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Dubčekův návrat do Československa

Jak chutná bezmoc ?
Skoro před dvaceti lety se (vracel ze Spojených státu do Československa bylo přidáno další: Dub
jeho zahraničm ministr, Vladimír Clementis. Byl varován, aby se nevracel. ček prý přijímal peníze
Velfcá Stalinova čistka byla v plném proudu. Československý vyslanec v z vládních a stranických
Turecku Alexandr Dubček se právě vrátil do Československa, Srovnání fondů, jimiž disponoval
Antonín Novotný. Toto
se vnucuje.
Oba muži poznali, jak chutná moc. Není pochyby, že Dubček dnes už je standardní obvinění
zcela dobře ví, jak chutná bezmoc. Jako to věděl Clementis. Oba muži při každého komunisty, s
návratu, nařízenému Komunistickou stranou československá, jistě spoléhali nímž strana zúčtovala.
Víme, kam přivedlo
na neposkvrněnou stranickou minulost, na teta ve službách strany, jíž slou
žili podle nejlepšího vědomí a svědomí. Obal ivěděli, že se musí vrátit. Oba zapomenutého a neosvobozeného
politického
bezpochyby také mysleli na příslušníky rodiny doina.
vězně Rudolfa Baráka.
Návrat domů musí být pro Dubčeka těžší než byl pro Clementise. CleJe kupodivu, že se v
mentis umíral ve víře, že je obětí omylu. Dubček němá ani tuto útěchu.
západním tisku objevují
Jako Clementis před ním, je bezmocný zajatec strany, jemuž není dovoleno
spekulace o tom, jak
ani se zříci, ani se přihlásit k části komunistických dějin, jež pomáhal tvořit.
strana s Dubčekem a je
Vrací se domů k ne stány?’’
tisk chlubil, že proti ho soudruhy naloží. Bu
mocné matce, vrací se na
Kontrarevoluce z jara Dubčekovi je dostatek dou souzeni, budou pen
porady - tvrdí strana. O 1968 nemůže být ztrestá obviňujícího materiálu. zionováni nebo prostí
Čem se bude ústřední na bez jejího vůdce.
V den, kdy Dubček zmizí v anonymitě?
výbor radit s vyslancem Dubček půjde nejdříve vkročil na českosloven
My máme málo po
v Turecku, který už byl před soud ústředního skou půdu, napadl ho chyb. 3. 6. 1970 promlu
suspendován z členství v výboru KSČ.
redaktor Rudého práva vila Moskva ústy svého
KSČ a zbaven všeho vli
Miroslav
Moc.
oráiklu Pravdy. Byl to
Tvrdí se, že už bylo
vu a moci? Byl poslán rozhodnuto' o jeho vy
Obvinil Dubčeka, že první osobní útok na
domů zadními vrátky, loučení ze strany. V sou jednal pokrytecky, ne Dubčeka ve spojitosti s
neboť jeho osoba sama vislosti s aférou vylou upřímně, že byl úzko jeho postavením v čele
je vládě nebezpečná.
čeného ideového vůd prsý, nezodpovědný pra československých "reviJeště před jeho 'odle ce K S F r a n c i e Ga- vicový oportunista.
zionistů’’.
K těmto obviněním (Pokračování na str. 2)
tem z Ankary povstala raudýho už se stranický
ve •federálním parlamen
Súčasna situácia světového hospodárstva
tu poslankyně Dohnalo
vá a žádala jeho hlavu,
i hlavy jeho spolupra
covníků:
Vzájemná zaívislosť národných hospodarsticv zapadneho světa, vybudo"Proč ještě nebyly
vana
za menovej spolupráce od skončenia druhej svetdyej vojny, sa mar
kontrarevoluční a protisocialistické živly potre- kantně manifestuje v ppzitivnom i negativnom smere v rozvoji svetoivého
- obchodu, ale aj v inflačnom tlaku a jeho dosledkoch.
)
Časopis New York Times priniesol nedávno ucelený obraz o svetofvom inflačnom trende na zá
klade hlášení svojich dopisovatelov z rozných kon
čin. Upozornil aj na skuseností, ktoré sa v jednot
livých krajinách získali v boji proti inílácii.
Celkový pohl’ad na uvolnenejšej politike v
súčasnu situáciu světové oblasti miezd a uverov,
ho hospodárstva je ten čim sa zrejme poukazuje
to: řnflácia sa všade roz na to, že nedoscatočne
šiřuje, prelieza jednotli podviazanie inflácie ma
vé sektory hospodárstva příliš neprieznivé dosleda opatrenie jednotlivých ky v sociálnej oblasti a
vlád dosial nepriniesli že tie nemožno nijako
ináš zmiernit len zvyšo
žélatelný úspěch.
nominálných
Všade sa doteraz naj- váním
viac spoliehalo na meno- miezd a uvolněním uvevú a fiskalnu politiku rov na podporu hospo
ako účinný nastroj v bo dářského dynamizmu.
Vo Spojených štátov,
ji -proti inflácii, niekde,
ako vo Vejkej Britanii, ako ukazala new-yorska
sa použilo aj takzvanej akciová burza, sa sice de
politiky osobných príj- moralizovaná hospodská
mov, teda
nepriamej klima afcosi spamatalo a
kontroly miezd, cien a burza zaznamenala pev
Podnikatelských ziskov. ný nástup. Ale prezident
".....a naše ideologická výzbroj dovoluje, abych Ale v celom svete sa Nixon odmietol radu,
důvěřoval, ale pro jistotu prověřoval -d n o ozývá voláme po (pokračování na str, 2)

INFLÁ C IA S A RO ZŠIŘU JE

Zatímco y kapitalistické společnosti jedna
země usiluje ,o existenci a podmanění země
druhé a tomu slouží i všechny jimi uzavírané
dohody, smlouvy socialistických zemí jsou toho
přímým opakem. Odrážejí v sobě zásadu — ■
rovný s rovným, soudrúžské přátelské vztahy
pomoci jeden druhému. Tohoto všeho je si vě
dom i náš pracující lid. Nejednou se přesvěd
čil, co pro nás spojenectví sé Sovětským svazem
znamená. Naposledy to bylo právě v roce 1968,
kdy naše země, náš společenský řád, vláda děl
nické třídy byla velmi vážně ohrožena. Existo
valo zde velmi vážné nebezpečí Otevřené krva
vé kontrarevoluce se značnou pomocí a: za znač
ného, možno říci "dojemného’’ zájmu o osud
naší země ze strany západních kapitalistů. . . Předseda ÚR ČSROH J. Pffler
(Práce, 18. května 1970)

EXPO PRAHA
V Československu je prý dvěstě tisíc spolehlivých
členů strany, kteří byli pověřeni vedením prověrek.
Celkové množství členů Komunistické strany Česko
slovenska bude sníženo snad na polovinu dřívějšího
počtu, možná na méně. Už však těch 200.000. horiivců by prý stačilo k tomu, aby byl celý život země
pod bezpečnou kontrolou strany. Na názoru zbýva
jících čtrnácti miliónů lidí nezáleží. Menší počet straiíků bude jen vyžadovat trochu větší zdokonalení v
jmění ovládat.
!
Nezáleží zřejmě na tom, co si lidé myslí o propa
gandě, která se bezostyšně provádí. Necelé dva roky
po srpnu 1968, kdy lidé projevili tak spontánním způ
sobem, co si myslí o okupaci země, chrlí oficielní —
nejsou jiné než oficielní - - “hromadné sdělovací pro
středky” chvalozpěvy na soudružskou pomoc, kterou
tehdy nezištně poskytly Sovětský svaz a další země
socialistického společenství, blahořečí soudruhům,
které tehdy usvědčily ze zrádcovství vlasti a děkuji
za rány, které přicházely:a přicházejí.
V redakcích novin, v rozhlase a na televizi si jistě
nedělá nikdo iluze, nemůže počítat s tím, že veřej
nost bude brát tištěné a mluvené slovo vážně, avšak
to není rozhodující. Diferenciační a konsolidační pro
ces, jak se říká důkladným čistkám v redakcích, za
ručil, že se písma a slova pro veřejnost ujali bezpá
teřní kariéristé, kteří jsou připraveni být jen pro
středkem sdělujícím příkazy a názory “těch nahoře” .
Znovu se proto objevují fráze režimních psavců,
vyvolávající úsměvy těch, kteří je čtou — u někte
rých trpké úsměvy. “Vzrůstá sebevědomí a hrdost
dělnické třídy” nad “jedinou správnou a možnou-ce
stou k spokojenému a šťastnému životu’-’, což je “ne
zvratný doklad síly a životnosti socialistické myšlen
ky a čs.-sovětského přátelství” . “Jen nerožbomý
svazek á armádami Varšavského paktu” umožní “ so
cialistickou perspektivu rozvoje naší země” atd. To
je ukázka z jediného článku.
Samotné i sebe hloupější a naivnější psaní by na
šim doma tolik nevadilo, kdyby je mohli docela igno
rovat. Režim však žádá stále naléhavěji důkazy o
úspěchu své propagandy. Píše-li se proto např. o
“nastolení leninských principů” v hospodářství, oče
kává vedení strany, že se věrní soudruzi postarají ,o
úspěch vyhlášeného soutěžení o název “Leninský
kolektiv práce” , “mobilizaci racionálního využití re
serv v národním hospodářství” má následovat hro
madná účast na zvláštní bezplatné směně, na ”žlepšovatelském hnutí” atd.
A nade vše, se zrakem upřeným k Moskvě, žádá
režim, aby lid veřejně projevil vděk, aby podal dů
kaz o své loajalitě. Minulý měsíc k tomu dal zvlášť
hodně příležitosti. O tom, jak lid v květnu oslavoval,
jsrhe dostali zahuštěnou dávku frází v čs. tisku.
Na rozdíl od nich stačí citovat z dopisu, -který
psal otec synovi dó Austrálie, abychom se dostali blí
že skutečnosti:
“Na prvního máje jsem po létech zase jednou po
chodoval. K. varoval, že už mám stejně škraloup,
protože jsi venku. Nakonec ale šlo skoro u všech jen
o EXPO” . V jiné části dopisu vysvětluje, že EXPO
teď znamená.“existenční pochod”.
-»yPublished by -F. Váha,

8. Moorhouse St., Richmond, Yic., 31F
Printers: “Unification” Pty. Ltd.
497 Collins St„ Melbourne, Vfe
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Jak chutná bezm oc ?
(Pokračování se str. 1)

Až dosud se objevo
valy jenom neadresné
útoky. Moskva promlu
vila, pře je skončena.
Rudé právo by se ostat
ně nikdy neodvážilo na
psat takový / paličský úto!k, kdýby nemělo, bu
mážku s nejvyššíeh míst.
Nedobře se , čte, že
právě v této době pro-,
běhla čistka mezi členy
' soudcovského sboru.
^Předseda Nejvyššího
soudu dr. Otomár Bo
ček byl odvolán ze své
funkce. S ním šli další
členové: Otakar Ada
mec, Milena Hoferová,
Julius Léhocký, Franti
šek Paldus, Josef Silin
á Lubomír Valenta.
Novým
předsedou
Nejvyššího soudu byl
jmenován dr. Vojtěch
Přichystal, a bylo jme
nováno 22 nových členů.
.Důvod odvolání byl
u všech týž: v roce 1968
se nechovali politicky
správně.
Současně byli odvolá-ni další dva poslanci fe
derálního parlamentu ja
ko politické úchylky:
Zdeněk Gudrich' a Leo
pold Hofman.
; Strana potřebuje spo
lehlivé soudce, kteří by
správně
interpretovali
novou linii Husákovy
strany. Ale je to opravdu
ještě Husákova srana?
Tvrdí se, že když došlo
v ústředním výboru k
hlasování o způsobu, jak

naložit s Dubčekem,
pouze tři jeho členové
se vyslovili pro mírný
kurs: Husák, Svoboda a
třetí člen, jehož totož
nost není přesně známa,
ale všeobecně se má za
to, že to byl Slovák Petr
Colotfca.
Tím. víc pochybněji
znějí Husákova zapřísa
hání, že nedojde k poliV
tickým procesům proti
padlým
revizionistům.
Ovšem, dodává strana
spěšně, po zjištění zloči
nů proti socialistické zá
konnosti má stát plnou
moc a právo takové činy
Stíhat.
Jakou mají cenu tyto
sliby, když přes noc mů
že být hozen přes palu
bu Husák a další, kteří

předstaýovali "střední’’
kurs? Mohlo by se při
hodit, že by vyšlo naje
vo, že i Husák jaksi po
rušil socialistickou zá
konnost.
V Československá o
této možnosti koluje řa
da pověstí. Existují marteriály proti dubčekovcům, existují prý doku
menty proti Husákovi a
dalším.
Ať už bude Dubčekův pád inscenován tak
nebo tak, je jasné, že
nadchází éra stranických
konzerv a bezohledných
kariéristů: Štrougala, Bil’áka, Indry, Kapka a
dalších.
Západní tisk . přinesl
zprávu, že i starý cha
meleon Fierlifíger prv

odmítl přijat
novou
stranickou legitimaci na
protest proti degradaci
soudružky Ludmily Jankovcové.
Osobně
se
domníváme, že dostal
vyhazov, ale někdy sta
rý plaz si uvědomí, že už
ztratil sílu jedu.
/Alexandr Dubček se
ocitl - právě tak jako
Clémentis, Slánský a ť
ostátní - v sevření Gole
ma, jehož pomáhali kom'
struovat. Jak tedy chut
ná bezmoc?
Doufáme, že aparáť
číkovi Dubčekovi nikdy
nepadla do rukou stará
kniha, jíž napsal jakýsi
Dante. Zoufalství a bez
moc je pravé inferno a není jinde než v lid
ské duši.
Tffl

Inflácia sa rozšiřuje
(Pokračování se. str. 1)
aby sa v boji proti inflá+
cii zasiahlo aj do oblasti
dochodkovej, ako to na
vrhoval aj předseda Ústredia cedulových bank
Arthur Burns. Všeobec
né sa prešidentov postoj
v térajšej rozburenej
ekonomickej hladině vy
světluje tak, že v tomto
volebnom období prezideht prihliedol viac k
politickým ohladom ako
ekonomickým aspektom
a že sa rozhodol dať
přednost’ opatreniam na
zmiernenie rastu neza
městnanosti před infláciou.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a sta levné ceny

