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Nátlak vedení KSČ na zvýšení hospodářské produkce

Štrougal chválí Husáka
Údobí mezi vpádem sovětských vojsk do Československa a dneškem stálo
Československou republiku desetiletí hospodářského života. Vedení strany
ovšem |v té době nemohlo přiznat, jak kritická byla hospodářská situace v
době,; kdy jedinou alutoritou v zemi byly sovětské orgány.
. Teprve nyní začínají stranické listy uveřejňovat přibližné číslice, z nichž
si člověk může udělat hrubý obrázek. Rudé prá|vo z 23- června se vyjádřilo
O hospodářské situaci v minulosti .panoranticky: "Bylo to v době rozpadu
centrálního řízení a funkce plánu. Na důsledky toho se ještě živě pamatuje
me: mj. nekontrolovatelný růst mezd a cen, což spolu s poklesem dynamiky
průmyslové výroby (o polovinu proti roku 1968) a marnivosti fv investiční
výstavbě vyvolávalo kritickou nerovnováhu mezi zdroji a potřebami. Na
trhu chybělo za půl miliardy korun zboží. Inflace klepala na dveře. Dispro
porce mezi produktivitou práce a růstem průměrných mezd se nebezpečně
prohloubila.’’
N y n í už to máme zase
dobré, hlásá Rudé p rá 
vo. Švihnutím kouzelné
h o pro u tk u , který třím á
H usákovo a Štrougalovo
vedení strany, se všech
no překotně obrací k lep
šímu.
Z ajím avé je, že Rudé
právo tu srovnává h o 
spodářské
stavy mezi
dneškem a rokem 1968
a tváří se, že h o spodář
ský rozvrat nebyl způso
ben vpádem vojsk var
šavského paktu a násle
dující sovětskou diktatu
rou, která si vynutila
bezvládí a chaos na úkor
hospodářství státu.
I redakci Rudého p rá 
va m usí být zřejm o, že

obyvatelstvo ČSSR ví o
velkém zápase o moc
uvnitř ústředního výbo
ru Kom unistické strany
Československa.
O d tu d se proto nesou
uklidňující stranické paján y na jed n o tu ve stra
ně -a těsnou spolupráci
skupiny
H usákovy se
skupinou Strougalovou.
T a k např. Rudé právo
z 18. 6. 1970 referovalo
o stranické sedánce jih o 

českého vedení strany se
ŠtrougaleuK a H usákem
na zámku v H luboké.
Bylo to prý střízlivé za
sedání, ale:
"V jedné chvíli přece
jen zazněl potlesk. Sou
d ru h Štirougal odpovídal
na některé otázky z obla
sti hospodářství, vysvět
loval různé palčivé eko
nomické problém y. ’
"A v té souvislosti řekl
- a je to škoda, že nem o-

h u citovat přesně - co
právě tady znam ená uvážlivost a m oudrost
soudruha H u sák a.”
"Jeh o myšlenky dove
do u postavit věci do ta
kového světla, řekl sou
d ru h Strougal, že je na
jednou vidíme z jiného
a
správnějšího
úhlu.
Právě soudruh H usák
dává předsednictvu stra
ny, ale i vládě, mocný
impuls k řešení věcí. ’
"T o není chvála, pro
tože vedle mne sedí, po
kračoval soudruh Štrougal, říkám to jen proto,
že chci zdůraznit, co znam ená vedoucí člověk pro
sjednocování
názorů
stranických orgánů.’’
Jed en z účastníků stra
nické besedy si prý p o 
chvaloval, jaký teď má
me "dobrý tandem ” u
moci. Je' to dost ošidné,
(Pokračování na sír. 2)

Jako v době Komenského je dnes západní cijviíizace rozdělena na dva nepřátelské tábory
nejen mocensky nýbrž i ideologicky. Komenský,
stejně jako my, odešel do tábora jemu přátel
ského a ideologicky blízkého. Mám však dojem,
že v tomto ohledu měl o něco lepší postavení
než máme my. Zdá se mi, že měl blíže k protestanským církvím a k protestantským předá
kům než máme my k západním demokratům.
Společenství nebo blízkost náboženské víry je
silnějším poutem než společenství politického
přesvědčení . . , Soupeř našeho exilu není však
tak (vnitřně pevný, jednotný a lidsky uspokoju
jící jako byl soupeř českého exilu v 17. století.
Otakar Machotka v "Proměnách”, roč, 7 č,2

POVĚŘENI JINÝMI ÚKOLY
Konec diplomatické kariéry Alexándra Dnbčeka ni
koho nepřekvapil, jistě ani Dubčeka ne. Jeho odvo
lání z Ankáry bylo jen logickou předehrou k straůické likvidaci, která — vzhledem k okolnostem — při
jít také musela. Snad se jen někteří pozastavili nad
tím, že oficielní ortel nad Dubčekovým “azylem” v
Turecku přišel od Ludvíka Svobody, který se kdysi
dušoval nerozbornou jednotou "velké čtyřky” . Kdo
však poznal přizpůsobivost — můžeme-li to tak na
zvat — “hrdiny od Dukly” před 22 lety, nebyl také
překvapen.

Závažnější než Dubčekovo odvolání je okolnost, že
změna v Ankaře bude nepochybně signálem k dů
' kladné čistce na všech ostatních čs. zastupitelských
úřadech. Taková čistka se už vlastně začala, i když
: bez hluku, který se třepí v Československu kolem
prověrek v souvislosti s výměnou legitimací členů
j KSČ. Na stránky čs. novin se nedostalo, že minister
stvo zahraničí ustavilo zvláštní komisi, která má
prozkoumat spolehlivost všech osob, které pracují na
vyslanectvích, konsulátech, misích atd. Tato komise
zahájila už svou činnost a to ve skandinávských stá
tech. Ve své blahodárné činnosti má pak urychleně
pokračovat v ostatních zemích, členové této komise
dávají zaměstnancům ministerstva zahraničí, pracu
jícím v cizině, především podobné otázky, které zod
povídali u prověrek všichni členové KSČ: postoj k
K štvrťstoročnici
“Čs. jaru”, k srpnové okupaci, k čs.-sovětské smlou
vě atd. členové komise však jsou důkladnějšími zpo
vědníky a odpovědi si vícekrát prověřují, než pově
ření soudruzi doma.
O zahájení činnosti této komise ve Stockholmu se
Boto .to před dvadsiatimipiatimi rokmi, 26. juna 1945, a bola nedel’a,
ovšem brzy dozvěděli zaměstnanci ostatních čs. za
Spojené státy ešte smútili tiad smrťou prezidenta Roosevelta, americké lie- stupitelských úřadů. Zpráva o ní byla prý hlavní po
tadla zhadzovali ekrazitové koberce na Japonsko, v San Francisku dipio- bídkou čs. velvyslanci' dr. Vaškovi, aby požádal o
_____________ _______ i máti z celého světa podpiscjvaii dokument, o. kto- azyl v Dánsku a přiměla i atašé pro vědecké záleži
■rom věřili, že zachrání budúce generácie od útrap tosti na čs. velvyslanectví ve Washingtonu dr. A Nenko, aby se hlásil o politickou ochranu u US úřadů.
vojny. To bol zrod Spojených národov.
0 dalších diplomatech v různých koutech světa je
P ri ich kolíske bolo skoršie, ^niektoré až po už dnes v zasvěcených kruzích známo, že se rovněž
nehodlají vrátit do ČSSR.
i Československo. Ešte rokoch.
Všeobecně žijí dnes čs. vyslanectví a konsuláty v
P řed štvrťstor-očím San
šlobodné,. dem okratické,
napětí,
co budě zítra. Mnozí lidé jsou tam před zá
Francisko
hírilo.
Z
a
h
ra
i keď vari s výhradami.
važným rozhodnutím, zda riskovat propadnutí u do
C h arta rodiacej sa svě ničný kom isár M olotov a mácího režimu nebo riskovat počáteční potíže v ci
tověj organizácie nesie Grom yko sa zabávali v zině. Prtoblémy nevidí jen ti, kteří jsou a vždy byli
podpis Já n a M asaryka, palotách bohatých kapi- přesvědčeni o blahodárném vlivu srpnové okupace
Československa a nynější formy “spojenectví” se
vtedajšieho českosloven talistov.
SSSR. Těch je ovšem mizivě málo — i když se dostá
ského m inistra zahrani- . A le p řed podpisom vali do diplomatické služby jen spolehliví, prověření
C harty bola tv rd á robo soudruzi. Víc lidí bude asi zkoumat, zda vystačí s
čia.
ta," jednanie nabyté na- vlastními schopnostmi diplomatického chytračení k
Mezi dignitárm i, ktorí
patím a krízami. N ajťaž- proklouznutí síty prověrek a zda budou mít dost silný
sa
štvrtok 25. juna
ším orieškom bolo právo žaludek k.tomu, aby strávili vše, čím budou v bu
začali zhrom ažďovať na veta, ktorého sa dom á doucnu v rámci svého uřadu krmeni.
oslavu
štvrťstoročnice hal Sovietsky zváz a S po
Díváme se na dilema těchto lidí se zájmem, s
nímž si ověřujeme, kdo je kdo, ale bez pohnutí. Jen
Spojených národov, je i
jené státy p ro ti odporu jejich je rozhodnutí. Není .pochyb o tom, že budou
reprezentant
dnešného malých národov.
všichni zaměstnanci čs. režimu, kteří jsou v cizině,
kom unistického Česko
Pezident T rum an, ešte nadále “pověřeni jinými úkoly” — chlásí-li to o
slovenska,
vel vyslanec iba dva týždne v Bielom . nich režim nebo ne, a bez ohledu na to, jak se sami
Z d en ěk Černík. - Ale dom e, prišiel do S an | rozhodnou. Náš poměr k těm, kteří si vyberou exil,
p řed dvatsiatim ipiatim i Franciska, aby pozdravil 1 bude záležet také na tom, jak si vyloží nové úkoly,
kterými se sami pověřili.
-sv-

