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Z programového prohlášení vlády ČSŠR,
16. října 1969

Československá vládní delegace se vrátila z Moskvy

Nestačí se jenom podrobit
Koncem října kráčel československými zeměmi stín A d olfa Hitlera. V
roce 1939 žádal berlínský diktátor, aby si protektorátu! vláda plivla do
, tváře. N ázorně dokázal, že útočníkovi nestačí, aby se mu stát podrobil, ale
žádal také, aby se sám porobil. V roce 1969 dokázali totéž moskevští dik
tátoři.'Tehdy to byl dr. Hácha, který vyhověl- Dnes je to dr. Husák. Také
f tehdy jsme měli hrdinu od Z borova — generála Syrového,' který ,v krizi
; selhal. Dnes máme hrdinu od Dukly — generála s nepřístojným, podvrat
ným jménem. Syrový se zakrátko odporoučel. Uvidíme, co udělá dukelský
hrdina. V obou případech šlo o vládu, která neměla s lidem nic. společného.
Vybavuje -se přirovná':
' ní za přirovnáním. Také
tehdy . . . také dnes.
Čs. vládní delegace
přijela z .Mosfevý á ještě
.-..pustějšíma rukama, než
se čekalo. Manifest 2000
slov je dnes tťestný. M o
skevské komuniké: jich
. má 4500 - a je správné.
V oněch 2000 slovech
■ bylo řečeňo, co ši. přeje
lidi.' .Bylo. třeba, čtyři a
: půl tisíce slov, aby bylo
■ řečeno, co žádá Moskva.
' Pravda může být řečena
!krátce. 'Moskevská právda potřebuje kamufláž.
' Moskevští -imperiálisté
mají dnes.černé na bílém
i s podpisy, že byli k
...'okupaci Československa
vyzváni;'Budou se tímto
cárem; ; papíru
ohánět
. dloubou dobu. A bratr
ské . strany pochopí.

Proč by měly? ;
Znamená to, že čs.
jako by na tom záleželol. vláda nedosítane do ruky
Naopak. Čím déle zůsta žádné tvrdé valuty na
ne Rudá armáda v Če nákup strojů ze Západu,
skoslovensku, tím déle ale že celý obchod půjde
Bude zřejmější, že je so přes Moskvu?
větské pkupac.e třeba; ■ i:
Sovětský svaz také slí
Moskevský manifest p. bil, že od roku 1970 zvý
přítomnosti
sovětských ší .dodávky surovin. P ro f.
okupantů v Českosloven Ota Šik, který by měl o
obchodních
sku tvrdí, že prodlouže sovětských
ná okupace jenom pro praktikách něýo vědět,
hloubí
"spolupráci
a. poznamenal k tomu ze
přátelství’ ’, mezi oběma švýcarského exilu, že to
státy.
je zcela logické. Sovět
Československá vládní ský svaz by se sám okrá
dal, kdyby nechal prů
delegace přijela s danajmysiového satelita přijít
šikou nadílkou. Sovětský
na buben, když z něj
svaz, praví se v prohlá-.
šení, pomůže . bratrské může udělat dojnou krá'
vu.
zemi v nákupu strojovéZvýšením dohledu na
:ho zařízení na .urychlení
"vědecko - technické, re rekonstrukci čs. hospo
voluce” v čs, průmyslu. dářství a zvýšením dodá

vek si SSSR víc připoutává satelitní stát, jehož
vláda dobře rozumí pří
sloví, že čí chleba jíš,
toho píseň zpívej. Není
:to bratrská pom oc, je
to bratrská
pojistka,
•bratrský chomout.
■Jestliže dnes máme ústavní bratrství,
musí
být i poroba ústavní.
Proto ještě před odjez
dem vládní delegace d o
Moskvy se zapotilo Fe
derální
shromáždění.
Jak' nám sděluje Rudé
právo, byl 15. října ve
Španělském sále praž
ského bradu velký ruch.
"O dpoledne se . .shro
máždili poslanci obou
sněmoven ke své třetí
společné sch ů zi. . .
Zrušili . . 18 usnesení
a dokumentů, které při
jalo v loňských srpno
vých dnech bývalé N á
rodní shromáždění, jako
politicky . chybné, neboť
byly v rozporu jak s ústavou republiky, tak s
mezinárodními závazky
(Pokračování na straně 2)

Špatné vyhlídky československého hospodářství
Pozorovatelé ve svčr
... bodném světě še podivu. jí, že v oněch 4500 slo
Moskevští zpravodajové některých západních listů hlásili, že se Husák
vech není nic o .tom, že
by sovětské oddíly se a spol dostavili koncem minulého měsíce ke schůzce se sovětskými vůdci
alespoň Částečně stáhly ofatěžkáni daty: (výbavě žen nej vyšších pohlavárů byla obohacena o nádher
né křišťálové vázy, nižší hdnostáři dostali po československé kameře, a na
z Československa.
členy bezpečnostních oddílů, kteří pražské hosty
hlídali, pamatovali bednami Plzeňského piva. Če
skoslovenská delegace jse tedy chlubila tím, co Če
. .Poměry v Jugoslávii byly mnohdy vzorem těm, skoslovensko tradičně clcr/ede dělat — ne ukázka
kteří se pokoušeli o uvolnění života v Českosloven mi zboží nebo aspoň obrázky z oceláren, vysokých
sku. Byla a je tam dosud větší osobní svoboda něž
: y e : státech sovětských satelitů, ovšem ani v Jugo- pecí a dolů, jejichž růst sověty vynucuji na úkor
.slavii nelze mluvit o svobodě skutečné. Komunistický lehkého průmyslu a jipe vžité československé vý
: stát .si větší svobodu občanů prostě iiemůže dovolit.
roby.
.! .
V minulých týdnech připomněl tuto skutečnost • Předané dary a otroc dářské .pomoci. H osp o; sond s - bývalým redaktorem . bělehradského ■literár
ního : časopisu Knizevne Novině Zoraném Glusce- ké. projevy věrnosti zá .dáSská integrace výcho
komuni
.vlčem. Ten totiž uveřejnil ve svém listě fotografii stupců satelitního reži doevropského
sovětských důstojníků v Československu a připsal mu těžko všalk něoo zma- stického bloku má silně
mj. varováni: Prohhlédněte si ty typy, možná, že je -tiiiy na sovětské hospo pokročit, satelitní státy
uvidíte v roli “ turistů” přicházet do naší země.
dářské politice v poko budou muset dané úkoly
Vyšlo to 30. srpna, tedy krátce před návštěvou
více než dříve dodržo
sovětského zahraničního ministra Gromyka v Bě řeném .' Československu.
V íce než. předtím bu vat.
lehradě. Ačkoli předtím jugoslávský tisk kritizoval
sovětskou okupaci Československa dost otevřeně, ne- de nuceno
dodržovat
Jak se však vyrovná
hodilo se to tentokrát samojediné vládní straně. •plán vypracovaný sovět . za dvě desetiletí zaned
. číslo bylo proto bezodkladně policejně zabaveno,
skými pány, plán, který bané, ale přece jen vy
; další vydávání listu bylo na čas zastaveno a Zorán
; Giluscevič byl teď odsouzen “nezávislým soudem” fc bude mít ná zřeteli jen spělejší Československo]
6 měsícům žaláře.
zájem sovětů. Tak tb s danými úkoly, aniž by
Koncem října zakázal také jugoslávský soud di- prozrazuje- , závěrečná přijalo vyrovnání své ži
:: stribuei knihy jugoslávského spisovatele Milana Uži zpráva o jednání v M o  votní úrovně s tou, ja
li lase “ Nedokonalá společnost'’, která vyšla letos
skvě . i .zprávy' q usnesení ká j e v ostatních komu
v. anglicky, francouzský a německy.
je
"prodloužené ruky” so nistických .. státech,
,
Současně docházejí zprávy, že se Tito snaží uvětských
.:.
plánovačů
těžké
si
domyslet.
N
ebu/ mlčet'tisk, který se pokusil vážně dotknout problémů
Rady vzájemné hospo (Pokracování na str. 2)
1 národnostních a potíží hospodářských.

Problémy ekonomů a občanů

Jugoslávská svoboda

Vláda vychází ze skutečnosti, že příchod spo
jeneckých vojsk v srpnu 1968 byl motivován
oprávněnými, obavami hřátrských zemí o osudy
socialistického Československa. Nešlo tedy ani
o agresi proti ČSSR, ani o okupaci naší země
Boj o mír nemůže být odlučován od boje proti
imperialismu

Spadla klec
Rozprávěly jsm e onehdy se “starousedlickou” zná
mou o nových omezeních cestovního, ruchu ,v Česko
slovensku. “To vás, nové, hodně postihne” , pravila
s porozuměním. “Pro československé úřady isme obě
dvě stejnými zločinci” , řekla jsem. “Já jsem jim
přece ale nic neudělala!” , ohradila se rozhodně.
Sekla to s takovým přesvědčením a s takovou dáv
kou důvěřivosti, že mi to na chvíli vyrazilo- dech.
Ona, prosím, nic neudělala! - Cožpak my, kteří jsme
odešli po srpnu, jsm e něco :provedli? “Vina” , pro
kterou nás socialistické =zákonodárství odsuzuje, je
takového druhu, že jř může považovat za špatnost
pouze zákonodárství komunistické. Tohle však není
třeba vysvětlovat naprosté většině lidí venku ani
doma.
Vládním. nařizením č. 114, 37. Sb_ ze dne 8. října
■1969 se Československo rázem ocitlo ve starých čai šech Novotného republiky, kdy se občan nesměl
' hnout z dom u bez svolení svého důvěrníka ROH a
j své -domovnice. A jestliže pod pojmem •“ Novotného
: období” rozuměli Češi á Slováci dobu útisku a pošlapávání lidských svobod, pak “ Husákovo období”
■nijak nezůstává pozadu za svým vzorem.
Vládní nařízení obnovilo novotnovské -ustanovení,
že občanu může být odepřena povolení cestovat teh
dy,
.. je-li cesta do ciziny v rozporu s ochranou
bezpečnosti státu, vnitřního pořádku, veřejného
zdraví nebo m orálky” . Stará známá písnička,- kopy
to, na -něž se dá narazit bez výjim ky 'všechno. Není
například v zájmu vnitřního -pořádků,- aby studenti
jezdili za hranice, protože tam načichnou zhoubnou
demokratickou ideologií a nechtějí poslou-chať mo
skevský katechismus. Nebudeme tedy studenty
pouštět ven, a ť raději o prázdninách pomáhají v
JZD.
•
Leč Husákova a Černíkova vláda “vylepšila” někte
rá novotnovská ustanovení. Cesta do zahraničí :se
například nepovolí, kdyby někdo chtěl jet navštívit
“státního občana Čs. socialistické republiky, který; se
zdržuje v cizině bez povolení čs. úřadů” . Takovými
lidmi jsou myšleni nejen ti, kteří odejeli po srpnu,
ale i ti, kteří překročili ostnaté dráty před dvaceti
lety. Nevadí, že už snad dávno přijali občanství
třeba australské, protože jeho nabytím podle čs. zá
kona nepozbyli občanství staré.
A konečně najdeme ve vládním--nařízení ťtu to po
divuhodnou formulku: Republiku -nesmí opustit ani
občan, “ jehož jednání nasvědčuje tomu, že hodlá
zůstat v cizině- po uplynutí doby povoleného poby
tu v cizině” .
Nastává zlatý věk donašečů, -domovnic a'udavačů.
Mém-li zlost na svého bližního, stáčí se na, přísluš
ných místech zmínit,' že před -odjezdem na dovole
nou prodává kanape nebo. ledničku. .1 to .jě přece
jednání, které svědčí o jeho nekalých úmyslech!
Vládní nařízení z 8. října je .pozoruhodné i tím,
žé otevřeně počítá se zaječím i úmysly občanů. No
votný alespoň maskoval svá omezení svobod, řečmi
o (ochraně republiky -zvenčí, o proletářském interna
cionalismu a o socialistické demokracii. -Navenek- se
nepřipouštělo, že by vláda komunismu mohla lidem
lézt krkem. Zato Husákova vláda zcela odkryla kar
ty ai' zavedla otevřenou diktaturu.
•
Do jisté míry je to -pokrok, protože tím otevřela
mnoha lidem oči. Dovedu si představit např. pocity
těch “posrpnových” v Austrálii, kteří se po vyhláše
ní amnestie přihlásili na -čs. konzuláte, že se hodla
jí dát znovu pokorně odvést do socialistického chlé
va. Není vyloučeno, že je o správnosti návratu, pře
svědčoval soudruh generální konzul, který, nedávno
sám volil tuto stranu světa před .návratem do Hu
sákova Československa. Žertovná představa!
A ještě poučnější je přečíst si, co nám předkládá
časopis Československý svět, vydávaný v Praze fc.
ústavem zahr-aničním k socialistické propagandě me
zi krajany. Dne 28. 8. 1969, tedy necelých: 5 neděl
před vyjitím vládního nařízení, píše zde značka HRA
(Pokračování na straně 2)
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Nestačí se jenom podrobit
A hned nato 16. října
se zase ve "společné
schůzi’’ ' na Pražském
hradě "pilně pracovalo” .
Znovu Rudé právo:
"Federální
shromáž
dění ČSSR
vyslechlo
prohlášení vlády ČSSR,
jmenované 'presidentem
republiky dne 27. září
1969, které přednesl dne
Poslanci přijali návrh
16. října její předseda
ústavního zákona o pro
ing. O . Černík.
dloužení volebního ob
Federální shromáždě
dobí národních výborů,
národních rad a Fede
rálního
shromáždění,
N ej vyššího soudu, kraj (Pokračování se str. 1)
ských, okresních a vo
de populární vykládat
jenských soudů.
občanům, že snížení je 
Schválili též zprávu jich úrovně přispěje k
předsednictva Federál dokonalejší integraci bloního shromáždění o jeho iku "socialistického spo
opatřeních, přijatých v lečenství” .
mezidobí o d jarního do
Československá ekono
podzimního zasedání . .”
mie je dnes v žalost
ném Stavu. Byl špatný
už řadu let, ale nikdy
NOVÝ ELEKTROLUX
předtím
nechyběl zájem
Vám kdykoli a kdekoli v
M elboum e předvede zcela o nápravu, nikdy nepře
nezávazně zástupce s bývalo tolik cynismu, s
jakým dnes hledí česko
dlouholetou praxí
slovenský
dělník, inže
OTTO GEBERT
nýr i administrátor do
tel. 49-5987
budoucnosti.
*
(Pokračování se str. 1)
ČSSR vyplývajícími z
členství ve Varšavském
paktu a dalších meziná
rodních
spojeneckých
smluv i v rozporu se zá
sadami proletářského in
ternacionalismu a tím i
v rozporu se životními
zájmy našeho lidu . . .

ní souhlasí S‘ hodnoce spodářství a která při
ním politické a hospo spějí k dalšímu upevně
dářské situace našeho ní přátelských vztahů s
státu, jak je obsaženo ve bratrskými socialistický
vládním prohlášení.
mi zeměmi, především
Vyjadřuje souhlas s se SSSR . . .”
opatřeními, která vláda
Začali jsme přirovnáučinila k zajištění po-.? jními, měli bychom jimi
řádku v naší zemi, a! jkončit. V době mnichov
prohlašuje, že bude pod-j ského^ diktátu napsal
porovat opatření našil známý žurnalista:
vlády, která povedou k|
"Chtěli jsme zpívat s.
další konsolidaci sociali-l andělí, musíme výt s
vm
stického státu a jeho ho-[ lvíky.” Je to tak?