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

M.CHRPA
Optical Service

Časopis New York Ti
mes k tomu poznamená
vá, že ako sa Spojené
státy rozhodli neprienesť vyžadujuce sa .so
ciálně obete za účelom
dosiahnutio cenovej sta
bility, nestrpieť neza
městnanost’ vo vačšej
proporcii, tak že je na
čase mysliet na zlepše
me struktury a funkcie
amerického
hospodárstva.
Zaujimavý vývoj za
čina v- tomto smere v Ka
nadě. v, Kanadska ; vláda
následovala nedávný při
klad Západněho Němec
ka a oznámila, že uvol
ňuje svoj dolar a že pře
nechá medzinárodnému
trhu, aby sa na ňom
hodnota dolara v relácii
k iným měnám volné ustalila. Doteraz sa Kana
da prisne pridržiavaiá
predpisov Medzinárodnéhb měnového fondu.
Jej dolar sa značil v
hodnotě - devádesiať je
den á pol amerického
centa, pri čom jednopercentný výkyv nepřipadá
v uvahu pre udržanie je
ho kurzu a pre likvida-

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
Vás srdečně zve na

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 27. června 1970
. v STOKE H O USE, MARINĚ PARADE, ST. KILDA
Začátek v 6.30 hod.
Vstupné včetně večeře $ 5
Likérojvá licence
Nová, ale výborná kapela
Bohatá tombola
Reservování stolů: tel. 69-3855 (Maciboba), 26-5618 (Vozábal),
81-5272 (C iem ý), 94-6635 (Piek)

ciu kanadských operácií
na medzinárodnom trhu.
iA ž- dbsial za učelom udrženia tohoto kurzu
svojho dolara kanadská
vláda kupovala americké
dolare, vytvořila si z
nich rezervu, aby mohla
intervenovat na medzi
národnom trhu v přípa
de, že by hodnota kanad
ského dolara sa snížila
pod uradný kurz.
Kanadský minister fi
nanců Edgar Benson
oznámil, ž e . Kanada má
rezervy v hodnotě štyroch miliard a dvesto
milionov amerických dolarov a že dalšie rezervy
budovat’ nebude. N a
opak, tato velká rezerva
cudzozemských valut jej
umožnila vrhnúť kanad
ský dolar na medzinárodný trh, podrobit ho.
skúške a ustálit’ tak jeho
nový kurz. Očakáva sa,
že hodnota kanadského
dolara sa zvýši a že až
potom sa Kanada vráti
k zachovaniu základných
pravidiel Medzinárodného měnového fondu.
Ale táto revalvácia ka
nadského dolara nie je
samoúčelom. Ministr fi
nanců Benson sice udal
ako dovod pre tieto rozhodnutie zvyšujuci sa
tlak na kanadský dolar,
ktorý sa zrejme prejavil ^ak ako za minulo-roonej revalvácie západonemeckej marky, teda
jeho zlepšením hodnotenim na trhu, ale v cudzine sa v tomto opatřeni
kanadskej vlády vidi na
stroj učinnejšieho boja

15. 6. 1970
Velký vybir via, lihovň. a piva
dodáme kamkoli v, Austrálii
za velkoobchodní ceny
.^
Ceník na požádání

i. KINDA & CO. PTY. LTD
er. Jo u a s St V ictoria Sts., R lchm ond, Vie.
T elefon: 42-4782
nebo: 104 MOlers Rd., N th A ltona, Vic. (314-0281)

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

PROTEST
Predstavitelia československých krajanských spolkov v Clevelande, Výkonný výbor Republikanskej
strany v exile a Pracovná skupina Stálej konferencie
slovenských demokratických exulantov rokovali dňa
23. mája v Clevelande o situácii, ktorá nastala v ich
starej domovině po podpise takzvanej sovietsko-československej zmluvy o priatel’stve, spolupráci a '
vzájomnej pomoci a uzniesli sa na tomto proteste:
1) Protestujeme proti sovietsko-československej
zmluve, podpísanej 6. mája na pražskom hrade, kto
rá zbavuje Československo štátnej suverenity a národnej nezávislosti, uvrhla ho do postavenia prvej
sovietskej kolónie v Európe a vnucuje mu ekonomic
ká integráciu ako nástroj vykoristovania.
2) Odsuzujeme túto zmluvu ako dokument zrady
domácích quizlingov, ktorý odnímá našim národom
— čechom a Slovákom — právo rozhodovat’ o svojom
vlastnom osude.
3) Srubujeme, že budeme podporovat’ boj českého
a slovenského l’udu proti sovietským okupantem do
víťazstva pravdy a návratu slobody, demokracie a
obnovenia nezávislosti nasej starej domoviny.
4) Upozorňujeme slobodný svět, že nová československo-sovietská zmluva, nadiktovaná Moskvou
podlá takzvanej Brežnevovej doktríny, je v rozpo
re s Chartou Spojených národov a že bude mať ďalekosiahle dósledky pre rovnováhu šil vo svete.
Žiadame preto:
a) generálneho tajomníka Spojených národov U
Thanta, aby zmluvu předložil příslušným' orgánom
světověj organizácie na posudenie, do akej miery je
ona v rozpore so zásadami Spojených národov, ohro
žuje světový mier a upiera’ členskému štátu právo
na nezávislost’,
b) prezidenta a kongres Spojených štátov, aby sa
s týmto aktom násilia a brutality, ktorý zbavuje na
še národy všetkých- 1’udských slobod a občianských
práv, nikdy nezmierili.
My verime, že náš l’ud nikdy nepřijme porobu, ktorú na našu stáru vlast’ uvalila sóvietská imperiali
stická expanzia.
V Clevelande, 23. mája 1970.
proti inflácii. :Je to v
prvom radě prostriedok
v boji o cenovu stabili
tu, ktoru inflácia vykolajila hadam viac ako vo
Spojených štátoch. Im
port do Kanady zlacnie,
export bude drahší. To
tíVšem znamená, že to
sťaži situáciu na pracovnom trhu a mohlo by
viest k dalšiemu rastu
nezaměstnanosti v dosledku staženého přístu
pu kanadského tovaru na
světovém trhu. Vláda
však znižila uxokov o
poí percenta, teda zlač
něla hodnotu dolaru na
domácom trhu a dufa,
že tak koruguje dosledky revalvacie.
V Latinskej Amerike,
■kde sa v posledných
dvoch-troch rokoch po
dařilo astronórrikku infláciu udusit’, začina za
se vývoj k horšiemu. Aj
tu nepokoje na pracovaom trhu, neustale štrajky, nutia' vlády- davať

přednost’ bojů proti ne
zaměstnanosti před zápa
sem s infiáciou.
V Japonsku je situácia o to priaznivejšia, že
doteraz ceny nemalí tak
inflačný charakter ako
mzdy. Ceny za uplynu
lý rok vzrastli len asi o
šest percent, ale mzdy
až o 15 či 18 percent.
Pomáhala
vydatné
produktivita práce, umožnila zoslabiť . vplyv
infiačných miezd na
trhu. A tak hadam, že
Japonsko je dnes jedi
nou priemyselnou kraji
nou, kde inflácia nie je
alarmujucim prohlémom.
Dr. M. Kvetko, USA
MLADŠÍ ŽENU
přijmeme na výpomoc do
moderní domácnosti v
Malvern
(Melboume).
Denně, 5 hodin, žádné va
ření. Domácnost má ještě
jednu pomocnici. Výtečný
plat. Volejte (Melbourne)
20-4935 - ráno nebo po 4.
hod. odp.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— . Dne 8, června vzlétl
Iljušin 14 Čs. aerolinií s
23 pasažéry z letiště v
Karlových Varech k cestě
do Prahy. Krátce po na
brání Výšky vnikli 2 ce
stující s revolvery do pi
lotní budky, kryti dalšími
dvěma ozbrojenými muži
a ženou, kteří zůstali s
ostatními cestujícími. Ka
pitán letadla dostal roz
kaz změnit let směrem na
západ a vyžádat si v Ně
mecku povolení k přistá
ní. Letadlo pak přistálo
bez nehody v Norimber
ku, kde z něho vystoupilo
a požádalo o azyl 8 do
spělých osob (4 muži a 4
ženy), s nimiž bylo i dvou
leté dítě. Prohlásili, že se
politické a hospodářské
poměry v Československu
stále horší, takže se tam
pro ně stal život nesnesi
telný. Až do prošetření
případu bylo 5 ozbroje
ných osob vzato němec
kou policií do vazby, 3 že
ny a dítě odešly přímo do
uprchlického tábora v
Zimdorfu. Jména osmi
mladých lidí nejsou do uzávěrky známa. Letadlo
se zbytkem cestujících se
vrátilo do Českosloven
ska.
— V evropských diploma
tických kruzích panuje
domněnka, že Brežněv
dal při květnové návštěvě
v Praze slib, že většina
sovětských jednotek opu
stí ještě letos čs. území,
nedojde-li k nepředvída
ným událostem. Sovětské
jednotky by zůstaly jen v
Milovicích, kde by byia
formálně zřízena styčná
základna armád států
Varšavského paktu.
— Dne 1. června se zří
tilo krátce před přistáním
na letišti v( Tripoli v Lybii letadlo Čs. aerolinií
TupiŠev 104. Všech 10 ce
stujících a 3 členové po
sádky zahynuli.
— Josef Smrkovský těžce
onemocněl rakovinou a
byl počátkem června pře
vezen do nemocnice. Při
bližně v téže době uveřej
nila ostravská Nová svo
boda článek, v němž va
ruje národní výbor v Rýmařově, že je stále ještě
ovládán pravicovými oportunisty, protože dosud
nezrušil čestné občanství'
města, které udělil v ro
ce 1968 Smrkovskému.
— Dne 1. června se ko
nala na Pražském hradě
slavnostní komedie, při
níž president Svoboda za
přítomnosti Gustava Hu
sáka, ministerského před
sedy L. Štrougala, ostat
ních členů presidia KSČ
a členů federální vlády
jakož i sovětského velvy
slance Červoněnka ratifi
koval sovětsko-československou smlouvu o přá
telství a vzájemné pomo
ci, která byla podepsána
v Praze 6. května tr. V
současné době ratifikova
lo tuto “smlouvu’’ v
Moskvě Presidium Nejvyššího sovětu.
— V červnu zrušil Čedok
některým turistům už
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sjednané zájezdy - do Pol-j stavby a techniky K.
ČESKOSLOVENSKÝM MOTORISTŮM
ska a nabídl za ně pobyti Loeblem, která jednala o
Marian
Filc, kdysi nadějný slovenský krasobruslař, se před nedávném
v Rumunsku. Důvod ne-! “vědecké a technické spo
byl udáván.
lupráci” .
na stránkách Mladé fronty vyznával, proč dál přednost proťesionálismu před
— Od 1. do 10. června se — Na besedě, svolané če amatérismem a vstoupil do zahraniční lední revue. "Chtěl jsem Še zmoci
konala v Praze meziná ským úřadem pro tisk a na pořádné auto’’, řekl. Přání mít auto -— nemusí být ani "pořádné’’, stáčí
rodní výstava moderní informace mluvil námě něco, co má čtyři kola a jezdí — je zřejmě vlastní většině Čechoslováku,
potravinářské
techniky, stek generálního prokurá
na níž vystavovalo různá tora dr. Ptáček o růstu ať už pobývají v zadrátované vlastí nebo mimo ni. Mnozí z náB se ještě
strojní a jiná zařízení též kriminality v posledních dobře pamatují, co všechno jsme pro splnění této touhy museli v Českoslo 
letech. Největší podíl při vensku podstoupit. A prdtože mnozí z našich motoristických fandů již bráz
14 zahraničních firem.
na hospodářskou dí silnice Austrálie, Německa, Kanady i jiných zemí ve vlastních "bourá
— Na letošní 10. celostát padá
trestnou
činnost, tj. hlav
ní přehlídce filmu pro dě ně krádeže:
ta  cích’’, neuškodí si připomenout, co přináší postupující konsolidace socia
ti a mládež, která se ko ké na velkýUpozornil
;i ~ "í
růst počtu lismu našim kolegům doma.
nala ve Zlíně, byla po požárů.
Poučuje nás o tom i ní pojištění, zůstanete lidu ochotně sdělí,^že' še
prvé udělena Cena Jiřího
Trnky (Trnkova loutka — Novou šéfredaktorkou článek redaktora Bohu bez pojistné ochrany a nedá nic dělat a přidají
Puká z jeho filmu "Sen Slovenky se stala Libuše míra Krahulce, otištěný je proto ve vašem záj řadu' "objektivních potí
noci svatojánské”). Do Mináčová, o níž píše Smě
ží’’ pojišťovny, na něž *
stala jí průkopnice lout na, že je “dlhoročná ko pod názvem "Mít auto mu í .
"Pak se s povzdechem pochopitelně - musí do
kového filmu Hermína munistická novinářka a je neštěstí?’’ v pražské
spisovatelka” .
Týrlová.
Práci (26. 2. 1970),. podíváte na částku, kte plácet zákazník:
" .. . Každý víme, jak
Nechrne
proto hovořit rou budete platit (před
— Město Tábor letos sla — Koncem května přijela
ví 550. výročí svého zalo do ČSSR na delší oficiel přítele Krahulce:
pokládám, že je. úplně v poslední době stouply
ní návštěvu delegace hlav
žení.
" . . . Už to máte také jasné, že pojistku ttevy- ceny vozů, součástek a
ní politické správy výcho
— Pražská Práce věnuje doněmecké Národní lidové asi za sebou, už za vámi povíte). Zjistíte, že to náhradních
dílů,
oč
stále více místa popohá armády,
také pjrišla paní d oruč 9- dělá vlastně dvojnáso dražší jsou opravy. Po
nění k práci a.uvádí pří
klady nešvarů, které vlád — Krajské oddělení pasů yatelka a přinesla vám bek' původní částky, do jišťovna musela platit za
nou v podnicích. Např. v a víz v Ústí n. L. vyslo velmi slušně napsaný do stanete vztek a pak vás opravy čím dál tím víc
n . p. Tatrasmalt v Ple- vilo zákaz pobytu na úze pis se záhlavím Česká zase ,v tichosti přejde.’’ a tak od července 1967
šivci muselo vedení závo mí ČSSR na dobu 5 let zá- státní pojišťovna a kde
Bodejť by nepřešel, zareagovala i ona zvý
du se souhlasem ZV ROH padoněmeckým manželům
musím
zde poznamenat, šením havarijního pojiš
si
ke
konci
rovněž
sluš
“uplatnit příslušná usta Riedelovým, protože se
novení novelizovaného zá scházeli na čs. hranicích né sdělení, že "Vaše do člověk se v Českosloven tění o 70-80 procent.
koníku práce” proti 10 za s Východním Německem, savadní pojištění číslo sku naučí uvědomovat si Musela to udělat, jestli
městnancům, kteří si do se svými známými, Něm toato podle paragrafu svou vlastní bezmocnost. že se nechtěla stát ještě
volili 2 dny nepracovat na ci z východu.
protest proti přeřazení — Velké povodně způso 358 občanského zákoní- Stát se něco podobného ztráto věj ším podnikem
mistra na jiné pracoviště. bily dne 10. června sesutí •ka vypovídáme s účinno třeba v Austrálii, moto než byla (! ).’’
"Pojistky
uzavřeně
“Jinak to prostě nejde” ,
v dole Rosicko-osla- stí ke dni tomuatomu . . . risté by pravděpodobně
říká Práce. Pochvaluje si půdy
v případě že byste pode- vyšli do ulic a noviny, před rokem 1967 plati
vanského
revíru
na
jižní
naproti
tomu
průběh Moravě. 37 horníků bylo
ly dál. Existuje jičh: v
zvláštních desetiminuto- zavaleno. V době uzávěr psaný návrh na nové po by se jejich protesty za
vek, které se konaly. v ky nebyl ještě znám vý jištění nedoručil pobočce bývaly palcovými titulky Čechách a na Moravě
mnoha podnicích. Pracu sledek prováděných zá pojišťovny přede dnem, na prvních stránkách. přes 150.00. Dnes těch
jící v těchto desetiminukdy končí vaše dosavad- Socialistické noviny však (Pokračováni na str. 8)
tovkách “vyslovovali sou chranných prací.
hlas se zněním jednotli
vých článků sovětsko-československé smlouvy” .
— V květnu dlel v ČSSR
sovětský “vlak družby” ,
s nímž přijelo 300 sovět
věď. Našel si pak místo přijímacího úřední
Msta vládnoucího režimu v Československu
ských odborářů. Byli všu
především na intelektuálech, kteří aktivně pod ka ve vojenské nemocnici ve Veleslavíne v Pra
de “nadšeně vítáni’’1.
ze, avšak po měsíci musel být na rozkaz "sho
porovali reformy "Čs. jara”, začíná být patrněj
— President Svoboda udě
ší, i když zatím nedochází k opatřením drastic ra’’ propuštěn.
lil Řád Rudé hvězdy kraj
kými NedáVno (3. června) si všimly londýnské
Spisovatel filmových a teíefvizních skriptů Ji
ské správě Sboru národní
Times-y několika zásahů režimu a o dalších
bezpečnosti Severomorav
ří Pitterman je nyní taxikářem. Jiří Lederer po
ského kraje “za dlouhole
se zmiňují zprávy soukromé.
únorovém zatčení (v souvislosti s procesem ve
tou a příkladnou práci” .
O odsouzení ostravského spisovatele a novi Varšavě) a pozdějším propuštění zatím nepra
— Na Jablonecku pracu
náře Oty Filipa na 18 měsíců žaláře za rozvra cuje nikde. Bez práce je rovněž Karel Kaplan
je větší množství .polskýchz Historického ústavu ČSAV.
cení republiky jsme už psali. Times-y dodáva
dělníků. Např. závod Obal
jí, že mezinárodní PEN klub intervenoval za
ve Smržovce zaměstnává
O přípraiyě soudního přelíčení s Janem Pro
z celkového počtu zaměst
Filipa dopisem presidentu Svobodovi, avšak bez cházkou, Václavem Havlem a Ludvíkem Vacu
nanců 60% polských obča
úspěchu.
líkem jsme se zmínili v minulém čísle.
nů.
1
Soudní
přelíčení
se
šachovým
velmistrem
Dr. František Kriegel dostal počátkem dubna
—- Zaměstnanci n. p. Čs.
Luďkem Pachmanem, který loni v srpnu potr. ústní výpověď ze zaměstnání v nemocnici v
hudební nástroje v Hradci
Králové “věnovali k 25.
depsal a rozšiřoval manifest, žádající udržení Krči, kde byl primářem. Žádal o písemné odů
výročí osvobození naší
výdobytků "Čs. jara”, má začít v těchto dnech.
vodnění, ale to mu ředitel nemocnice odmítl
vlasti Sovětskou armá
a
poslal ho zatím na dovolenou. Bezprostředně
Populární
novinář
Jiří
Hochman
(‘
Reportér)
dou” černé koncertní kříd
lo Petrov 3 městu Kyje
nemohl dostat v Praze práci a odstěhoval se potom si dr. Kriegl zlomil ruku. Odvolává se
vu. Bylo předáváno zá
na předpis, dle něhož nemůže být nemocný za
proto do svého domku v České Lípě, kde jezdil
stupcům města s parádou
kratší dobu jako taxikář. Pro "ideologické ne městnanec po dobu nemoci propuštěn.
na čs. velvyslanectví v
dostatky’’ jvšak byl brzy propuštěn. Potom roz
Moskvě.
Bývalý šéfredaktor měsíčníku Dějiny a sou
vážel vlastním autem potraviny, ale toto za časnost Zdeněk Šikl pracuje v ústavu pro cho»
— Vítězem urbanisticko městnání mu bylo rovněž úředně zakázáno. N y romyslné v Bohnicích. Protože je nedostatek
architektonické soutěže na
vyřešení krajinného celku
ní zaměstnán není — onemocněl tuberkuló
ošetřovatelů v tomto ústafvu, souhlasil místní
Jánské doliny v Nízkých
zou.
výbor KSČ s přijetím Šikla, ale jén s podmín
Tatrách se stal ing. arch.
Rozhlasový a telelvizní komentátor Karel kou, že bude pracovat v oddělení pro chovan
M. Motýl z Košic. S rea
lizací jeho projektu se po
Kyncl byl propuštěn z místa loni v říjnu, podal ce hluché a němé.
čítá “v blízké budoucno
však žalobu ná ředitelství rozhlasu a televize
Jiný ze signatářů lObodového manifestu ze
sti” .
pro nezákonné propuštění a svou při letos v srpna loňského roku, Emil Zátopek, dostal po
— V druhé polovině květ
na dlela v Severním Viet- j únoru vyhrál. Inkasoval doplatek služného od volení k zaměstnám. Pracuje se zeměvrtirými
října m. r. a plat předem za tříměsíční (výpo stroji, které nyní hledají rudu na Slánsku.
namu čs. delegace, vede-1
ná českým ministrem vý
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K dvacetiletému výročí popravy dr. Milady Horákové

