kteří byli v té do  Stříbro,, protože le grand mecko - italských oddílů
bě političtí hotentoti v Charles odmítl jakouko do Egypta. De Gaulle
evropské i globální po li penzi.
rozuměl
vojenským
Sladká Francie Char problémům. Problém byl.
litice. A nebylo to pro
Churchilla snadné, pro lese de Gaullea si dala jasný: na jedné stran®
tože v závěrečných fázích na čas, než ho znovu po de Gaulle a jeho boju“Což je těžké vybrat ze sta miliónů stovku lidí
še slušnými hlasy, kteří nedělají nikdy už nic jmé
ho než cvičí své hlasivky?”
“Třeba ta dojemná píseň o osvobození Ukrajiny.”
“To znám —- my plakali, když nám osvobodili
Prahu.”
Ale, jak říkám, neuspěla jsem. Odsoudili mě, že
jsem slepá a hluchá k pravému umění z bláhového
pocitu jakési křivdy. Uvědomila jsem si, že by se
muselo přihodit něco docela jiného, aby pochopili,
něco jako — třeba . . . Dejme tomu, ž e . ..
Rudoarrnějci na další náš Festival přece jen při
jeli. Rozradostnila se srdce a lidé opojeni festivalo
vým duchem se nabízeli k upřímnému přátelství.
Velký Pan Jan si umínil, že půjde příkladem vstříc
á přijme clený Souboru jako své bratry. Nebo tak
snad né, ale jaké bratrance třeba. Ukáže tím svou
pokrokovost, a teď, když k tomu má takřka požehná
ní své vlády, nedopustí se ničeho nebezpečného.
Peníze má dobře ulity v minerálech a dobytkářství,
tak jaké pak strachy z komunismu.
Na zahajovacím koncertu seděl Pan Jan v přední
řadě a trochu se zalekl těch sveřepých tváří lidí od
kudsi z tunder a plání neznámé země. Ale zastyděl
se za to, zvlášť když si povšimnul, jak jeho mladá
žena nebojácně zkušenýma očima oceňuje ta sval
natá těla v neforemných košilích a špatně střiže
ných kalhotách. A aby dokázal přátelům i sobě, jak
upřímné jsou jeho snahy o spolupráci a přátelství,
rozhodl se Pan Jan pozvat jednoho člena souboru
iiá večírek do svého domu. Soudruh vedoucí mu na
bídl Vasila, statného čtyřicátníka, ostré jako vysoustruhované tváře, s klamně mírnýma, modrýma oči
ma-. Nebyl to sice význačný sólista, pobrukoval jen
tak kdesi v zadních řadách sboru, ale uměl zato tro
chu anglicky.
“Je to exemplář, co?”, šeptal Pan Jan svým ho
stům při prvních sklenkách. “Nic bych za to nedal,

JARO
MILOŠ KRATOCHVÍ L
A nade mnou nebe
jako roztrhané kulisy zchátralého
divadla,
pád sedmi kapek za d|vě nadechnutí,
zbytky slzí v koutcích dívčích očí,
poslední tání.