PROBLÉMY EKONOMŮ A OBČANŮ

Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky, topení
všeho druhu, přikrývky atd.
W A R T A H O M E SUPPLIES
210-212 Barkly St., Footscray, Vic.
Tel. 68-3991 nebo 689-1436
Mluvíme česky

O Z N Á M E N Í
V předvánočním dvojčísle Hlasu domova, které
vyjde 15. prosince 19697 uveřejníme Vaše
BLAH OPŘÁNÍ K V Á N O C Ů M
A K N O V É M U RO K U
všem Vašim českým a slovenským přátelům, zašlete-li nám objednávku a poplatek 60 c do 10. prosince
tr. Sdělte laskavě, máme-li uveřejnit Vaši plnou
adresu (nebo adresu Vaší firm y), telefon atd., nebo
jen. Vaše jméno bez bližší adresy.
V tomto čísle můžeme také uveřejnit Vaše samoiStatmé blahopřání — velikost a text dle objednávky.
Je to nejvýhodnější příležitost, jak blahopřát nej
většímu počtu krajanů.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

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

m

.

chrpa

Optical Service

T o je asi hlavní potíž,
s níž se setká sovětský
plánovač při stanovení
hospodářských
úkolů
Československu. Domácí
ekonomové, kteří mají
propracovat dané úkoly
podrobně, se pak musí
potýkat s dalšími zásad
ními problémy. Budou
si vědomi toho, že neza
kryté zavedení tuhého
centralismu může prom ě
nit dosavadní nezájem
zaměstnanců v nenávist
a sabotování a naopak že
podniková samospráva a
podstatnější ohledy na
tržní ekonomii jsou po
dničky nepřípustné.
Není snadné - pokud
je to vůbec možné - na
jít způsob, jak celé h o 
spodářství státu ústřed
ně řídit, aby vyplnilo
přesně prostor, určený
mu .jiným státem a při
tom nepřipomínat zkra
chované centrální řízení
dřívější a naopak umož
nit mlhavý dojem, že se
podnikům
ponechává
aspoň nějaké slovo i v
zásadních věcech jeho
správy.
Sověty prý v Moskvě
slíbily, že českosloven
skému hospodářství v
příštích šesti letech p o 
mohou zvýšením dodá
vek petroleje, železné
rudy, bavlny a 'jiných
surovin, že pom ohou se
stavbou atomových elekt
ráren a že umožní (blíže
■neurčeným
způsobem)
nákup nutného strojové
ho vybavení na cizích
trzích.
Je nutno pochybovat,
že by mohl tento slib
vyvolat obrat v životě
státu, jak jej ohlašoval
- opět nejasně - před
odletem do Moskvy mi
nisterský předseda Čer
ník.

Veškerá P O JIŠT Ě N I odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Higjhway, M O O R A B B IN , V ic., 3189

I

Z a obrat v hospodář
ském životě by českoslo
venský občan dnes spíše
považoval, kdyby domá
cí trh začal být plně a
rovnoměrně
zásobován
běžnými potřehami.
Situaci vystihuje d o
pis, který došel v těchto
dnech z Československa.
Sestra píše svým souro
zencům,
jak
využila
"Svátku
znárodnění”
(přeloženého na pondě
lí) k zájezdu d o V ý 
chodního Německa, aby
si mohla nakoupit prád
lo, které už není měsíce
v Československu k d o
stání. Protože je však
oficielně dovoleno utra
tit na "výletě” jen 60
marek,
podařilo se jí
sehnat marky na čem ó
a obelstít kontrolní or
gány tím, že přijela zpět
s trojím prádlem na so
bě.
K podobným "váleč
ným” trikům jsou nuceni
lidé socialistického státu
čtvrtstoletí po válce!

-svPOZOR S OHNĚM!
Country Fire Authority
požádala, abychom uve
řejnili varování novým
přistěhovalcům, že je tře
ba v letních měsících do
držovat obzvláštní opatrnosrt při zacházení s
ohněm. Týká se to ohníč
ků v přírodě, nedopalků
cigaret, rozpálených a
špatně krytých traktoro
vých motorů atd. V někte
rých dnech je vyhlášen
v určitých, oblastech úpiný zákaz jakýchkoli
ohňů v přírodě. Nedodr
žování předpisů je trestné.
Sledujte upozornění v
jednotlivých oblastech a
oznámení v tisku.

Skupina přátel Hlasu domova
vás zve
na večer poezie, prózy a písní

přejdi
Jordán
Program je sestaven z předsrpnové i posrpnové
■tvorby básníků, spisovatelů a textařů. .
Večer se bude konat v sobotu 15. 11. 1969 ve
2Ó.0Ó hlod. v sále domu Royal Society of Victoria — 9 Victoria St., Melboume.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován Čs.
pomocnému fondu.
V sále je pouze 120 sedadel. Doporučujeme,
abyste si rezervovali místa předem na tel.
42-5980

Spadla klec
(Pokračování se strany 1.)
o amnestii. Je to článek, psaný tak ukázkovou han
týrkou'období padesátých let, že by bylo hřích jej
alespoň, zčásti necitovat.
“Je třeba vidět, že od vandalských činů a ničím
neodůvodněných provokací (při výročí sovětské oku
pace, p. r.) se abstrahovala drtivá většina pracují
cích Československa, kteří plně souhlasí s energic
kým postupem vlády proti všem narušitelům pořád
ku v zemi. Naši čs. občané se nemusí bát vrátit do
své rodné země, najdou ji úplně jinou, než jim jí
kreslí na Západě v tisku i jiných sdělovacích pro
středcích. Na vlastní oči uvidí, že chod našeho ná
rodního hospodářství nebyl narušen. Závody i pod
niky jsou v normálním Chodu, zásobování je plynu
lé, doprava běží, lidé, kteří si dosud nevybrali do
volenou, vyjíždějí kam jim libo, desetitisíce do na
šich krásných hor a k šumavským jezerům, tisíce
se jich chystá na sklizeň našeho zeleného ziata chme
le, další na vinobraní do moravských a slovenských
vinic. Ti, kteří touží po cizině, vyjíždějí denně ,ne
jen na Jadran nebo k Černému moři, na Baltik ne
bo k Balatonu, ale do Švýcar, Rakouska, Itálie,
Švédská. Denně se přesvědčují pohraniční orgány
NSR i Rakouska, kterými naši občané po stovkách
projíždějí, jak lživá je propaganda jejich, novin,
že komunistický režim již nikoho na Zápal nepustí.
Ne, přátelé, nikomu se naší republiku nepodaří roz
vrátit a bude vždy dobrou a starostlivou matkou
všech poctivých a čestných Čechů a Slováků.”
Sluší se dodat, že Čs. svět dostal nové vedeni v
osobě Eugena Vrby, takže není tak těžké si domyslet,
kdo si to pod značkou ERA zajišťuje šéfredafctorský plat.
Nyní už. minula lhůta amnestie a klec kolem re
publiky se zase uzavřela. Nebude proto snad vypa
dat jako zastrašování, řeknu-li, že ani pro “staro
usedlíky” už asi nebude příliš bezpečné navštěvovat
republiku.
Cesta z klece bude ovšem mnohem obtížnější než
cesta dovnitř.. Každý čs. občan musí nyní k žádosti o
výjezd do zahraničí přiložit nejen povolení-svého
zaměstnavatele (přitom už nestačí stará formulace,
že podnik nemá proti cestě námitek, ale musí být
výslovně uvedeno, že podnik souhlasí), ale také vý
pis z trestního rejstříku a navic úředně ověřené
pozvání z místa bydliště svého zahraničního pří
buzného.
Vím, že není vhodné psát o. těchto věcech.sarka
sticky, vždyť pro mnohé z nás budou znamenat ro
dinnou tragedii. Jestliže však Rudé právo zcela váž
ně tvrdí, že se “zvažují možnosti vyloučit z bezplat
né čs. zdravotní péče všechny osoby,. které nejsou
v cizině služebně” , řekněte sami, jak se nezasmát
pokročilé demenci soudruhů Husáka a spol?
Marcela Čechová
H EALESVILLE

14 A K R Ů

buše

za $ 4.500

£ 500 D E PO SIT, $ 12 S P L Á T K Y T Ý D N Ě
Tiché osamělé místo s kapradinami, kde žijí klokani, divoká příroda 1
m íli od hlavní silnice, výhled na městečko. Veřejná cesta a přívod elektřiny
V Laundry zahněte vlevo, jeď te přes karavanové parkoviště, dále po
mostě přes potok Gracebum, zahněte vlevo, opět po mostě přes říčku
Watts a pokračujte ke Coroeíius Crescent, kde najdete parcelu 5. ^
O informace volejte m ajiteli na 5. 663-3706, néhlásí-li se nechte zprávu
na č. 63-4291 (M elbourne).
,
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— V den 51. výročí pro
hlášení čs nezávislosti se
na dvoře
vsetínského
zámku polil petrolejem a
podpálil 431etý ředitel
musea Bohumil Peroutka.
Utrpěným
popáleninám
dne 30. října v místní, ne
m ocnici podlehl. ČTK se
snažila zlehčit tento tra
gický protest proti nyněj
ší situaci země zprávou,
že jmenovaný ředitel vse
tínského musea trpěl ner
vovým i poruchami.
— Městský soud v Praze
odsoudil 30. října k 8 mě
sícům: žaláře Vladimíra
Burdu, bývalého redak
tora časopisu Svazu vý
tvarných umělců “Výtvar
ná práce” , kterému kladl
za .vinu, že 'vykřikoval
urážlivá hesla před bu
dovou východoněmeckého
velvyslanectví v Praze.
— Od 30. října se kona
la v Lánech konference
zahraničních ,
ministrů
států Varšavského .paktu,
na níž dával ýřromýko'in
strukce o strategii' zahra
niční politiky celého blo
ku. .
-— Předsedou Klubu p o 
slanců KSČ ve Federál
ním .parlamentě se stal
Oldřich Voleník, . který
vystřídal K. Neuberta.'
—- Předsednictvo ÚV KSČ
(citujem e ž RP) “posou
dilo : návrh ná obnovení,
prohloubení a novou or
ganizaci; výuky marxi
smu - leninismu na vy. ššokýeh školách a schválilo jej. Výuka marxismu leninismu tvoří nedílnou
spučást přípravy budou
cích odborníků s vysoko
školském
vzděláním a
nelze ji proto chápat jak o pouhou složku odbor
né přípravy, ale přede
vším i jako odborně a vě
decky hluboce fundova
n o u 1 světonázorovou a
ideologickou výchovu vy
sokoškolských studentů.”
—- Jiná zajímavá zpráva
Rudého práva (17.. 10):
‘'Ústřední celní správa
.učiní- organizační opatře
ní, a kádrová opatření k
/intenzívnění celní a de
vizové kontroly z hledi-

| ZNAČKA KVALITY
I
A STYLU
| Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Acland St., St. Kilda
!;
Víc. Tel. 94-2260
i' Též prodej veškerého
I, pánského konfekčního
zboží
| Vhodné vánoční dárky
1
pro pány...........

ska zamezení protizákon
ného dovozu a vývozu čs.
peněz, zejména pak vy
tvořením
informačního
systému (!) a položením
základů k celní vyhledá
vači službě.”
— V pražském Sjezdovém
paláci se konal dvouden
ní seminář, který uspořá
daly český ústřední vý
bor Svazu ěs. - sovětské
ho přátelství a Klub přá
tel sovětské vědy a kul
tury v Praze. Zúčastnily
se “stovky lektorů a akti
vistů z celé ČSR” a řídil
jej předseda Kluibu přátel
isov. vědy a kultury prof.
J. Lang. O leninské teorii
proletářsfcého internacio
nalismu promluvil docent
vědeckého komunismu na
■moskevské universitě V.
K. Popov.
— V podniku místního
hospodářství Turčan v
Mbšoveídh obnovili tra
diční výrobu vyšívaných
slovenských kožichů, pro
něž dovážejí ovčí kůže z
Řecka. L ’ud píše, že prv
ní objednávka - několik
set kusů - je vyřizována
pro Slováky v Kanadě.
— Novým ředitelem Ná
rodního divadla v Praze
byl jm enován zasloužilý
umělec docent Přemysl
K očí. Dosavadní ředitel
dr. J. Urban má odejít do
důchodu.
— Nedávnou
minulost
“přehodnocuje” dnes kde
kdo. Na plenárním zase
dání rady českého svazu
vědeeko-technickýeh spo
lečností “ předséda inž. V.
Pánek zdůraznil nutnost
vycházet v další činnosti
. . . z realizační směrnice
květnového pléna a závě
rů zářijového pléna ÚV
KSČ . . Předsednictvo do
poručilo plénu usnesení,
aby
všechny
orgány
ČVTS přikročily k pře
hodnocení svých dřívěj
ších nesprávných usnese
ní . . . ” (Práce, 17. 10.).
— Na Martinských holiaeh
byla
dokončena
stavba televizního vysíla
če Krížava. Má sloužit te
levizním
divákům
na
Oravě, Pováží, Kysucách
a v Turci.
— V říjnu byla povolána
řada vojáků v záloze k
vykonávání služby. Zú
častnili se štábního cviče
n í armád SSSR, Polska,
Východního Německa a
ČSSR. Pro toto cvičení
byl dočasně zabaven i
určitý počet motorových
vozidel.
,■— Podle neúřední zprávy
byl loňský předsedá bez
pečnostního oddělení ÚV
KSČ
generál
Václav
Prchlík ihned po zbavení
imunity zatčen bezpeč
nostními orgány a čeká
prý na soud pro vele
zradu.
— Výbor pro zemědělství
a výživu1 České národní
rady jednal v Náchodě o
nedostatku pracovních sil
v zemědělství a lesnictví.
V letech 1950 - 1968 ubylo na půl m iliónu stá
lých pracovníků v země
dělství, tj. 40% původní
ho počtu a další pokles
prý ohrožuje budoucí ze
mědělskou a lesnickou
výrobu.