Svědom í národa
Únorový komunistický puč v roce 1948 ukončil násilím všechno úsilí
československých demokratů o zachování parlamentní demokracie, svobody
a nezávislosti našeho státu. Násilí tenkrát vyneslo na slunce lidi zpité tříd
ní nenávistí. Nevadí, že to slunce je rudé krví, že pálí zlobou a odporem
národa. Tento odpor počala v zemi systematicky ničit komunistická dikta
tura. V ústech lidí a na stránkách tisku počala se objevovat slova exil —emigrace, slova, která byla vyslovována vždy v dobách, když bývalo s na
ším národem zle.
Demokratičtí političtí činitelé, |veřejní pracovníci a všichni ti občane,
kteří znali onu zločinnou ideologii bezpráví a násilí, opouštěli své domovy.
Odcházeli do exilu, aby zde pokračovali v práci, která byla násilím pře
rušena.
T i, k teří odešli, volili stenka, poslankyně dr. ce je časová. Že je odvi
boj s nepřítelem na d á l Milada Horáková. Šla slá na rychlosti vývoje
ku. Boj dlouhý, vysilu do boje těžkého a nerov zahraniční situace. Nedě
jící, kdy každá akce k ného, kdy nepřítel měl lala si také ilusí o mož
burcování
svobodného k dispozici všechny vý nostech exilových pra
,světa zdá se m álo účin hody státního aparátu. covníků. Netajila se vě
n á , kdy d e n je příliš Nedělala si ilusí. Jejími domím, když odpor ná-_
krátký, přestože je tak zbraněmi byla mravní roda a přímé akce do
často nastavován moce síla jejího přesvědčení, sáhly- takových rozměrů,
mi. U stavičný pocit, že pevné principy svobody, že režim tvrdě zasáhne.
Není dnes mým úko
je n utno vykonat více - demokracie a šťastnější
lem
zde hodnotit důvo
ho
zítřku
národa.
pro ty, k teří tam zůsta
li - a bojují. .
Před několika týdny d y , a příčiny likvidace
T o je svědom í exulan mluvil, u nás v Torontě našeho odporu. Milada
ta. N ěk teří slabší h o zde o Miladě Horákové pro Horáková s ní musela
počítat. Několikrát byla
proh ráli, když nepocho fesor Otakar Machotka.
vybízena
k odchodu do
V
hodnotné
přednášce
pili psychosu tohoto svo
exilu.
Vždy
ale u ní ješ
postavil
kanadské
exilo
bodného
kontinentu,
který ve svém vysokém vé a krajanské veřejno tě zvítězily povinnosti k
životním stan d artu za stí krásný, lidský profil další práci, tak, jak je
to zákonité v historii
krývá si*tak často a rád ušlechtilé české ženy,
obě oči p ře d utrpením nadané právničky, ne každého odboje.
Na vězně Miladu H o
únavné sociální pracov
■národů druhých.
rákovou těžko
může
nice,
schopné
poslanky
Své svědomí p ro h ráli
někdo
vzpomínat.
Kro
ně.
Zmýlil
se
v
jediném:
ti, kteří nepochopili stá
mě do její cely nasazo
vající koncepci zahranič když prohlásil, že Mila
vaných konfidentek Stát
n í politiky svých exilo- da Horáková nevěřila,
ní bezpečnosti, trávila
že
bude
popravena.
To
: vých zemí, když přeceniHoráková svoji vyšetřo
byl
pmyl
nejen
jeho,
ale
, li své možnosti. T i, kteří
vací vazbu v přísné iso,, vytrvali, m ají uznááí a celého exilu té doby,
kdy přání bylo otcem laci. A byla tó vazba
j. lásku n áro d a doma.
těžká a tvrdá. O to se
Ti, kteří zůstali dom a, myšlenky.
postaraly moderní cely,
' šli do aktivního odporu
Profesor Machotka a
vyšetřovací
místnosti a
proti bolševickému řádu. mnozí z vás zde v exilu,
mučírny
proslavené
praž
D ali p řed n o st boji s ne- kteří jste ■znali Miladu
ské
Ruzyně,
kde
odbor
i přítelem zblízka. M nozí Horákovou jako spole
ně školení referenti za
I, obětovali
své , životy, čenského,
pracovního,
osobní pomocí sovět
mnozí zdraví a své ro neb politického partne
li dinné štěstí.
ra, těžko si ji umíte
Z ro d il, se spontánní, v letech osmačtyřicátých
i; aktivní odpor národa. představit jako vedoucí
Bolševický ap arát tomu ilegální pracovnici.
i říkal - ilegalita.
My, kteří jsme s ní tu
Tisíce českých, a. sio- to dobu aktivně žili, bu
. venských m užů a žen cí deme ji navždy právě v
li tilo to jako národní po- této podobě s láskou a
!| třébú. Svou m ravní po s obdivem vzpomínat.
li vinnost. Mnozí- k tomu
Horáková byla reaim ěli organizační a poíi- llstka. Jak už jsem řekl,
|ticfcoú ' kvalifikaci.
A uvědomovala si plně rilisnad i dů věru svých vo- siko a nebezpečí své od
fličů."
bojové činnosti. Netaji
ji T ak to cítila i čs. vla la se s tím. že naše prá

ských poradců vedli své
výslechy dle bohatých
zkušeností a tradic bol
ševických G PU a NKVD. Dodatečná svědec
tví některých ruzyňských
chodbařů a dozorců ho
voří o Miladě Horáko
vé z doby jejího vyšetřo
vání jako o hrdince.
Málo kdo z vás, kteří
již tak dlouho žijete své
životy zde v naprosté
svobodě, dovede si před
stavit hodiny, dny a mě
síce, které předcházejí
přelíčení. Kolik stateč
nosti, síly, pevné jistoty
správnosti ideáiú je za
potřebí, aby trýzněný vy
trval. Aby se nezhroutil
fysicky a duševně, kdy
na pomoc vyšetřovate
lům dodává moderní me
dicína různé ty drogy a
sera k likvidaci posled
ních sil a vůle člověka.
A zvítězila-li síla intelek
tu a pevného zdraví Mi
lady Horákové nad vě
deckým terorem tohoto
století v bolševických
■mučírnách, může se to
právem nazývat b rdinstvím.
Veřejnosti je naprosto
jasný statečný její po
stoj u Státního soudu v
Praze v květnu 1950.
Lidé doma sledovali 3
týdny u rozhlasových
přijímačů veřejný pro
ces s dr. Miladou Horá

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

ODRA
TRAVÉL SERVICE
27-29 E lizabeth St., M elbourne, 3901
T elefon 62-2908

Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa
kovou a dalšími dvanácti
čs. vlastenci. Tři týdny
boje. s třemi prokuráto
ry, tři týdny boje s kva
lifikovaným kolaboran
tem režimu, předsedou
senátu dr. Trudákem a
s nahnaným zfanatisovaným hledištěm.
Osmiměsíční vazbou
zeslabená Milada Horá
ková ničeho neslevila ze
svého přesvědčení, ze
svých mravních zásad. S
hrdě vztýčenou hlavou
opouštěla soudní síň s
rozsudkem absolutním trestem smrti.- Navždy
zůstane v myslích a v
srdcích národa obhajovací řeč Milady Horáko
vé, která byla oslavou
všeho krásna.našeho ná
roda a strašnou obžalo
bou mezinárodního ko
munismu.
Věřila dr. Horáková
na udělení milosti? N i
koliv. Poslouží svědectví
spoluvězňů z 3. A oddě

lení pankrácké yěznice,
vedle kterých H oráková
ná sam otce n a stejném
poschodí čekala n a smrt.
V ty dny žila celá pan
krácká věznice osudem
M ilady H orákové. N i
kdy ve svém živo tě. jsem
neprožil tolik solidarity.
V elkou práci
udělali
chodbaři a několik má
lo dozorců.

Za časného rána 27.
června 1950 komunistic
ký režim Československa
provazem ukončil život
49leté české ženy a má
my, poslankyně dr. Mi
lady Horákové.
D le svědectví někte
rých, dozorců šla na sm rt
statečně, tak jako stateč
n ě žila celý svůj život.
T o h o rán a položili
krom ě n í své životy dal
ší tři vlastenci: ostravský
B uchala, žurnalista Z áviš K alandra a národo
hospodář dr. Pecí.
Z . Slavík, T oronto

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokera. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ
KIH CONTINENTAL BUTCHERS řty. Itd.
KOPECKÝ SMA1LG00DS Piv. Itd.