mnichováci.
Když přišel pddruhé
k moci, situace už byla
komplikovaná. Západní
Německo bylo pevně uPleskání bachratých kapek
místěno v západoevrop
o dláždění,
ském společenství, čín
pád sedmi kapek za dvě nadechnutí,
ská hrozba už zmrzačila
pád sedmi kapek,
vliv Sovětského svazu
které se do mne netrefily
v západní Evropě nato
a dodaly mi odvahu a víru.
lik, že hrozba Komuni
stické strany Francie už
— Začíná pršet,
nebyla hrozbou.
,
směl bych vás doprovodit —
Měl před sebou So- 1
Pak se to stalo.
větský svaz, který měl
víc starostí s Rudou Čí
Rozkjvetly holé větve stromů,
nou než se západní Ev
zezelenalo listí,
ropou. Sovětský , svaz,
co leželo v trávě žluté od podzimu,
jak de Gaulle řekl, ani
dlažba jak xylofon zpívala: jaro,
nikdy nestrávil okupací
pavoučci lezli po šňůrách deště,
východoevropských ze
milión kapek za dvě nadechnutí
mí.
a všechny jarní deště
Československo je oza jedno dívčí: Ano.
tevřený bolák. Stejně
(tak Polsko, Maďarsko.
Východní Německo je
strategický problém, kte
rého sé nikdo nechce
V ÍTE, ŽE
dotknout, nikdo ' z vý
můžete letět luxusním džetem
chodu ani ze západu.
Z
AUSTRÁLIE
DO VÍDNĚ A ZPĚT
De Gaulle popírá, že
'
ZA
ZVLÁŠŤ
SNÍŽENÉ
JÍZ D N É $ 864.70 _
je proti Američanům.
>ve
skupinách
(Affinity
Groups)
aspoň 15 osobu
Je to dost podivné pro
čímž
ušetříte
$
352.00
za
osobu.
hlášení, i když připustí
P
o
d
r
o
b
n
é
i
n
f
o
r
m
ace
me, že Američané de
ochotně
sdělí
Gaullea nijak nehladili.
De Gaulleův protiamerický postoj je zákoře;něn v otázce Evropské
TRAVÉL SERVICE
ho trhu. De Gaulle tvr
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
dí, že Evropský trh má
Melbourne, Vic., 300Ó
'být evropský trh. Proto
Telefon 63-4001, 63-4002
byl rozhodnut držet
(Pokračování na str., 8)
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že je Vasil potomkem některého -bývalého šlechtic leště víc nad krásou ustájených koní. Stříbrný Šíp
je .chlouba Pana Jana, a ten vzbudil nejvíc obdivu.
kého rodu, tam k d e s i...”
Všichni se bavili výborně; Vasil hrál šachy, zú Pan Jan byl zájmem neskonale potěšen — do té
častněně se vyptával ná problémy žerně, pečlivě doby, než si Vasil o nádherného koně řekl. O “zá
ukládal do své cvičené paměti všechno, co prozra stavě na věrné přátelství” přitom mluvil.
zovaly whisko-u nabroušené jazyky. Pak svolil před ' “Ale to je nemožné, V a sile...”
“Všechno si vyjednám . . . založení nového pleme
vést několik kapsá.řskýoh triků. Jinak než to děla
jí třeba američtí komikové za jalových šprýmů. Tak ne . . . ponese tvé jméno . . . ”
Pan Jan vnímal jen něco ze záplavy slov VasiLa,
? ° f^ k u . Bez zbytečných slov jen s úsměvem obna
žujícím dvě ocelové plomby v horní čelisti. Triky tak byl ohromen smělou žádostí. Jeho nejlepší kůů,
byly dokonalé. Tak dokonalé, že ráno služebná po jeho chlouba!
hřešila půl tuctu stříbrných' lžiček' a Pan Jatí už JK.dyž téže noci trenér hystericky sděloval telefo
nikdy víc nespatřil své zááté,. vodotěsné, všem otře nem, že se někdo vloupal do stáje a Pan Jan pak
sům — ale ne kapsářům '— vzdorující hodinky^-Po ..autem jen tak v županu přispěchal, nebyl moc
překvapen, že spatřil v koutu Vešila a proti němu.
dezření ovšem nikdo riaiílas. nevyslovil.
Příští den -dopoledne sé Pátí.-jan-'nečekaně- v rá til: -trenérova ipómocnSsa s napřaženými vidlemi: “Pích
pokřikoval pomoc
domů, když se správní řa d a nesešla v potřebném ; n u tě taky do nohy, tý . . t y ..
.
•
počtu. Tak se stalo, že Zastihl svou mladou ženu. a ník, .
“Ty bídáku, cos to udělal?”, neudržel se Pan Jan.
Vasila v trapné situaci.
i
“Chtěl jsem tě osvobodit od zhoubného pocitu
“Co to vidím?”, žahřímal.
■
Paní proklouzla do vedlejšího pokoj,e a Vasil se vlastnictví, které lidi otročí, snižuje. Jsme přece
-kamarádi. Dobrého koně jsi mi nechtěl dát, zchrom
klidně upravoval.
...........
“Líbí se mi -tvoje žínka a jsme přece, kam arádí,.. lého bys mi snad daroval.”
Cizí, neznámá logika přivedla Pana Jana docela
: J j !-ř t g l
“Ale — ale — naše m ravy ,jsou docela jiné”, kok z míry. Už se skoro zase začal pídit' po nitkách pří
tal Pan Jan. V zájmu přátelství a pokrokovosti se: čin, které dovedou barbara k takovému činu, už
však brzy uklidnil. Musí se přece .snažit porozumět-' chtěl zase zaplašit hněv, ale pohled na trpícího krá
sného koně byl účinnější než jiné pohnuíšy.
cizím zvykům!
“Ty syčáku, ty lumpe!”, chrlil ze sebe P aa ů a .
^“Jakápak láska, jen hormony a . . . ”, zaslechl ješ
“Já, ti dám-, kamarády, vlastnictví, které otroče Žgs
tě Vasila, když odcházel za svou ženou. Konečně
■mi ukradl hodinky, to jsem ti odpustil, žes rrř c z g
má svou pravdu a těžko mu ji b r á t , , ,
svést ženu, to jsem přehlédl, ale chtir ukrást a = 2?Žena stkala do měkkých polštářů:' '
'
“Rozuměj, to nebylo nic, jen zvědavost. Je jiný, začit mého' nej lepšího koně, to ti. rustiy zsasáSEestím!” ■
takový přírodní, zajímavý jako barbar . . . ”
A -neodpustil!
Aby Vasila ujistil, že. přátelství neutrpělo 'nemi
Vzala jsem si z toho tedy p-uřerti. áe jscc. *Baar
lou příhodou, vzal ho Pan Jan v sobotu na dostihy
a na prohlídku svých stájů, Vasil byl. u. vytržení, jen události, které dokáží působit r a = c á £ a ^ |f . > . ' v
když prohrával peníze vypůjčené od Pana Jana a mnoha zdejších pokrokových srnců.
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Vlast, jak jsem ji viděl-ll.
V minulém čísle Hlasu domova jsme uveřejnili rozhovor s jedním z těch,
kteří byli na návštěvě Iv Československu v době do 21. srpna letošního roku.'
Nyní uveřejňujeme dojmy, vypsané jiným z návštěvníků, který již zažil v
Československu období "dočasných opatření’’ a Vrátil se v těchto dnech. Je
ho dojmy jsou podstatně jiné.

13. 10. 1969

Všechny druhy
B A N K O V N ÍC H SLUŽEB

vkladní knížky
šekové účty
vklady s
výpovědní lhůtou
na vyšší úrok,
zápůjčky,
finanční služba
Esanda
domácí spoření
posílání peněz
do ciziny
cestování
prostře dnictvírn
ES&A Travel Centre,
90 Queen St.
Melbourne