Spojených národov

rokm i zakladaciu listinu
Spojených
národov z
komunistických
krajin
podpísal jediný Sovietsky zvaz, ostatně kom u
"Pst! Jde o moc! . . . Soudruh Husák právě řeší nistické státy vstúpili do
problém spojenectví s SSSR!"
světověj organizácie ne-

pátdesiatich podpisovatel ov zakladajúcej listi
ny .světověj organizácie.
Povedal im vtedy: "O j,
aký vel’ký deň to móže
byť v historii! . . . ”
(Pokračování na str. 21

P ú b lish e d b y F . V áň a,

8. Moorhouse St., Richmcnd, Víc., 312'
Printers: “Unification” Pty, LtcL
497 Collins St., Melbourne, Viř
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Štrougal chválí Husáka
(Pokračování se str. J )
i když přiléhavé p řiro v 
nání. P řední jezdec je
vždy vystaven obstrukcím jezdce zadního. A
co víme o politickém ži
votě a praxi Lubom íra
štro u g ala, naznačuje, že
když Š trougai někoho
začne chválit, že n ejlep
ší pozice pochváleného
je zády ke zdi. Strougalovci dělají politiku s
medem na rtech a s dý
kou za zády.

Prozatím se však zdá,
že tváří v tvář hrozivé
hospodářské situaci byla
pro nějaký čas válečná
sekyTa zahrabána.
Ještě je příliš brzo
usoudit, jaký vliv přine
sly prověrky v jed notli
vých okresech a závo
dech, kde to bude n ej
dřív a nejvíc cítit.
D nešní oficielní teorií
KSČ je teorie G ideonova - čím m éně straníků,
tím větší vliv. Z atím se

Tisk, obálky, krabice, kartony a papírn. potřeby
TISKÁRNA
MODERN PRINTFNG CO. PTY. LTD.
34 Leicester Street, Caríton Sth. 3053

Telefonujte o nezáv. nabídku: 347-3400

nezdá, že by .nové vede
ní hodlalo p řijít s n ěja
kými novým i m etodam i
výroby a odm ěn. Soudě
z psaní tisku, vedení
KSČ se znovu uchyluje
na vrcholy O lym pu, od
kud vysílá prázdné ape
ly na solidaritu dělnické
třídy (již pom áhalo zni
čit)
a přijím á ještě
prázdnější závazky, které
nikdo nebude moci kont
rolován D o stranického
tisku opět vpadly fráze,
které pozbyly významu
už před érou A ntonína
N ovotného.
Kom unistická
strana
Československa
stojí
dnes před vážným kád
rovým dilem atem : po
ku d probíhaly prověrky,
byla to inteligence a
* technikové, kteří byli

FRAŠKA V SN
Dušan Lehotský
V sídle Spojených národov sa právě odohrala tragikomická událost’. Stali
delegáti djvoch členských štátov: Sovíetského zvázu a Československa —
Malik a Černík — si vyžiadaíi mimoriadnu návštěvu u generálneho tajomaiká U Thanta,, aby mu předložili k registrácii novu československo-sovietsku zmluvu. Vyobliekali sa ako sa patři na hercov tejto tragickej komedie,
aby svoju úlohu zohraii tak, ako im to v Moskvě přikázali.
O bvykle sa medzinárodné zmluvy, uzavřete
medzi dvorná či. viacerými členskými štátm i posielaju navedom ie generáiňem u tajom níkovi a
na registráciu vo světo
věj organizácii poštou.
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Československé
filmy
které uvádí
TH E NATIONAL
FILM TH EATRE
O F AUSTRALIA

v
O

S
P
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CARLTON TH EA TRE
235 Faraday Street:
Pondělí 13. července

Takový je život
'■Bílá nemoc
Pondělí 20. července

■Extase
Perličky na dně
Pondělí 27. července

Obžalovaný
Limonádový Joe
Vstupenka na celou
sezónu $ 2.50
'
(studenti $ 2.00)
a $ 2.00 členský příspě
vek pro N. F. T. za
rok 1970.
Pište na:
| Unit 3, 10 Auburn Gr.,
Hawthorn, 3122
Tel. (po hod.) 82-6150
Y Zájemci o předplatné
se mohou přihlásit u
vchodu do kina
před představením.
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A le keď ide o zmluvu,
ktorá hovori o takzvanom nerozbornom Česko
slovensko - sovietskom
priatePstve, tak třeba urobiť výnim ku, změnu a
p ripraviť m alú ceremoniu. T ak uvážili v M o
skvě, aby nikto nezapo chyboval
o nerozbor
nom priatePstve medzi
H usákom a. Brežnevom,
fctoré bolo uzavřete okupáciou, potlačením kaž
dého odp o ru proti sovietskému koíonializmu.
A aby fraška bola do
vršená, M alik a Černík,
ktorí dostali příkaz vyko
n at’ tento provokativny
a každého slušného člo
věka urážaj úci čin vtedy,
keď P rah a definitivně
rozhodla o Dubčekovom
osude, vo sprievodnom
liste sa'p o u k azu je na to,
že nemože byť nijakých
nam iétok proti medzinárodnej registrácii tejto
okupačněj zmluvy, debo
vraj ani jedna zo zmluvných stran, teda ani H u 
sák ani Brežnev, ani
Stro.ugal ani Kosygin nepřej a vili nijaké výhra
dy voči zmluve a nepod
nikli nijaké dodatočne
kroky, ktoré by změnili
ustanovenia zmluvy. A
tak zmluva je plam a a
má sa registrovat’ a p u b 
likovat’. T o, že by každý,
iný okrem podpisovate-

i ’ov m ohol m ať voči
zmluve výhrady, Moskva
nepřipustí. Jej stačí, že
H usák nem á výhrady.
A le splnenie tohoto
provokativneho činu, obhajovanie okupácie ako
nerozborného
priatel’stva, přikázala Moskva
vykonat’ P rahe vo splatkoch. Lebo už pár týždnov predtým .přišiel generalném u tajom níkovi
U T hantovi list od H u sákovho režimu, v ktorom sa československá
vláda pobuřuje nad tým,
že v niektorých konči
nách světa žiju íudia
ešte stale pod kolonialnou nadvládou. Ž e s
tým třeba skoncovat’ a
uzavierať regionálně sy
stémy bezpečnosti, ako
je například ten, ktorý
začal prichodom sovietskej takzvanej bratskej
pomoci na ochranu .so
cializmu v Českosloven
sku.
List
českoslo
venského
koloniáineho
režimu nariekajuci nad
koloniáínou nadvládou
.yšade inde a nad ostatným i narodm i, len nie
nad
svojím,
vzbudil
pravé tak ako spominana
cěreínonia s předáváním
okupačného dokum entu
len trapný usm ev.a vnútorné pohoršem e nad
výčinmi sovietskej koloniálnej diplomacie.