ADELAIDE
'I

Nejlépe připravená čs. i jiná evropská;
jídla dostanete denně až do půlnoci v:
RESTAURACI BUDAPEŠŤ
36 Port Road, Hindmarsh (Adelaide) 5007;
Telefon 46-1986
Různé domácí speciality

326 High Street, Kew, V íc
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzená šunka a
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru. * Máme též na skladě jelení maso z N . Z élandu.
DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVĚ KLOBÁSY
Elektrika z City: číslo 47 / z Collins St. po Victo ria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38
Telefon: 86-7178

15. 6. 1970
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Kolaborantská vláda za okupace
FERDINAND

PEROUTKA

Během nedlouhé své historie československý stát dvakrát byl obsazen vojskem jiného státu — »
březnu 1939 a řv srpnu 1968. Nacistická okupace, již zapadla do historie. Sovětská okupace se ode
hrává, před námi, snaží se zdokonalit se, zamezit poslední možnosti fysického nebo duševního úni
ku z okupace,
Zůstane předmětem sporů, zda okupovaný ná rod potřebuje být representován kolaborantskou
vládou. Ale fakt je, že od roku 1938 kolaborant ské vlády vznikly ve (všech okupovaných zemích.
Někteří vstupovali do takové kolabotantské vlády, poněvadž to považovali za nezbytno. Doufali,
že se jim podaří zmírnit rány, jež okupant by byl schopen zemi zasadit, kdyby nad ní vládl sám. A
doufali, že tu a tam se jim podaří ho oklamat. Jiní vstupují do kolaborantské vlády, poněvadž
jsou plni žádosti vládnout.
Za nacistické okupace hlavní osobou na české stráně byl president Emil Hácha. Jeho vynikající
prájvnické postavem a zásluhy, které si získal v to mto oboru, mu nemohly pomoci, když moc na ně
kolik let nahradila právo. Dosavadní historie nej dříve chvatně a naprosto odsoudila Háchu- Po
zději, když i jiní udělali zkušenost, co to znamená zastupovat zemi pod cizí totalitní vládou, úsudek
historie se stal rozpačitější. A když bylý otevřeny archivy, mnozí se podivili. V ěd vždy nejlépe
možno posoudit srovnáním. Gtujtne některá fakta, která vyšla najevo o vládě Háchově a srovná
vejme je s fakty, jak jsou zatím známa o nynější kolaborantské yládě.
, Když Němci v březnu druhé straně.’’ O zatče lem tohoto národa se ne nid Brežněv přijel do
1939 obsadili české ze ných řekl; "Srdcem jsme stala ochrana, nýbrž po Prahy se smlouvou, kte
rou kolaboranti mentál
mě, existovalo tu Národ u nich a slibujeme, že zvolný zánik.”
ní souručenství, koalice aspoň jejich rodiny hlad
Všechna taková slova ně podepsali ještě dříve,
všech českých politic trpět nesmějí.’’
vymizela ze slovníku než ji viděli. Smlouva
kých stran, které se hlá
Teprve když protek dnešních
kolaborantů. vydává československou
sily k demokratické re tor slíbil, že se zatčený Když president. Hácha armádu sovětům a dává
publice. S tímto Národ mi bude slušně nakládá podpisoval toto memo jim právo, aby jí dispo
ním souřučenstvím Něm  no, Háchova vláda vy randum, řekl, jak bylo novali podle potřeb svě
ci po nějakou dobu vy dala prohlášení, ve kte zaznamenáno: "Jsme za tové sovětské strategie
jednávali.
rém promluvila ne proti vřeni beze zbraně společ Kolaboranti tp oslavova
Září 1939 byl bezna zahraniční' vládě, nýbrž ně se šílencem, který je li, jakoby se stalo to nej
dějný měsíc. Polsko bylo mimo ni. Prohlásila jen pevně ozbrojen a to mu lepší, co může Čechy a
poraženo během čtrnácti tolik: "Státní president sí určovat naše činy, aby Slováky potkat.
dní. Němci měli zatím a vláda jsou za této si chom nezničili národ.”
Koncem října 1939
dobře fungující smlou tuace nuceni prohlásit, To byl starostlivý tón. Hitler pocítil potřebu,
vu se sovětským Ruskem, že zdejší činitelé nejsou Z dnešních kolaborantů aby president Hácha při
ktétá jím chránila záda v žádném spojení se za vvchází jen nota trium jel do Berlína a složil
a uznala s spečeťbvala hraničními akcemi.’’
tam slib věrnosti. Tomu
fu.
ókupáci Československa.
Dnes žádná zahranič
česká vláda odporovala
Srovnávejme dále. O s nebezpečnou houžev
Mobřlisovaná francouz ní vláda neexistuje a ne
ská ' armáda. nečinně ní možno vydat proti ní 28. říjnu Háchova vláda natostí. Hácha nejdříve
Ale
tisk pravila Němcům: "Ten odpověděl, že do Berlí
prodlévala na hranicích. prohlášení.
Byly žprávý', že fran dnešní vlády a její řeč to den je státním svát na nepojede, kdyby slib
couzští vojáci hrají ňa níci pronásledují exulan kem Československa ne věrností měl být jediným
svém území fotbal a ně ty 'každý den, a sověty jen podle zákona, nýbrž důvodem té cesty. Pro
mečtí vojáci se na to dí ani k tomu nemusejí vy ■i podle vnitrního cítěni další jednání si připra
zývat, vláda to dělá uná českého národa. Byl to vil poznámky, které byly
vají zé svých zákopů.
Zatím Němci zatkli šena svým vlastním gu den, jakého jednou v ro zachovány. Stálo v těch
asi tři tisíce význačných stem. Pokud se týká to ce potřebuje právě tak poznámkách:
representantů
českého ho, že to nebo ono by cítěni jednotlivcovo jako
"S hlediska nálady v
veřejného života, dopra "diskreditovalo vláduče- duše celého národa.
českém národě poklá
Když němečtí okupan
národa”,.
je
vili je do koncentračních ského
dám za sotva možné slo
ti
zakázali Masarykovy
táborů' a naléhali,; aby svrchovaně nepravděpožit dnes nějaký slib toho
Háchova vláda učinila dobno, že by dnešní ko spisy, předseda vlády ge obsahu, jak mně byl
.Veřejné prohlášení proti laboranti přednesli tako nerál Eliáš protestoval předložen. Je třeba mít
zahraniční, českosloven vou úvahu před sověty slovy, že jde o "čin ne na mysli, že lid by- to
slýchaný a v nesouladu
a žádali takový ohled.
ské .vládě v .Londýně.
nikdy . nemohl pochopit,
V říjnu 1939 Hácha s naší kulturní autono maje znalost o rozsáh
President Hácha vy
jednával s německým a jeho vláda protestova mií”.
lém počtu zatčených bez
Ke všemu, k čemu ten jakéhokoli důvodu a o
protektorem' Neurathem. li proti zásahům Němců
Řekl. mů, že "za situace, do' správy ve všech .obla krát bylo třeba Němců, neustále se množících zá
jak je s Čechy nakládá stech života.. V memo pro to je dnes dost do sazích' říšských orgánů
no, .'není ani jemu ani randu Háchova vláda mácích horlivců.
do pravomoci českých
Velkým činem Hácho- úřadů. Podle mého ná
vládě možno dát nějaké pravila, že jen "silou po
prohlášení, poněvadž by měrů” český národ byl vy vlády bylo, že úspěš zoru mohl bych jako zá
tO diskreditovalo, vládu donucen "trpně přijmout ně odepřela Hitlerovi stupce národa podobný
českého národa . A žá vojenskou okupaci”, a české vojsko, ačkoli Ru slib dát jen tehdy, kdy
dal protektora, aby se vyslovila obavu, aby Če muni a Maďaři mu dali by říšští orgánové pčezatčenými bylo zacháze ši nebyli stlačeni na' úro své legie. Nyní však Leo- (Pokračování na str. 6)
no “slušně a ne tak, jak veň koloniálního národa
nebo "snad ještě níže’’.
, to gestapo, umí”.
Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky, topení
Předseda Národního "Právo na sebeurčení če
všeho druhu, přikrývky atd.
souručenství
Nebeský ského národa nertí uzná
WARTA HOME SUPPLIES
'
celkem veřejně řekl: "O váno’’, pravilo se v me
210-212 Barkly St., Footscray, Vic.
OSudu' tohoto národa se morandu tom, "jeho prá
Tel. 68-3991 nebo 689-1436
bude rozhodovat nejen v vo na vlastní státní život
Mluvíme česky
!
. Berlíně, nýbrž,, -také na není respektováno, udě-
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(ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T Á !

OPTO
’ Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
|
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHO
I
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,1
v nutných případech i telegraficky

ČS. HU DBA V AUSTRÁLII
S hudbou českých a slovenských skladatelů se na::
australských koncertních pódiích setkáváme poměr-J
ně zřídka. Na loňskou koncertní sezónu ABC byl v
ohlášen houslista Josef Suk s pianistkou a cemba-. ;
listkou Z. Růžičkovou, zajisté by hráli i českou hud
bu. bohužel nepřijeli.
Impulsem k této poznámce o našem hudebním
umění v Austrálii bylo provedení opery Jaromíra ;
Weinbergera “švanda dudák” australskou televizí v
nedělním večerním programu dne 24. května. Tato:
opera již dávno zmizela z jevišť operních scén v
Československu, je. spíše známá z muzikologických
příruček a operních antologií a životnost si udržela ,
vlastně jen její předehra, kterou můžeme čas od
času slyšet v rozhlasových pořadech évropských ijiných stanic. Na rozdíl od opery její předloha, čb
nohemí komedie Josefa Kajetána Tyla “Švanda du
dák” patří díky svému slovesnému zpracování a hu
moru stále mezi kmenový repertoár profesionálních I;
amatérských divadel.
Televizní studio ABC připravilo Švandu dudáka ja-.
ko svůj jubilejní padesátý jevištní pořad, což mů
že české hudbě lichotit a nás. potěšit, zvláště, když
australské televizní programy jsou k československé
kultuře skoiipé. S lítostí se ale přiznávám, že austral
ský televizní švanda dudák spíše vyvolal mé rozpa
ky než uspokojení, pokud nemám na mysli, jen okol
nost “národní pýchy”. Uvažuji, proč televizní drama:
turgie ABC vybrala z české operní tvorby právě
švandu dudáka. Z našich' národních oper známe díla
nesrovnatelně hodnotnější a líbivější (Smetana, Dvo
řák). stejně tak jako ve sféře operního realismů
(Janáček) či operní tvorby soudobé (Moyžes, Čiker),
Nebýt parafrází na národní písně s odvahou sebra
né. jak ve středních Čechách (Na tom našem dvo
ře) a třeba až na Valašsku (dupák), Wíenbergerovu hudbu bych nepokládal za typicky národní, jak
by si to libreto vyžadovalo. Pravděpodobné tuto okol
nost hudební redakce ABC nesledovala, poněvadž
představení nebylo ke škodě australského diváka uvedeno ani několika slovy, které by vysvětlily tradi
ci české pohádky, furiantství chasníků a minulý ži
vot na českém venkově. Nebyl uveden ani autor lib
reta a jeho překladatel také mohl konsultovat vý
tvarné pojetí scény, aby se tak diametrálně neli
šila od atmosféry tradiční české pohádky. Kladem
představení zůstaly pěvecké výkony.
Na závěr této poznámky o'české a slovenské hud
bě v Austrálii se ještě zmiňuji 0 jejím zařazování do
rozhlasových programů. Spíše by bylo vhodnější zu
řit tento pojem na dvě jména. Dvořák a Smetana. Z
děl Antonína Dvořáka jsme v poslední době slyšeli
jeho 7. symfonii, houslový a violoncelovy koncert a
některé drobnější skladby (předehry, valčíky a uko
lébavky, které krásně a v původním textu zpívala
altistka Lucia Pcpp). Od Smetany byla hrána Vlta
va marnotratně třikrát za sebou v krátkém časovém
sledu a předehra k Prodané nevěstě a jednou jsem
zaslechl barokní hudbu Bendovu. Jinak je česká a
slovenská hudba o'd doby předbarokní po současnou
zařazována dó hudebních pořadů ABC Véhňi zřídká.
Je to škoda, poněvadž australský posluchač' je tak
ochuzován nejen o nové poznatky a vjemy, ale i o
pohled na vývoj a kvalitu našeho skladatelského tř
mění a jeho'přínos do. světové kultury. Jinak ABC
zjevně sympatizuje se slovanskou hudební tvorbou,
poněvadž- skladby zejména ruských, . sovětských a
polských autorů jsou reprodukovány velmi často a
i v autentické interpretaci.
I Během posledních vánoc jsem slyšel v ABC čtvrt
hodinku chodských koled, myslím si,-. že by i slo
vácký, valašský, trenčanský či východnárský Hudeb
ní folklór byl zdé přijat se zájmem,- tak jako snad i
jiné hudební formy (zábavné, pop — zvláště s Gottem, který nedávno získal zlatou desku západoněmeckého Polydoru, nebo s šansoniérkou H. Hegero.vou, která nyní žije mimo ČSSR). Z čs. interpretů
jsem v ABC slyšel hobojistu Tancibudka, houslistu
Jáska a dirigenta Rafaela Kubelíka.
DP
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K o la b o ra n tská vláda za okupace
(Pokračování se str. 5)
stali u nás vykonávat pů
sobnost, kterou vyvíjejí
d o su d /’
'» O ficielně pak H ácha
odpověděl
protektoru
N eurathovi:
-"Nem á-li
být; n a dnešních pom ě
rech v p ro tek to rátu nic

měněno, domnívám se,
že by bylo lépe od mé
cesty upustit. Nebyl by
totiž dán předpoklad,
abych mohl' ,s dobrým
svědomím vykonat jmé
nem národa
žádaný
slib.”
Opět se tu vyskytují

dnes ve vládních ústech tická emigrace. V pro
vyhynulá slova: "jm é sinci 1939 předseda če
n em n áro d a” , "lid by ské vlády , Eliáš poslal
nepochopil” , "s hlediska do Londýna tento vzkaz:
"Všichni členové vlá
nálady v českém n áro 
dě” . N a konec H ácha do dy bez výjimky stojí za
zahraničním odbojem a
Berlína nejel.
T enkráte, jako dnes, považují jej za svoji hla
byla za hranicem i poli vu. Vláda odmítla učinit

Co c h c e t e
od
své banky?