— Podle RP se v minu
lém měsíci zdržovalo v
cizině asi 50.000 čs. ob
čanů: Do lhůtý amnestie
(14. září) požádalo prý o
legalizaci svého pobytu
v cizině 21.335 osob a
většině z nich prý byl
pobyt prodloužen. Od vy
hlášení amnestie v květ
nu tr. se do Českosloven
ska vrátilo pouze asi,
600 osob, zatímco asi
28.000 čs. občanů pobývá
v cizině neoprávněně “ a
musí tedy počítat s tím,
že bude proti nim zakro
čeno v mezích práva” . O
těchto zákrocích píše RP:
“Naše pasové orgány bu
dou oznamovat přísluš
ným cizím orgánům čin
ným, v trestním řízeni
osoby, (které bez povolení
opustily území republiky
nebo v cizině zůstaly. Dá
le bude vedeno trestní
řízení proti osobám, kte
ré v zahraničí poškozují
zájmy ČSSR. Současně se.
zahájením trestního stí
hání přikročí příslušné
orgány k zajištění majet
ku . . . ”
— V Praze byl podepsán
protokol o výměně zboží
s Jugoslávií v roce 1970.
ČSSR vyveze’ válcovaný
materiál, stroje a zaříze
ní, sklo a hutnické druhovýxobky a doveze barev
né kovy, stroje, zeměděl
ské výrobky (zvláště ma
so), rybí konzervy atd.
— Počet sňatků v Praze
proti r. 1967 loni poklesl.
O něco poklesly také roz
vody, ale zvýšil se počet
žen (10.200), které žáda
ly o umělé přerušení tě
hotenství, hlavně pro by
tový problém. Z povole
ných interrupcí připadlo
32% na svobodné ženy.
Loni zemřelo v Praze
14.648 Pražanů a narodilo
se jen 11.434 dětí.
FEI/HD

-3Z projevu na zasedání Ú V KSČ

Třídní postoj G. Husáka
Se zpožděním uveřejňujem e část projevu, který měl Gustav Husák dne
26. září k závěru zasedání Ú středního (výboru KSČ v Praze. O požděně také
p roto, že i noviny v Československu je j dostaly k uveřejnění s neobvyklým
zdržením : vyšel nejprve (v Rudém právu a to 11. října, tedy až půl měsíce
p o zasedání.
P rojev nepotřebuje komentář a může otevřít oči tomu, kdo snad dosud
choval iluze o skutečném p ostoji nynějšího "prvního muže’ ’ Československa.
"Poprvé se mi trochu jsem povinen zaujmout přece není rozh od u jící. .
otevřely oči, když jsme jiný postoj . . .
Slavík j'é trochu jiný
byli v říjnu (1968) v S o 
Máme 1,600.00 členů případ. Mluví zde, dává
větském svazu na pora strany. Musíme se p o  nám kurs, jak byl Marx
dě, Dubček, Černík a starat o to, aby každý pro samosprávu výrob
já, a když tam začal v poctivý člen strany p o  ců. Též jsme to četli.
několikahodinovém pro znal věci, aby byl správ Jenomže Marx,
když
jevu s. Brežněv rekapi ně informován, aby ro hovořil o samosprávě
tulovat tuto historii, řekl: zuměl věcem, aby nás výrobců, neměl na mysli,
— Alexandře Štěpamovi- dokázal
pochopit, - ú aby tato samospráva by
či, tehdy jsme říkali to střední výbor, stranu . . la objektivně nástrojem
a to. Je to pravda nebo
V čem je základ, v. nepřátel pracujícího li
ne?
čem byl základ vystou du, aby byla nástrojem
Trvalo to několik h o  pení soudruha Smrkov- jen pracujících, nástro
din a Alexandr štěpáno- ského, Slavíka, Dubče- jem proletariátu - a ne
vič (Dubček) ani muk ;ka, Mikové a nevím ko buržoazních a maloburnout nemohl na to všech h o ještě . . . T o věčné žoazních elementů. Sla
no. A tam se mi otevře 1opakování Smrkovského vík ví velmi dobře, o co
ly oči. Říkám, zde se ne ' o lidu. Co to je? Použil jde. V í, že tak zvané ra
hrála fair hra v celé té ' výraz "najít společnou dy pracujících, které Šik
to záležitosti.
; cestu se všemi, kdo jsou a skupina stojící za ním
. Dnes mi vyčítají, že : pro socialismus’ ’ . Pro ja hodili jako hesla do svě
na slovenském sjezdu ký socialismus? Pro so ta bez porady s předsed
jsem se koncem srpna cialismus
Pachmanna, nictvem strany a vládou,
postavil za Dubčeka, že Liehma, Slávy V olného, že šlo o vyřazení strany
jsem řekl, když padne Oty Šiká . . . Pro Bene- z vlivu na celou ekono
Dubček, půjdu i' já. ; šův socialismus? On pře miku, že to nebyla na
Amo, já jsem to řekl, ce též říkal, že je pro hodilá akce v pravičácale za .předpokladů, kte socialismus^ Dokonce i ké kampani. A teď vy
ré jsem
tehdy znal. Hitler nazval svou par stoupí Slavík a dává
Předpokládal jsem, že taj národně socialistic lekce o Marxovi a o
šlo o čestnou stranickou kou . . .
tom, co bylo. Slavík ne
politiku a o čestný vztah
Nezáleží na tom, jak ní hlupáček, ale zasvě
ke spojencům. Z a tako dlouho je k do ve straně; cený informátor.
vých podmínek jsem to jestli se nenaučí myslit
P o květnovém plénu
řekl. A le jakmile jsem třídním způsobem, ' ne v tom to roce byl sjezd
došel k názoru, že se naučí se dělat marxistic spisovatelů, na němž by
nedělala čestná ani stra kou analýzu problémů, la přijata velm i negativ
nická politika vůči spo tak to, kolik roků má ní
deklarace.
D ošla
jencům, přirozeně, že napsáno v legitimaci, to (Pokračování na str. 81

Učebnice s kvapkou jedu
V Prahe a Bratislavě b olí aktívy školských a
stranických pracovníkov škol 1- a 2. cyklu, na
kterých sa zdůrazňovala potřeba "spoločenskej
angažovanosti" učitePov a "všestranného pozdvihovanía úrovně vzdelaxtia z kom unistickéj
výchovy mladého pokolenia” v zatysle "obn ovenia citov priateFstva k m ládeži a Pudu Sovietskeho zvazu a ostatných socialistických krajin’ .
"N ezatajujem e” — povedai v Bratislavě ministr
školstva SSR dr. M atěj Lúčan — "že antisodalistická, antisovietska, pravico- ocportunistická
propaganda zasiahla i častí u 5 te f ov a školských
pracqvnfkov. M nohí stratili jasnu politickú orientádu, podPahli nadonalisdckycn tendendám,
ochladli v intem adonalistkkom cítění a neraz
přešli aj k otvoreným prejavom sr.tisovietizmu” .
Prvý tajom ník Ú V KSS In g. Štefan Sádovský
(vyzval školských pracovníkov, aby "svojím pů
sobením pom áhali odstraňovat’ z vedom ia mla
dých l’udí nesprávné a škodlivé představy” , a
uistil ich, že "vždy nájdu podporu u vedenia
KSČS a KSS v úsilí o natvrátenie správných
socialistických poh l adov nasej mládeže v du
chu záverov strany” .
O tom, aké je ovzdušie na školách, svědčí
případ, ktorý se stal na začiatku nového škol

ského roku v Bratislavě. Píše o ňom Pravda z
9. septembra v poznámke "U čebn ice s kvapkou
jedu ” s ponosou, že žiakom Strednej všeobecnovzdelávacej školy (S V Š ) v Bratislave-Petržaifce holi rozdělené učebnice, ktoťé holi popísané protisovietským i heslami. Článok končí
hrozbou, že sa proti poívodcom přísné zakro
čí. Citujem e:
" V deň aktívu odchádzali žiaci a žiačky za SVŠ
v Petržalke s novým i učebnicami v aktovkách.
M ali v nich aj knížku Ruský jazyk, ktorú vy
dalo před 5 rokmi Slovenské pedagogické na
kladatelstvo v Bratislavě. Aké b o lo prekvapenie žiakov, keď na titulnej straně knihy b olo
rukou prepísané: "Barbarský jazyk’ ’ , "U čebnica
okúpantského jazyka’ ’, a ešte varovanie: "K až
dý, kto má z ruštiny lěpšiu známku ako štvorku,
je kolaborant” . . . Robím e rázné kroky proti
autorom protištátnych letákov. A v záujm e
šprávnej výchojvy našej mládeže musíme urobit?
aj rázné kroky proti tým, ktorí
dodnes naší
mládež balamutia — vědom ě alebo zvědění.
V každom případe na petržalskej SV Š ide o
jvec, ktorú třeba odsú diť. N aši žiaci m ajú d o 
stat’ do rúk učebnice, ktoré ich nebudu bala
mutit’.”
FB I
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Lavina čistek v Československu
V ADELAIDE

1 se nejlépe

najíte .
v kontinentální restauraci

Vyloučen, odvolán, rezignován

PRAHA

Změny (v organizacích komunistické strany, v úřadech, ústavech, institu
cích — v celém veřejném životě v Československu — se šíří jako lavina. Vý
měny mnoha předsedů, tajemníků, členů výborů, ředitelů a referentů nevy
volávají ovšem větší zájem světové Veřejnosti a místní lidé je přijímají rezig
novaně jako něco, co muselo přijít. Jakmile čistka "nahoře’’ začala, očeká(valo se, že bude pokračovat směrem "dolů” , až zasáhne všechny základní
mocenské a správní složky. Kolaborant na vyšším místě si pochopitelně chce
upevnit své postavení tím, že se obklopí1 spolehlivými podřízenými kolabo
ranty — čím spolehlivějšími a čím dříve, tím lépe.
Některé lokální změny však překročují místní význam a zájem. Vždyť míst
ní orgány či úřady často dávají poslední "ránu z milosti’ ’ i osobám, které
byly ještě nedávno dost vysoko na žebříčku stranické nebo [vládní* hierarchie.
Jinde pak je velmi poučná publicita, kterou dává čs. tisk odstraňování "pravi
cových oportunistů” . Ukazuje směr, kterým se vyvinuje největší tlak. Všimne
me si proto aspoň několika těchto změn.
Největší aktivita pro pak za členy K V KSČ 7 ství ve straně” ) a B. Cipagátorů
moskevského dosavadních kandidátů. bocha ("se zavedením
kurzu ;v Československu Zasedání jednalo též o stranického šetření” ). Z
nastala po zářijovém za návrzích příslušné komi funkcí tajemníků K V
sedání Ú V KS(5, na kte se na vyloučení z řad byli "uvolněni’’ M. Ž ižré se mnohé místní vý členů K V KSČ Josefa Ika, O. Lešcnar a Z . M a
bory
při
ohlašování Solaře a kandidáta V la jer. Naprostá přeměna
změn přímo odvolávají. dimíra Blažka . . . Kom i krajského výboru pak
Tak
třeba
plénum se předložila návrh, aby byla provedena tím, že
stejných
důvodů "býlo kooptováno 21 no
pražské městské kontrol ze
ní a revizní komise při (pravicového opůrtuni- vých členů Z předního
projednávání
otázek stnu) byl vyjádřen ne stranického aktivu’ ’ .
"vyplývajících ze zářijo souhlas s rezignací ná
Předsednictvo
OV
vého pléna Ú V KSČ” členství v K V KSČ J. KSČ Praha 4 se rozhod
L. Manouška, lo vyloučit z řad členů
vyloučilo ze svých řad Špačka,
dbc. dr. L. Kohouta a V . Lenze, B. Marčáká, KSČ M U D r. Jana Brodalo návrh na jeho vy J. Pánovce a aby z řad da "na základě výsledků
loučení z KSČ "za čin členů K V KSČ byli vy stranického
šetření
s
nost, která je v rozpo loučeni. Návrh byl vel autory a organizátory
ru se stanovami strany” . kou většinou hlasů při prohlášení 2.000 slov.
U dalších členů MKRK jat. Zasedání doporuči Vyplývá , z nich, že Jan
bylo mírnější a "vy h o lo Ú V KSČ, aby s J. Brod byl spoluautorem
vělo žádosti o uvolnění Špačkem býlo zavedeno . . . a. podílel se osobně
řízení . . na získání dalších signa
z funkcí” . Jsou to: inž. disciplinární'
jednomyslně tářů i jeho publicitě . .”
D . Dvořák, J. Hauner, (D ále)
V . Meissner, JU Dr. K. rozhodlo, vyloučit K. Dr. Brodoví však toto
Malý, CSc a J. Dumek. Smítala, ze strany, stej rozhodnutí asi mnoho
Pražská Práce uveřej ně jako L. Sabatu . . .”
neublíží. Zůstal totiž v
nila 4. října tuto zprávu
Německu,
Jihočeský K V KSČ Západním
z Brna:
"uvolnil’ ’ 15 členů a 3 kde je vedoucím fakult
"Plenární zasedání ji kandidáty
"na jejich ní ■kliniky v t Mainzm -

36 Port Road, Hindmarsh, SA. 5007
Otevřeno do půlnoci po celý týden
1 (včetně neděle)
Různé domácí speciality
Srdečné zve R. Danešová, majitelka

Č S S R zblízka
NEMŮŽEME SE DOSTAT DO ROZPORU
SE ZÁJMY V O LIČŮ ...
Ve zprávě ó kádrových opatřeních ve Federálním
shromáždění bylo konstatováno, že soudruzi A. Dubček ,a J. Smrkovský písemně vyslovili souhlas se
svým odvoláním z vedoucích funkcí v parlamentu
a vzdali se svých funkcí v jeho předsednictvu, od
kud resignovali též další poslanci-komunistě. — V
rozpravě nejdříve ostře polemizoval s. prof. E. Mančák ss posledním vystoupením s. M. Vaculíka a jeho
teorií tzv. dvou realit. S. P. Hron požadoval, aby
poslanci M. Mikova, J. Pelikán, akademik J. Ma
cek a další neschovávali své chyby za nesprávné
prohlášení předsednictva ÚV" KSČ z 21. srpna 1968,
a požadoval, aby FS vyslovilo omluvu poslancům
V. BiTakovi, A. Indrovi, D, Kolderovi a dalším. . .
Soudruh J. Svoboda požadoval, aby byla rozebrána
činnost “trustu” kolem J. SmrkovSkého, odkud vy
cházely různé nátlakové a k c e ... Upozornil také na
kontakty dr. E. Beera s mluvčím soc. demokratů
Bechyněm a na “ kanály” , jimiž obstarávali infor
mace činitelům jiných stran poslanci J. Pelikán,
Ž. Vokrouhlieký, dr. Čakrtová aj. Zmínfl Se roVněž
o' nekalé činnosti V. Kahana z okolí Smrkovského a
O prostřednictví bývalého agrárního činitele Hojdara při obstarávání peněz pro Šiká. . . Otevřeně
kritické stanovisko k vlastním srpnovým postojům
zaujal Pak s. I. Skála . . . V doslovu k rozpravě s.
A. Indra ocenil principiálnost vystoupení s. I. Skály,
odmítl poslední vystoupení s. dr. Z. Jičínského k
loňské historii kolem zákona o NF a za pochybnou
metodu označil poslední vystoupení s. M. Vaculíka.
A. Indra také sdělil, že sekretariát ŮV K S č vy
loučil 10. října poslankyni dr. G. Sekaninovou-Čakrtovou z řad KSČ. “ Bojujeme-li za. lepší život lidu,
nemůžeme se prostě dostat do rozporu se. zájmy vo
ličů” , uzavřel svá s lo v a ...
Referát z plenární schůze Klubu poslanců KSČ,
Rudé právo, 15. října 1969
Z VÝBORU SNR PRE OBCHOD
SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH
• Námestník ministra obchodu SSR Ing. Eduard
Decker predniesoi poslancem správu o plnění súboru konsolidační’ ch opatření v oblasti tovarových fondov a obchodno-prevádzkových opatření. Štruktúra
zásob tovaru — konštátovalo sa — i situácia v zásobovaní uhlím, zemiakmi a plynulost’ dodávky ďalšich výrobkov nezabezpečme realizačnú, smernicu v
tovarovéj hodnoto 300 miliónov korun. Na správu
"ing. Deckera nadvázová) i informácie podpredsedu
Xajv. kontr. úřadu SSR Jána Gajdoša o výsledku
jprevierky plnenia krátkodobých stahilizačných opat
ření na useku zásobovania vnútorného trhu a o vý
sledku previerky plnenia opatření na rozširovanie
nedostatkových plátěných služieh pre obyvatelstvo.
Výsledky ukázali, že ani na základe krátkodobých
Stahilizačných opatření vlády SSR sa nepodařilo výiraznejšíe riešiť napátosť medzi zdrojmi a potřeba
mi ná. trhu v množstve v ý rob k ov ... Výbor konštáitoval, že opatřenia přijaté vládou SSR . . . nemajú
(potřebná účinnost’ predovšetkým vo výrobě.
( ; . . .
Pravda, Bratislava, 21. októbra 1969
|
JAKÁ BYLA ÚRODA?
í I když letošní sklizeň obHi není špatná, nezna
mená to, že zemědělské závody přečkají letošní zi
mu bez starostí. Obilí zas není tolik, aby se jím dal
nahradit výpadek ostatních tradičních krmných plo
din. Podle toho, co říkali zástupci českého minister
stva ^zemědělství. . . dopadla letos velmi nepříznivě
zejména sklizeň podzimních okopanin. Brambor se
sklidí letos o 1,167.000 tun méně než loni (tj. více
než čtvrtina celé úrody), cukřovky dokonce o 27.4%,
(tj. o 1,718.000 tun méně. K tomu jsou letos nižší
;t zásoby sena z luk i pícnin na orné půdě, zaviněné
nepříznivým počasím v době vegetace. Ukazuje se,
že bude nutné pro příští léta udělat opatření, která
b y účinně podpořila jak výrobu brambor pro domác
nost á průmysl (nahradit lidskou práci strojem,
protože lidí na vesnici ubývá a brigády jsou drahé),
tak . výrobu obilí, které čím dále tím víc v celém
světě nahrazuje ve výkrmu dobytka ostatní plodi
ny. Proto také se má skoncovat s úbytkem obilných
(p loch )..
Práce, 14. října 1969