ASSOT IA TIO N FOR DLIBN
dává v úvahu, abyste

označováni za nositele
pravicových tendencí.
T eď , po skončení či
stek, se p rý lidé táží stra
ny) zda-li snad nechce
K SČ vytvořit ze strany
výlučnou organizaci manuelný pracujících.
N ení tom u tak, ujiš
ťu je sou d ru h M. Čapka
z O stravy: "V této sou
vislosti bych chtěl připo
m enout stanovy, kde se
mj. říká, že K om unistic
k á strana Českosloven
ska je dobrovolný bojo
vý a nejáktivnější svazek
stejně smýšlejících lidí kom unistů, který sdružu
je nej uvědom ělejší pří
slušníky dělnické třídy,
rolnictva a inteligence
Československé sociali
stické republiky . .
"V současné době má
naše krajská (ostravská)
organizace 44% dělní
ků . .
Jenom že co je komu
platné, .co říkají stanovy
Kom unistické strany Če
skoslovenska?
Stanovy
se dají zm ěnit právě tak
jako jejich vykladači.
Jestli tedy dnes tvoří
H u sák ,se Štrougalem
"dobrý tandem ”, nezna
mená to, že n edojde ke
střídání jezdců někdy
uprostřed závodu o moc
a vliv ve straně.
vm

PŘ I S V Ý C H V Ě N O V Á N ÍC H ,
darech a při dělání poslední vůle
mysleli na potřeby starých a nemocných slepců
DOMOVY V BRIGHTONU, BALLARATU
A BENDIGU
Charita začíná doma

Dary jsou odčitatelné od daně z příjmů
J. W. Wils/bn, vedoucí úředník,
7. Mair St., Brighton Beach, 3186, Vic.

- Telefon: 98-1077, 98-3833
DOMOVY A POMOC
STARÝM A NEMOCNÝM SLEPCŮM

Spojené národy

Malý oznamovatel
SEZNÁMENI HLEDÁ

se ženou do 40 let za úče
lem pozdějšího sňatku
451etý, 180 om. vysoký
průmyslovák. Nab. na zn.
“ Foto nutné” do HD.

(Pokračování se str. 1)
G enerál Carlos Romulos, ktorý C hartu S poje
ných národov v roku
1945 podpísal ako zahraničný m tnister Filipín,
konstatoval teraz v prejave, ktorý mal pri tejto
příležitosti v San Francisku, že světová organizácia sa octla v krize, že
je v nebezpečí, že jej
váha klesne "do ma-rginálneho význam u’ miesto toho
"aby hrala
centrálnu úlohu a bola
: rozhodujúcim faktorem
v záležitostiach světa.’’
A s tým to výrokom
sa dnes stotožnia m nohí,
čo před dvadsiatim ipiatimi rokm i vkládali toFké
nádeje do zrodu světověj
organizácie.
Romulos vytýká n a
jma,* že Spojené národy
h rajú ,iba podružnú, ak
vóbec d ák u rolu v ta 
kých rozhodujúcich udalostiach, dotýkajúcich sa
celého 1’udstva, akou sú

ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V E VIK TO R II

srdečně zve na
SPO L E Č E N SK Ý VEČER
který pořádá v pátek dne 17. července 1970

v Lotyšském domě, 3 Dickens Street, Elwood
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodiny ráno
i K tanci hraje výborný orchestr — Bohatá tombola
Občerstvení
Vstupné $ 3.Reservování stolů: tel. 94-2071 (Gaš)
nebo 96-2276 (Janeček)

rozhovory o obmedzení
strategického zbroj enia
vo V iedni, rozhovory
medzi N A T O m a V ar
šavským paktom , vojna
vo V ietnam e, a do určitej miery i v konflikte
na Strednom východe.
San Francisko je zno
va v sviatočnej náladě:
hem ží
sa
blískavými
frakm i diplom atov. A le
lesk a virvar tohoto
okam žiku nevie zakryt’
fakt, že vojny, ktoré mala C harta Spojených n á 
rodov vylúčiť, zúria na
plno v Indočíne, na
S trednom východe.
A le súčasne ani kritici
nem óžu poprieti, že napriek tom u, že v m nohom neuspěla, světová
organizácia zaznam enala
i m noho úspechov, a to
napriek nesčiselným vě
tám v Bezpečnostnej ra 
dě, napriek prepiatym
národným tlakom , n a
priek vojnovým výbuchom.
P rezident N ixon ' to
nedávno vystihol týmto
pragm atickým zhodnotením: "Eahko móžemc
podcenit’ Spojené n áro 
dy, žiadajúc od nich
viac, či menej. A le ne
můžeme o d nich žiadať
viac ako sú ochotní spra
vit’ ich členovia.’’
P eter Račkovský, N . Y .

Přijmeme

strojníky I.tříd y
k všestranné práci se soustruhem

výrobní strojníky
pracující na soustruhu nebo vertikálním obráběcím stroji.
,
S trojníky znalé práce na

radiálních vrtačkách
M ůžete vydělávat velmi dobré peníze p ři zajímavé práci
U nás už pracuje více Čechů a Slováků
H laste se laskavě ve všední dny od 9. hod. dop. do 4. hod. odp.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Podle očekávání pro
padl při prováděné čistce
členů KSČ po Alexandru
Dubčekovi i bývalý mini
sterský předseda a done
dávna ministr federální
vlády Oldřich Černík. Z
“velké čtyřky” v roce
1968 odpadl nejdříve Smrkovský a nyní další dva.
Zbývá soudruh Ludvík
Svoboda, kterého režim
zatím ještě potřebuje. Ne
zdá se, že to bude na
dlouho.
— Na místo Oldřicha Čer
níka byl jmenován mini
strem - předsedou fede
rálního výboru pro tech
nický rozvoj Ladislav
šupka.
— Na celostátní poradě
předsedů okresních odbo
rových rad, konáné 29,
června v Praze, bylo roz
hodnuto, aby se důkladná
čistka podnikových a zá
vodních výborů ROH pro
vedla nejpozději do konce
září tr. Mají být zbaveni
“nositelů pravicově oportunistických tendencí” a
má dojít k “novému zfor
mování odborových orgá
nů na třídních a revoluč
ních pozicích” .
— Slovenské loděnice Gábora Steinera v Komárně
odevzdaly 29. 6. 300. pla
vidlo vyrobené pro Sovět
ský svaz v minulých 20
letech. K slavnostnímu
podepsání protokolu o
převzetí se dostavil sovět
ský ministr říční dopravy
Kučkin.
— President L. Svoboda
udělil vyznamenání Za
statečnost Pavlu Hatalovi
z Košic, protože v srpnu
1968 poskytl pomoc man
želce poslance N. S. J.
Belase, “ohrožované na
životě kontrarevolučními
živly, protože chránila
čest svého muže” . Belas
tehdy schvaloval okupaci
armádami 5 států Varšav
ského paktu.
— Na vysokých školách
především v českých ze
mích postihla čistka vel
ké množství a těch nejvý
znamnějších učitelů. Zato
těm, kteří -zbudou, slíbil
český ministr školství
Hrbek v televizním proje
vu “podstatné zvýšení
platů” od 1. října tr.
— Vítězem soutěže mla
dých dirigentů, která se
konala v Olomouci, se
stal
Jiří
Bělohlávek.
Druhá cena byla udělena
A. Kuehnelovi a třetí P.
Vronskému.
— V Káhiře byl podepsán
protokol o spolupráci'
egyptsko - československé
při výstavbě petrochemic
kého komplexu v Ale
xandrii.
— Na ÚV KSČ docházejí
texty usnesení, provolání
a dopisů, v nichž jednotli
vé organizace, závody,
podniky atd. schvalují
rozhodnutí o vyloučení
Dubčeka a dalších ze
strany. Usnesení celozávodní schůze komunistů
Čs. rozhlasu např. říká:
"Vřele vítáme a plně
podporujeme kádrová opatření pléna ÚV, na je
jichž základě odchází z
řad strany A. Dubček a
další představitelé pravi