Nej důležitější služba, kterou může
poskytnout banka, je pro většinu lidí
půjčka, která jim umožní koupi domu
pro rodinu. Je Vám známo, že THE
STATE SAVINGS BANK půjčuje
daleko víc peněz na domy než kterákoli
jiná banka ve Viktorii? Ve skutečnosti
STATNÍ BANKA půjčuje téměř tolik
jako všechny ostatní banky dohromady.
Nemáte-li Vy sám
dosud konto u THE
STATE SAVINGS
BANK, bylo by ve
Vašem zájmu poho
vořit si s ředitelem
Vaší místní odbočky
STATE SAVINGSBANK. Ten Vám
ochotně vysvětlí
podmínky stavební
půjčky STATE
SAVINGS BANK

Ten Vám může také říci o osobních
půjčkách, které oanka poskytuje k
různým účelům za velmi výhodných
podmínek. Zjistíte asi také, že je pro
Vás levnější mít své šekové konto u
STATE SAVING? BANK.____________

Máte-li přátele nebo
příbuzné, kteří přicházejí
ze zámoří a usazují se ve
Viktorii, uděláte jim
velkou službu, doporučíte-li jim THE STATE
SAVINGS BANK hned
po jejich příjezdu. Může
se na ně vzít zvláštní
zřetel při poskytování
půjčky na dům.

Ačkoli je STÁTNÍ BANKA největším
půjčujícím ústavem na stavbu bytů,
nemůže poskytnout půjčku každému,
kdo o ní požádá. Ředitel odbočky Vám
vysvětlí, za jakých okolností budete
z p ů so b ilý jak k přijetí půjčky tak i daru
vlády ve výši $ 500 na stavbu domu.

Múžete-li dát stranou
peníze na krátkou. dobu,
uložte je do STATE
SAVINGS BANK DEPO
SIT STOCK, kde jsou k
dispozici na jednoměsíční
výpověď a přinášejí 4J%
úrok. Zjistíte -také, že je
THE STATE SAVINGS
BANK velmi nápomocná,
chcěte-li posílat peníze do
zámoří.

*^v§3om fe
vSecSny 'peníze ve "St S t n í BANCE
jsou naprosto bezpečné. Banka je zaručena vládou
státu Viktoria.
Ke všemu, co potřebujete od bankovnictví, použijte

TheState Savings B a n k
of V icto ria

prohlášení, jíniž se bez
podmínečně
zavrhuje
činnost zahraničního od
boje. Vláda však žádá
souhlas k provádění ta
kové opor-tunní politiky,
kterou( by se zabránilo
národním a hospodář
ským škodám.”
Dr. Beneš odpověděl
z Londýna: "Nežádejte
na lidech zbytečných obětí. To znamená, že; se
nemusíte zbytečně expo
novat, můžete .se persekucím tu a tam oportunně vyhnout a postupovat
opatrné. Ovšem to ne
znamená přisluhovat, po
máhat přijmout režim.
Přes jistou míru se jít
nesmí.”
Vláda odpověděla no
vým vzkazem: "Veškeré
naše projevy, pokud je
v nich jer.om stopa poli
tiky, jsou vynuceny. Ji
né než vynucené projevy
se nedělají.”
Situace byla plna ne
smírných nebezpečí. 16.
listopadu 1939 Hitler
povolal k sobě českého
zahraničního
ministra
Chvalkovského a řekl
mu: "Měl jsem to s Če
chy udělat jako s Polá
ky, ale to nevadí, to se
může ještě udělat. Do
každého hloučku se bu
de střílet kulomety, a
bude-li ještě nějaká de
monstrace. srovnám Pra
hu se zemí, jako jsem to
udělal s Varšavou, Če

chy rozptýlím a nastě
huji tam Němce.”
Ačkoli toto vis-ělo nad
její hlavou, Háchova
vláda odporovala, jak
mohla, s největším osob
ním risikem pro všech
ny její členy.
Není nejmenší znám
ka, že by kolaboranti to
ku 1970 váhali složit
všechny sliby věrnosti.a
poslušnosti. Naopak se
ve věrnosti předhánějí.
Snad pan Husák na za
čátku poněkud váhal,
ale musí se dnes skoro
zdát, že tento nepoetický
muž byl jeden z posled
ních romantiků komuni
smu, kteří si myslívali,
že komunismus přináší
volnost. Zatím jeho vlá
da se dopracovala k nad
šení nad invasí. Strana
nyní uvažuje nad kaž
dým svým členem, vy
slýchá ho, a -mezi věcmi,
které chce vědět, je to.
jak kdo byl invasí potě
šen.
Zároveň kolaboranti
projevují absurdni sta
rost o to, zda lidé rozu
mějí. Pan ministr Hrbek
napsal celou brožůru,
aby pomohl obyvatelstvu
rozumět.
O rozumění nemusí
být nejmenší starost. O-,
byvateístvu je vše jasno:
země se dostala do mo
ci cizího státu, který v
ní vládne pomocí kola
borantů.

TRUST V PTAČÍM M ĚSTĚ
O.

Henry

Jednou z jara já s Andym sme se posadili do
malýho městečka v Texasu na břehu Bia Grande.
Menovalo se Ptačí město, ale nebylo ptačí. Mělo asi
2:000 obyvatel, většinou mužů. Došel sem k tomu, že
hlavním prostředkem jejich existence bylo žít tak,
aby na ně nebylo moc vidět. Některý z nich byli
dobytkáři a- některý falešný hráči a jiný koňský
handlíři a moc jich pracovalo v pašeráckém byzny
su. Já s Andym sme se ubytovali v hotelu, kerejbyl
postavenej jako něco mezi terasovou zahradou a
sektorovou knihovnou. Ten den, co sme tam dora
zili, začalo pršet. A svatej Petr roztočil tam nahoře
vodovodní kohouty na plný pecky.
No, v Ptačím městě byly tři hospody, i dyš ani
Andy, ani já sme nepili. Ale mohli sme pozorovat
obyvatele města, jak vytvářej’ celej den a půlku no
ci trojúhelníkový procesí z jedný hospody do druhý.
Každej zřejmě věděl, co dělat zrovna s tolika peně
zi, co jich měl.
Třetí den odpoledne déšť na chvíli zeslábnul, a tak
sme s Andym vyšli na okraj města, abysme se povohlídli po zabláceným kraji. Ptačí město bylo po
stavený mezi Rio Grande a širokým, hlubokým pří
kopem, kerej bejval starým korytem řeky. Dyš sme
se na ně dívali, začal pod tlakem velký vody praskat
a povolovat břeh mezi tokem a starým řečištěm.
Andy se na to dívá dlouhou dobu. A pak mi prozradil
myšlenku, kerá ho zrovna napadla. Přímo na místě
sme zorganizovali trust; a dyš sme se vrátili do mě
sta, hodili sme ho na trh.
Nejdřív sme zašli do hlavní hospody, do Modrýho
hada, a koupili sme ji. Stála nás. 1.200 dolarů. A pak
sme se, mimochodem, zastavili ve výčepu Mexickýho
Joea, odvolali sme se na déšť, a koupili sme ho za
500 dolarů. To zbývající místo, přišlo na maličkost
— 400 dolarů.

15. 6. 1970
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Pavel Javor: Země křižovaná. Pod záštitou Společnosti pro vědy a umění
vydala Concordia Litho, Montreal, leden 1970

Cesta za ztraceným domovem
Javorová "Země křižovaná’’ není — přísně vzato — novou básnickou
sbírkou. Je to průřez básnické činnosti téměř celého čtvrtstoletí. První
verše jsou datovány a! poznamenány květnem a zářím roku 1938. Závěrečné
sloky platí krátkým nadějím Československého jara 1968. Alespoň některé z
nich byly asi napsány později. Nezáleží mnoho na tom. Nejnovější Javoro
vá sbírka je omezena jak námětově tak formálně. V e 44 malých celcích je
obsažena podstata Jajvorovy práce — básně vyhnance i bojovníka, ale pře
devším básníka, který neustále hledá cestu k domovu.
Nejlépe bude ukázat tento dvojí pohled — subjektivní i objektivní —
na prvním čísle Javorový sbírky. Verše jsou z května až září 1938:
/Zvolna, krokem,
Cvalem, tryskem,
(těžce klopýtáme od hranice —
cvalem, tryskem, skokem ke hranici.
Není více květň jabloňových,
Jabloňový kvítek za kloboukem,
otevřených oken nexu více.
kvítek jabloňový za přilbicí.
Dohořely,
v polích dohořely vlčí máky.
•V polích máky,
Pro vojáky nejsou slzy,
lesy na severu stráží Stály,
bajonet je pro vojáky.
že všech oken,
Voják pláče Pláčem taky.
ze všech oken dívky zamávaly.
Ták to opratvdu bylo,
jenom strašně smúftňé.
A znovu se vrací mo
tiv stesku a bolesti v zá
věru sbírky, zase úsečně
a baladicky:
Slyšíš?
Žije. Dýchá;.
(Proč toneříci?)
Veliká láska je tichá,
tichá a věřící . . .
"Na ztichlém srdci růže a jizvu po boji”, bá
sník se ještě nevzdává.
Domnívám se, že nej
silnější složkou poezie
Pavla Javora je její sevřenost. A prostá, úder
ná lyrika.
Já vím, že se tím vy

za mobilizace i potom, když už to všechno bylo
stavuji nebezpečí, že
mne někdo obviní, že
bych chtěl Javorový ver
še přepisovat nebo redi
govat. Nic by nebylo
směšnější a . marnější.
Pavel Javor je výraz
ná postava české poezie.
Před časem byl spor o
to, zda-li je básníkem
domova nebo exilu. N e
že by na tom tolik zále
želo, myslím však, že je
Javor tak silně zakoře
něn do české země a do
jejích osudů, že se z ně
ho nikdy kosmopolita
nestane.

Příští ráno se Ptačí město probudilo a zjistilo, že
je na ostrově. Řeka se provalila do svýho starýho
koryta a město bylo obklopeno řvoucím proudem.
Ďešť pořád padal a na severozápadě byly těžký m ra
ky, kerý prorokovaly na příští dva tejdny šestkrát
Víc průměrnejch ročních srážek. Ale 'to nejhorší ešte
mělo přijít.
^
Ptačí město vyskočilo z hnízda, zavrtělo-se, urov
nalo si peří a vydalo se na svou jitřní pouť. Ale co
to! Hospoda Mexickýho Joea byla zavřená stejně
jako to malý životodárný útočiště. Masa obyvatel
stva vydá přirozeně žíznívej výkřik překvapení a s
ďábelským fofrem nakluše do Modrýho hada.
A co tam zjistí: Za jedním koncem baru sedí Jefferson Peters v roli trustový chobotnice, s šestiranným revolverem po každým boku, ochotnej měnit
drobný nebo vyrábět mrtvoly, jak to v kerým přípa
dě bude potřebný. Sou tu tři barmani a na stěně je
desetistopovéj nápis, kerej říká: “Všechny nápoje
po dolaru.” Andy sedí na sejfu v pěkným modrým
obleku a s doutníkem se zlatou obroučkou a dívá se
po nelétiavejch případech. Městskej šerif je tam se
švejma dvěma zástupci, aby udržoval pořádek, pro
tože mu trust slíbil pití zdarma.
' Nu, váženej, Ptačímu městu trvalo zrovna deset
minut, než si uvědomilo, že je v pasti. Očekávali
sme nepokoje; ale žádný nebyly. Občani poznali, že
Sme je dostali. Nejbližší železnice byla vzdálená tři
cet mil; a než bude možný přebrodit řeku, to potrvá
nejmíň čtrnáct -dní. A tak začali nadávat, docela
vlídně, a házeli dolary na bar, že to znělo jako směs
kvapíků pro xylofon.
V Ptačím městě bylo asi 1.500 vodrostlejch dospě
lejch, kerý dospěli k létům nemoudrosti, a většina jz
nich potřebovala od tří do dvaceti skleniček denně,
aby si udělali život snesitelnější. Modrej had bylo
jediný místo, kde je mohli dostat, než začne zápla~va opadávat. Bylo to krásný a jednoduchý, jako sou
Všechny Skutečně velký švindly.
’V obvyklej polední hodině odešel každej domů na
oběd. Pak sme já a Andy počítali příjmy. Přijali