homoravského K V KSČ
projednalo žádost něko
lika členů a kandidátů
na uvolnění z funkce.
Rozhodlo se vyhovět je
jich žádosti a převést

vlastní žádost’ ’ . Dále o d 
Na základě zahájené
volal •dva soudruhy a ho šetření Ú K RK KSČ
vyloučil bývalého šéfre rozhodlo se předsednic
daktora'Jih očešké Prav tvo O V KSČ v Benešo
dy J. Šestáka (kterému vě pozastavit členství v
zároveň "pozastavil člen- KSČ bývalému ministru

vnitra. Josefu . Pavlovi. ;
Práce ze 17. říjná pí
še, že je třeba dát “ o d 
borům znovu revoluční
tvář” . Má se toho docí
lit také tím, že " Ú V
ČOS umění a kultury
vzal na vědomí rezigna
ci několika členů před
sednictva, mezi nimi ...i
dosavadního
předsedy
Vlastimila Fišara” . Úřa
dujícím místopředsedou
se stal ředitel Kabinetu
muzejní a vlastivědné
práce Václav Pubal.
Předsednictvo
MV
KSČ v Praze rozhodlo
17. 10., aby byl z KSČ
vyloučen jeho bývalý
tajemník J. Litera, pro
tože "svým postojem a
praktickou činností , p o
rušoval, stanovy K S č . .”
Z e změn "n a vyšší úrovní”
jsme se dosud
nezmínili, že b y lo dovo
leno . jak předsedovi Fe
derálního shromáždění
A . Dubčekovi, tak jeho
místopředsedovi a přesisedovi Sněmovny lidu
J . Smřkovskému a -mí
stopředsedkyni Shěmovny lidu M . Mikové, aí?y
na své funkce, form ál
ně rezignovali. Z před
sednictva
Federálního
shromáždění rezignovali
kromě nich poslanci ingA . Bichler, J. Borůvka,
V . Knapp, dr. J. Lacina
a L. H ofm an.
(5
Současně s čistkou p rováděly místní organizace
důkladnou
sebekritiku,
při níž docházelo ýí ( k
odvolání .všech loňských
usneseni nebo prohláše
ní, v nichž byla kritizo
vána okupace sovětskými
armádami a k pí^m ným
omluvám
, soudruhům,
kteří býlí lo-ni '"n ep rá 
vem' obviňováni ž kola
borace’ ’ .
F É / -sv-

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ l
AI7BAÍÍSTVÍ
KEW C0NIIN1NTAL III KHEKS Pty. tul.
KOPECKÝ SMAtlGOOBS Pty. Itd.
326 High Street, Kew, Víc.
Prodáváme pouze prvotřídní, 'maso a uzeniny. Též drůbež. Naše specialita: smetanové .klobásy a
domácí sékaná.. * V še ve velkém výběru. * Právě -došla zásilka JE L E N ÍH O M A S A z íý, Zélandui:
Elektrika z City: číslo 47 / z Collins St. po V icto ria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 / z Flinders St. po Brigde R d ./, zastávka 5. 38
Telefon: 86-7178
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Jaro sovětské o československé
F E R D IN A N D P E R O U TK A

NEMOC

Bylo až příliš prokázáno, že není bez významu pro sousedy Ruska, jestliže v Moskvě spadne ká
men se střechy. Slyšůne, že dnes někteří doma řík a jí: "Spoléháme už jen na vývoj v Rusku.’ ’ Než
však vývoj přijde, jaké jsou současné ruské čili so|větské skutečnosti?

LÉKAŘI

N ová éra v sovětech byla zahájena pádem Stalina a nová éra byla zahájena pádem Chruščova.
Vláda Chruscovova trvala d o roku 1964 a tehdy padaly teplejší paprsky do okolí. V srpnu 1968
bylo zamáčknuto československé jaro. A by sé tak stalo, musilo být předtím zamáčknuto sovětské
jaro. A bychom toto sovětské jaro nepřeceňovali: nebyl to květen, byl to teprve konec března.

DĚTI...

Ú R A Z Y

H ned v hodinu Stalinovy smrti zbylí sovětští vůdcové se začali rozhlížet, jakou oporu mají. D o 
tud Stalin byl jejich oporou. Byla to opora, k níž byli přivázáni, ale přece dávala osobní jistotu, d o 
kud Stalin se nerozmyslel jinak. Nyní se dívali je den na druhého a poněvadž se dobře znali, vědě
li, že za krátko bude mezi nimi nesmiřitelný zá pas. Někteří měli větší vliv ,v Politbyru, někteří v
policii, ale nespoléhali jen na to. Tehdy, musí se zdát, poprvé lid byl učiněn rozhodčím mezi vůd
ci a tehdy oni, poprvé, dali najevo, že znají je ho toužení. Žádný z nich se neodvolal výslovně
k lidu, to se v sovětech nesluší. A le všichni — mi mo M olotova — najednou začali neslýchané pří
znivě mluvit o lehkém konsumním průmyslu, slibovat liberalisaci a ůlejvu od policejní vlády.
. Nejnápádaiější bylo, že
Hospodářská reforma a československá hospo mi a obyvatelstvu vzešel
sám šéf policie Beria, se se rodila v sovětech ze dářská reforma
měly z hospodářské reformy.
vyjadřoval snad nejlibe Stejných důvodů jako v stejné nepřátele. V je N a to orgán strany Prav
rálněji., M imo jiné má Československu.
Kosy- jich čele bylo známé da, orgán Brežněvův,
lem přiznají samostatnost gin
přednesl důvody jm éno: Brežněv, H ospo odpovídal jakoby hlavní
východnímu Německu, takto:
dářská reforma se rodi zástupce
idealistického
"Nemůžeme
doufat, la, ale nedorodila v so směru, že motiv zisku a
což se mu stalo osud
ným. Bylo jeho povolá že bychom dostihli nej- větech.
p>raspěchu plodí sobec
ním (než ho popravili) vývinutější kapitalistické
Sovětská komunistická tví, musí být kontrolo
denně číst tajné zprávy země, jestliže nezvýšíme strana je daleko nejsil ván a strana jej musí
0 smýšlení obyvatelstva iniciativu dělníků a svo nější, vše obepínající or- kontrolovat.
' Pravila
a
jeho
liberalisování bodu jednání.’ ’
ganisace v zemi a být ge Pravda:
N EPŘIPU SŤTE
Ještě roku 1964 Pod- nerálním sekretářem té
muší být pokládáno za
"Ztotožňovat komu
důkaz o vnitřním obsa gorný vřele mluvil na to strany znamená být nismus s pouhým vyho
A B Y T O R O Z B IL O
sjezdu komunistické stra povýšen nad ostatní, po- věním potřebám žalud
hu země.
Chruščov
předstihl n y O československé h o ' kud moci a vlivu se tý ku je hluboce nespráv
V Š E C H N Y VAŠE
konkurenty a svou řečí spodářské reformě. Řekl: ká. T i, kdo své posta né, je to úzké, slepé,
proti Stalinovi na dva "V elký tvůrčí vzruch vení opírají jen o argu praktické stanovisko; vy
F IN A N Č N Í P L Á N Y
ment, váží méně než těž tváření
cátém sjezdu učinil svou panuje v té zemi.”
socialistického
Avšak, když Rudá ar ká realita generálního vědomí je stejně důleži
Vládu permanentní. Po
nějakou - dobu ■porážel máda - vtrhla do Česko sekretáře. Brežněv je tý úkoL”
své oponenty ve jménu slovenska, sověty jedním tímto sekretářem, sdílí
Pravda se zdá být pře
destaHnisace, destalinisa- dechem žádaly znovuza- předsudky a chtivost
Můžete mít nej vyšší zajištění!
svědčena, že je možno
Přihlaste se fc HCF. Pomůže vám to
če bylá neodolatelný ar vedení censury, potre strany a snad je i vy
oddělit o d sehe p říčiny
uhradit účty nemocnice nebo od lékaře.
gument. T o bylo sovět stání liberálů a intelek tváří, kde by nebyly.
Informujte se v nejblížší lékárně nebo
a následky a že v lidech
tuálních původců hospo
V sovětech je nyní.
ské jaro.
navštivte pL Constantinides v ústřední
bude růst socialistické
Také
československé dářské reformy, rozme nebo má být, kompeten
kanceláři.
vědomí,
i když nebudou
jaro mělo za cíl dokonat tání dělnické iniciativy, ce theoreticky a poně
mít prospěch ze sociali
destalinisaci, ~
odhalit jestliže již kde byla při kud rozdělena mezi vlá
smu.
všechny zločiny stalini puštěna, a potlačení to du a stranu a i vláda i
K terč idealistické pa
smu , a zavrhnout jeho ho "velkého tvůrčího strana mají svůj tiskový
sáži
Pravda připojila pa
211 Swanston St, Meltourne, 3000- Ph; 663 2476
vzruchu’’
,
o
němž
mluvil
orgánOrgán
vlády
agenty. Jsou mnohé pa
Rtgisfered fo pay Commonwealth Medicai and Hospitai Benefits
Izvěstíja. mohli bychom. sáž pofitickou: strana v
ralely mezi sovětským a Podgom ý.
V srpnu 1968 sovět Hcí orgán Kcssygjnův, fi žádném případě nehod
československým jarem,
1 V jejich vzniku i v je ské jaro bylo již čtyři losofoval o hmotném iá se vzdát toho, co mě
“ I po dlouhé noci vždycky přijde den”
roky mrtvo a sovětská prospěchu, který by ze la, absolutní moci nad
jich pádu.
hospodářským životem,
jako má nad životem ostamím. Poněvadž Brež
Naše země, které zaujímají význačné místo ve
něv je generální sekre střední Evropě, byly vždy obklopeny jen a jen ne
tář, jeh o koncepce zví přáteli a musely vždy hledat sílu k obraně ř sílu re
voluční — sílu k změnám, jak je vyžaduje čas a jak
tězila a hospodářská re si je žádá náš národní charakter — jen samy v so
form a zůstala na papí bě. Sledujeme-li pak naši historii, shledáváme, že u
ře, jako na něm zůstalo kolébky a v čele všech historických revolučních
rozdělení
kompetence změn stáli vždy studenti. Studenti umírali na Kar
* Šekové úcty
lově mostě, když hájili Prahu před Švédy v Třiceti
mezi vládou a stranou.
leté válce a bojovali na pražských Darikádách v re
* Osobní zápůjčky
Invase dopravila ten volučním roce 1848. Byli to opět oni, kteří protesto
* Vkladní knížky
to idealistický směr do vali v létech osmatřicátých proti mnichovskému dik
tátu velmocí a v létech osmačtyřicátých, kdy svým
* CestoVní šeky
Československa, kde už protestním průvodem na Pražský hrad žádali pre
dvě desítiletí panoval s sidenta o pevnost proti zvůli komunistické menšiny.
■*' Služby cestujícím
mizernými výsledky. Če I dnes se pokoušejí protestovat proti okupaci země
* Zařizování investic
ši a Slováci znovu bu- Jsovětskou armádou.
: * Plán osobního spoření "Kapesní banka”
Nejvýrazněji se v našich moderních dějinách za
dou učeni, jak žít z idea psali dů historie právě před třiceti lety. Jejich od
? Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úrok
lismu a rozvíjet v sobě por proti nacismu je symbolizován datem 17. listo
* Pravidelné poukazy a inkasa
socialistické vědomí, i- pad 1939. Tento den pak byl jen jasným důsledkem
* Úschova cenin
když ceny budou stou událostí v roce 1938, právě tak jako letošní upálení
studentů Palacha a Zajíce bylo jasným důsledkem
pat, v krámech nic ne-- srpnových událostí v roce 1968.
* Služba pro zahrahiční obchod
bude a výroba bude uVzpomínáme-li dnes oněch pohnutých dnů v Ce
padat. Inženýři duší jsou jchách na počátku druhé světové války, nabízí se
připraveni, aby
ještě ; srovnání nespokojenosti’ a odporu našich lidí se stu
denty v čele k nacistickému režimu po obsazení
jedno-u se pokusili o •vlasti 15. břézna 1939 se stejnou nespokojeností a
Používejte raději National Baník
tento nepřirozený děj.
odporem k nynějším okupantům sovětským.
(Pokračování na straně 6)
(Pokračování na str. 6)

HCF

17. listopad 1939

Nestojí o nic víc

použít všestrannou

bankovní službu v National
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17. listopad 1939
(Pokračování se strany 5)
Vraťme se dnes ke dnům, které bezprostředně
předcházely 17. listopadu 1939.
Dne 28. října 1939 nebyly dovoleny žádné vzpo
mínky nebo oslavy. V Praze však došlo k demon
stracím, při nichž bylo hodně lidí zatčeno gestapem.
Němci také zakázali, aby byla hrána v Národním di
vadle Libuše, která se k výročí Založení republiky
dávala v předcházejících letech. Nesouhlasili ani s
provedením Smetanovy Prodané nevěsty. Národní
divadlo se proto rozhodlo pro Mactoetha. proti Sha
kespearovi neměli nakonec němečtí kulturtraegři ná
mitky, protože neprohlédli lest, neuvědomili si, že
si diváci přirovnají k přítomnosti odboj legitimního
nástupce Macbpthem zavražděného skotského krále
Malcolma proti uchvatiteli moci, že si uvědomí, jak
i tehdy šlo o boj dohra proti zlu.
Pří představení, které nebylo ohlášeno jako slav
nostní, ale které probíhalo v slavnostní náladě, byl
klid. V předposledním jednání však, když Malcolm
táhne s novým vojskem proti vrahu Macbethovi,
pronese větu: “I po dlouhé noci vždycky přijde den!”
Obecenstvo reagovalo takovou vřavou — povstáním
z křesel, bouřlivým potleskem a pokřikem, že mu
sela být provokace německým pozorovatelům docela
ťřejmá.
Protože před představením dostal každý návštěv
ník kromě dvojjazyčného programu i lístek, na němž
bylo varování před jakýmikoli provokacemi, čekali
lidé, co se bude po tom jasném důkazu o smýšlení
návštěvníků dít.
Ihned se nedělo nic. “Akce” Němců a hrstky ko
laborantů začala až po opuštění divadla. Venku to
tiž pokračovaly manifestace proti německé okupaci.
Národní třída byla demonstranty přeplněná a prá
vě po skončení představení zahájilo gestapo “ čistě
ní” — mlácení lidí, zatýkání.
Po zbytek noci a v dalších dnech obsadily silné
nacistické oddíly celou vnitřní Prahu. Tehdy se de
monstrace proti okupantům přenesly na akademic
kou půdu. Při zákroku Němců proti demonstrujícím
studentům byl těžce zraněn medik Jan Opletal, kte
rý svému zranění podlehl. Jeho pohřeb dne 15. li
stopadu byl velkou příležitostí k rozsáhlé manifesta
ci proti německým okupantům.
To se zdálo Němcům přespříliš a proto bylo — na
přímý rozkaz “ Vůdce a říšského kancléře” Adolfa
Hitlera dne 17. listopadu popraveno 9 prominent
ních studentů a universitní profesor. Všechny české
vysoké školy byly současně zavřeny (výnos pravil,
že na tři léta, avšak zůstaly pak zavřeny až do kon
ce války), studentské koleje vyrabovány a na 1.200
. studentů bylo odvezeno do koncentračních táborů,
z nichž se mnozí nikdy nevrátili.
Nacisté povraždili za dobu okupace přes dvě stě
tisíc československých vzdělanců, mezi nimiž byla
spousta studentů. Symbolem útisku českého student
stva, ale i celé české kultury, symbolem popření
základních lidských práv se stal právě 17. listopad.
Byl také prohlášen Mezinárodním dnem studentstva.
A dnes, po všech trpkých zkušenostech z historie,
se nezměnilo téměř nic. Jen role byly vyměněny:
na místa německých okupantů — našich odvěkých
nepřátel — nastoupili okupannti sovětští — naši
“ přátelé na věčné časy” .
I smysl našeho odboje, který je odlišný od bojů
za svobodu jiných národů, je dnes po třiceti letech,
stejný: je to především boj o svobodu kultury, o
svobodu projevu. Takový boj svým významem za
stíní i boj o formální státní nezávislost.
Jarka Vlčková
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Jaro sovětské a československé
(Pokračování se str. 5)
Historie
komunismu
je historií hospodář
ských neúspěchů a všech
ny měly p úvod v tom,
že, kdykoli bylo na vy
branou,
komunistická
diktatura vždy dala roz
hodnou přednost svému
politickému
prospěchu
před prospěchem hospo
dářským čili před pro
spěchem lidí. Má to být
opakováno v obsazené
zemi.
Jestliže kdy byla na
děje, že v sovětech se
objeví vůdce, který by
zastupoval také společné
lidské zájmy, ne jen nejužší, nejsobečtější a nej
útočnější Ziíjmy sovětské
komunistické strany, Nikita Chruščov ji vzbudil.
Francouzský cestova
tel po Rusku v devate
náctém století napsal, že
v ruské polévce ščí je
mnoho věcí dobrých i
nedobrých a tak bylo ta
ké v Chruščovovi. Byl
impulsi vnější,
mluvil
někdy zuřivěji a vyhro
žoval daleko více než
Stalin, který byl vždy
chladný na veřejnosti.
Neváhal vydírat, kde
podezíral slabost a terorisovat, když dostal do
rukou rakety s atomickými náboji. Řekl, co
ještě nikdo před ním
neřekl v diplomatickém