cového oportunismu v t | 130% dělníci. Ve 4.128 pří
vrcholném orgánu stra-l padech jde o lidi mladší
ny . . .”
I |30 let, z nich přes 1.400
— Ústavně právní výbor dětí mladších 15 let. Asi
a výbor pro právní ochra 2.300 prověřených osob je
nu občanů ČNR schválily ve stáří 30 až 40 let á pou
na společné schůzi 1. čer ze 150 osob je starších
vence odvolání 21 soudců 60 let. Mezi příčinami, jež
z povolání a na “vyhově vedly k emigraci, stojí
ní žádostem” dalších 22 prý na prvním místě
soudců z povolání o zproš dezinformace a působení
tění z funkce. Čistku v buržoazni
propagandy,
soudcovském sboru zdů které podlehli občané, jež
vodnil ministr spravedlno zastihly srpnové události
sti ČSR dr. J. Němec.
v kapitalistické .cizině ne
— Bývalý člen činohry bo v Jugoslávii. Na dru
divadla J, K. Tyla zaslou hém místě je to vliv “pra
žilý umělec Josef Benát vicově oportunistické po
ský zemřel v Plzni.
litiky v ČSSR”, za třetí
— Krajský filmový pod důvody ekonomické. MF
nik v Ústí n. L. “uzav článek uzavírá: “V sou
řel dohodu” s velitelstvím časné době se projevuje
sovětské posádky v Ústí snaha mnoha emigrantů
n. L., ve které se zavazu nalézt cestu zpět, mnozí
je bezplatně
půjčovat však mají v cizině dluhy,
16mm filmy této posádce jsou vázáni pracovními
a pečovat o její promíta smlouvami apod., takže
cí zařízení.
musí nejprve likvidovat
— Slavnostního zahájení tyto důsledky svého ne
Uherskobrodských dnů J. uváženého kroku, než bu
A. Komenského se zúčast dou moci požádat o umož
nili president Ludvík Svo nění návratu.”
boda a český ministr — Podle zprávy Svob.
školství J. Hrbek. Refe slova odsoudil trestní se
rá t o projevech obou na nát okresního soudu v
této slavnosti nadpisuje MIadé_ Boleslavi bývalého
Práce 2. 7. “Hlásíme se k odpovědného
redaktora
dědictví Učitele národů” . závodního časopisu AZNP
Komenský se už bohužel “Ventil” k trestu odnětí
bránit nemůže.
svobody na 8 měsíců s
— V armádě byla zahá podmíněným odkladem na
jena rozsáhlá čistka .dů tři^ roky a k zákazu novi
stojnického sboru. Očeká nářské činnosti na dobu
vaný nedostatek důstojní tří let. Z iniciativy obža
ků má být z části nahra lovaného prý uveřejnil
zen novými absolventy tento časopis v listopadu
důstojnických škol, které 1968 .prohlášení redakční
mají být nadále jen jed rady, v němž byl vedoucí
noroční.
nadřízeného střediska ing.
— MF píše o informacích Grof neprávem viněn, že
pracovníků ministerstva otevírá a kontroluje re
vnitra, týkajících se “po dakční i soukromou poš
srpnové” emigrace. Přes tu.
ný počet emigrantů z let — Plánované sezónní le
1968 až 1969 není prý ješ tecké linky z Bratislavy
tě přesně znám, avšak do Splitu a Dubrovníka
odhaduje se, že jich bu nejsou v provozu pro ma
de nejméně dvakrát tolik lý zájem cestujících. Pří
než odešlo v letech 1948 činou je 270procentní při
až 1949. (Zdá se, že tato rážka' k cenám letenek,
informace nebude správ která byla zavedena od
ná. V r. 1948/49 odešlo z 1. 5. tr.
ČSR na 70.000 osob.) Mi — Čs. “královna krásy”
nisterstvo vnitra zatím Kristina Hanzalová se uprý prověřilo asi 7.500 místila jako druhá v sou
případů. Téměř polovinu těži o titul královny Svě
z nich tvoří příslušníci tové výstavy v Osace. Dne
inteligence a studenti, asi 20. června byla zvolena v

-3 Z je d n án í pléna Ú R Č S R O H

Kádrové změny v odborech
V m inulém čísle jsm e psali o vým ěně většiny Vedoucích funkcionářů v
České rad ě odborových svazů ("Konsolidcjvaný o rgán” — str. 3 ). D ůkladná
čistka po stih u je ovšem i všechny ostatní složky o d b o rů ‘v Československu.
N ejpokročilejší v tom to sm ěru je nejvyšší odborový org án — Ú střední ra 
d a Č SR O H .
Plénum Ú R Č S R O H se sešlo v červnu v Praze především p ro to , aby vza
lo n a vědom í nařízené vým ěny osob, resp. jak to nazývá Rudé právo, aby
"dovršilo porážku praívice v odborech’’.
H ned krátce po zahá složek), ing. K. K rai- rady O S 3 členové. Z or
jení zasedání udal směr bich, J . Řečínský, J, gánů okresních odboro
dalšího jednání místo Rychtařík, J. K naifiová vých rad odešlo k polo
předseda Ú střední rady (dříve redaktorka D ru ž vině května v českých
Duža referátem o dosud stevních no v in ), D . Z e ť zemích 503 členů, na
Slovensku 52.
provedené očistě ústřed a L. K rauter.
ních orgánů o d "pří
Piller se n ijak netajil
Plénum rovněž "p řija
mých nositelů pravicově
tím,
že se velká čistka
lo resignaci” J . Štroukaoportunistických tenden
la, F. C hm átala, R. Rul- v řadách . odborových
cí a od těch funkcionářů,
cové, J. Brože a M . D o funkcionářů teprve chy
kteří svým nezásadovým
stála (z českých zemí) a stá. Řekl m j.:

postojem
umožňovali
pronikání nesprávných
tendencí do činnosti od
borů, kteří nechtějí nebo
se nemohou angažovat
pro současnost politiku a
nedovedli se postavit ne
správným názorům na
pojetí úlohy odborů za
socialismu” .
Plénum pak ovšem
přijalo
"doporučení”
předsednictva, aby bylí
zbaveni členství v před
sednictvu i plénu býva
lí přední odboráři: Z .
H ejm a, V. Vaněk, R.
Pacovský, ing. J. Jašek
(býv. tajemník feder.
výboru Odborového sva
zu pracovníků ozbroje
ných a bezpečnostních

K. Varech nová čs. krá
lovna krásy: je jí Mirosla
va Jančíková z Brna.
— Časy se mění: před 2
lety byl stalinista Vilém
Nový vypískán při poku
su o projev' v české Lí
pě, kde došlo k velkým
výtržnostem, namířeným
proti němu. Letos mluvil
21. června v Mimoni na
českolipsku a sklidil prý
velké projevy souhlasu
posluchačů.