PRO K A ŽD ÉH O

. . . všechno, co může
banka poskytnout

V jiném případě o
dojmů ze západu řekl
Všechny služby
dotázaný:
ES&A banky
"Líbilo se mi tam, ale
pod jednou střechou
Založena 1852
darmo má člověk vztek.
THE ENGLISH
Lepší nikam nejezdit!”
SCOTTISH AND
N a otázku, proč má
AU STRALIAN
vztek, řekl stroze:
BANK LIMITED
"Protože oni to mají
Šetřte dnes na zítřek!
a my ne!”
Ukládejte v ES&A hance
Pokusil jsem se vylo
žit, že lidé na západě ta
ké víc pracují, ale přeru
šil mne:
"Nám by to nepomoh
lo. Čím víc budeme pra
covat, ' tím vít se bude
od nás zadarmo vyvá
žet !’’
V Národním divadle
dávali zajímavou hru ze
středověku "Novokřtěnči’\ v níž se staví zrcad
lo lidskému chameleonství, podlézavosti a zne
užívání
náboženských
ideálů. Ukazuje se na
marný boj, kterým se
nevyřešily předpoklad'/
pro lepší zítřek.
Hra skončila a diváky
nechala v nejistotě.- Než
opona spadla jeden z
herců volal: "A co dál?
A co dál?”
Diváci zůstali zticha,
netleskali a pomalu se
rozcházeli do svých do (Pokračování se str. 7) cie, jímž po určitý čas
Pierre Galante a Jach
Anglii vně Evropské byl, byl taky překážkou Miller napsali knížku,
movů.
Přijmeme
Přijmeme
ho trhu, protože Anglie vybudování Evropského která přirozeně dělá čest
ŠVADLENY
A co dál?
HOSPODYNI
měla (a stále ještě má) trhu. D e ■Gaulle to mů de Gaulleovi. Naštěstí
znalé šití pánských, ko
specielní spojení se Spo že vysvětlit jako Fran nechali otevřené otázky,
samostatnou, ve věku š i l Stálé místo. Dobré
Přijmeme.
30 - 45 roků, pro mo mzdy a práce od ku
jenými státy.
couz, ale těžko jako které se zdají být víc
_ _ ŠVADLENY
su. Dále přijmeme
derní domácnost ve
De Gaulle byl ocho Evropan a evropský po akutní než válečná sláva
znalé
šití
dámských
INTELIGENTNÍ
Vaucluse (Sydney).
šatů a sukní. Stálé mí ten uzavřít s Rudou Čí litik, za kterého se vy francouzského generála.
ŽENU
Nabízíme oddělený byt
sto. Mzda $ 45 týdně
nou pakt. Podle jeho dával.
(2_ pokoje, koupelna, k rozdělování hoto
Charles de Gaulle byl
nebo od kusu. Přesčas
myšlení Rudá Čína je
vých
košil
Přesčas
k
TV), mzdu $ 30 až 35,
k
dispozici.
4J
dne.
nepochybně
Francouz,
Myslíme,
že
po
pře
dispozici.
1£ dne volna. Je třeba
zeměpisný fakt, který by
Výtečné prac. podmín
bojovný
Francouz,
Fran
HEKU AGE
čtení
de
Gaulleova
víc
reference.
Volejte:
neměl být přehlížen.
ky337-5713 nebo po 4.
SHERTMAKERS
AQLELA GARMENTS Nejméně ve Spojených nebo míň oslavného ži couz jiné třídy, než kte
hod. odp.: 337-3203 26 Kíppax Sk, Sydney
votopisu má celá struk rou nám představovala
MFGR. CO.
národech.
T e l (Syd.)i 211-5719,
48 - 52 0 ’Connor S t,
tura tohoto politického hradní republika před
(Sydney)
Tohle může být všech
Chippendale,
211-0679
myšlení hlavní chybu. Mnichovem. A Fran
teL: 211-5908 (Sytt.)
no pravda, a de Gaulle
Nám se zdá Charles de couz, který to potom
může mluvit za fran
DAŇOVÁ PŘIZNANÍ
Gaulle krátkozraký. N e přehnal.
couzský národ.. Jedna z
dovedeme
si totiž před
a
vedení,
talih
obstará
Životopis generála de
Maso * Uzeniny * Importované zhoží
věcí, kterou je těžko za
registr, daňový porad
stavit stabilní evropské Gaullea připomíná ro
-Největší výběr kontinentálních výrobků.
ce. 1 z neúplných do žít, je de Gaulleovo po společenství bez Spoje mán C. S. Forrestera
V našem obchodě najdete vše, na co jste byli |
kladů.
T el (kdykoli):
čínání s ato mickou bom
zvyklí doma
:
ných států.
"Generál zemřel na úbou, počmárá,
které
67-2732
(Sydney
DODÁVKY DO BYTŮ ZDARMA — Rozdělovačům!
svitě’’. Člověk by řekl,
strašně zavání šovini
A to je přesně to, oč
diskont. —■Zásobujeme obchody a restaurace i
251etý OOTECHNTk ' smem. Jak de Gaulle de Gaulle usiloval. Za že je to škoda, že ne
MLUVÍME NĚMECKY A MAĎARSKY
i
zemřel. De Gaulle před
francouz pomněl přitom, že na
hledá m ís‘.o ve svém o- presentoval
boru. T é : jako veterinár skou atomickou účast v příklad svým "atomic- stavoval bojující Fran
BUDAPEŠŤ DELICACIES
ní technik. Znalost anglič "atomickém klubu’’, ne kým” příspěvkem se sna cii, všechno nejlepší, če
tiny slabá. 5 let praxe,
mu jsme ještě věřili ve
21 - 23 Albion St. (off Bronte Rd.)
svobodný. Petr Štrich, mohlo to vzbudit horší žil dostat Francii do glo smutných
pomnichovWaverley, NSW. — Tel. (Sydney) 38-4743
bální politiky, do globál
P. O. Box 26, Mayfield, odezvu.
ských dnech.
NSW., 2304
V Pierre Galantově ní strategie. "Atomická’’
V těch měsících a lé
podání má ovšem Char Francie se nemůže obe
tech to byl le grand
les
de
Gaulle
neposkvr
jít
bez
"atomických”
Navštívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit
něnou pověst. Charles členů tohoto klubu. De Charles. Po válce před
ČESKOU RESTAURACI S DOBRÝM ČESKÝM JÍDLEM
de Gaulle byl bojovník Gaulle přivedl Francii stavoval jenom fran
za svobodu Francie - a do této výlučné společ couzské kramáře, banké
LITTLE EUROPE INN
to
byl. Jako politik už nosti. Co to prospěje ře a padlé vojáky, kteří
274 Victoria St. (proti požární stanici), Kings Cross, NSW.
byl víc otevřen kritice. Francii v jejích evrop se už nemohli bránit.
Telefon 31-7977
A jako diktátor Fran ských problémech?
jun