jednáni, že zničí tu ne
bo onu zemi atomicky za
.několik hodin.
T o byly jeho impuh
sivní okamžiky. Z a ni
mi bylo tušení, že pocit
jakéhosi
společenství
mezi lidmi mu nebyl ci
zí a že, pokud na něm
je, svět přece by nemu
s í být uprostřed rozsek(nut ná dvě sobě vzdále
né planety, jak byl za
Lenina a za Stalina.
A ještě jiný pocit byl:
že za Gbruščovova vede
ní -komunismus neztratil
tvořivost a je schopen a
ochoten přiblížit se n o
vé době. Když Chruščov
byl roku 1964 svržen,
bylo to jako zase vstou
pit do studené, šedivé
chodby.
Události mívají více
než jednu příčinu, také
pád Ohruščovův měl.
Vyberme dvě hlavní.
Chruščov mimo jiné
byl poražen také proto,
že příliš předtím zvítě
zil a důkladně přesvěd
čil stranu o nebezpečí
stalinismu, to jest o ne
bezpečí vlády jedince.
Politbyro si to vzalo k
srdci, zajisté také proto,
že ještě nedávno všichni
jeho členové osobně byli
vystaveni libovolné vlá
dě jedince, a nastolilo
vládu kolektivního vede
ní s přísnými pravidly

kolektivnosti.
Od
té
•chvíle i nedobré činy
měly být páchány ko
lektivně.
Po nějaké době se ko
lektivnímu vedení začalo
zdát, že opět jeden je 
dinec zdvihá hlavu, že
příliš předčil ostatní, že
jeho jméno se příliš ča
sto vyskytuje a že je i
oslavován. Byl to Chruš
čov - následkem svého
přirozeného nadání.

ské vlády a komunistic
ké strany a spoutalo je
a rozváželo je na různá
tajná místa, členové vý
boru dovolili si svolat
14. mimořádný sjezd a
vyhlásit jménem strany
a národa, co považovali
za potřebné vyhlásit v
této chvíli.

V Praze bylo moskev
ské politbyro podobně
uraženo a znepokojeno:
když v první den invase
toto politbyro se zmoc
nilo vůdců českosloven

Československé
jaro
skončilo, když znepoko
jení funkcionáři, někte-:
ří z nich zoufalí, někte
ří rozzuření, se . spojili s
moskevským politbyrem.

A byla druhá hlavni
příčina Ghruščovova pá
du. Stalin byl zavržen,
ale zbyla p o něm celá
Politbyro se pokusilo stalinská generace, kažzastavit jeho vzestup a dý se svým kvatitem úomezovalo
ho.
Tu časti na tom, co se dělo.
Chruščov udělal něco, Chruščov naléhal, aby
co podle sovětského p o  v destalinisaci se pokra
litického bontonu nikdy čovalo, a nikdo z této
neměl udělat: odvolal se generace se necítil bez
•k delegátům ústředního pečen, každé chvíle by
výboru a ti dali za prav-| jmoh'1 Chruščov na hědu jemu proti Politbyru. Iho ukázat prstem.
Oživovat politicky p olo I Stalinští
funkcionáři
mrtvé delegáty ústřední •špatně snášeli tuto ne
ho výboru se nějak rov jistotu a spojili se s p o 
nalo rozvratu sovětského litbyrem proti Chruščo
politického systému, a vovi.
od té chvíle kolektivní
V ěci v sovětech a v
vedení nepřestalo uklá Československu se. dějí
dat o Chruščova.
podle stejného, vzorce.

K DOTAZŮM čtenářů, kteří postrádali komentář
Ferdinanda Peroutky v minulém čísle: pošta se
zdržela, takže došel po uzávěrce. Uveřejňujeme ten
tokrát.
'
HD

Epocha nevysvětlování

F E R D IN A N D P E R O U TK A
Řada lidí vydala svědectví o vynikající inteli gencí pana Husáka a my jsme se, na základě těch
to svědectví, drželi této víry jako vrby. Je totiž našim přesvědčením, že často, i kdyby všechny
ostatní vlastnosti člov ěka se sklonily před někte rými okolnostmi, jeho inteligence se neskíoní.'
Deprimovalo nás tedy, když jsme četli řeč pana Husáka, již pronesl k dělníkům ve Škodovce a
shledali, že jeho skladba vět nebyla o nic lepší nerž bývalo chaotické přeskakování1 pana N ovot
ného z jedné věci na druhou. A le konec konců řečnění působí potíže některým velmi inteligentním
lidem a nebylo by spravedlivé je posuzovat podle jejich řečnění. V íce jsme se starali o to, do jaké
míry ona reč odhalovala příčiny věd, čili do -jaké míry představovala inteligentní přístup ke sku
tečností.
Tu opět váháme a nechceme křivdit. N eboť pan
Z řeči ve Škodovce by se mohlo zdát, že pan Hu
Husák vedle toho, co sám je, je také složenina a ve sák stále ještě hledá příčinu nepokoje v zemi, ačkoli
Škodovce promluvil jako složenina. Nikdo jiný se by ji mohl dobře znát. Příčina je ovšem v tom, že
nedovolával tolik toho, že existuje určitá situace a lidé jsou nespokojeni s politickým systémem, jejž
myslíme, že se toho dovolával spravedlivě. Pan Hu na ně pan Husák pomohl uvalit. Jaký je to systém,
můžete letět luxusním džetem
. sák mluví za situaci. Je v klestích a kdyby on ne mohlo by se nejlépe odhalit, kdyby byl porovnán se
Z A U ST R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T ! byl, někdo jiný by byl a on snad pokládá za pro systémy jiným i, třeba'-i;rsé systémem před sto lety.
spěšnější pro zemi, aby v kleštích byl spíše on než Ale systém sám, ■.chráněn dokonalou censurou, ni
ve skupinách (Affinity groups) již za.
; někdo jiný, kdo nemá skořápku a hned by se roz komu nedovoluje porovnávat.
$ 864.70
; máčkl. ,
Rádi citujem e Havlíčka, abychom ukázali, jak ná
Je ovšem pravda, že pan Husák sám pomáhal ko
a v určité roční, době též tzv. Charter-letem • vat jednu stranu těch kleští. Ale pravda je také, že silí, se v historií opakuje, ale často ée nehodí ho ci
tovat, poněvadž Havlíček někdy- byl nespokojen i
za pouhých
kdo chce r.ebo maisí být v dobrém poměru se sověty, s věcmi, které by dnes Češi a Slováci rádi vzali, kdy
•nemůže svou inteligenci volně projevovat. Sověty by jim je někdo dával. Pokud se jen novinářstvi
$ 679.40
m ají svou představu o Československu a žádají a •týká: vzbudilo by úžas, kdyby se citovalo, co všech
Podrobné
informace
vynucují, aby všichni ostatní se k ní přidali. Sově no tehdejší reakce po tři roky dovolovala Havlíčko
ty uložily Českoslovnsfcu zmrazení vývoje a pro to vi psát. Kdyby na Havlíčka byly obráceny dnešní
ochotně sdělí _
jsou sice silné sovětské sobecké argumenty, ale žád methody, pozdější generace by ani nevěděly, že Hav
né inteligentní, a pan Husák, který je v čele oku líček žil, nebylo by Havlíčka.
pované vlády, musí obhajovat toto zmrazení triky,
Komunismus mnohokrát sám sebe prohlásil za nejjež jsou pod jeho pravděpodobnou úrovní. Je tedy
snad v situaci jako dobrý spisovatel, za něhož by ppkrofcovější hrnutí dějin, -ale censura a vyvlastnění
špatný spisovatel napsal celé tři čtvrtiny knihy, ale tiskových prostředků zabraňují, aby tato pokrokovost
z nějakých důvodů by dobrý spisovatel byl nucen byla zkoumána. V Československu byl nyní nastolen
|
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
celou knihu sám podepsat. Kdyby přítomná situace režim, který prý představuje pravý komunismus —
’
Melbourne, Vic., 3000
dlouho trvala, pan Husák by mohl zemřít, aniž by na rozdíl od komunistického režirhiu loňského roku,
! Telefon 63-4001, 63-4002
mu bylo dopřáno zanechat potomstvu doklady o své který prý představoval komunismus falešný.
(Pokračování na straně 8)
vynikající inteligenci.
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Ernest Hemingway. Collins, Sydney 1969

Papa Hemingway
* Těžko předvídat,, koho nakonec literární historie označí za největšího spišo^átelé ďvačáteho století. Jsme teprve na začátku druhého poločasu. Jisté
však jý, ,ze EřnestH ěm ingway bude vysoko na žebříčku uchazečů. Nevím,
Jestli psal ták dobře protp, že si vytvořil svůj osobitý literární nebo životní
styl. V celém je h o díle totiž jedn o je nerozlučně spjato s druhým. V jeh o
nejlepších knihách najdete, tak neuvěřitelně různé á pronikavé pohledy na
Jidskoji duši a d o lidské duše, (žé máte pocit, že znal celý svět — kromě sebe.
1 Připómeňme si jeh o dílo — pětatřicet let literární tvorby, která zahrnuje
Slunce vychází. Muže bez žeh, Sbohem armádo, Smrt odpoledne, Zelené pa
horky africké, Kom u zvoní hrana, M ít a nemít, Stařce a moře, abychom jm e
novali jen ty nejlepší.
Hemingwayůy životopisec Baker to vše nejlépe změřil citátem z Jamesa
Joyce: "Žíít, pochybovat, padat, ttiunífovat, život přetvářet v ž iv o t. . . ” Hemingway tohle všechno dokázal — a (víc. O n si totiž! strašně potrpěl na trpění.
Jinak ši nedovedu vysvětlit ten úctyhodný počet úrazů, jimiž prošel a zůstal
naživu. .<
1.*.. ..
.....
Ještě zřejmější je to: Ernest byl v jistém o; P íp a Hemingway byl
v podstatě gotický athěi- v románu Komu zvon í hledu podivuhodně dů
Sta,;,který miloval utrpe hrana: To" už nebyl pro-; sledný vytrvalec:
ní a dvořil se •smrti: -S tiválečný film , to byla;
- Ještě hůř na tom byli
•tím áši Úěják" sOUvisí-jjě- bojová výzva proti fa-; jeho přátelé. T i ši nikdy
šismu třicátých let.
nemohli být jistí, k dy se
hó-pb;diý. pro Latince.
■•Španělsko - bylo jeh o ; ■ A le shád nejhlouběji jim mezi žebry nezaoblíbeným 'hřištěm :. Ku- a s největší chutí popi chvěje Ernestovo stilleřba?:"''šé'- mu Málem' stala soval boj rybář,e s vel to. Jisté je, že ‘H emingídrůhym' domovem; Jako ikou rýhou v Starci a; way zanechal za sehou
•divák miloval býčí zápa-. moři. Z a b íjen í je pří-í n a své pozemské pouti
Myi jako5' sportovec ko- ! rodní' zákon, a. příroda daleko víc rozzuřených
vyhrává nad ‘bývalých přátel než zkla
hpiítí" zápasy,: jako h o - nakonec
•hatý soukromník .stříle člověkem. ■•řvíísto děje: maných milenek.
Jměno' hrdiny :
Nejjistějším
-Způso
ní zvěře a rybolov, jako ' Kuba.
bem,- •jak se s Heming. spisovatel motiv žabí j ení Manuel.
á smrti.'
.
Ž iv ot a Ernestem ne-' waýem - pohádat, bylo
Není n áh odou,.že dva byl snadný, ale nikdy tou něčím prospět, nějak
„ý jeho nejlepších tomá- nebyl nudný. O tom bý pom oci. Skála jeho ne
Ito&sgsokiuaílřáilee. Sbohem mohly vydat svědectví návisti byla pevná. N a
armádo je ještě vyslove- čtyři manželky. Ernest prvním místě byli jeho
. ně pro.tiválečný, ale za-. byl ve všem strašně ne přátelé, protože ti byli
: se není náhódou, 'že. nej-.' trpělivý. Sotva se oženu, - nejblíž. Druhé místo za
ujímali kritikové, kteří
, lepší pasáže líčí válečné' Už še. žase zamiloval.
■šscény, a-. milostná scéna • ;TH "manželky to p ro už zase něco nepochváje vždycky trochu od stě nesnášely, ta čtvrtá ' lili, aby Ernestovi poško
už tó s ním doklepala. dili procenta z prodeje
byta.