J . K rum polce, A . T om čáka, V. M esároše, L.
Z ajace, I. Ď u rana, R.
Běláka a Z . Bella (ze
Slovenska). Ú střed n í ra
d a byla potom doplněna
kooptováním 25 "osvěd
čených odborových p ra 
covníků” , z nichž bylo
h n ed šest "zvoleno” do
předsednictva (H lavič
k a ,'V á le k , Fišer, F. Ko
lář, K onderka a K ovářo
vá) a H lavička a nyněj
ší šéfredaktor Práce K a—
čírek byli zvoleni do
sekretariátu ÚR.
P řehlednou inform aci
o tom , jak se až dosud
odbory
"zkonsolidovaly” , podal v hlavním re
fe rá tu zasedání předseda
Ú R Č SR O H J . Piller.
Řekl, že "p o d n arů stají
cím tlakem zdravých sil”
odešlo až dosud z Ú střední rady 37 členů a
náhradníků, z ústředních
výborů českých svazů
181 členů, ze sloven
ských svazů 24, z České
rady odborových svazů
47 členů, ze Slovenské

Přijde Josef Odložil před soud?

Gesto Věry Čáslavské
Husákův kolaborantšký režim likviduje do
důsledku i ve sportu všechny ty, kteří v době
tqv. Dúbčekova demokratizačního procesu řekli
svobodně svůj názor, postavili se proti teroru a
odsoudili veřejně okupaci Československa voj' sky států Varšavského paktu. Před několika tý
dny přišli kolaboranti mimo jiné také za sedmihásobnou olympijskou vítězkou, mistryní světa
a Efvropy Věróu Čáslavskou - Odložilovou, aby
odvolala podpis na manifestu "2.000 slov’’.
Když Čáslavská odmítla, pomstili se jejímu
mahželovi, držiteli olympijského .stříbra z běhu
na 1.500 m z roku 1964 v Tokiu Josefu Odložilovi, tím, že mu znemožnili, aby se stal lehko
atletickým trenérem, a současně naznačili, že je
ho "případ’’ není ještě vyřízen. Věra — jak se

ze spolehlivých pražských pramenů dovídáme,
pokusila še přímo u presidenta Ludvíka Svo
body o interveci ve prospěch svého manžela,
ale bezvýsledně. Bylo jí řečeno, že když odvolá
podpis, že se mu nic. nestane. Čáslavská však
řekla, že za tím, co podepsala na jaře 1968,
dosud stojí a že zůstane těmto ideálům za kaž
dých okolností věrna. Několik dnů na to ode
slala Čáslavská presidentu Svobodovi všechna
vyznamenání, která dostala za své triumfy na
světových i evropských šampionátec a olympij
ských hrách. Mimo jiné vrátila i "Řád republi
ky’’, získaný po přímo nevídaném úspěchu na
olympijských hrách v Mexiko-City Iv roce 1968.
K . Janovský |

"P ři očistě vlastních
řad jsme však pam atova
li na to, že rozhodující
zápas o leninské pojetí
odborů musíme svést v ;
základních organizacích,
kde pravicové síly bez
prostředně ovlivňují kaž
dodenně milióny našich
č le n ů . . . ”
Ke kádrovým zm ěnám
došlo prý k 15. květnu
jen ve 14% závodních
výborů R O H v českých
zemích a . n a Slovensku
dokonce jen v 3.5% zá
vodních výborů R O H .
N e všude ještě byly zru
šeny
nebo
upraveny •
"chybné dokum enty a usnesení” z r. 1968-69,
"n e všude se -setkáváme
s poctivou snahou vyrov
n at se s chybam i a d ů 
sledky uplynulých let” ,
řekl Piller, a jako: vý
stražný příklad uvedl ústřední výbor Českého
odborového svazu p ra
covníků školství a vědy
a Ú V Svazu um ění a
kultury. V těchto odbo
rových svazech jsou prý
dosud základní organiza
ce, kde závodní výbory
ovládají pravičáci a kde
"poctiví a oddaní členo
vé na zvrat situace k lep
ším u svými silami nesta
čí’ . Jiným i slovy vysky
tu je se v nich příliš m á
lo ochotných kolaboran
tů.
I tento problém lze
však vyřešit: kde k n á 
pravě nepom ohou čistky,
použije se k žádané změ
ně reorganizace. P řed 
sednictvo Ú R Č SR O H
předkládá návrh, aby se
z dosavadních 56 národ
ních odborových svazů
vytvořilo 18 českých a
18 slovenských odboro
vých svazů a celostátní
O dborový svaz pracovní
ků Čs. lidové arm ády.
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Pom ěry v bytových družstvech v ČSSR

Stavby po “ socialisticku”
Přestože čištění cihel a m íchání m alty nepokládám za zrovna n ejpříjem 
nější kratochvíli, bylo m i osudem určeno účastnit se už po několikáté stav
by ro d in n éh o hnízda. N e b u d u čtenáře unavovat popisem výstavby v p o d 
m ínkách kapitalistických, neboť p ro ti tom u, co m usel stavebník prožít d o 
m a ,iv Československu, je zde získání čty ř rodinných stěn až nechutně je d 
noduché a nezajím avé. Z v ed n ete telefon — a přivezou vám cihly. V ytočíte
číslo — p řijed e náklaď ák se stavebním dřívím . U d ěláte objednávku V po n 
d ělí a n a d ru h ém konci d rá tu se vás uctivě zeptají, zda stačí, když to d o 
vezou ve středu. Ja k n u d n é! V Československu znam enalo slovo stavět
jinací dobrodružství. Člověk, který chtěl d o sáhnout střechy n a d hlalvou,
m usel se o b rn it n ejen trpělivostí, ale i značnou dávkou diplom acie a lstivo
sti, n eboť v bytové výstavbě v ládnou v republice zákony džungle. Silnější
požírá slabšího, úskok a p odvod se h o d n o tí jako sportovní výkon, nezbytný
k dosažení kýženého cíle — bytové jednotky o 18 m2 n a osobu.
■Privilegovaným způ 10 - 12 let. "D o stat se které postupně vyhlašo
sobem, stavby je v repub do tohoto družstva se val předseda družstva
lice pochopitelně stavba zdálo být větším ternem n a konec února, březen,
kolektivní, družstevní. V než v yhrát ' v Sazce” , duben a naposledy kvě
M[ladé fro n tě vyšel dne konstatu jí autoři článku. ten 1970, se dnes rad ěji
rychle zapom íná. Kromě
12. 6. článek, který nám
Jenže socialistické sta
p o d státu i potíže této vý vebnictví skýtá člověku předběžného příslibu na
40 bytových jednotek
stavby dobře přiblíží.
m nohá pobavení. Šťast
družstvo nic konkrétního
Článek pojednává o livci, kteří se do druž nem á. T en to příslib je
osudech stavebního by- stva dostali, složili p ře  jed n ak předběžný a je d 
toyého družstva vysoko depsanou zálohu a těši nak platí jen pro stavbu
školáků. V zniklo v roce li se, že už za p ět let bu
zahájenou v roce 1971.
1969 a provázela je po-; dou bydlet ve svém. Ja k a čím se těchto 40
vést m im ořádně sc h o p -, D ružstvo však - cituji bytů rozmnoží na 150, je
něho a zdatného d ru ž opět M ladou fro n tu - tajem ství. K de sé tyto
stva.
Slibovalo
totiž
'. . • sice sestavilo po byty budou stavět, to se
svým členům bydlení do řa d n ík a sepsalo řad u také neví. Předseda sice
3 - 5 let, zatímco běžná smluv o přidělení bytu, sliboval, že se budoučekací doba v pražských ale stavět nezačalo. N a stavět v M odřanech, ale
bytových družstvech je term íny zahájení stavby. běžte se tam p o d ív a t.'V
této pětiletce se v M od
řanech sotva co bude
Provádíme veškeré práce optické
stavět. N a otázku, z če
přesně, rychle a za levné eenv
ho a jak se tyto byty- po
staví. také družstevní.<úm nikdo odpovědět
nem ůže.’’