Kdyby se někdo po
koušel kratčeji a pádně
ji říci, jak často v cizině
duše zazebe, asi by se
lhal:
. . . Někdo mi křídla
přerazil
a připjal okovy.
Když ptám se, jenom
cizí hlas
mi cize odpoví Řekni - jak si tíkám já že to byl všechno sen.
Suchá větvička jasmínu
mi ťuká do oken . . .
A opět si můžete vy
brat: je toto subjektivní
lyrika nebo úzkost, kte

rá už chápe: "Co vyvzdoruješ na čase?
Pavel Javor říká doce
la jasně: exulant je, kdo
se nikdy nepřenese přes
chladnou skutečnost ci
ziny, ale nikdy se jí ne
vzdá.
Navraťte se domů,
básníci.
Steskem drcen, šeptám:
Domove!
Ozve se jen ticho
hrobové . . .
To je vyznání člově
ka, který jasně ví, že se
domů nelze .vrátit, nikoli
proto, že si stýská v ci
zině, ale pro to ticho
hrobové, nejkrutějšího
nepřítele básníka.
Petr Den napsal jed
nou o Pavlu Javoroví:
"V předmluvě k sou
boru Javorových básní
jsem ho jmenoval ofi
cielním básníkem exilu.
Je jeho zásluhou, že
štědrostí své poezie zni_čil mnohou banalitu, jež
by jinak zaplavila náš
exil a ethický tisk. Melo
die jeho verše dělá z
Pavla Javora hudebníka
našeho poetického exi
lu.”
Na druhé straně, být
jmenován korunovaným
básníkem je nebezpečný,
danajský dar. Představu

sme 1.300 dolarů. Kalkulovali sme, že dyš Ptačí mě
sto zůstane ostrovem jenom dva tejdny, bude trust
schopen vybavit chicagskou universitu novou nocle
hárnou s polštářovanejma výplněma pro lékařskou
fakultu a poskytnout farmu každýmu chudýmu muži
Texasu, kerej si to zaslouží, za předpokladu, že si k
ní dodá pozemek.
Andy byl zvlášť zasaženej sebeobdivem nad na
ším úspěchem, protože základy plánu vznikly z jeho
vlastních úvah a předběžnýho přemejšleríí.
“Jeffe’’, povídá, “mám dojem, že nikde na světě
bys nenašel tři nenažrance s lepšíma ideama na vy
kořisťování proletariájtu, než je spojená firma Pe
ters, Satan a Tucker. Na mou duši, dali sme malýmu
spotřebiteli náležitou ránu do jediný mrtvičný obla
sti. No ne?’’
Andy si nalil čtyři prsty naší nejlepší kořalky a
udělá s ní, jak bejvá zamýšleno. Byla to první ko
řalka, kerou sem ho kdy viděl pít.
A pak, dyš hodí urážkou po nelítostný cukrovce,
pije další na náš úspěch. A pak začne pít na zdraví
obchodu. Potom na chvíli odešel do zadní místnosti
a vyšel oblečenej do svejch nejlepších šatů. V jeho
cku plál takovej vražednej a oduševnělej pohled
dobrosrdečnýho buřičství, kerej se mi nelíbil. Pozo
roval sem ho, abych viděl, do jakýho směru se v něm
ta whiska obrátí.
Za míň než hodinu se Andy ^proměnil z pěšáka v
závodní auto. Navenek byl slušnej a podařilo se mu
udržet si důstojnost, ale uvnitř byl rozháranej a
plnej nečekanejch zvratů. “Jeffe” , povídá, “musím
proslovit nějakou řeč” .
“Nu, dobrá, Andy,” povídám, “dyš se musíš zbaj
vit akumulace tý slovní zásoby, bude nejlepší, dyš
pudeš ven do města a pustíš ji na nějakýho shovívavýho občana. Já s chlapci se postaráme vo byznys.
Všichni už budou-brzi hotovi s obědem a solený vep
řový s fazolema vzbuzuje v člověku žízeň. Měli bysme
vybrat do půlnoci vo 1.500 dolarů víc.”
Tak Andy vyjde z Modrýho hada a já ho vidím,
jak zastavuje lidi a promlouvá k nim. Za chvíli do
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Pro život
nikde nekončící
Pavel Javor
I bylo ticho hrobové. Drtivé ticho
k uzalknutí —
Ztratili jsme tě, domove,
ale to ticho hrobové
jen více milovat nás učí.
Ztracený, učil jsi nás znát,
obhlížet život s druhých břehů.
Dnes nenalezneš u nás něhu,
jen tvrdost, tvrdost ocele,
~
jíž si má píseň ustele.
Ztracený, učil jsi, jak z trav
vykřesat tvrdou skývu chleba.
Krev vytryskne a krev sé vstřebá,
jako déšť pod útokem šťáv —•
Domov, jejž exil učí znát,
ten domov nikdo nejezme t i..
Rozkvetlou loukou běží děti,
připnou ti kytku na kabát —
Jdem’ s nimi cestou nekonečnou,
v údělu jednom úhrnném,
kam všechno míří stejnou tečnou,
kde malé dny své rozhrnem
pro Život velký, nekonečný,
pro jasný, věčně znící tón
těch, z jejichž srdcí roste růže
a z jejichž srdcí roste strom,
těch, kdož se dosud nezrodili
a pro které jsme poslední —
Pro život nikde nekončící,
má píseň v ranním šeru zní —
ji si, že pak básník mu
sí psát, kdy se to očeká
vá, a ještě navíc se ne
ustále koukat přes rame
no, aby básnicky neuklouzl.
Právě proto, že vím,
ze všechno to, co bylo o

Javoroví napsáno, je
pravda, byl bych rád,
aby se takovému nebez
pečí vyhnul.
Nemluvím jenom za
sebe, když řeknu, že ty
nejhezčí verše z jeho
(Pokračováni na sir. 8)

stává do hloučku asi půl tuctu lidí, co ho posloucha
jí; a náramně brzy ho vidím, jak na rohu mává ru
kama a pouští uzdu svý výmluvnosti doprostřed do
cela velkýho davu. Dyš odchází, pustí se dav za ním
a on celou tu dobu mluví; a vede je dolů po hlavní
třídě Ptačího města a při pochodu se přidávají k pro
cesí další. Připomínalo mi to ten starej kejklířskej
kousek, vo kerým sem čet’ v knihách — krysaře z
Heidsieku, kerej kouzlem odlákal děti z města.
Uhodila jedna hodina odpoledne, pak přišla druhá
a třetí; a nikdo z občanů Ptačího města nepřišel na
skleničku. Ulice byly opuštěný, až kolem šel osamělej chodec a zastavil se u Modrýho hada, aby si
oškrabal bláto z bot.
“Příteli,’’ povídám, “co se stalo? Eště dnes ráno
bylo v běhu horečný veselí; a teď to tu vypadá víc
jako ve zbořených městech Tyru a Sifónu, kde se
osamělá ještěrka plouží po zdech hlavní brány.ť
“Celý město,” povídá zablácenej chlapík, “je ve
Sperryovo skladišti vlny a poslouchá vašeho partne
ra, jak řeční. Je to náramnej pašák; dovede se bá
ječně zbavovat slyšitelnejch zvuků, kerý se vztahujou k věcem a závěrům,” povídá.
“Nu, doufám, že už to přeruší, sine qua non, hod
ně brzy” , povídám, “protože obchod vázne.’’
To odpoledne sme neměli jedinýho zákazníka. V
šest hodin přivezli dva Mexikáni do výčepu Andyho na trakaři. Uložili sme ho do postele a von pořád
huhlal a gestikuloval nohama i rukama.
Pak sem zamknul hotovost a vyšel ven se podívat,
co se vlástně stalo. Potkal sem člověka, kerej mi vo
tom všechno pověděl. Andy prones’ nejlepší dvouho
dinovou řeč, jakou kdy slyšeli v Texasu nebo jinde
na světě.
“O čem to bylo?”, zeptal jsem se.
“Vo střídmosti,’’ odpověděl, “a dyš to skončil, kaž
dej muž v Ptačím městě podepsal na rok závazek,
že nebude pít.”
Z knihy “Romance čumilů’’. Přeložil A. J. šťastný
(zkráceno).

-8-

HLAS

NAŠ Í M DOPORUČENÍM

DOMOVA

Sladká pilulka
(Pokračováni se str. 3)
150.000 majitelů sedl
nad zaslaným dopisem a
přemýšlí. Ta nová pojist
ka je výhodnější, ale za
se dražší, rozpočet kaž
dého to samozřejmě po
stihne. Ale dělat se ne
dá nic. Od ledna 1969
se přestaly uzavírat po
jistky bez spoluúčasti
majitele při škodách niž
ších než 300 korun. To
velmi zjednoduší agen
du, protože přes 70 pro
cent všech případů tvo
řily právě tyto škody.’’

15. 6. 1970
NAVŠTIVTE P R V O T Ř ÍD N Í LICENCOVANOU

restauraci ZODIAK

<

kde vysoce postavení
434 Princess Highway, Rockdale (Sydney)
]
soudruzi
blahosklonně
Výborné jídlo všeho druhu
<
JE DOBRÉ AUTO
O B ĚD Y sě podávají
.
J
radí občanům, aby jen
v úterý až pátek od 12 do 2.30 hodin
,
Všechny yozy se zárukou. Ž ádné seriozní
chodili pěšky. V tako
VEČEŘE
;
osobě neodm ítnem e úvěr.
vém státě je pak zcela
v úterý až sobotu od 6. hod. do půlnoci
!
samozřejmé, že ten, kdo
i 1961 Ford Anglia 105 E
$ 190
Každý čtvrtek, pátek a sobota
1
má vlastni auto, je po
58 Holden Spec. S. Wag.
$ 190
T A N E Č N Í VEČER
-1
62 Falcon Automatic
$ 190
k němuž hráje evropský, orchestr
'
važován za člověka s po
Srdečně zve J IŘ Í RAKU ŠAN
57 V. W. - 1 rok reg.
$ 250
někud nemravnou život
•nA3|S ju{se|AZ auiep nje-iezui ofoqof juazo|pajd j j j
69 Honda 175 - jako nový
$ 350
ní úrovní, za výhonek
61_Morris Major
$ 390
buržoasie a málem za
62 Falcon Automatic A /l
$ 450
třídního nepřítele. Ta
61 Holden Spěchal
$ 450
S Y D N E Y
kovému individuu je
61 V. W. De Luxe
,
$ 450
ovšem nutno házet klac
47 Bulek 8 - 1 majitel
$ 450;
ky pod nohy, radost z
5l"Jowett Javelin - jáko nový
'
$ 490
DAŇOVA P Ř IZN A N Í,
62 Morris Major Elitě
$ 490
Výrobce pánských
motorismu mu musí být
V E D E N Í KNIH
kalhot přijme
62 Holden 'EK Speciál
$ 490
náležitě ztrpčena. Je po
provádí
zapracované
62 Holden EK Spec. S. W. Automatic
$ 550
G E O R G E ANDREW ,
Zde nám autor člán divuhodné, jak sociali
ŠV A D L E N Y a
62 Studebaker V/8 Autom.
$ 750
reg. daňový poradce
ku sdělil zaobaleně dů stický stát pečlivě dbá o
63 Holden F J Speciál
$750
ZAČISŤOVAČKY
Tel. (Sydney) 90-2646
to,
aby
se
pokud
možno
63 Holden E J Speciál
, $ 790 ležitou ,věc. Teď tedy už
Jednoduchá práce, dob
63 Holden E J Speciál
$ 850 pojišťovna nehradí tak nikdo nestal bohatým,
ré mzdy, vysoký bo
Přijmeme
nus, spousty přesčasů.
63 Holden E J Spec. S. Wagon
$ 890 zvané '.malé škody’ , aby se nevyšinu! nad
PEKAŘE
4% dne za týden.
i 63 Holdpn EJ. Spec. S. Wagon
$ 950 i které v Československu chudobný průměr, ačko
Dobré podmínky.
64 Holden EH Spec. S. W. 149
$ 1.090
W AIKJKI CLOTHING
Stálé místo.
tvořily páteř havarijního liv ve svých idejích hla
64 Holden EH Spec. S. W. 179
$ 1.190
110 Oxford St.,
SOÓS B A K E R Y P/L.
sitě
slibuje
"pozdvihnutí
pojištění, neboť, jich by
69 Norton Coinmando Speciál
$ 1.250
(blízko Taylor Square) 445 Old South Head Rd.
lo nejvíc. Je totiž noto mas’’.
65 Holden HD Speciál
$ 1.290
Rose Bay (Sydney)
Sydney)
článek Bohumíra Kra
67 Austin 1800 - jako nový $ 1-390 ricky známo, že třeba u
Tel. 37-7341
66 Valiant AP-6 - pěkný
$ 1.390
embéčka po několika hulce končí zcela sou
H O DIN Y B R U S L E N Í
67 V. W. De Luxe. 1300
$ 1.390
PO T Ř EBU JET E
měsících "odešel’’ chrom hlasně s duchem doby:
denně
68 Morris 1100 De Luxe
$ 1-490
"Na konec poněkud
R
Y
CHLE O PR A V U
na náraznících. Nekva
pro malé ráno a odpol.,
66 Valiant Regál - jako nový
$ 1-590
litní chromování bylo za sladší pilulku: Kdyby
AUTO ?
pro velké večer v Alb.
6rHolden HR Spec. S. Wag.
$ 1.690
chom žili v západní Ev
Park v Sydney (česky Volejte večer (po 5.30
viněno
výrobcem,
ten
se
67 Falcon XR 500 Automatic
$ 1.750
a anglicky). Evi Durná
hod.) tel. 90-1082
však k chybě samozřej ropě nebo i v některých
67 Falcon XR 200 c. i. Automatic
$ 1.790
Tel. 39-5036.
Veškeré . opravy i gejiných
socialistických
ze
mě
nechtěl
znát.
Jak
se
68 Holden Kingswood 186
$ 1.790íerálky celého vozu
67 Toyota Crown 6 Autom.
$ 1-850
měl tedy chudák motori mích, platili bychom po
provádím se zárukou
M ÍSTNOSTI PRO
69 Auštin 1800 Autom. - jako nový
$ 1.950
a nejméně o třetinu
sta zmoci na nový ná jistné stejného druhu až
69 Fairlane 500 V/8 Automatic
$ 3.650
levněji než v ostatních
O RD IN A C I
razník? Mu-sel ten starý, o třetinu vyšší.’’
autoopravnách
Nám, kteří na Zápa
v Bondi Junction pro
Posloužit dobrým autem je naše nejlepší doporu rezavý, maličko "příbounajmeme
od
července
čení. Každý vůz je se zárukou. Nejnižší deposit dě
žijeme,
je
ovšem
jas
S
P
E
C IA L IST A VW S
rať’, aby mu'pojišťovna
tr. Světlé, čisté 3 míst P R A X I V N Ě M EC KU
některé bezúročně. Váš starý vůz stačí vždy za
né,
že
ani
havarijní
po
nosti se vším komfor
plný deposit nebo i na víc. Můžete si vybrat z zaplatila nový. Tato vý jištění nemůže být za
A ŠVÝCA RSKU
hoda úhrady malých
tem. Volejte majiteli:
mnohem většího množství aut. Přijímáme protiúčtý. Splátky placeny na váš starý vůz.
škod tedy nyní odpadá. darmo. Konkrétně ,.v,
(Sydney)- 38-8400
Austrálii stojí řidiče - za
Přijmeme
"Mít dnes automobil, čátečníka první rok 100
M1LLARD’S MOTORS
ŠVADLEN Y
ŠV A D L E N Y
hned se ho zbavím’’, ří dolarů u auta stejného
Zapracované ženy a znalé šití dámských
Pty« Ltd.
ká v článku redaktorovi druhu jako je embéčko.
dvky přijmeme k plné šatů. Stálé, mí sto, prá
mu nebo částečnému ce po celý rok. Mzda
ředitel České státní po Těch sto dolarů si zde
460 GHURCH ST. (ROH F E N E L L ST.)
zaměstnání, jako ;švad od kusu. Možno vydě
jišťovny Josef Hrubý. dělník vydělá za 14
P A RRA M A TTA , NSW.
leny. Prac. doba pro lat $ 60 - 80 týdně.
Soudruhu řediteli se to dnů. V Československu
Tel. 630-5260
plně zaměstnané: 7.55
F IN E FRENCH
ovšem hezky hovoří, ne si na havarijní pojištění
ráno - 4.25 odp., pro
Otevřeno 7 dni v týdnu
FASHIONS P/L
část. zaměstn.: 9 ráno místnost 12, 2. poscho
boť má k disposici šest- bude dělník vydělávat
3.
30
odp.
settrojku nebo alespoň stejnou dobu a možná
dí, 617 Elizabeth St.,
Dále přijmeme:
Cesta za domovem
Redfern. Telefon (Syd
služební volhu. Soudruh ještě déle. 'Proto se mi
ženy a dívky, které se
ney) : 69-3908.
(Pokračováni se str. 7) které se nám v ši ředitel může zcela s ú- zdá, že těšínská jablíčka
chtějí naučit šít, jak se
prací jsou písňová, pro rokých obzorech svobod směvem poradit "obyčej
vyžaduje pro plně za
tohoto druhu jsou i pro
DAŇOVÁ PŘIZNANÍ
městnané švadleny.
stá a proto tím víc prav a pokroku nějak více nému ’’
motoristovi: ostříleného českosloven
Výtečné pracovní pod
divější lyrika.
scvrkly.
Choď pěšky, člověče.
ského motoristu poně
mínky v továrně s akli- a vedení knih- obstará
Pavel Javor nejenom
Ono- nestačí je n kníž
matizačním zařízením. registr, daňový porad
Poněkud nezdravá si kud silnou pilulkou.
Ke mzdám se připlácí ce. I z neúplných do
. píše vetše, o nichž ví, že k u napsat, vydat, nabí tuace vládne ve státě,
M arcela Čechová
vysoký bonus. Zaměst kladů. Tel. (kdykoli)stojí, za vydání. Je mi zet, ale i pro d at. Ručím
nankyně mohou odbírat
však'na; něm .dvojnásob za to, že jed n o u bude
výrobky se zvláštní slá
67-2792 (Sydney
sympatické, že se o ně tato knížka hledanou
vou. Veřejný transport
dovede postarat, že se za bibliofilií.
až ke dveřím. FOTOGRAFIE
Hlaste še v osobní
ně .dovede prát: s ne
Než. se tak stane, by
ZLATNÍK *
kanceláři:
PRO K A Ž D O U PŘÍLEŽITOST
zájmem, s nepochope- lo by dobře nep řeh léd
HODINAŘ *
SPEEDO
K
N
IT
T
IN
G
; ním, s povýšeností, s, n o u t, že autoři (-autorem [ Reportáže ze svateb a jiných rodinných- události, i
M IL L S PTY. LTD.
STEVEN VARĎY
Vlastní- slohově zařízený ateliér
malými českými poměry, ;výborných ilustrací je
269 Pacific Highway
ARTARMON (Sydney)
590 George St.
J iří K aiser) a vydavatelé 'Barevné smímky objektů pro realitní kanceláře5
Telefon: ' 43-5211
Nejlevnější ceny v NSW
se rozhodli věnovat či
Sydney
épecialista na barevnou fotografii
SWISS TRAINED
stý výnos vydavatelské
(proti
Trocaderu)
7 dní v týdnu
Přijmeme
WATCHMAKERS
m u fo n d u Společnosti
Velký
sklad
zlatých aj
JA N DRVOTA
K.
Ebner
ŠO FÉRA
p ro vědy a umění.
šperků, hodinek atd,
19 York St.,
Photographer
z vých. předměstí Syd
Pište na adresu: D r.
Opravy-se zárukou.
Sydney
ney pro dodávky chleba
Jiří Škvor, 3523 O x ford
39 Collingwood St., Drummoýne
Mluvíme česky
vchod do Wynýard Sin.
SOOS B A K E R Y P /L
(Sydney), NSW, 2047
a slovenský.
naproti; pohyb, schodům) Ave., M ontreal .260, P.
445 Old South Head Rd.
Q .,
C anada. Cena $
Telefon 29-7543
Rose Bay. Tel. 37-7341
Telefon: 81-3268
Tel.: 61-8579
,3.00 (C a n .).
ju n
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ČESKO SLO VEN SKÉ S D R U Ž E N Í V E V IK T O R II