VELIČENSTVO KAT
Píseň Karla Kryla
V ponurém osvětlení gotického sálu
kupčíci vyděšení hledí d o misálů
a houfec mordýřů si žádá požehnání,
vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat,
Kněz ďábel, co mši sloujží,
z oprátky má štolu.
Pod fialovou komží láhev vitriolu.
Pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi
ptjvního z rytířů. H le, Veličenstvo Kat;
N a korouhvi státu je emblém s gillotinou
z ostnatého drátu, páchne shnilotinou.
V kraji sídlí hejno krkavčí,
lidu vládne Mistr Popravčí.
Král klečí před Satanem, na žezlo se těší
a lůza pod platanem Radu Moudrých věší
a zástup kacířů se raduje a jásá,
vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat,
N a rohu ulice vrah o morálce káže,
před vraty věznice se procházejí stráže.
Z (vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá,
že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat.
N ad palácem vlády ční prapor s gillotinou. .
Děti mají rády kornouty se zmrzlinou.
Soudcové se na ně zlobili,
zmrzlináře dětem zabili.
Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat,
jak zakázali psát a zakázali zpívat.
A bylo jim to málo: poručili dětem
modlit se, jak si přálo Veličenstvo Kat.
S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl.
Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil.
Jen motýl Smrtihla)v se nad tou zemí vznáší,
kde v kruhu tupých hlav d lí Veličenstvo Kat.
knih.
Další oblíbenou kate
gorií byli kolegové spi
sovatelé, protože píší ta
ková svinstva a dostáva
jí za ně vysoké honorá
ře.

líto, že jsme mu v tom pustém, včerejšími doutníky
páchnoucím sále s řadami vyrovnaných prázdných
židlí-na tanečním parketu, jiak syrové denní světlo
Jiří Voskovec
. dopadalo na smutné pódium s pianem a na pulty
■;v K d yž jsm e — Werich, Ježek a já — 20. ledna 1939, bez not pro nepřítomný; orchestr se zamčenou basou
přistáli.--na' ň eu rato v 'Novéto 'Y orku 's- valutovým y dřeyěiném pouzdře černém jako rakev, že jsme
přídělem Čs. národní banky jedn-pho sta d á te ín n a : mu tam — ”solo divákovi, obecenstvu, který p ř i - :
oájbbu a ■se;'společnou "zásofeoft- a si téhož sp.QČťú ikko-: š e l — nezabrali nejkrásnější představení své ka
•Trteleíiýeh-dtigiíékýěh■slov, bylo nám jasnp, ž e se.bu-: riéry.'M ělo nás to napadnout.
, V Chicagu to bylo později trochu lepší, ale k to-:
. demo 'muset. — ale bez-prodlení'’— ucházel o .přízéňj
krajanského obecenstva.
, .
■” j mu zázraku svého prvního amerického večera v New,
. Yorku jsme se nikdy zdaleka nepřiblížili. Naše písně,
;. [Sotva, šest neděl í® . .příjezduInám dobří lidé zor-l
styl-Osvobozeného divadla, ba i sama naše čeština
ganizovali představení v jedné z tehdejších dvou
byly z jiné Vlasti, než na kterou se starousedlíci
new yorských sokoloven';. Sál byl nabit. Krom staro-,
.'pamatovali. A právě tak, když my seděli v chicagussespíků - přdšl© -."tŮtíiQŽstyí ěeřstvých emigrantů Pra ■ském Ciceru nebo Berwynu v české hospodě a po-;
žáků, kteří'.jen o p ár měsíců dříve sedali v Osvofoo-;
slouchali ty řeči, ‘dívajíce še na vybledlé barvotisky
'zehém v ě Vodičkově u l i c i á ták naše vystoupení pražské jubilejní výstavy na zdích — měli jsme na
-”ň e ;-třech, •'*’-Ježkeíh- Ú piana, bylá rodiruiá události jednou příznačný pocit, že jsme se ocitli ve světě
neobyčejné vřelosti, radosti i dojetí. ••Nadto náš' vý-j
svých, .rodičů . . . , že-se snad. otevřou dveře a rafešák na tem večer ;b y l... ...pa-malnju- se přesně, - tak
kpusiký “posiuiha” -r-. “ Dknstman” s červenou čepi
‘ vitálně.tÓ';byio důležité, ... 445 dolarů.. Obnos, který
c í’ ,šé objeví an postrkuje do místnosti v dvojkolce
•v dech- •dávných dobách představoval 445 znamení-;
chůrkvějícího Jana Nerudu. .
•
■týěh-Obědů, n e b o . osm set mírnějších’ v e č e ř í,;nebo
- Nechci vyvolávat u čtenářů lítost k nám teh
činži;.ipro;.yšee|uay tři skorém na' p ů l ' roku. Spadly
dejším zapadlým vlastencům. Vůbec ne! My se cí
nám tři kameny sé šndčíj “ A. t o -je -jen--New York —
tili ohromně mladí .— a -hlavně jsme věděli, že jsme
š-nepátm oů'českou: á šlírvetiskouv kolonií,” jsm e si
se, tak říkaje, podruhé narodili, uniknuvše Hitle
libovali.' “Co te p r v e C leveland, a Chicago! Máme
rovi. Já na to období vzpomínám s nostalgií, pře
./aspoň,sna Kpk. v y sta rá n o ,á je to u tu ,d o b u budem pil stože to bylo hospodářsky tuhé. A kulturně chaotic
n ě 'študovat’ angličtinu, načež budeme hotovi dobýt
ké. A co d o vyhlídek, světové pokrokovosti chvíli
Broadwaý
:
■
dost hrozivé. .Byli' jsme v hrozné rejži, ale Jan i já
"Naše příští krajairišké výstoiupehí bylo asi o čtrnácc jsme sé cítili naprosto doma v nějakém nedozírném,
-tíhl později v odlehlém newyorském předměstí Yon- nesmyslném dobrodružství. Snad jsme právě tak
kers, kde byla početná slovenská osada. Představe dobrodruzi jako komedianti.
A ť jsme x o j-srne, mpseli jsme 'hledat obživu jinde
ní se nekonalo, n eb o ť se- dostavil jen jeden, slovy:
.jeden
d ivák ,'dej m u ’ Pámbu věčnou slávu. Jak než v sokolovnách a hlavně radikálně zvýšit normy
’;se říkávalo u -staré; české Smíry,-v Y onkers té jarní své jázykové jednoletky. V těch dobách nás kdosi
n ed ěle ..dqsl,c®a. “ obecenstvo špl. n a p iv o” . , A v z a l. dal dohromady s cizojazyčným produkčním oddě
;nás s sébou! AspciŮ ‘híodiriu, jálk objednával další a lením gramofonové firmý DECCÁ, které s námi
další sklenice, nás u jiš ťo v a l,..; ž e . “ tu:iá s,ú l’udia uzavřelo smlouvu o napsaní a nahrání několika če!:zvyikniutí — you tooiv- —- priéhádzať heskor . háve v-Sikých písní a dialogů pro americký český trh. Trva•another beer ;.::. d aj: si -pivo. bratko! ’ Dnes; je m i i i všiafcmá tóíň, abychom byli lidoví — žádné prý

TAK JAKÝPAK FRAKY

Pokud jd e o tuto ka
tegorii, je snadnější říci,
že se Ernest pohádal s
celou literární generací.
Když přijel jako chu
dý medik do Paříže,
spřátelil se s Gertrudou

Stehovou, která ho se
známila s literární obcí.
Jenom jednou se splet
la a řekla, že se mladič
ký Ernest taky něco od
ní přiučil.
(Pokračováaií na .str. .8)

intelektuálské vtipy, a kdepak jazz! “ Něco selského
— no vždyť to znáte, w d y ť jste odtamtud!” — Mě
li j-sme svou privátní legraci z toho, že. pokud jsme
“odtamtud” neodešli, nic jiného než jazz' jsme ne
dělali, a teď ve vlasti jazzu musíme zpět k polkám
a dupákům, ale zároveň, jsme chápali, že nelze.im
portovat sovy do Atén a pak zejména už jsme na
vlastní kůži -znali průměrný krajanský vkus.'.A .tak
jíSmie svou paradoxní situaci obrátili v poněkud ši
beniční, leč přece jen tradičně “osvobozenecký” vtip:
dali jsme dohromady dvě bez-úsměvné parodie na
lidovku. Ježek složil skvostné pb-Iky-odrbovandy' a
my na ně napsali slova v česiko-amériekém žargonu.
Nahráli jsme je s nádhernou hospodskou Ježkovou
instrumentací -doprovodu, vyinkasovali mírný le č’ ký
žený honorář, a to bylo vše. Zda měly tyto; výtvory
v Chicagu a jiných českých .či slovenských’.osadách
kdy jaký úspěch, mi není známo. .Získal jsem nedáv
no jednu poškrábanou desku těch dvou polek a cho
vám ji jako oko v hla-vě. Uvádím tu. Závěrem..iěděri
pitvomý .te x t..'.
'
.
ZEJTRA JE DEN T A K Y

.

Zejtra je den taky/ a ta práce n:i neuteče'
tak jakýpak fraky/ a dnes se n.epeče!
. ’.
Zejtra je den taky/ a- ta práce ta se dodělá
tak jakýpak fraky/ a -dnes se nedělá! Ta -první avena/ pro mě moc znamená ' ' ’ ' l
. tam ve fůd-maxketu/ znám pScnou Markétu.
'“
Říká mi: Neiko-ukej/ můj foiznys je oukej
Já na to: Zejtra- je den taky/
A hned zavře krám.
Harmonika tiše hrála/
.
na bekjardu -hned-vedle nás. T
H-o-lka co by si se- -bála'/
na starosti my máme čas.
Zejtra je den taky/ a po-zejtří zas
/
V zimě budou mraky a- mráz. ■
Holka- co by si se bála
;.
dokud svítí měsíc je čas.
Z knihy “Klobouk ve křoví"
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Epocha nevysvětlování

:
;
.
!
;
.

;
;

;

(Pokračování se strany 6)
Před sto lety vládl v Čechách císař a generál Windischgnaatz a Stadion, jejichž jména vešla do dějin
jako symboly reakce. Kdyby censora dovolila, aby
oba režimy, tehdejší a dnešní, byly veřejně bod po
bodu srovnávány, která práva zbyla tenkrát a která
dnes, je velká pravděpodobnost, že lidé by si řekli,
že by bylo lépe žít pod reakcí císařskou než dnešní
a že stav obležení před sto lety měl' své výhody před
dnešním normalfeovaným stavem, dnešní normálno
stí. lAnebo by aspoň řekli, že by v tom nebyl rozdíl.
Jestliže stará,1císařská reakce lehčeji spočívala na
lidech než dnešní, důvod byl v tom, že tehdy ještě
nebylo vynalezeno nmění totality, zároveň strašné
i protivně umění.
Z řeči pána Husáka by se mohlo zdát, že nespoko
jenost v zemi je jaksi záhadná a bez příčin. Není
záhad. Lidem se příčí žít v stejném nebo ještě horším politickém systému než jaký byl před sto lety.
Toto je ta hledaná choroba, ale .pan Husák je svou
Spoluprací se sověty zavázán ji nevidět a vyhlašu
je boj a snad i tresty. Pokud trestů se týká: jak vel
ký je to přečin žádat aspoň tolik práv, kolik Stadion
a Bach dávali. Císař potlačil revoluci, dnešní režim
prý potlačil protirevoluci1. Jak to, že jsou si při nej menším tak podobni v ohledu práv a svobod?
Pan Husák řekl dělníkům ve Škodovce všelicos,
ale neřěkl, zda jim přiznává právo na vlastní politidké smýšlení. Asi ne. Přivezl už hotové politické
smýšlení jakoby v kui£ru a nabídl je. Je v tom smýš
lení obsaženo, že politika se pro lid nehodí, že prá
vo na politisování má jen předsednictvo a sovětský
velvyslanec. Je známo, že následkem tohoto smýšlení už politisování parlamentu bylo velm i omezeno,
ačkoli se skládá s komunistů, jejichž vedoucí roli
prý invase přišla ochránit.
Pan Husák Uvedl všechny věci, o které jde jemu
a jeho přátelům a žádné, o 'které snad jde obyvatel
stvu. Vypadalo to, jako kdyby jeho směr byl roz
hodnut na'ňelbesítíh, ne mezi lidm i na zemi a jako
b y následkem tak 'vysokého původu' tohoto směru
lidem nezbývalo než se podrobit; také dělníkům nic
jiného nezbývá, ačkoli prý vládnou ve státě a ačko.ii
to prý invasí bylo upevněno. Mnohokráte však paa
Husák řekl: “Neztěžujte nám věči.” Tak tedy: ne
budete volit, ale neztěžujte nám to; zakázali jsme
cestovat, ale neztěžujte nám to; v obchodech není,
co chcete, ale neztěžujte nám to; dosazujeme do
funkcí lidi, kteří nebyli ztoieni, ale neztěžujte nám
to; máme žurnalistiku pod vší úroveň, ale neztěžuj
te nám to tím, že byste na to' poukazovali. Krátce:
děláme si co chceme, ale neztěžujte nám to. Tak aby
občan celý den se zaměstnával tím, že by sebe pře
máhal a vládě věci neztěžoval. Četli jsme nedávno
pěkný titul článku v novinách: “Nedrážděte sově
ty: proč?” Ten ititul byl ovšem napsán v exilu, da
leko od dosahu režimu, jemuž se nemá nic ztě
žovat. „
;
Existovalo-jakési napětí, když pan Husák se obje
vil ve Škodovce. TU dělníci m ěli ředitele, kterého si
zvolili a měli v odborových organisacíeh zástupce,
kterého si zvolili, ale vláda je oba sesadila — ačko
li prý dělníci vládhou ve státě. Pan Husák se o tom
nezmínil a dělníci byli od dubna intensivně vyučo
váni v taktu a neztěžovali mu to, až na to, že, jak
se i z řeči pana Husáka zdá, ozvalo se několik vý
křiků. Mezi jiným i názvy, které si tato perioda za
slouží, je také název: “Epocha nevysvětlování” .
Místo aby se .zabýval sesazením zvolených dělnic
kých zástupců, pan Husák předhesl krátkou, ale ne
dosti' srozumitelnou hospodářskou historii Českoslo
venska za .dvacet let. Bylo dosaženo velmi positiv
ních výsledků, pravil pan Husák, mnohonásobně po
sitivní výsledky byly v rozvoji průmyslové základ
ny, mimořádně positivní výsledky byly i na úseku
zemědělském a mimořádné výsledky byly v sociální
a životní úrovni. Pak však pan .Husák pravil, že
“paše společnost se dostala do mimořádných těžla stí” . Jak se stalo, že positivní, velmi positivní, mi
mořádně a mnohonásobně positivní výsledky na
všech stranách nakonec splodily mimořádné těžko
sti společnosti, to nebylo vysvětleno.