M.CHRPA
Optical Service

573 H a m p to n S t.
H a m p to n , V ic.
T elefo n 93-5756.

Divíte se, vážení čte
náři, rozmazlení kapita
lismem? Z dá se vám ne-,
možné, aby stavba ste
reotypního bytu o dvou
malých ložnicích trvala
celá léta? Vždyť z těch
dnešních studentů budou
zatím vousatí profesoři.

VÍTE, ZE
m ůžete letět luxusním džetem

A zdá se vám ještě n e
m ožnější, aby člověk uzavřel sm louvu na do
dání bytu a někdo shrábl
jeho peníze, aniž by vě
děl, kde a jak m u byt
postaví?
T o vše a ještě víc
však není nic nového v
systému, který se zúve
socialistický. A ni kdyby
představenstvo družstva
mělo ruce a mozky ze
zlata, nem ohlo by proraz
zit hrází byrokracie a tu
posti
kom unistického
státu.
O všem členové p řed 
stavenstev
bytových
družstev obvykle ruce
ani m ozky ze zlatá ne
m ají, n eb o ť nebývají de
m okraticky voleni podle
svých schopností, ale
podle toho, jak široké
m ají lokty. SV nejlepším
případě pak podle, toho,
jak dobré to m ají "n a h o 
ře” a jaké výhody mo
hou pro své družstvo zí
skat.
H lavním i osobnostm i
jiného bytového d ru ž 
stva, které znám, byli
n ap říklad: vedoúcí zá
vodního
autoprovozu,
protože m ohl v pracovní
době "odvelet’’ p o d niko
vá auta na stavbu druž
stevních bytů, dále člo
věk, který měl znám ého
v cihelně a. eem entárně,
takže m ohl "sehnat” lec
který nedostupný m ate
riál, parťák od zedníků,
který byl schopen -šikov
ně falšovat výkazy, když
jeho hoši "píchli’’ v
pracovní době na sou
krom é stavbě. D lužno

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVl

Z A U S T R Á L IE D O

ve skupinách (A ffinity groups) již za
> 8 6 4 .7 0
Podrobné

A LM A
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (ro h Elizabeth S t.)
M elbourne, Vic., 3000

Telefon 63-4001, 63-4002

přiznat, že právě díky
jim m ohla stavba pom ěr
n ě rychle a úspěšně
skončit.
D ružstevníci - vysokokoláci pochodili hůř.
M ladá fronta píše:
"V
představenstvu
družstva zasedá též člo
věk s titulem inženýra
stavebnictví. T en m á být
též hlavním p ro jek tan 
tem a hlavním stavbyve
doucím celé výstavby.
J é toho h o d n ě na jed n o 
ho člověka a tím víc, že
projekt, k terý rád uka
zuje jako vlastní a který,
byl realizován v Praze Podolí, on nikdy neprojektoval. O jeho kvali
tách svědčí i další dva
"p ro jek ty ” , které pro
družstvo vypracoval. J e 
den z nich byla skica ro
dinného dom ku, obkresiená z patentované do
kum entace českobudějo
vického stavebního p o d 
niku M onolit. N a druhé
skice se nekryla p atra a
schodiště by bylo nutno
vést až kamsi nad dům ,
kdyby se podle toho mě
lo stavět.’’
" Z pětičlěnného p řed 
stavenstva jsou jenom
dva řádně zvolenými
členy, žfe tam zasedá

otec s dcerou a dva b rat
ranci je jen charakteri
stické. Příznačné je i tcú
že v p o řadníku družstva
jsou i lidé, které třeba
jen podle jm éna zná jen
úzká skupinka osob n e
bo to, že smlouvy o při
dělení bytu byly sepsány
i s lidmi, k teří v po řad 
níku vůbec nejsou.”
M nozí z těch, kteří v
Československu bud’ sa
mi stavěli 'nebo coby
''družstevníci’’ čekali na
byt, m i jistě d ají za prav
du, když řeknu, že po
m ěry ve vysokoškolském
bytovém družstvu nejdou
n ijak výjimečné. N aopakse zdá, že zoufajá byto
vá situace je jedním ž
průvodních zjevů kom u
nisty řízeného státu. J e
tím zoufalejší, že není
způsobena - jako v n ě 
kterých západních ze
mích - nedostatkem fi
nančních prostředků a
někdy- i n ech u ti je d n o t
livce plivnout do dlaní
a zlepšit své pracovní
prostředí, ale naprostou
neschopností a nezáj
m em vládnoucí strany,
k terá si víc než spokoje
nosti občanů cení své
mocenské postavení.
M arcela Čechová

i

KEW CONTINENTAL MTCHERS řty. Ltd.
KOPECKÝ SMALKOODS Pty. Ltd.

Potřebujete vymalovat

j

byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Dokonalá znalost řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

!
j
j
j

3 2 6 High Street, Kew, Vic.

Wardale Painting Service]

DOMÁCÍ JA T ER N IC E, JE L ÍT K A A SMETANOVÉ

E lektrika z C ity: číslo 47 / z Collins St. po V icto ria P de., zastávka č. 38
číslo 4 8 / z FÍinders St. po B rigde R d ./, zastávka č. 38
A

informace

ochotně sdělí

MAJITEL J. MELIH

Prodávám e pouze p rv o tříd n í maso, uzeniny a drůbež.. NAŠE SPEC IA LITA :- uzená šunka a
dom ácí sekaná. * V še ve velkém výběru. * M ám e též n a skladě jelení maso z N . Z élan d u .

' .

V ID N É A Z P Ě T

T elefon: 86-7178

KLOBÁSY

i
I
]
]

j

55 W ahroonga A ve.,'N oble Park, Vic., 3174.]
telefon: 546-0503
j
uspokojí každého zákazníka
{
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
]
kde jsem ji již prováděl!
j
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
]

F . . . . . . • ______________ ____ L.
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Sovětský režim a věda

A D ELA ID E
Nejlépe připravená čs. i jiná evropská:
jídla dostanete denně až do půlnoci v;
RESTA U RA CI BU D A PEŠŤ
;
36 P o rt R o a d ,, Hindmarsh (A delaide) 5.007;

FERDINAND PEROUTKA
Sovětský biolog profesor Medyěděv veřejně vy slovil některé oposiční názory a sovětská vláda ho
dala odvézt do ustaví* pro choromyslné, jak je je jí zvyk s významnějšími eposičnífcy. Neobtěžovala
se tím, že by žádala od lékaře dobrozdání o duševním stsjvu profesora Medvěděva- V politice je
vláda sama svůj, psychiatr. To mohlo být pokládáno za obvyklý běh věd v sovětském Rusku.