Jak je dnes u nás do
ma? Divně. A dost
smutno. Lidé na ulicích,
v restauracích a vůbec
na veřejnosti už zase má
lo mluví. A doma se na
před zavře okno. Na
návštěvy se raději ne
chodí. Filmy jako např.
"Všichni dobří rodáci’’,
ve kterých se ukazova
lo bezpráví -posledních
dvaceti let, se už přesta
ly předvádět.
Z a poslední dva měsí
ce se život doma prudce
změnil. Noviny, televi
ze, rozhlas a všechny in
formační
prostředky
jsou omezovány a usměrňovány přísnou cen
zurou.
U ž na hranicích vidí
te přísnost. Po skoro ho
dinovém čekání jsme by
li vpuštěni za železnou
závoru a pak nastala dů
kladná prohlídka auta,
zavazadel, ba i kabelky.
Ale za chvíli si ten
týž bdělý zaměstnanec v
pohraniční
restauraci
přisedl ke stolu a vyptá

val se na život v Austrá
lii. Má tam prý také ka
maráda, který odešel
před rokem. A není ko
munista. To jen ve služ
bě, ze strachu, musí být
přísný. Nikdo není ko
munista, když mluví s
někým, koho se nebojí.
Největší touhou skoro
každého
Čechoslováka
je cesta na dovolenou
za hranice, pokud mož
no na západ, dokud to
ještě jde. Kdo ví, zda by
dostal příští rok povole
ní! Cesta je ovšem mož
ná jen tehdy, když do
stane od někoho z cizi
ny pozvání a příslib, že
bude v cizině jeho ho
stem. Sám totiž dostane
na celou dovolenou po
volení k výměně pou
hých pěti dolarů.
Jak se mu venku líbi
lo? Byl překvapen, jak
jsou na západě obchody
plné překrásného zboží,
které je v poměru k vý
dělkům domácího oby
vatelstva daleko levněj
ší než v Československu.

Sladká Francie de Gaullea

HLAS
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DRASTICKÉ OMEZENÍ CEST Z ČSSR
Československé demokratické organizace ve Viktorii
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:
pořádají
Dne 9. října vstoupily v ČSSR v platnost nové
předpisy o cestování na západ a do Jugoslávie. Plat
oslavu československého
Henryho Zehra, který přijel koncem r. 1946 neb
nost již vydaných ^izifc.yla zrušena. Téhož dne byli
vrácení,;
a na hranicích z vlaků zač. r. 1947 z Olomouce do Sydney, Jindřicha .No
všichni'Ss/oEefeňé/lňkří byli na cestě do ciziny, po- váčka z Moravy (dříve Adelaide), Rudolfa Švarce
národního svátku
(45 roků) hledá kamarád z mládí a Josefa Švarce
kup neměli vizum pro služební cestu.
v neděli dne 26. října 1969 v 8 hodin večer
z Dolních Beřkovic hledá sestra.
ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
v Union Theatre, Melbourne University, Parkville
JEDNOTA VE VIKTORII
Po úvodním projevu bude uveden slavnostní pořad
Nábytek,
TV,
radia,
ledničky,
pračky,
topení
uspořádá oslavy 51. výročí čs. samostatnosti v so
(české a slovenské písně, recitace a hudba)
všeho druhu, přikrývky atd.
botu dne 25. října 1969 v budově RSL Duckboard
House, I. patro, 91 Flinders Lané, Melboume-City.
WARTA HOME SUPPLIES
Skupina přátel a spolupracovníků Hlasu domova
V 6.15 hod. večer bude přivítání a krátké zhodnoce
210-212
Barkly St., Footscray, Vic,
připravuje na sobotu 15. listopadu 1969
ní významu 28. října, který byl vždy tradičně osla
VEČER HUDBY, PÍSNÍ KARLA KRYLA,
Tel. 68-3991 nebo 689-1436
vován legionáři z první světové války, čs. armádou
POESIE A PRÓZY
Mluvíme česky
a zahraničními vojáky z 2. světové války. V 6.30
se bude podávat společná večeře sester, bratří, ro
v sále domu Royal Society of Victoria,
dinných členů a jimi pozvaných přátel. (Večeře o
9 Victoria St., Melboume
POMOCNICI
4 Chodech bude stát $ 2.50, nápoje za klubovní ce
V KUCHYNI
ny.) Od 7.30 hraje hudbak tanci i poslechu. Závazné
Malý oznamovatel
pondělí až pátek od 8.
PODĚKOVANÍ
přihlášky (jména a počet) sdělte nejpozději 18. říj
hod. ráno do 3.30 odp.
na tr. na adresu: 2/19 Haverbaek Ave., Malvem,
Vystoupení čs. taneční' a pěvecké stopiny a orche
Bezdětní manželé hledají
za dobrých podmínek
Vic., tel.: 20-6977.
stru na Mezinárodním .večeru, pořádaném Sdruže
přijme
HOSPODYNI
— Vyzýváme všechny členy, aby se též zúčastnili
ním St. Vincent de Paul dne 5. října v Melboume,
Jiří Musílek,
do moderního domu.
oslav 28. října, které pořádají všechny čs. demokra
mělo velký úspěch a vedoucí jmenované organizace
Ampol
House,
3.
poschodí,
tické organizace v Melbourne.
Nabízíme samost. byt š
mne požádali, abych všem účinkujícím srdečně po
koupelnou a televizí a 792 Elizabeth St., Carlton děkovala. Protože mi nelze děkovat jednotlivě, či
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
výhodné podmínky. Tele (proti Royal Melbourne ním tak tímto způsobem.
A. Semecká
Hospital).
svolává schůzi rodičů na sobotu 18. října ve 3 hod. fon (Melbourne) v pro
odp. v YMCA, 1 City Rd., South Melbourne (za ře dejní době 662-1273, ve
kou proti nádraží Flinders Street) k projednání
čer 86-7031.
otázek souvisejících s čs. vyučováním v Melbourne,
O ČESKOSLOVENSKÉM HOSPODÁŘSTVÍ
skautským oddílem atd.
PRODÁM LEVNÍ
(Pokračování ee str. 3) vědným za špatné hospo vedeny vzniklými podni
orig. chodské duhy a kyVe výrobě cementu dářské výsledky náměst kovými radami, které
jovský
ručně
vyšívaný
. POZOR! ZMĚNA ADRESY!
zaujímá
Československo ka ministerského před měly i možnost spolu s
kroj (pro dospělou ženu).
Výroba umělecké keramiky všeho druhu
Tel. (Melb.): 306-1202 páté místo na světě, ale sedy, dnešního minister Hospodářskou
radou