SPORT V AUSTRÁLII

konalo v Melbourne výroční valnou hromadu, která
zvolila na další období tento výbor: předseda dr.
Aurel Brežný, místopředseda dr. Vlád. Voříšek, jed
natelé 0. Mikulčák a K. Bareš, pokladník K. Čácha
a dále: V. Ubl, I. čapková. J. Kvasňa, Jos. Vaněk,
I. Gaš, J. Janeček, J. Vondruška, E. Svoboda, A.
švihlá, J. Kvasňová, J. Viola a F. Wositzký. Revi
zoři účtů: L. Blažek a J. Dvořák.

SLAVIA MELBOURNE se stále ještě nedostala z
konce ligové tabulky, když prohrála s mužstvem
Alexander vysoko 1 : 4 a v odloženém zápase s Hakoah stačila jen hrát nerozhodně 1 : 1. Je skutečně
nejvyšší čas, aby vedení klubu hledalo způsob, jak
řešit krizi v mužstvu, nemá-li Slavia opustit v příští
sezóně ligu.
ČS. K LU B O D B ÍJ E N É "S L O V A N " M E L B O U R N E
Po velmi dobrém výkonu všech hráčů získalo muž
stvo další body v obou ligových utkáních, když vy
hrálo 2 : 1 jak nad týmem Helio Lido, tak i nad

MAGNETOFONY
“ V Y P R O D Á M E ZA N Á K U P N Í CEN Y!

Stereofonní magnetofony TESLA z dřívější zá-i
silky z populární řady B4 předvedeme všem zá
jemcům denně od 8.00 ráno do 5.30 večer, v so
botu i v neděli včetně.
.
Mimo B 43Á ($ 131.25 včetně daně z obratu) a (
jednorychlostní B 46 ($ 103.75) Vám můžeme na
bídnout i stereofonní gramofony, zesilovače a\
reproduktorové skříně různých velikostí a povrcho-,
véhó próvedení také za nákupní ceny.
\
■ Na Vaši návštěvu se těší firma

CHARMAC
33 Bridge Street, Eltham. Vlc.

<

Tel.: v prac. době 439-7415, po prac. době 439-7295j
Mluvíme
česky
J

COMM ONW EALTH D A Y MESSAGE
PO SELSTVÍ J. V . K R ÁLO VNY

ke Dni Společenství národů, 13. června 1970
Minulý rok o Dnu Společenství národů to byli
mladí lidé, které jsem měla především na mysli.
Letos přemýšlím zvláště o rodičích a jejich zod
povědnosti k dětem.
Rodiče se právem zajímají o svět, v němž bu
dou žít jejich děti. život se v mnohém velmi rych
le mění — v něčem jen na povrchu, v něčem dů
kladněji. Lidé různých ras, náboženství a zvyků
se stále víc sbližují, čím více vzrůstá počet oby
vatelstva a zrychluje,.se jejich spojení.
Ve Společenství národů máme především vzor
nou ukázku lidských vztahů a vzájemné závislosti
lidí ve velké míře a velmi praktickým způsobem —
společenství, které se neudržuje silou nebo z do
nucení, ale obecným zájmem o posílení humanit
ních vztahů.
Pro dnešní mládež je charakteristický velký zá
jem o humanitu a starost o lidi. Zřídka se bojí
nových ideí. To je jistě velmi potěšitelné.
Idea Společenství národů se může zdát rodičům
dnes zvlášť důležitá a v souhlase s požadavky
lidí, kteří hledají praktické cesty ke zvýšení přá
telství a lidského štěstí.
Doufám co nejupřímněji, že tyto nesoDecké sna
hy mohou časem přispět k dokonalejšímu porozu
mění a hlubším sympatiím mezi národy Spole
čenství.
Elízabeta R.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

|RO EN TG EN O V Á N I
PLIC
[JE p o v i n n é p r o v š e c h n y
[OSOBY STARŠÍ 21 LET.
[v y u ž i j t e p ř í l e ž i t o s t i , k d y ž j e
I r o e n t g e n o l o g ic k á j e d n o t k a
I VE VAŠÍ O B L A ST I!
Přesvědčte se, zda mají všichni členové
Ivaší rodiny včas roentgenovány plíce. Pro
vádí se zdarma. Kdokoli může mít tuberku
lózu — 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 « 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-Gity. Telefon:
63-3191.
The Victorian Tuberculosis 'Association
.TB509 Lonsdale Street, Melbourne, 3000.

-9-

D O M O VA

V Torontě vystavov.il
své práce malíř Jiří Ladocha.
— Tradiční čs. MAJALES
ve Washingtonu, D. J).,
pořádaný' tamní odbočkou
Čs. národní rady americ
ké, byl letos opět velkou
společenskou
událostí.,
čestné předsednictví při
jali US senátoři Roman
Hruška a Josef Tydings
a jejich manželky. V umělecké vložce zatančila
bývalá balerína bratislav
ského baletu Irena Prochotská na Dvořákův Slo
vanský tanec č. 10 a val
čík od Oskara Nedbala
za klavírního doprovodu

Wallabies .
Druhé mužstvo mělo v divisi střídavý úspěch: vy
hrálo nad volejbalisty Dodos 2 : 0, ale prohrálo 0 : 2
s týmem Pegasus. V druhém zápase citelně postrá
dalo svého kapitána V. Lippku, který na několik
.týdnů odcestoval.
B. C.
Basketbalové mužstvo pražské Slavie podnikne zá
jezd do Austrálie.' První týden v červenci sehraje
několik zápasů v Melbourne.
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

Miroslava Ježila z Brna (odešel z č. 1969) a Pře-.
mysla Chaloupku (v Austr. od r. 1950 nebo 51). La
dislav Klimko, dříve v Nth. Altona, má v red. dopis.

VÍTE, ZE
můžete letět luxusním džetem
Z AUSTRÁLIE D O

VÍD N Ě A Z P ÍT

ve skupinách (Affinity groups) již za
# 864.70

Podrobné

informace

ochotně sdělí

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth S t.)
Melboume, Vic., 3000
Telefon 63-4001, 63-4002

Lídy Brodenové a bývalá
členka souboru Lúčnica
Gabriela Petříková zazpí
vala slovenské písně. Ple
sový výbor vedlá A: Faltusová.
POZOR!
— Čsl. obec legionářská v
BYTY
PRO S V O B O D N É
zahraničí, odbočka v Chi
cagu; konala dne 17. květ !
$ 7 týdně ($ 1 za den)
na valnou hromadu, která ;
5 minut z City
zvolila na další období:
!
70
Gipps
St., East Melbouroe
předsedou dr. L. Rozboři
la, I. místopředsedou gen. ;
Tel. (po 6. hod. več.): 41-4081
dr. M. Ferjenčíka, n..m ístopř. plk, O. Pejšu a jed
natelem ing. A. Pachnera.
— “Posrpnový” přistěho
O $ 150 LACNEJŠIE AUTO
valec Jan Kuzí byl jme i
ako to samé u prekupca !
nován coachem družstva |
mužů viktoriánských gym • Holden — Sedan — Automatic — 185 — Model
nastů v Melbourne, které • 1968, 2 farebný, Lock. gear — jeden vlastitel —
připravuje pro mistrov •v ý še 27.000 mil — vo velmi dobrom stavu. Auto
Zprávy osobni
ství světa v gymnastice, • je v ^Melbourne. Záujemci pište do HD na zn.
Dne 17. června 1970
pořádané v říjnu tr. v Ju J “Auto-matie” . Je-li možné udajte aj telefon.
goslávii.
ŠT A BA
— Výborný měsíčník “Če
už šedesát ! ,
ské slovo” uspořádal 8. ČASOPIS PRO M L Á D E Ž
Gratulujeme. HD
května k 15. výročí zaloj
^^
Ve Švýcarsku vyšlo nulté číslo 1. ročníku měsíč
žení listu v Mnichově
slavnostní večírek, které níku čs'. mládeže “Paleta” , jehož obsah bude zají
Hledáme
ho se zúčastnilo přes 100 mat čs. mládež i dospělé po celém světě. Adresa
NASTROJAŘE
spolupracovníků, zástupců redakce: Paleta, Postfach 236, 8033 Zurich, Switzerland. Nulté číslo je zdarma. Zájemcům z 5. kon
v oboru přesného stro jiných listů a hostů.
tinentu
je zašle na požádání zdarma redakce HD.
Ve dnech 26. - 28. červ
jírenství. Práce na
na se bude konat evrop da v exilu uspořádala 23.!
M alý — i n n l d
obráběcích
strojích,
ská pracovní konference května v Chicagu spolu s
měření
a
výrobní
PRODÁM
VÝH O D N Ě
Společnosti pro vědy a ukontrola.^ Vysoký plat
mění v Horgenu u Cury- odbočkou ČSNRA “Dr. kompletní zařízení bytu Milada Horáková” kultur jako nové (2 ložnice, přij.
a možnost práce přes
chu.
— Přední člen Krajanské ně vzpomínkový večer k pokoj, velká kuchyň atd.).
čas. Stálé místo. Vo
ho divadla v New Yorku 20. výročí popravy dr. M. Možnost převzít současně
lejte (Melb.): 88-4727 Josef Kout zemřel náhle Horákové. Hlavní projev nájem bytu ($ 21 týdně).
-L. Everett.
8. května v Pardubicích, měla osobní přítelkyně M. I J. Hanka, roh Wordsvorth
Horákové, bývalá poslan 1& Oákes Ave., Clayton,
kde byl na návštěvě.
1Vic. tel. (veéar) H4-S286
— Čs- ženská národní ra- kyně J. Žáčková.
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- - V e zkratce -