Telefon 46-1986
Různé domácí speciality

Z obvyklého běhu se vymklo, když za devatenáct dní Medvěděv byl opět na svobodě. K tomu
bylo jednoho potřebí: vlivného protektora. Byl tu. Profesor Medvěděv je intimním členem tvědecké obce v sovětech, a jeho přátelé, nej významnější sovětští fysikové a biologové, se zdvihli k pro
testu. Mezi nimi někteří, jako profesoři Sadba rov a Kapica, by sami mohli být prohlášeni za
choromýšlné, kdyby bylo pravda, že jen choromyslný člověk může kritisovat sovětský politický sy
stém. V .Československu spisovatel Vaculík je pa trně v -nebezpečí, poněvadž napsal "Manifest dvou
tisíc slcý’’. Sovětský profesor Sacharov napsal do konce "Manifest deseti tisíc slov” na přibližně
stejné thema, aniž by se tím dostal do situace, v níž j e ' nyní československý sptsovateL Zdá se v
tom být zmatek. Ale věci v sovětech přestaly být stalinsky jednoduché. Když vědečtí přátelé se po
stavili za Medvěděva, vláda se rozhlédla po situa ci as-poslala Medvěděva domů.
'Může to být p o k lád á
n o za vítězství vědců v
tich é k o nfrontaci a za
pozoruhodnou událost v
systém u au tokratickém a
bezohledném . A nepo
chybně lze z to h o . vy vo
d it poučení o m ožno
stech nesouhlasu a snad
oposice v sovětech.
Poučení p ravděpodob
n ě zní takto: aby měla
vliv, nesouhlas musí vy
cházet ze společenské
vrstvy, jejíž práce je re
žimu absolutně zapotře
bí, tak zapotřebí, že by
byla ohrožena věc, k d y 
by byli obviněni lidé,
k teří -se jí zabývají. A by
chom uvedli extrem ní
přík lad opačný: . žádný
vliv n a v lád u b y nem ě
la oposice pensistů.
Podm ínky dvacátého
století
přisunuly
ob
zvláštní důležitost k věd
cům. V soutěži států ve
výrobě, v průzkum u pro
storu,, v atom ickém obo
ru stát s . chabou vědou
by zůstal beznadějně p o 
zadu. K ladivo a srp jsou

ná kom unistických zna
cích, ale dávno přestály
b ý t hlavním i výrobními
n ástroji. M ozek vyrábí
více než svaly.
Sovětským vědcům, to
neušlo. N eušlo to - pa
trn ě p ro ti je jí vůli - ani
sovětské vládě. S rozlič
ným i pocity se dívá na
to,, jak, když důležitost
vědců roste, roste také.
jejich sebevědomí.
Sebevědom í občanské
je zcela nová věc v sově
tech; Z a S talina, když
vědci m izeli v kobkách
tajné policie, na Sibiři a
m nozí z nich ze života,
bylo nem yslitelno, že vě
decká obec b y se byla
ptala, kam se poděli, ne
b o že b y je dokonce žá
dala zpět.
; N ynější jakási nejisto
ta sovětské vlády vůči
vědcům m á své příčiny.
V m inulosti několikrát,
ve velmi důležitých o tá z 
kách, vláda se svou filo 
so fií stála n a jedné stra
n ě a vědci na straně
druhé. A n ěkdy za dvě

desítiletí, někdy za jed 
no se ukázalo, že vědci
m ěli pravdu, a vláda k a 
pitulovala tím nebo oním
způsobem. Z těchto vlá
dou prohraných kontroversí pochází Ona jakási
trém a: nem ají snad ti
čerti zase jed n o u prav
du?
Byl boj o Einsteino
vu
ťheorii
relativity.
V láda a její filosofové
se postavili s celou ver
vou p ro ti ní. Roku 2936
m ladý sovětský fysik byl
s vervou .poslán n a Sibiř
za to, že napsal p o jed n á
ní o Einsteinovi. O bžalo
ba b y la: "A gitace proti
sovětskému režimu.’’
Bylo vždy poněkud
záhadné, proč Einsteino
va theorie sovětům tak
velice překáží. Z áp ad n í
vědci nakonec dospěli
k názoru, že snad samo
slovo "relativita” znepo
kojovalo Stalina, který
si žádal, aby na světě b y 
la absolutní, ne relativní
pravda, a ta absolutní
pravda aby byla v m ajet

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
* Šekové účty
* O sobní zápůjčky

* Vkladní knížky
* Cestovní šeky
*
*
*
*

Služby cestujícím
Z ařizování investic
P lán osobního spoření "K apesní baňká”
V klad y s výpovědní Ihňtou na vyšší úrok

* Pravidelné poukazy a inkasa
* U schová cenin

j
■

NAARDENSKÉ SETKÁNÍ

Přípravné práce pro II. setkání v Naardenu v
Holadsku ve dnech 15. - ,18.. srpna tr. úspěšně pokra
čují. Na místě spolupracují s .Naardenským hnutím
spolek “Nederlande Stichting Comenius” , vedený dr,.
Vondráčkem, prof. Grandtnerem a A. šourkem, ja 
kož i účastníci z prvního setkání: ing. Hruška z
Heemstede a pí. Irena šimonová, která zajistí ubyto
vání a dá informace. (Adresa: Amsterdam-Buiksboot,
Lichterstr. 134/1V, Holland). Hromadně 5výpravy ze
západní Evropy a Severní Ameriky si .organizují
ku kom unistické strany. jednotlivé země.
V Ietccb čtyřicátých
Z posledního oběžníku “Nárdenského výboru— Če
•
se podařilo
nějakým :skoslovensko” citujeme:'
způsobem vysvětlit Sta
“Nám Čechům a Slovákům byla odepřena nejzálinovi, že b ez Em steino- 1kladnější bdská práva. Smyslem našeho exilu je -usi-.
o ně pro všechny z nás i pro h aší zotročenou
vých výzkum ů by něhy- lovat
]
vlast O to hlavně půjde na Naardenském setkání
lo atom ové bomby, nebo 15. - 18. srpna v městě Naardenu v Holandsku. —■
že by se k n í bylo dospě- 'Všechny studie přednesené na Setkání a brožura
lo m nohém pozdžjL Sta “Naardenského hnutí” budou každému, kdo přispěje
lin, k terý si vášnivě p řá l na
! krytí režie Setkání, zaslány zdarma. D.ary posí
lejte na konto:
atom ové bom by, nařídil
Komitét NAARDEN, Rente Gíro Rekening-51 66 17
filosofům strany obrat. .788, c/- Algemene Bank Nederland, Ďen Haag-VoorV ykonali je j s v elk o le- borg.
:
Konigin Julianalaan 278, Holland (867 434-75).”
postí, s níž si někdy p o - | Při Naardenském setkání mají. mít projevy.: Holan
dr. T. H. Locher z leidenské university, dr. L.
Čínají. O dpustili Exnstei- ďan
1
novi a posvětili je j do- Brom, prof. Grandtner, dr. R. Jánský, dr. J. Kra
tochvíl, ing. B. Kobliha, R. Kopecký, V. Majer, dr.
konce Leninovým jm é  J. Papánek, Přemysl Pitter, dr. L. Radimský, ing. K.
nem . L enin, pravili nyní. Sialler, Věra Stárková, dr. E. Vidra, dr. K. Vrána,,
byl Einsteinovým p ře d  jakož i předseda Hnutí dr. J. Lang S. J., sekretář
chůdcem . Lenin, pravili dr. V. Svoboda a iniciátor Hnutí Jaroslav .Brodský.
V Austrálii podají informace o Nárdenském výboru*
nyní, přisel dříve na co,
Květoslav Eliáš, 24. Wheaton Rd., .Stgpn.ěy, SA. 5063
nač Einstein přišel po nebo Jiří Matýsek, 84 Edwin St., Croyjdon, NSW. 2312.
zději, a Einstein nevyko
Adresa ústředí Nárdenského výboru-českosloven-.
nal více než že p o tvrdil sko:
,
22 Ladbroke Sguare, London, W. 11, G. B.

dialektický
m attršalísm ns.
■
Bvia otázka nově vě- i
dy, kybernetiky, a spoje-' i
n á s ní otázka kom pat- ,
& co.
roh Kooyong Rd, & High St,
rů. Sovětský "Filosofie- (
ký slovník5*, pevně v mo
ci filosofe strany, v y jád 
řil své stanovisko takto:
SAM OOBSLUHA
''K ybernetika je reakcioKoncesovaný obchod koloniální, vínem, likéry
ná řská pseudověda.”
a potravinářským zbožím
D nes je těžko pocho
FO
U R S Q U A R E ST O R E
pit, ja k někdo m ohl být
NAŠE SP EC IA LITA :
p ro ti kom putrúm , ale so
Oddělení kontinentálních lahůdek
větská kom unistická stra
M Á M E N A SK LA D E
n a, p rý strana vědecké
ho socialismu, byla proti
nim po léta. T eprve roku
1962 strana po d tlakem
m nohých -okolností a
potřeb dovolila před n í
mu sovětskému fysikovi
K apícovi, aby se veřejně
Proč se -máte nosit s nákup.em koloniálního zboží?
vyslovil takto: "K dyby
D O R U Č ÍM E V Á M JE Z D A R M A
n aši vědci byli poslechli
Volejte .laskavět
filosofy, nebylo b y m oh
£03151
5 0 3152
lo d o jít k našem u dobytí