S Y D N E Y

Pan Husák se spokojil tím, že přednesl drtivou
kritiku hospodářské reform y, která byla po léta při
pravována a částečně už prováděna. Podle pana Hu
sáka to nebyla reform a, nýbrž spiknutí. Podle něho
tato reforma se snažila — o co? O nic jiného než odestrukci státu. Poněvadž žijem e v epoše nevysvět
lování, nebylo třeba, aby pan Husák vysvětlil, jak
bylo možné, že československá komunistická strana
se usnesla na hospodářské reform ě, která hodlala
zničit stát a proč na sjezdu sovětské komunistické
strany Podgom ý ještě v roku 1964 takovou podlou
destruktivní reformu schválil a proč nebyl za to
zatčen.
Stále máme na paměti, že veřejné projevy pana
Husáka jsou částečně výsledkem sovětské přítomno
sti a litujem e, že mu byla vnucena tak neslušná a
tak, jak se musí zdát, málo inteligentní kritika ho
spodářské reform y a jejích principů.
V přísné části své řeči pan Husák řekl, že nebu
dou žádné ohledy na ty, -kdo škodí státu. Poněvadž
však on sám byl před osmnácti lety zatčen jako
škůdce státu a- jen talk- tak ušel smrti, může být do
sti zřejmé, že velm i záleží na tom, kdo vykládá, co
je škoda státu a že ti, kdo to vykládají, m ají být
podrobeni kontrole. Avšak pan Husák nyní podpo
ru je vývoj, který jde proti vší kontrole.
Stát je buď celek obyvatelstva, který nějakým za
jištěným způsobem projevuje svou vůli, nebo stát
byl dobyt a palk jedinec je stát. HMer a Stalin byli
stát. Nebo stát byl dobyt jednou politickou stranou
a pak ta strana se pokládá, za stát. Anebo jedna sku
pina té strany, 'která dobyla stát, se zmocní cele
strany, třeba s cizí pom ocí a pak menšina té strany,
která sama je menšinou v národě, vykládá, co je
škoda státu, A pak je třeba zakazovat cestování a
zavírat 'hranice, aby lidé před tím neutíkali. Což se
právě děje.
'

Papa Hemingway
(Pokračování se str. 7)
John -dos Passos d o 
padl. stejně, Scott Fitzgerald, William Faúlkner, James Joyce, bývalí
soudruzi z dob španěl
ské občanské války, lite
rární agenti.

byia jednotka, kterou
Hemingway adoptoval,
když "válčil’ ’ jako vo
jenský dopisovatel ve
Francii.
N ikdo nikdy nezapo
chyboval o Hemingwayově osobní odvaze, ale
N ejlépe dopadli na romanopisec zůstal něk
kladatelé,
protože ty dy romanopiscem i v
Ernest pořád potřeboval, civilu. Byl po válce d o 
ačkoli, jakmile smlouva konce vyznamenán za
vypršela, nevědělo se, služby na poli cti a slá
co Hemingway
udělá' vy, ale soukromě si H e
mingway postěžoval, že
den na to.
A le ze všech na tom mu dali nějakou malou
byli nejlíp vágusové z padli.
I s udělením N obelo
přístavních
částí Key
vy
ceny za literaturu (za
Westu, vandráci z haStarce
a moře) byla má
vanských taveren, proto
že ti s ním jezdili na ry lem pohroma. H em ing
by a bez odmluvy kon way měl o N obelově ce
zumovali rum'a daiquiri, ně theorii, že kdokoli ji
za které spisovatel pla- - dostal, nebyl už nikdy
til. Stejně dobře se měli schopen napsat nic p o
kovbojové z rančů v řádného.
Když se dozvěděl, že j
Ketchumu, kde si H e 
ji
dostal, zavolal svému
mingway koupil důmT i s ním
zase jezdili příteli (od 4. pěchoty),
který; mu
gratuloval.
střílet.
Ernest' iri-u na to řekl. s
Pak byla ještě jedna
odzbrojující skromností:
výjimka. Američtí dů
"T u zatracenou věc jsem
stojníci 4. pěchoty, což
už měl dostat dávilo.
Myslím, že jim zavolám
a řeknu jim, aby si ji
strčili . . . ”
BAREVNÉ I ČERNOBÍLÉ
\ 'J e nejlépe ukončit na
Pro každou příležitost * V kteroukoli dobu — i o svátcích a nedělích I této notě, protože je ty
picky hemingwayovská.
* Kdekoli v Sydney * Při .stejné kvalitě nejméně o 1/3 levněji
než ostatní fotoatailiéry
zhotoví
j

DOKONALÉ FOTOGRAFIE

I
j

SAMOST ŽENU
k vedení domácnosti
přijm ou
zaměstnaní
manželé a to buď s
bytem nebo která by
do domácnosti pravi
delně docházela. K
dispozici je oddělený
byt s vlastní koupel
nou -atd.
Nádherné
prostředí, blízko City,
vysoiká mzda, rodinná
atmosféra. V olejte pa
6. hod. več.: 92-1825
(Sydney). Výhodou je
aspoň částečná znalost
angličtiny,
němčiny
nebo maďarštiny.

ZLATNÍK *
HODINA lt *
STEVEN YARDY
590 George St.
Sydney
(■proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, bjodimék atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Tel.: 61-8579

DANOVA PŘIZNANÍ
a vedeni knih obstará
registr, daňový porad
ce. I z neúplných do
kladů. Tel. (kdykoli):
•7-2792 (Sydney
Přijmeme
PEKARE
za dobré mzdy
SOOS BAKERY
445 Old South Head
Rd., Rose Bay (Syd.)
Tel.: 37-7341
BEZDĚTNÍ
MANŽELE
střed, let přijmeme k
udržováni domu: žena
jako hospodyně - ku
chařka, . muž. k řízení
auta, starání se o za
hradu apod. Nabízíme
oddělený byt se vším
komfortem, velmi vy
soké platy. Moderní
dům blízko City. 1|
dne volno. Jsou třeba
reference a znát aspoň
trochu anglicky, ně
mecky nebo maďarský.
Volejte před 9. hod.
ráno nebo po 4. hod.
odp.: 32-6914 (Syd.).

Televizory, transistory, stereogramy,
psací a počítací stroje, pračky, ledničky,
fotoaparáty a fotopotřeby, sporáky, větráky,
olejové topení, všechny druhy elektrického
aařizení pro domácnost.
Prodáváme též (se zárukou) znovuzřízené TV,
ledničky, pračky atd. nebo dáváme do nájmu.
Navštivte nás nebo zavolejte a informujte se
____________ (česky neb slovenský)

Třídní postoj
(Pokračováni se str. 3)
zpráva: nikdo z vedení
tam nebyl.
H ovořili
jsme o tom, proč tam
nešlo vedení - ovšem za
-předpokladu, že se za
chová nějaká loajální
forma. Byl tam jediný
Václav Slavík . . .
Anebo soudružka M iková tu- řekla, že ona
jako poslankyně skláda
la slib a držela se slíbu.
Co přišlo potom, už by
lo jen utrpení, nemocni
ce, a jedné neděle ráno
výstřel z pušky. Přišel
okamžik pravdy a H e
mingway mu čelil jako
pravý Španěl.
jun

A není náhodou tato
poslankyně členkou k o
munistické strany? Když
jako komunista složím
poslanecký slib a šéf
parlamentu mě bude nu
tit jednat proti mému
komunistickému
pře
svědčení, jsem já vázán
"poslaneckým
slibem”
nebo svým ..komunistic
kým přesvědčením? Pří
stup s. Mikové je fo r
mální, maloměšťácký . , .
Každý národní socialista
nebo agrárník věděl, že
v parlamentě zastupuje
agrární stranu, jen ko
munistická
poslankyně
si myslela, že zastupuje
někoho jiného . ..

PHOTO STUDIO CONTINENTAL

Navštívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit

18/153 Salisbury Rd., Camperdown, 2050, N SW ., tel. 519-4351
Splníme každé Vaše přání, týkající se fotografování
K zhotovení gratulačních karet máme vlastní zkušené výtvarníky

j
j
I

ČESKOU RESTAURACI S DOBRÝM ČESKÝM JÍDLEM

JSME N O V Í — P O M O Z T E N Á M SE U P L A T N IT

i

Telefon 31-7977

LITTLE EUROPE INN
274 Vletoria St. (proti požární stanici), Kioge Croac, NSW.

HLAS

10. 11. 1969
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
koná řádnou valnou hromadu v patek 21. listopa
du v 8 hodin večer v místnosti Lotyšského domu,
3 Dickens Street, St. Kilda. (blízko St. Kilda Town
Halí, oSf: Brightom R d.). Vyzýváme všechny členy,
"aby še dostavili v plném počtu a aby se zúčastnili
volby výboru ba rok 1970. Hosté jsou srdečné ví
táni.
Odstupující výbor Čs. ochot, divadla

DOMOVA

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

J. KINDA & CO. PTY. LTD
or. Jonas & Victorů. Sts., JUchmond, Vic.
Telefon: 42-4782

LETOVISKO
“ ŠUMAVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

■TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 23. listopadu 1969
Začátek've 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
Pi t í
( K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Z L O B Í

V Á S

OČI?

Bolí V á* hlava?

Noste brýle od O P T A 1

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

Potřebujete vymalovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko'
nalá znalost řemesla Umožňuje pracovat
1 . lépe a přitom za levr.ějši ceny

Wardale Painting Service
MAJITEL J. MELIH
61 Wardale Rd., Springvale Sth., Víc., 3172
telefon (po 6. hod. večer): 546-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o rné práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
.Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

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

ODRA
TRAYEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbourne. 3009
Telefon 62-2908

.

Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně
cestu lodí nebo
j letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.

'nebo: 104 Miliers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)
ČESKÉ A SLOVENSKÉ RELACE
HLASU AMERIKY
Hlas Amleriky změnil od 2. listopadu dobu vysí
láni svých dvou hlavních relací v češtině a sloven
štině. Své večerní půlhodinové vysílání do Česko
slovenska bude mít od 16:30 do 17:00 hodin GMT na
ikirátkých vlnách v pásmech 13, 19, 25, 31metrú a na
střední vlně 251 metr. Své hodinové vysílání bude
mít od 20:00 do 21:00 hodin GMT na krátkých vlnách
v pásmech 13, 19, 25, 31, 49 metrů a na střední vlně
251 metr.
Ranní čtvrthodinové relace Hlasu Ameriky pro
Československo zůstávají nezměněny: 4:30 — 4:45
hodin GMT a 5:30— 5:45 hodin. GMT na krátkýea
vlnách, v pásmech 31, 41, 49 metrů a na střední
vlně 251 metr.
Hlas Ameriky lze poslouchat všude na uvedených
■krátkých vlnách a ve střední Evropě také na střed
ní vlně 251 metr.
O tištěný program všech relací si můžete napsat
na tuto adresu: Vbice o f America, Czechoslovak Ser
vice, Washington, D. C. 20044, Box 777. USA

- 9PŘÁTELÉ

Pahí Hanu, rozenou Kellnerovou, která bydlela
v Praze 1, Josefská 4 a přijela do Austrálie asi před
20 lety, JUDr. Bohuše Nováka, který pochází z Ho
lešova na Hané a přijel do Austrálie před 2Ó lety,
Motyčku, který letěl z Vídně do Austrálie lete® 15.
dubna, Kahla Knotka, který psal z Austrálie napo
sled v r. 1950, bledá švagr, který je'n y n í v Kanadě
a Zdeňka Bednáře, nar. 8. 9. 1919 v Prostějově,
absolventa hotelové školy, který odjel po r. 1948 z
Prahy do Austrálie, hledá matka.
Zjištírňé-li adresy hledaných, oznámíme jim , kdo
s: na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu’ tazateli.
HD

OZNÁMENÍ
V minulém čísle HD jsm e uveřejnili na sir. 8
inzerát “English Teaching Laboratarý” a někoKs
čtenářů se už dotazovalo na podrobnosti. Sdělujeme
proto, že jde o soukromou školu, která používá —
pokud je nám známo — podobné vyučovací metody,
jaké se používají v kurzech, pořádaných v Sydney
a Melbourne ministerstvem vyučování. Tato soukro
má škola přijím á xdo lOtýdenního kurzu všechny
uchazeče (třídí je do různých skupin), kdežto m i
nisterstvo školství vybírá do kurzů žadatele s vyšším
vzděláním, kteří znalost angličtiny zvlášť poířebojL
Kurz v soukromé škole není ovšem zdarma (stojí
$ 165 za 10 týdnů) a posluchač nedostává zvláštní
vládní stipendium (jen event. podporu v nezaměst
nanosti). Pro toho, kdo nemá možnost dostat se áa
■kurzů min. školství, chce se učit rychleji, než mu
umožňují běžné kurzy konané zdarma skoro ve
všech městech a předměstích, a má pro to fean fen
prostředky, skýtá tato soukromá “ jazyková labora
toř” dobrou příležitost.
. ,
MLADÝ ÚSPĚŠNÝ
PIANISTA
F. Čapek z Caulfieldu se
dostal do hlavního finá
le televizní soutěže na
zvané
“Nové
Objevy”
(New Fáces), v níž vy
stoupí v sobotu 15. listo
padu na televizní stanici
9 (M elbourne).

Hledáme
HOSPODYNI
pro všestranně vyba
venou domácnost, v
East St. Kilda
Nabízíme vysoký plat
a moderní, ■zcela od
dělený a plně zařízený
byt, v němž může byd
let s manželem. Mlu
víme česky. Volejte od
neděle do čtvrtka: v
obchodní době na č.
51-1239, večer: 53-3116

Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

“ HEALESVILLE HEIGHTS ESTATE”
LESNÍ PA R C ELY
$ 348
Ptejte se, na parcelu 69
100 PARCEL V CENĚ POD $ 900 — DEPOSIT $ 50
.Přeisně i m íle z Mjain St., Healesville. Přívod eleíktřiny hrazen.
Jsou to nádherné pozemky pro výletní domky, jejichž cena bude stoupat
V Laundry zahněte Vlevo, jeď te přes karavanové parkoviště, dále po
/mostě; přes potok Graceburn, zahněte vlevo, opět po mostě přes říčku
Watts a pokračujte ke Comelius Crescent.
Volejte majiteli: 663-3706 nebo nechte zprávu na 6. 63-4291.

HLEDAJÍ:

Malý oznamovatel
PARCELA 66 x 124 H- j
blízko obch. střediska v §
melboum. předměstí na I
prodej: 11 Esndes Cres_, §
Vallewood - Springvale}
(Lot 462). Cena $ 4J30B j
a poplatky: poloviční ds- i
posít hoí., zbytek splátky, f
M ajitel mimo Austrálii, j
Zájem ci hlaste se v HD. I
PŘEKLADY
*
českých dokumentů d o !
angličtiny Vám ry ch le :
pořídí L. ULDRIČH, 39
Liverpool S t. Geelong
N th, Víc., registr, člen
austraL Sdružení překla- ;
datolů. Poplatky podle i
směrnic Associace.

ROENTGENOVÁNÍ

PUC
JE P O V IN N É PRO V Š E C H N Y
O SO BY S T A R Š Í 21 LET.
V Y U Ž IJ T E

P Ř ÍL E Ž IT O S T I, K D Y Ž JE

R O E N T G E N O L O G IC K Á J E D N O T K A
[V E V A Š Í O B L A S T I 1
Přesvědčte se, zda mají všichni členové
*Ta s rodiny včas roentgenovány plíce. Pro-,
vádí se zdarma. Kdokoli může mít tuberku
lóza — můžete být jejím nosičem a přená
šet ji na jiné. Je zvlášť důležité, aby se
starší členové rodiny podrobili tomuto rych
lému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá
zpravidla léčit snadno a rychle. V případě
potřeby delšího léčení se vyplácí živitelům
rodin státní pense. Dozvíte se, kdy bude
roentgen prováděn ve vašem okolí. Nebo
můžete zajít kdykoli do Mass X-Rays, 25
Flinders Lané, Melbourne-City. Telefon:
63-3191.
The Victorian Tuberculosis Association
: TB509 Lonsdale Street, Melbourne, 3000.

P Ř E K LA D Y

lisím , korespondence atd.;
provádím a
ANGLIČTINU
(v jazyk, kroužcích) :
vyučuji prakticky a rychle
Sobota a neděle od 9 do
1 hod. cáp., v pondělí. r
páíefc od 4 ďo 8 hod. vejč.
M ír. GEBERT,
! •'
F. 6, 18 Abbotsferd St,
Abbotsford, Vic. ;
REDAKCI DOŠLO:
F. KLÁTIL: Balada i z
lodi Monterey. Báseň se
psaná na americké, lodi.
Monterey v, srpnu. 196:8,
vydaná k prvním i' výročí
invaze Československa.' 8
stran. Vyšlo v Mnichově
1969 - “Logos” , Muenchen 19, Bothmerstr. 14.