Meera Ceramics 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

DĚCKO
K OPATROVANÍ
přijme slušná rodina. Má
me 17měsíční holčičku.
J. Šmídové, 655 St. Kilda
Rd., Melboume, 3004

HEALESVILLE
13 3/ 4

AKRŮ
buše
$ 320 0
$ 400 DEPOSIT, $ 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 Laundry zahněte vlevo, jeďte přes karavanové parkoviště, dále po
mostě přes potok Graeebum, zahněte vlevo, opět po mostě přes říčku
"Watte a pokračujte ke Comelius Crescent, kde najdete parcelu 15.
O informace volejte majiteli na č. 663-3706, nehlásí-li se nechte zprávu
na ě. 63-4291 (Melbourne).

přitom není cement v
republice k sehnáni. V
bytové výstavbě je Če
skoslovensko
předpo
slední v Evropě (jedině
před Portugalskem).
Výsledky
špatného
hospodaření zastírala úsilovně vládní propagan
da.
Uveřejňovala se
chybná čísla, každý rok
se psalo o nepřízni po
časí atd.
Antonín Novotný však
již začal rozpoznávat
stoupající tíživou situaci
a zamýšlel protiopatře
ní. V roce 1967 chtěl
mimo jiné učinit odpo-

ského předsedu mg.
Oldřicha Černíka a vy
vodit z toho důsledky.
Černíka však, jak zná
mo, zachránil pád No
votného a jeho přiklo
nění se k Dubčekovi.
Nové perspektivy roz
voje československé eko
nomie otevřelo politické
jaro roku 1968. Bez po
litických změn byly ja
kékoli podstatné změny
hospodářské nemožné.
Hospodářská komise
vypracovala
podrobné
realizační směrnice eko
nomického rozvoje. Pod
niky byly pak částečné

Dne 2S.řijna
volte proti jednání
se Sovětským svarom
~Dae 14. srpna oznámila australská vláda, že hodlá
vyjednávat s vládou Sovětského svazu a dohod
nout spolupráci sovětských komunistů při sjedná
vání úmluvy, tykající se oblasti kolem Indického
oceánu.
Ze své vlastní zkušenosti víte nejlépe, zač stojí
dohoda o přátelství se sověty. Taková dohoda
byla obyčejně prvním krokem k nastolení komu
nistické tyranie.

25. října

VOLTE

Tato otázka s* týká budoucnosti Vaší j V*šieh dětí.
Je to otázka příliš vážná, než aby se dalo pokra
čovat ve starém způsobu voleb a dala se bezvý
hradná podpora Gortonově vládě.
Dokažte vládě, že se dopustila omylu!
Nevěřte komunisty ovlivněně Labor Party!

Důležité !
Opište přesně DLP kartu "How - to - vote’* a na
pište číslo do KAŽDÉHO čtverečku.

DLP

Ve Viktorii a Jižní Austráíi dostanete dvoje vo
lební lístky. Jeden pro Dům representantů a dru
hý pro Senát. Přesvědčte se, že jste očíslovali
každý čtvereček na obou volebních papírech.
Authorised by J. T. Kane

měnit ředitele podniku
a i jinak zasahovat do
vymezených zásadních
otázek podniku. Hlavní
důraz byl kladen na ho
spodářskou stabilitu a
zaměstnanost podniků,
které by si v budoucnu
musely samy
hledat
zdroje surovin, odbyt,
devizové
prostředky
atd.
Hospodářství, a politi
ka se podle O. Šiká ne
vyvíjely živelně, jak se
snaží dokazovat Husá
kova própaganda, nýbrž
podle realizačních směr
nic, schválených ústav
ními orgány.
Další politický a hoispodářský vývoj v Če
skoslovensku vidí profe
sor Šik pesimisticky.
Předpokládá, že nyněj
ší vládnoucí klika vrhne
československé národy
ještě více zpět, než by
to učinil zprofanovaný
režim Antonína Novot
ného.
Jiří Wancura, Švýpary
DO KANADY
V červnu tr. došel šek
na Kan. $ 12, vystavený
The Toronto - Dominion
Bank, Toronto 18 a s ním
poznámka na malém pa
píru:
Subscriptian for
HD for 1969 a 1970. Ode
sílatel nebyl uveden a do
taz u zmíněné banky byl
rovněž bezvýsledný. Pro
síme odesílatele, aby se
přihlásil.
HD
MATE