— Vzpěrač RH Praha Rudolf Strejček vytvořil na ju
niorském mistrovství historických zemí v Sokolově
nový světový rekord: v trhu ve váze do 110 kg, te
dy v kategorii těžké váhy, vzepřel 146,5 kg. Strej
ček tak zlepšil svůj vlastní nedávno vytvořený svě
tový rekord o půl kila.
Karel Ja novský
—
Boje o účast v 1., fotbalové lize vstupují do rozho
Debakl československého fotbalu v Mexiku
dující fáze. Po 26. kole H. celostátní ligy, teay 4 ko
te před závěrem, aspiruje na dvě prvá místa a -tim
účast v I. lize 5 mužstev. Tabulku vede Třinec se 34
body, před Nitrou a Plzní (se 33 body), B. Bystřicí
a Brnem (se 32 body).
v ,První, část fX . světového šampionátu v kopané, zápasy ve 4 skupinách, nepřinesla mnoho velkých
— V olomouckém pavilónu Fiory probíhalo .mistrov
4>řťácvápehí,, O :jedno se však postaralo Českoslo vensko. N e proto, že se nedostalo mezi 8 mužstev,
ství republiky v_ rohování, na kterém startovalo 60
která'šé'zúčastní závěrečných bojů, vždyť bylo vy losováno do skutečně silné .skupiny, ale proto, že
borců. Nejtechničtějším rohovníkem byl vyhlášen Lysoněk z Dukly Olomouc, jediné vítězství k. o. získal
nedokázalo uhrát ve 3 zápasech ani jediný bod. Je pro to jistě mnoho důvodů a vysvětlivek, ale
ve váze do 81 kg Rybanský. Ve většině váhových
faktem zůstane, že IX. mistrovství světa bude pro čs. fotbalisty pamětihodné debaklem, který tam
kategorií získali přebornický titul nováčci.
&. kopaná utrpěla.
— Nejlepším střelcem VT. světového šampionátu v
O mistrovský titul budou bojovat mužstva těchto států: SSSR, Mexiko, Uruguay, Itálie, Brazílie,
košíkové mužů v Lublani byl čs. reprezentant Jiří
Zídek. Zaznamenal ve finálové skupině 122 bodů, o
Anglie, Německo a Perú.
'20
více, než druhý nejlepší střelec Jugoslávec Cosič,
zvyklí
už
z
domova
na
vedra,
postupně
v
druhé
půl
B R A Z ÍL IE V ÍT Ě Z Í NAD ČESK O SLO V EN SK EM 4 : 1
a dostal “zlatou ruku” jugoslávského deníku Politika.
ríHlediště, guadalajarského stadiónu Jalisco, • zaplně ce získávali čím dále tím větší převahu, aby čs. tým
ně 50.000. diváky, je.3. června už ve 12. minutě zápa- položili téměř na lopatky. Chybou trenéra Josefa
A L E X A SK O Č IL 2,18 M
.sú,„Československo- — Brazílie u .vytržení. Bratislav Marka bylo, že po prvních 45 minutách vyměnil bra
Z čs. lehkých atletů si v letošní sezóně vedou -za
ský Petráš prochází brazilskou obranou a z místa le tislavského Hrdličku (který sice nezahrál svou hru.
v é - spojky ■překonává golmana soupeře Felixe a zí ale přece jen bý asi zápas vydržel kondičně) za 34Ie- tím nejúspěšnějí výškaři, kteří nejenže vyhráli ně
sk áv á čs. týmu vedení 1 : 0. Autor branky.,,pak oká- těho Andreje Kvašňáka, který se v horku těžce po kolik mezinárodních zápolení, ale měli při těchto
jzalým . způsobem dělá kříž, a ve chvíli, kdy děkuje hyboval. Navíc čs. obrana už v druhém poločase ne triumfech i hodnotné výkony. Velkou nadějí je 211eíBéhu „za tento krásný zážitek, přibíhají k němu jeho stačila na rychlé Brazilce, kteří dokázali hrát po ce tý Jaroslav Alexa z Brna, který na akademickém
/spoluhráči a ďiv že ho radostí nerozmačkávají. Těch lých 90 minut ve vysokém tempu. Braziici svým. ex- mistrovství Čech a Moravy ve Vítkovicích posunul
"■uplynulých 12 minut střetnutí a pak až do poločasu hibičním výkonem přímo okouzlili, představili se v čs. rekord ve skoku vysokém ná 2,18 m, což je už
má utkáni Československa s Brazílií bez přehánění rolí favorita světového šampionátu. Mají stabilní výkon téměř světové úrovně.
Po slabším začátku dostává se do výborné formy
furovéň finále mistrovství světa. Čechoslováci jsou obranu a jejich útok, to je světová, extratřída. Je tře
'/dvojnásobným světovým přeborníkům Brazilcům ví- ba říci, že Jihoameričané zvítězili zaslouženě, avšak1 i olympijská přebornice a mistryně Evropy ve skoku
že
výsledek
zápasu
až
příliš
zkreslil
uruguayský
vysokém Miloslava Rezková, provdaná nedávno- za
Tce než -důstojným- soupeřem. Škoda jen, že v té době
;propásli dvě téměř stoprocentní brankové šance. rozhodčí se svými pomocníky na “lajnách” . V 61. svého trenéra, čs. olympionika Rudolfa Huebnera.
■Utkání má velké tempo, je to fotbal, ve kterém do- minutě zapasu za stavu 2 : 1 pro Brazílii uznali Jair- Na mezinárodních závodech "átletů šesti států v
■•minuje vysoká míčová technika, skvělé akce se stří zinhovi třetí, ta k ’ důležitou branku, přestože Jair- ■Ostravě skočila 1,85 m, což je nový národní rekord
d ají na obou stranách. Dlouho se však z vedení ne zinhó dostal přihrávku, když byl několik metrů v a třetí nejlepší výkon výškařské historie. Výše sko
radujeme. Běží 24. minuta 1. poločasu. Sparťan Mi- ofsajdu, a tak se mu snadno samotnému šlo klidně čila už jen Rumunka Balasová (o níž jsou dodnes
Vgas fauluje “černou perlu"’ Brazílie Peleho ve vzdá na Viktorovu branku. Čs. fotbalisté dlouho protesto pochyby, zda byla vůbec žena) — 1,91 m a výcho
len o sti dobrých 18 metrů od čs. svatyně a uruguayský vali, rozhodčí však trvali na svém. A zřejmě to bylo doněmecká skokanka Rita Sehmidtová — 1,87 m.
/rozhodčí nařizuje trestný kop. čs. mužstvo staví zeď, k. o. čs. národního mužstva, které sice se ještě od
Jozef Plachý vyhrál v Ostravě mezinárodní běh na
5®ale nechává v ní velkou “díru” . Nová hvězda bra hodlalo k ofensivě, ale hrálo až příliš nervosně, vě 800 Lm v dobrém čase za 1:46:4 min., Ludvík Daněk
dělo,
že
o
zápasu
je
už
rozhodnuto.
Z
hracího
systé
zilsk é kopané Rivelino jí našel a bombou vyrovnává
hodil diskem 62,08 m a čs. koulařka Helena Fibmgro■na 1 : 1. Čs. brankář Viktor přes zeď neviděl, takže mu 4:3:3, přešlo n a v4:2:4, ale bylo už pozdě. Osm vá vrhla 16,31 m (nový čs. rekord).
•reagovál na Riveliniho střelu příliš pozdě. Vyrovná- minut před. koncem inkasovali ještě čtvrtý gól. Jaká
.avací gól čs. fotbalisty nedeprimoval, útoky soupeře nálada po třetí nereguléíní brance panovala na hřiš
popláčí stejně nebezpečnými akcemi. Zápas má vy- ti mezi čs. hráči, o tom svědčí skutečnost, že když
D A V IS CUP
Všoké tempo, klademe si jen otázku, zda to naši chlap- pomezní rozhodčí odpískal Brazilcům ofsajd, tleskalo
V
2.
kole
obou
evropských pásem Davisova pohá
-mu
několik
čs.
fotbalistů
—
dělali
si
už
z
něho
legra
' ci v tropickém vedru v nadmořské výši téměř 2.000
ci, že přece jen ještě rozpozná, kdy je “postavení ru neměly favorisované týmy vážnější konkurenci.
m výdrží v druhé půlce kondičně.
„Obavy se ukázaly oprávněné. Braziici, kteří přijeli mimo hru” . A ten nejbližší, kdo. stál vedle sudího, Tak v Bukurešti zvítězilo Rumunsko nad Řeckem
do Mexika se aklimatisovat o 17 dnů dříve a jsou kapitán Horváťh, dostal důtku, rozhodčí si ho zapsal 5 : 0 ; 5 : 0 vyhráli v Barceloně Španělé nad Bulhary,
v Dublinu Jugoslávci nad Irčany, v Paříži Francouzi
do svého notýsku.
Branky: 12. minuta Petráš, 24. min. Rivelino, 60. nad Rakušany (Rakušané předtím vyřadili britský
Neúspěch čs. košíkové
tým), v Berlíně NSR nad tenisty Sjednocené arabské
min. Pele, 61. Jairzinho, 82. Jaiízinho.
republiky a v Monte Carlu SSSR nad Monakem. V
Další střetnutí 1. kola kvalifikace
Jugoslávie mistrem
dalším kole jsou i tenisté Belgie vítězstvím 4 : 1 nad
I. skupina: Mexico — SSSR 0 : 0 ; střetnutí velmi Finskem
v Helsinkách.
V Lublani probíhalo v druhé polovině května VI. slabé úrovně. Mexičané hrající zastaralý způsob hry
V semifinále A skupiny hraje Rumunsko s Jugo
mistrovství světa' v košíkové mužů, které mělo ne- se zpětnými 6 - 7metrovými přihrávkami, měli v zá
š bývalý průběh. Mužstva považovaná za favority po pase s celkově lepšími fotbalisty SSSR dvě velké slávií a Francie se Španělskem. — V B skupině
dávala nevyrovnané výkony, a tak se také hned v šance, kterými mohli rozhodnout zápas. Remisa je ČSR (Rhodésie zápas vzdala) v Moskvě se SSSR*a
■první. den závěrečných bojů sedmi nejlepších druž- však spravedlivá. Toto zahajovací střetnutí IX. mi v Norimberku družstvo NSR s Belgičany.
ster světa stalo, že obhájci titulu světového přebor- strovství světa vidělo na televizi asi 700 miliónů di
IV. skupina: Peru — Bulharsko 3 : 2 ; Bulhaři ved
ý nika — tým- SSSR — prohráli s Braziici, kteří ve své váků (na hřišti bylo 110.000). — Belgie — Salvador
.: skupině nijak nenadchli. Zklamali i američtí baskei- 3 :0 ; Belgičanům stačilo k suverénnímu vítězství li ve 49. minutě už 2 : 0, pak však odpadli. — NSR —
Maroko 2 : 1 ; nešťastná porážka nováčka Maroka,
š balisté (nepřijeli aňí tentokrát na mistrovství světa procházkové tempo.
■' se -sivými nejlepšími amatérskými hráči), a tak možn . skupina: Uruguay — Israel 2 : 0 ; Uruguayci který vedl až do 55. minuty 1 : 0.
no .říci,,, že mistrem světa se stala zcela zaslouženě chtěli donést míč až do branky. Mají skvělé zadní
R U M U N SK O — ČSR 2 :1
-poprvé v, historii -Jugoslávie. Celková úroveň svěío- řady, slabý útok, který se^ těžko prosazoval i proti
V. vého,-šampionátu byla dobrá, přesto vše nasvědčuje Izraelcům, kteří se dopouštěli přímo školáckých chyb. ; Zápas měl mnoho společného s utkáním ČSR s Bra
tomu;-že světová špička se zmenšila. Jen Jugoslávie, — Itálie — Švédsko 1 : 0 ; ve velkém stylu hrající zílií. Čs. mužstvu platil nástup — již ve 3. minutě
. pravý výběr basketbalistů USA a družstvo SSSR mo- “squadra azzura” - “spálila” několik vyložených skóroval opět Petráš — ale v druhém poločasu muž
stvo kondičně, nestačilo. Rumuni vyrovnali v 53. .mi
bojovat o olympijské zlato. Košíkáři šancí.
nutě a 12 minut před koncem proměnili penaltu za
ostatních zemí jsou bek šance prosadit se proti to
TTT skupina; Anglie' — Rumunsko 1 : 0 ; autorem
, muto triu, .1 když, Jugoslávci po triumfu nad svými “zlatého” gólu obhájců titulu mistra světá Angliča foul na Neaf^i.
š p itl Soupeři finálové skupiny prohráli (když už měli nů byl v 64. minutě Hurst. Rumuni nevydrželi střet
Další zápasy 2. kola: I. skupina: Mexiko — El Sal
,Š, lib q im sírá světa v kapse) s košíkáři SSSR poměrně nutí — v druhém poločasu — kondičně. — ČSR — Bra vador 4 : 0, SSSR — Belgie 4 : 1, 2. skupina: Itálie
š ,yý'áókó'.72. : 87, V Lublani Zvítězil bez pochyb nejlepší zílie 1 : 4.
— Uruguay 0 : 0, švédsko — Israel 1 : 1, HI. skupi
;
Qelek.
na: Brazílie — Anglie 1 : 0, Rumunsko — CSR 2:: 1,
TV. skupina: Peru — Maroko 3 : 0, Německo Bul
š-š -Čs-š košíkáři hráli podle názoru expertů “ospalý
HLAS DOMOVA
.. tíáškitbál” , zůstali svým yýkonem daleko za startem
harsko 5: 2.
Vychází čtrnáctidenně, Řídí redakční -kruh.
na-, 'evropském /šampionátu. v říjnu minulého roků v
A N G L IE — ČSR 1 :0
Adresa: Hlas domova,
1 . Neapoli .(kde skončili třetí),, když tentokrát obsazují
V
prvním
poločase
čs. mužstvo zoufale útočilo, ale
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
řáž: 6.'místo. Vyhráli ve finálové skupině pouze nad
anglická obrana nedovolila skórovat. Po změně stran
• i;fetebými Urugqayci 75 : 69 a tak trochu nečekaně
Telefon; 42-5980
sudí a nařídil — přes protesty čs. muž
■ '-nad dřziteli stříbra 'Braziici 72 : 71. Utrpěli však de- ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý zaúřadoval
stva a velké části hlediště — zcela problematickou
' bakl .s týmem'USA 60 : 88, s e :SSSR 72 : 98, s Jugo
výtisk 20 c.
penaltu, kterou Clarke.. proměnil.
slávci prohráli 84 : 94 a s Italy (které v říjnu minuDalší zápasy 3: kola: I. skupina: SSSR — El Sal
PŘEDPLATNÉ
DO
ZAMOŘÍ:
lodí
Za
přibližně
totéž
■ ■léhó roků porazili, v Neapoli) 77 : 89 bodům.
'" KOnéČiié pořadí: 1. Jugoslávie, 2. Brazílie, 3. SSSR, předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £stg. 2/10/-, vador 2 : 0, Mexiko — Belgie J : 0, II. Švédsko —
'■'-'-4/Mťálie, -5,'USA, 6, ČSR, 7. Uruguay, 8. Kuba, 9. Pa- US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec Uruguay 1 : 0, Itálie — Israel 0 : 0, HI. Brazílie -—
4 Ušln&lma',: 10; Kanada, š i l . Jižní Korea, 12. Austrálie, kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádáni Rumunsko 3 : 2, Anglie — ČSR 1 : 0, IV. Německo' -Perú 3 : 1, Maroko — Bulharsko 1 :1 .
obratem.
13. Egypt.
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