ZÁ TOPEK VYLOUČEN Z PARTAJE
Za své “přečiny a zločiny” spáchané v době tzv.
demokratizačního procesu (kdy poděpsal manifest
“2.000 slov” a angažoval se příliš pro Dubčekův re
žim) a po obsazení ČSR (veřejně odsoudil sovětskou
okupaci republiky) byl čtyřnásobný olympijský ví
těz Emil Zátopek vyloučen z KSČ. Rudé právo ozna
čilo Zátopka za velkého nepřítele socialismu a.bratr
ského SSSR. Zprávy z různých pramenů říkají, že
okupanti žádali tiž /krátce po invazi, aby byl Záto
pek potrestán za pobuřování lidu v srpnových dnech
r. 1968. Emil však měl za sebou nejen všechny čs.
sportovní organizace, ale prý přím o Alexandra Dubčeka a J. Smrkovského. A tak teprve když oni “pad
li” , jde to v ČSR se Zátopkem rychle s kopce. Byl
vyloučen z armády, zbaven funkce trenéra a nyni
vyloučen z KČS (na co prý je nyní Zátopek strašně
hrdý). Kdyby ho “neživila” jeho manželka Dana,
musel by už skutečně jít dělat k popelářům. Před
dvěma měsíci však sám prohlásil západoněmeckérnu reportéru: “Pro Husákův režim nehnu ani
prstem, raději půjdu dělat metaře!”
K. Janovský
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

Švédská federace varuje
Generální sekretář švédské lyžařské federace Sigge Bergman odjede v příštích dnech do Česko
slovenska, aby se na. místě samém přestvědčil o přípravách na lyžařské mistrovství světa klasických'
disciplin, které má probíhat v únoru ve Vysokých Tatrách. Bergman prohlásil ve Stockholmu novi
nářům, že m á v úmyslu diskutovat s vedoucími čs. sportu mimo jiné i složení čs. družstva, neboť:
zaslechl, že nejméně jeden z čs. skokanů má být kvůli svému politickému přesvědčení a politické-;
mu postoji v době tzv. demokratizačního procesu v ČSR vyloučen z reprezentačního týmu. K dyby
tomu ták bylo — prohlásil Bergman — , pak by Švédsko požádalo předsedu mezinárodního lyžař
ského Svazu Švýcara Marca H oldera, aby se mi strovství světa v Československu nekonalo a bylo
- přeloženo na norský Holmenkollen p o b lž Oslo. — Jedná se asi o jediného čs. olympijského v í
těze na zimních olympiádách Jiřího Rašku, který se v minulém roce objevil spolu se Zátopkcm .
V ěrou Čáslavskou a dalšími předními čs. sp ortovci mezi signatáři manifestu "2.000 slov” .

- - Ve zkratce - - - Zástupci hokejového-oddílu Motor . Č. Budějovice
oznámili, , že. Josef Cvaeh, kapitán mužstva (dříve
„hráč. Sparty a národního mužstva ČSR) se nevrátil
ze soukromé cesty do zahraničí, kterou nastoupil s
celou rodinou koncem září.
— Vítězem 37. ročníku slavných B ěchovic; se stal
vytrvalec Stanislav Petr z RH Praha v čase 30:45,4
■min. přeď Bejčkem z.Domažlic (30:51,8 m in.) a Vftkoviičem z Třince (31:07,8 m in.).
— Manžel nejslavnější čs. gymnastky Věry Čáslav
ské, Josef Odložil, který ha' olympijských hrách v
r. 1964 v Tokiu získal v běhu na 1.500 m stříbrnou
medaili, zanechává ve svých 3 Í' letech závodní čin
nosti. Zdá) se, že chtěl ještě jě d h u -'d v ě sezóny bě
hat, ale zraněná Achilovka udělala už. škrt přes
rozpočet.

Hokejová liga
. Takovou vyrovnanost ná prvních 7 místech tabul
ky — alespoň dosud — 1. čs. hokejová liga už dlou
ho nepamatuje. Přesto nutno říci, že nejlepší je Jih
lava, která se po počáteční nejistotě rozehrává - k
velkým výkonům. Ve skvělé form ě jsou už zase
bratři Holíkové a do mužstva skvěle -“zapadl” i
obránce pražské Sparty Horešovský, který naruko
val na vojnu a musí tedy -hrát za. jihlavskou Duklu.
Na svém ledě dokázala Jihlava deklasovat až dosud
vedoucí tým tabulky Spartu Praha -9: 0 a trochu
lépe z toho vyšel bratislavský Slovan,, který prohřál
v Jihlavě “jen” 1 : 5. Překvapením nové .soutěže-je
nováček škoda Plzeň, jehož trenérem je prvou se
zónu Gusta Bubník, (který v posledních -třech le 
tech vedl finské reprezentační mužstvo; Finové mě
li sice zájem na tom, aby s nimi prodloužil smlouvu
na další 3 roky, čs. hokejová federace ..však už ho
neuvolnila).
.
Tabulka: 1. Dukla Jihlava 15 -bodů, 2. Pardubice
15 b., 3. ZKL Brno, 4. Slovan Bratislava (po 14 b .);
5. Škoda Plzeň 13 b ; 6. Sparta Praha. 12 b,; 7. Klad
no 10 b.; 8. Zlín 6 b.; 9, . Litvínov 5- b.; JL0. K ošice
4 body.

T o, co však Argentínci hráli v odvetě na stadiónu
Boča Juniors v Buenos Aires, už nemělo s fotbalem
mnoho společného. To bylo rugby, .box, řeeko-římský
zápas, judo atd, jen ne kopaná. Životu nebezpečná
nra, jejím ž výsledkem byla dvě -zranění hráčů AČ
Milana a -dva vyloučení Argemtihci. Ještě po skont
cení zápasu se někteří domácí hráči pokoušeli vy
volat rvačku, zasáhla však policie. Nová akvizice
AC Milana Nestor Combin, který se narodil v Argesstáně, má však francouzské státní občanství, byl
po střetnuti zatčen argentinskou policií. Policie ob
vinila 25íetého Combina, že porušil argentinské zá
kony, podle nichž všichni chlapci, kteří se narodí
v Argentině, musí nastoupit ve věku 20 let službu'
v armádě. Argentinský president generál Onganiá
však nařídil okamžité propuštěni Combina. Rozhod
nutí presidenta předcházela hrozba hráčů AC Milana, kteří prohlásili, že neopustí argentinské území,
dokud jejich hráč nebude propuštěn. — Dodatečně
byli 3 hráči Estudiantes (brankář Polleti, záložník
Suarez a útočník Manera) zatčeni pro ublížení na
těle.
Finálová utkání o Světovou trofej se v posledních
letech neobejdou s Jihoameričany bez skandálu. A
V posledních dvou týdnech došlo opět k celé řadě
tak mezinárodní fotbalový svaz FIFA bude na někte kvalifikačních utkání o postup na fotbalové mistrov
POSPÍŠILOVÉ MISTRY SVĚTA V KOLOVÉ
rém z příštích zasedání projednávat, zda má tato ství světa r. 1970 v Mexiku. Letenky na tento vrchol
“Já na bráchu, brácha na mne, gól!” 24Jetý Jan soutěž pokračovat.
ný světový podnik, fotbalistů- si zaj istily reprezen
a o 3 roky starší, Jindřich Pospíšilové z Brna získa
tační tým y Německé spolkové repu bliky.a Maroka,
li poslední říjnový víkend- ve východoněmeckém E rtakže v současné chvíli je známo 1.0 že 16 účastníků
•íurtu už potřetí titul mistrů světa v kotové. A způ
světového šampionátu. Finalisté posledního mistrov
sob, jakým obhájili své světové prvenstvu, nemá v
ství světa Němci s velkým štěstím vyhráli v Ham
dějinách kolové obdoby. Porazili bez námahy nejen
Ve 12. kole 1. Ligy prohrály oba vedoucí týmy ta burku nad Skotskem 3 : 2 ,a Maroko se stalo vítězem
.-“ slabší” týmy: Belgii 7 : 1 , Švýcarsko 7 :2 , Francii bulky: Slovan Bratislava v.K ošicích s domácím VSS africké skupiny, když v posledním zápase v Casa11 : 2 a Rakušany 8 : 4 , ale deklasovali i své n e j ‘V i a Trnava v Praze s Duklou 0 : 2 . Úplně z for blanee porazilo Súdán 3 : 0.
větší .rivaly, .reprezentanty NSR 6 : 1 a východoně m y je Baník Ostrava; který prohrál-dom a s nováč
Kromě NSR a Maroka m ají účast v závěrečných
meckou favorisavanou d vojici Erich Dusšn — Érách kem Zlínem 0 : 1 a tak jeho hráči nedali už 360 m í bojích 16 nejlepších týmů: světa- zajištěnou: Anglie
Emde 7 : 2. Mladší Jan se stal s 25 góly I “střetec- rnit mistrovských -bojů jediný gól. Slavia Praha mě (obhájce titulu) a pořádající Mexiko, dále pak v í
kým íkrálem” světového šampionátu, před západoně- la doma v zápase s Teplicemi velké štěstí, nakonec těz středo-. a - severoamerické skupiny . Salvador, 3
mjeckým reprezentantem Klausem Bemaisem (vsí vyhrála 2 :1 , a o zisku óbou bodů rozhodla penalta jihoamerická mužstva: Brazílie, Uruguay a Peru,'- a
tili 22 hr-anek). Podle názorů expertů, kolová, jakou proměněná Kraváríkem. — Ve velkém stylu hrají z Evropy ještě Belgičané a Švédové.
.v Erfurtu předvedli bratři. Pospíšilové, byla prý už c í Žiišia deklasovala doma Kladno 6 : 1 , : — “bez pá
O zbývajících 6 účastnících se musí rozhodnout
vrcholem technického umění. Konečné pořadí mi sy” hrající Lokomotiva Košice prohrála v Bratisla do konce prosince.. V “naší” II. skupině Maďarsko
strovství světa: 1. ÓSiR 12 bodů, score 4 6 :1 2 ; 2. v ě s Xnterem 0 : 3 , — a pražské týmy Bóhemians a zvítězilo na Nép-vtadionu v Budapešti nad Dánskem
NSR 10 b., score ,38 :18; 3. V. Německo 8 b_, 4. Sparta ponechaly body na Slovensku: Sparťané hladce 3 : 0 a tak je více než pravděpodobné, že
Rakousko 5 b., 5. Švýcarsko 4 ib., 6. Belgie 3 b., 7. prohráli v Trenčíně. 1 :2 (jeden gól dostali z poku mezi M aďary a Čechoslováky dojde k rozhodující
tového kopu za faul Migase) a Bóhemians podlehl mu utkání na neutrální půdě: M luví -se o Amstero
~Francie bez bodu.
v Prešově nováčku Tatrami Prešov 0 : 2 .
damu, y úvahu však ještě přicházejí, Belgie, Itálie
a Vídeň. M aďaři však předtím músí ještě porazit
13.
koso
1.
ligy
bylo
zahájeno
bratislavským
der
TŘI ZLATÉ, STŘÍBRO A BRONZ
by, ve kterém Slovan ; porazů Inter 2 : 1, hlavně doma Irv.
; “Roste čs. sportu po odchodu Věry Čáslavské-Od- proto, že b yl důraznějším a rychlejším týmem, kte
TŘINEC V ČELE DRUHÉ LIGY
) ložilové v- bratislavské Márii K rajčírové nová hvěz rý m.éi cpaní v útoku, lade bratři čapkovičové svým
da 'světové gymnastiky?” .V , jugoslávské Lublani by přímým “ tahem” na branku dělali potíže v obraně
Fotbalisté . B. Bystrice NHKG 2 : 1 . ...
l o uspořádáno tzv, malé ■mistrovství světa ve spor soupeře. Branky za Slovan dali Ján Capkovič a Jokl, hráli v Ústi nad Labem
Tabulka po 11. kole:
tovní gymnastice, na kterém Krajčírová předvedla za Inter soorovai 10 minut před koncem Sládkovský. jen nerozhodně 3 : 3 , a- 1. Třinec, 2. B. Bystrica,
na všech nářadích., zvláště však nia kladině a brad — Dobrou úroveň m ělo i střetnutí v Teplicích, kde tak ztratili vedení v ta
lech, vynikající sestavy, se všemi prvky elegantního domácí deklasovali ž il inu 3 : 0 , — Zlín hrál doma bulce. Do čela 2. celostát 3. Nitra (všichni tři po
provedení, a stalá se vítězkou osmiboje před dvěma s Jednotou Trenčín 2 : 2 a Slavia ponechala body v ní fotbalové ligy se do 15 bodech); 4. Vítkovice,
sovětským i gymnastikami Lazakovičovou a Sicharu- Tm avě, kde prohrála s mistrem ligy 0 :2 . Úrodu stalo znovu mužstvo Třin 5. Plzeň, 6. Jablonec (po
lidzeovou, -.navíc pak získala prvenství na kladině a branek viděli pražští diváci při utkání Dukly s Bo- ce vítězstvím na hřišti 13 bodech).
■s Ruskou Lazakovičovou se dělila i o. .prvé místo hemians. Zápas skončil po rosném průběhu neroz
ve cvičení na bradlech. Pravda, v Lublani chybě hodně 4 : 4 . — Sparta Praha měla tentokrát velké
HLAS DOMOVA
ly nejlepší sovětské gymnastiky a východoněmecká štěstí, když porazila nováčka Tatran Prešov 1 : 0.
Vychází čtrnáctidenně. Šidí. redakční kruh.
reprezentantka Janzová, ale zdá se, že i v komplet Baník Ostrava pokračoval v sérii debaklů a prohrál
Adresa: Hlas-domova,
ním obsazení by Krajčírová čestně obstála. Na toto v Košicích s Lokomotivou 0 :4 ; a konečně: V SS K o
tzv. malé mistrovství světa nepřijeli v nejsilnějším šice remisavaiy na hřišti Frantv Kloze na Kladně s
8. Moořhousé S t, Richmond, Vic., 3121.
složení reprezentanti a reprezentantky SSSR, navíc SONIP Kladno 0 : 0.
Telefon: 42-5980
Tabulka: 1. Slovan Bratislava 19 bodů, score 19 :9 ;
. pak bojkotovali tento podnik gymnasté NSR a dal
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 5.-, jednotlivý
ších 4 států, kteří byli tentokrát solidární s jihoafric 2. Trnava 18 b_, sccre 29 :1 3: 3. VSS Košice, 4. Ži- výtisk 20 c.
■i
kým týmem, jehož členové m ěli už ve svých cestov lina, 5. Teplice (po 17 b .): 6. Inter Bratislava, 7.
PŘEDPLATNÉ
DO
ZAMOŘÍ:
lodí
za
přibližně
totéž
Lokom
otiva
Košice
(po
15
b
.);
8.
Sparta
Praha
14
ních pasech jugoslávská vstupní víza, která však
byla dodatečně prohlášena za neplatná. A pioto ta b.; 9. Dukla Praha 13 b.; 10. Trenčín, 11. Tatran předplatné, tj. austr. nebo NZ S 5.-, £stg. 2 /10/-,
ké mezinárodní gymnastická federace se na posled- Prešov (po 11 b .): 12. Slavia Praha- 10 bg 13. .Ostra US $ 6 .-nebo ekvivalent v jiné, měně. r^r.Výši letec
u í chvíli distancovala od tohoto malého světového va 9 b.; 14. Zlín, 15. Kladno (po 8 b ,); 16. Bobe- kého příplatku do různých zemí sděltae. na-požádání
obratem.
mians 7 bodů, score 10 : 25.
šampionátu.
.
AC MILAN VÍTĚZEM
“ SVĚTOVÉ TROFEJE"
Po čtyřech letech, kdy .byl Inter M ilan dvě sezó
n y držitelem “ Světové trofeje v kopané” , vrátila
se díky mužstvu AC Milana tato cenná trofej znovu
do lombardské metropole. Vítěz “Poháru mistrů
. evropských žerní” AC Milan prohrál sice “ boxer
skou odvetu” v Buenos Aires s argentinským Estu' diantes de Lá Plata 1 : 2; v prvém zápase však dekla
soval Jihoameričsny na San Širo stadiónu v MQáuě 3 :0.
... Útok, útok a . zase útok, byla deviza milánských
fotbalistů v prvém utkáni v Miláně, neboť « byli
vědom i toho, že, co nenabral í před domácím publikem (vyprodané hlediště s 90.000 diváky), v Bue
nos Aires už nedohoní. Celé mužstvo AC Milana
předvedlo vynikající technickou kopanou, s přesnou
kombinací, rychle .přenášelo hru ze svého velkého
čtvrtce před branku A rgentincú, kde se Italové
předháněli ve střelbě. Dvě branky dal Sormani, tře
tí gól Combin. Exhibicí byl soupeř tak zesměšněn,
že to mužstvu AC Milana, nezapomněl.

NSR A MAROKO DO M EXIKA

::

Fotbalová liga

::