VYROVNÁNO
PŘEDPLATNÉ
NA ROK 1969 ?
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SPORT DOMA I V CIZINĚ

-- Ve zkratce - -

— 221etý čs. vzpěrač Petr Paviásek obsadil na mi
strovství světa v-e Varšavě sedmé místo, když v olym
pijském trojboji supertěžké váhy dosáhl 520 kg, což
je nový čs. rekord. Paviásek, který má sportovní
(kariéru před sebou, vzepřel tahem 117,5 kg, soupažným trhem 150 kg a nadhozem 192,5 kg. Mistrem
Karel Janovský
světa se stal nečekaně Američan Dube, který vze
přel’ 577,5 kg. Favorit soutěže Žabotinskij. ze SSSR
Skvělá úroveň lehkoatletického šampionátu
-boj o absolutní světové prvenství vzdal.
— Nový házenkářský mistr <)SR Tatran Prešov ne
měl v Poháru mistrů evropských zemí šťastnou pre
miéru. V domácím prostředí prohrál v předkole sou
: O d prvních olympijských her roku 1896 nepamatují Atény tak |velkou sportovní událost, jakou těže se západoněmeckým přeborníkem VFL Gumbylo nyní IX. mistrovství Evropy v lehké atletice; jehož dějištěm se stal překrásný, moderně vy mersbaehem 13 :14, takže má jen nepatrné šance
budovaný stadión Karaiskakj, ležící v Saronském zálivu, poblíže Pirea. Na skvěle upravené tar- na postup.
tanové- dráze še rozpoutaly velké boje o: prvenství Evropy, které obohatily královnu sportu o ce — Držitel stříbrné medaile z mistrovství Evropy v
Aténách Švéd Ricky Bruch zlepšil Daňkův evropský
lou řadu světcjvých, evropských a národních re kordů. Organizace, byla přímo fantastická, vše rekord v hodu diskem, když dosáhl skvělých 68,06 m.
proběhlo v nej lepším pořádku. Jediným stínem šampionátu — a za to řečtí pořadatelé nemohou — Známý anglický tenisový odborník Laňce Tingaý
— bylo, že na' protest proti zákazu startu svého atleta Juergena Maye, který před dvěma roky sestavil světové pořadí tenistů r. 1969. Vypadá tak
uprchl z V. Němécka (žmění-li někdo státní ob čanství, m usí. čekat 3 roky) odmítli lehčí atleti to: 1. Rod Laver, 2. Roche, 3. Newcombe (všichni
Německé spolkové republiky nastoupit k soutěžím a. jen ze sympatie k řeckým’ pořadatelům star Austrálie), 4. Okker (Holandsko), 5. Rosewall
(Austrálie), 6. Ashe (USA), 7. Drysdale (J. Afrika),
tovali. symbolicky ve štafetových závodech.
8. Gonzales (US.A), 9. Girneno (Španělsko), 10.
Absolutními vítězi IX. taistrovstyí Evropy v leh Szoegedi,- Kynos a Bohrnan získali bronzovou me Stalle (Austrálie). — Ženy: 1. Courtová (Austrálie),
ké5atletice ,?se stali reprezentanti V. Německa, kteří daili ve štafetě na 4 x 100 m, kde časem 39,5 vt. 2. Jonesová (V. Británie), 3. Kingová ( USA) ,. ..
získali 11 zlatých, 7 stříbrných a 7 bronzových me vyrovnali čs. rekord. Zvítězilo kvarteto Francie
dailí a óbsatfilií p£bxáiik-:daíších> míst;' 2.; SSSR-. 9 - (38,8 vt.), před SSSR a ČSŘ.
NEÚSPĚCHY ČS. FOTBALISTŮ
.; SmUtáh jshie byli- znovu z Daňka. Zdá se bohužel,
7 - 8; 3. V.-Británie 6 - 4 - 7; 4. Francié.,2 - 4',- Q.
V Poháru mistrů evropských zemí hrála Trnava
Českoslovenští lehcí atleti obsadili1v Aténách poč že ten v 'bojí nervů těžko někdy obstojí. Může sice
ten; .evropských-. .. prvenství velmi čestné. 5. místo, překvapit.(chce zakončit závodní činnost a-ž na olym v 1. kole se slabým mužstvem Hibemian La- Valetta
když ,získali' Í zlaté, je,dnu stříbrnou a 2 bronzově pijských -Šrách v r. 1972 v Mnichově), ale jen když na Maltě jen nerozhodně 2 : 2, avšak v odvetě doma
medaile, óóž je od evropského šampionátu' v r. 1954 se- mu- zdaří- první hod. V Aténách ho rušil i ra vyhrála suverénně 4 : 0 . — Zato Slovan Bratislava;
iř Bernu hejlépší bilance. Nutno však říci, že se o: chot letadel,-- znervosňovali ho soupeři i hlediště, v soutěži “držitelů trofejí” (obhájce titulu) byl hned
.úspěch .zasloužily ženy,- muži i tentokrát- ve- prostě .totálně zklamal. Obsadil až 4. místo, když měl v prvním kole vyřazen Dioamem Záhřeb. V prvním '
svá vět|ině,zklamali,' nedokázali zopakovat,své před nejslábší, sérii hodů ze všech letošních startů a zápase v Jugoslávii prohrál 0 :3 a v odvětě doma
chozí" dobré výkony, přestože, jim řečtí diváci přímo některým -hodem zůstal dobrých 10 m za svým nej stačil hrát jen nerozhodně. Rovněž druhý čs. účast-1
fáiiatičky fandili. Už při slavnostním zahájení' se lepším- výkonem.- Evropským mistrem se stal Harí- nik, vítěz Čs. poháru Dukla Praha, se nedostal dó
dostalo čs. drúžštvů'největších ovaci ze všéch účast mút Dosoh ('V. Německo), kterému na druhý pokus dalšího kola, když hrál s Olympique Marseille V1
níků. .Jaký to byl kontrast s tímy když necelé dvě naměřili 61,82 m, druhý byl Švéd Bruch (61,08 m), Praze jen 1 : 0 a v odvetě prohrál v prodlouženém
minuty na to pochodovali lehcí atleti SSSR,, kteři třetí Milde (V. Německo) 59,34 m, 4. Daněk 59,30 čase 0: 2. — V soutěži o “Veletržní pohár” prohrála
na. Stojí za zmínku, že přesně týden po startu v Sparta s Interem Milano oba zápasy: 0 : 3 a domá
byli doslova vypískáni. ,
,-Q největší senzaci .mistrovství ,se postarala ve. spof-. Aténách hodil Daněk doma 63,18 m, což by mu bý ft: 1.
tbvhfm. Světě úplně neznámá čs. závodnice Jaroslava valo na -mistrovství Evropy stačilo k suverénnímu
Jehličková (narozená i\ 1942 v Hořicích v Podkrko prvenství.
Další umístění čs. atletů: Kynos byl ve finále ha
H okejová liga
noší-)',-která- v roli- úplného .outsijlěru vyhrála ,běh
na, L500 m-.--Stavební'..tecfaniěka Jehliěkóvá, člehká 2Ó0 m 'časem 21,0 vt. pátý; mílař P&akava na 1.500
rbi
sedaný
(3:41,7
min.);
Stanislav
Petr
na
5.000
m
V překrásném babím létě, které je přímo ideální
RH Praha, o jejímž .startu se rozhodlo teprve 24 ho-'
din před prvními rozběhy, bylá ještě 400 m před1 (44:12,8' min.) 12., tedy předposlední, a v maratónu pro kopanou, začalo být živo i na Zimních stadiónech,
cílem předposlední, 11., postupně ..se však1propraco 21.;- Alexander Bílek v chůzi na 50 km osmý;.Jcoulař kde zkřížili své hole hokejisté a nastala honba za
vávala dopředu,.-.aby - fantastickým,.,.dlouho . nevída Janoušek (18,67 m) devátý; diskař Vidma- (55,70 ligovými body. Sezóna 1969-70 bude mimořádně ná
ným finišem,' nakonec porazila 'i obě favoritky zá m) devátý; výškař Borodač (2,08 m> devátý; Gle- ročná, seboť se v klubech bude vyžadovat od hráčů;
vodu: světovou refemdihanku Italku Paolů1Pígriíovóu- sková ye, finále na 100 m časem 11,8 vt. sedmá (mě více než dosud, a to z toho prostého, důvodu, že
a - Hblándffláku M áni : (Sbmmersovou,f. a« zvítězily-. v la však. čas. jako držitelka “bronzu” Angličanka Nei- došlo k celé řádě změn hokejových pravidel, při-'
npwém světovém' rekordu za 4:10,7 min.- Když se ■lová); koufařky Vladimíra Srbová (15,52 m) a He 'způsobených profesionálům, kteří také poprvé, mo
Jehličková, blížila k cílové rovince a dobíhala vedou léna1Fibihgerová- (15,22 m) devátá, respektive desá hou hrát na světových šampionátech.
Kdo bude mistrem ligy? Jihlava, Sparta, Bratisla
cí závodnice, všichni novináři’ vstávali žé svých šé-' tá; dálkařka\Kuemasová (6,21 m) sedmá.
va či 7.KT. Brno, nebo snad někdo jiný? Prvá 2 koia
daděl, protože prostě nemohli věřit svým očím.'Býl
ještě mnoha nenapověděla, neboť úroveň nebyla
to skutečně nezapomenutelný zážitek' pro celé hle
nejlepší. Zdá se však, že k nějakým velkým senzacím
diště, které bouřilo nadšením,—
tentokrát nedojde, a že mistr ČSR vzejde 'z tohoto;
Velkou radost nám v Aténách Udělala i olympij
ská) vítězka- ve skoku vysokém Miloslava Rezková.
Obhájce titulu mistra ČSR Spartak Trnava (stej kvarteta.
Ta vyhrála--nejhodhótnější výškařskou soutěž histo ně jako předtím “štika” ligy Lokomotiva Košice)
1. kolo: Zlín — Slovan Bratislava 2:3, Košice —
rie,, ve které 4 'závodnice: Rezková, Ruska Lazarevo nasel ve fotbalistech Slovanu Bratislava- přemožite Jihlava 2 :2, Litvínov — Kladno 2 : 5 a Sparta P ra
vá,; bratislavská Mária Faithová-Mračnová a yýcho- le, a tak už nikdo v letošním ročníku soutěže není ha — Škoda Plzeň (nováček) 3 : L ZKL Brno s P ar
dóhěmeďká reprezentantka; Schmidtová zdolaly lať s čistým štítem- Na prvních pěti místech tabulky dubicemi nehrálo.
ku' nh';: 1,8-3 m,- Čímž- Vyrovnaly rekord evropských jsou stále slovenské týmy,’mezi kterými' jé nepatrný
2. kolo: Kladno — Sparta 1 :7, Zlín — ZKL Brno
šampionátů.,; který až dosud držela světová rekord- bodový rozdíl,* a tak- zdaleka ještě nemá Trnava nebo 1 : 8, Pardubice — Litvínov 8 : 1, Plzeň — Košice
m^ká,,Rumunka;.. Yolahda Balasová. Z tohoto kvar bratisla vskýj Slovan- vyhráno. Hluboký pokles formy 4 : 2 a Slovan Bratislava — Jihlava 6 : 6.
teta nej menší, počet oprav (a shodou okolností stej 7a7nampr>aTg~ Jednota Trenčín, které dochází deco,
ný) měla Rezková a Růáká „Lazarevová, a tak o mi- snad proto, že její hráči neměli v létě žádnou pře 5. VSS Košice, 6. Inter Bratislava (po 11 b.); 7.;
střýhr" 'Evřdpy musělo řoži|.odnout “rozskakování”, stávka (Aiěastniii- se soutěže ’"Rappancva poháru”) . Teplice, 8. Sparta (po 10 b.); 9. Ostrava, 10. Dukla
výškaňky -musely -zopakovatj svůj výkon 1,83 m. Za V sitůácř &■ aéoiwna - závid&úhodné jsou všichni 4 Praha (po 9 b.): 11. Slavia 8 b.; 12. Prešov 6 b.; 13.tímco však Lazarevová:;.podruhé už tuto výšku ne- nováčci,-á nichž-tři.(.Kladno, Zlín a Behemsans) uza Trenčin, 14. Kladno (po 5 b.); 15. Zlín, 16. Bohe-'
zdplala,;? prokázala; 191etá pražská zlatnice Rezková, vírají tabulku, zatímco Prešov je na 12. místě.
mizns (po 4 bodech).
žě- Klá Výb&feíé' hervý.'''Suvgférmě skočila za velkého j Šl.ágrem 7. kola ligy bylo derby Sparta — Slavia,
V II. LIZE D O ČELA JABLONEC
a aďěflBfr
-ja k svému tiíúluv olym v'é k terém '30.090 drvákfeCe vidělo bejovný zápas, ýeMužstvo
Třince se -na vedoucím’-místě 2. celostát-:
pijské přelcerpi^e ..přidala i; prvenství Evropy., Brati (hož vítězem- se- stala zaslouženě Sparta za. klidnější
slavská vyškařkk Stfaria Fmthová-Mračnbvá dostala :hru v, 2. poločase. “Rudí” vyhráli teto prvé derby ní fotbalové soutěže dlouho neudrželo. Prohrálo V
“iironz”, a ták- popirvé ;v_ historii čs. lehké*''afteťiký* "hrané'zašumělého osvětlení 2 :0 góly Jurkanina a Banské Bystrici 0 :1 a tak se na- špici1tabulky usa-'
stály za zvuku Čš. -hymny na stupních vítězů dvě čs. VotíórníkáV Dukla Praha vyhrála v Ostravě 1 : 0, ňíin mužstvo Jablonce, k jehož velkým oporám;
Běprězětetántky:^■'R ezková (jf), Mračnová (3),. a. po Lok. (Košice nad Teplicemi 2 : 1 a Trnava ve Zlíně patří stále ještě bývalý čs. reprezentant obránce No
jejich' piáVici' 'Sínutaá''RuiiÍ|a Lazarevová, kteíré' sě’ 2 :' Ol Další 4 mistrovská střetnutí skončila bez bra- vák z pražské Dukly. Pořadí po 8. .kole vypadá tak
to: 1. Jablonec 11 bodů; 2. Třinec, 3. B. Bystrica,'
žádná ž čs. skokanek aiii nevšimla.
>ňek :■ObBohemians — Žilina, Trenčín — Inter Bra 4. Plzeň ( po 10 bodech).
Z čs. mužů byl nejusůáShější půlka-ř Jozef Pla tislava,.Slovan Bratislava — Kladno a Prešov — VSS
chý z Košic. I když zíš^ajt “jppuze” stříbro, nezklamal, Košice.; j: , ■.«. | ■
HLAS DOMOVA
neboť, sám .ipohi těžko ve finále takticky obstát
8. kolo: Žilina — Sparta Praha 1 : 0, Teplice —
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
hned p rp ti. třem . východoněmeckým běžcůip, ■kteři Slovan--: 3‘i 1 , ' VSS. Kóšice; — Bohemians 2: 0, SlaAdresa:5 Hlas domova,
niu doslova' zatarasili cestu a nepustili iio krůček via ^ - Zlín -1-: 1, ..Inter Bratislava — Prešov 1:0;
vpřed. Když1pozdější.ýítěž'závodu na 800 m Dieter' Trnava — Lok. Košice S : 1, Ostrava — Trenčín
8. Moorhouse St., Ríehmond, Vic., 3121.
;í
Frbrnm se před cílovou řo^finkou odhodlal k: finiši, í Lc O a .Dukla P raha — Kladno' 3 :' 2.
Telefon: 42-5980
kryl -ho- dobře jeho přítel a,- dvojnásobný mistr Éyrp-4s -9wkqlo,:.,Lpik. Košice — Slavia Praha 2 : 2, Sparta
(Austr.) $ 5:-, jednotlivý
py Matusehewsfei, kterého* jmusel Plachý ó-bc-házět, ;— ■VSS-t Košice. 2:: 0, Slovan — Trnava 2 : 1 Kladno ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: výtisk
20 e.
při čemž .zjraíii j^pbré 4 mě%y, a ty ho stálý “zláto’*.’
Mistrejn BVropý' se tedy hlavně zásluhou svých .‘fta-: — . 'iVplvi-P o “O,- Trenčín — Dukla 1 : 2, Zlín — Ži- PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí zá přibližně totéž:
háků” %čhůltžěhd'-a:-ÍVtatuscfiews!kého, stal Fromm v íisa 0 : 1 , Prešov — Ostrava 0 : 0 a Bohemians — předplatné, ,-tj. austr. nebo ŇZ-' $ 5.-, £stg. 2/10/-,US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec-;:
čase l:45:,9';miii,áPlachý býl časem 1:46,2 -min. dru-; .T ate r Bratislava"!: 2.
hý a Matuschewski s odstupem třetí.
'Tabulka; 1. Trnava 14 bodů, score 24 : 9; 2. Slovan kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání)
obratem.
Potěšili nás i čs. sprintéři,' S e ři ýe složení: Křiž, ^ 'i ř i j s ^ p ^ á r ž á i n á ' (po 13 -ti;);'4. Lok. Košice 12 b.;

Mistrovství Evropy v Aténách

::

Fotbalová liga

::