John Moran
M ALVERN

všechny druhy
kontinentálních
specialit

{Pokračování na str. 6)

* Služba pro zahraniční obchod
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

!§1National Bank
P oužívejte ra d ě ji N atlooai Bank

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokera. Volejte <česky neb slov.) 95-242.1
958 Nepean Highwáy, MOORABBIN, Víc., 3189
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Sovětský režim a věda
ypokračování se str. 5)
vnějšího prostoru, poně-j
vadž je nem ožno vést
astronautské lodi bez
kybernetických přístrojů.
A Rusko by nem ělo ato 
m ovou bom bu, kdyby
vědci byli poslechli filo
sofy a s nim i hanobili
Einsteinovu relativitu.”
O p ět došlo k velkole
pém u obratu. D nes komputry jsou uctívány - s
v ře lý m , dovolením filo 
sofů strany - po celém
Rusku, a platí za igno
ranta, k do by kom putry
neuznával.
Byly dohady,
proč
vlastně sovětští filosofo
vé tak dlouro odporova
li kom putrům . J e jeden

d o h ad : prostě proto, že
kybernetika vznikla na
západě, což sovětským
filosofům se protivilo.
S nad, patrně.
A le je jistě i důvod
dodatečný. M arx-leninisté lpí na vědě devate
náctého století, k terá b y 
la známa M arxovi a Le
ninovi. S velkou nedůvě
ro u blíží se ke všemu, co
p řesahuje meze vědy de
vatenáctého století, a
m usejí být k tom u d o 
strkáni teprve nutností.
Cítí se v takových přípa
dech zbaveni vedení kla
siků kom unism u, a nic
je nenaučilo,, aby myslili
,sam ostatně,
naopak,
m nohé je od toho o d ra

P lá n u je te c e stu do zám oří
nebo m á te v ú m y slu pozv at
sv é p říb u z n é n a n á v š tě v u ’’
O b ra ť te se s d ů v ě ro u n a

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., MelboHrne, 3060
T elefo n 62-2908
: P o ra d ím e vám , o p a třím e cesto v n í d o k la d y a
z p ro s tře d k u je m e
b e z p la tn ě
c e stu
lo d í
nebo
le ta d le m - kam koli. Za h o to v é n e b o n a sp látk y .
Z a sílá m e d á rk o v é b alíčk y do celé h o sv ě ta

zovalo.
N ěkteří lidé se stávají
světoznámými pro své
pravdy, jiní pro své omyly, zejm éna jsou-li
provázeny krutostí. Byi
příp ad Lysenkův, krvavý
případ. Po desítiletí LyT
senko vládl, despoticky
nad sovětskou biologií.
D ostal všechnu moc ve
svém oboru, poněvadž
vyhovoval voiuntaristickým a titanským cílům
strany. P opíral, že dě
dičnost činí jednoho člo
věka zdravějším a jiného
inteligentnějším než d ru 
hého. N adhazoval, že je
celkem snadno překonat
dědičnost. T o potřebo
vala strana, která pro h la
šovala, že přišla, aby
změnila člověka,
i A ť jakákoli je pravda
o d ě d ičn o stic skryté v
buňkách, sověty samy
později uznaly, že Lvsenko byl šarlatán, který vy
datně přispěl k trvalé
krisi sovětské agrifcuimry. N ež se tak stalo, Lysens.o polem isovaí svým
způsobem. Když už to za
: Chruščova bylo dovole\ no a oponenti Lysetjkxtvovi povstávali n a sjez
d u biologů p r o s a ň a a ,
Lyscnko mlčel až. d o

konce. T eprve p ak vstal
a řekl krátce: "O tázka
je, jaké je stanovisko ústředního výboru strany
k m é zprávě? O dpoví
dám : ústřední
výbor
prozkoum al m ou zprávu
a schválil ji.’’ T ím otáz
ka dědičnosti a všechny
jin é biologické otázky
byly rozhodnuty.
A biologie byla obor,
v němž se vraždilo. Bio
logové byli vyváženi na
Sibiř a tam um írali! ně
kolik jich bylo poprave
no tajn o u policií. V ědec
ký socialismus
vraždí
vědce: ja k to? Ja k se to
setkalo?
P okud je m ožno eko
nom iku po k lád at zá je d 
nu z exaktních věd, bylo
by m ožno uvést í příp ad
Lieberma n i sum.. P ro ti je 
h o dvěm a hlavním prin
cipům , . p ro ti p ria rip u
zisku a prosí větší samo
statnosti ředitelů p o d n i
ků.. vládní filosofové
nejdříve rozpoutali hněv
všech sranžsíšekýclí bož
stev. ZamedIo*EÍKí 'I'í —
■
A^
však dovolila d v ě ma. íextfinisa ssvárssásE, aby vy
zkoušely
liebertnanské
principy, p ak to p řik á
zala čgyžraa stům. tová
ren . .pak se chystala, u

T EP STA R O N O V É PR A H Y
Bohumil H rabal (sestav il a z sS a š)

'/“Zde' v kanceláři přijímáme zalívání hrobu. Jsc-a četuj. črě =£k?vs2- tím se
zde již legitimace na půjčování hřbitovních fcocvL
P —P —
(Pac a pssss hex á s n . }
Ppzor na hřbitovní zloděje.” Napsal na tabuli obvi
irciejacs zasraní se pasta. 1e by Syi přeptoeitý.
něný hrobník, který tím pádem měl r.ejkráscějš; ale p ro s. 5e •£. ržazSgfai
pc&roda, tato bo
sbírku jiřin.
nzi tečen Prdeje a cbrisécý
-vdáli “Foeem.
Poměr k našemu zřízení pro jeho chytrost a maza ty cadSe. já té A a sčrsgsl'*
nost lze těžko určit.
Krtgpsbřii sr* a is kx&ref paeM ky. Kate’ s oeži a
Anděl mu přináší ryby, což se mělo často opakovat. háky rezMi®.
Opat. Žhavý kámen v ruce. Comgalius.

- Ještě jednou to .samé a ten druhý je učiněn mrtvo
lou. To je bankrot, ale další pěšák je smrtelně ohro
žen.
Oděný listím. Lezoucí po čtyřech.
"Pronásledován lovci a psy. Onufrius.

Hučela do mne jak do nemocného koně.
■./ Na Ozerově. pod Slovany dům U deseti pasen. So
domina. Nejvíc řádila jedna židovka, černý chlap
á bejkovec. Židovičku vymrskal. Od těch dob židov
ka koho. tancem schvátí na ulici, běda! V domě U
Kopřivů. Po klášterních pannách přišly potom ty
světské.
// Milostpaní, to jsou ledvinky! To není pivo, to je
šlehaná smetana! Milostpaní, to není šlehaná smeta
na, to je půdink! To není půdink. to je gól, to pivo!
/ Anděl strážný oblečený jako diákon. Jeptiška.
J Před monstrancí, jejíž paprsky zasáhly její srdce.
Francisca Romana.

■ Utrpěla tržnou ránu na levé ruce, další oděrky, a
,ihá natrženou bundičku a kalhotky, tedy těžkou újmu
na zdraví.
■ Zpráva o její pověsti je t.oho. druhu, fe v místě
svého pracoviště je. v organizaci ČSM. Přesto její
poměr k dnešnímu zřízení je kladný. Má velmi dob
rou pracovní morálku a vzhledem ke svému polep
šení v pracovním táboře je dávána jiným pracovní
kům za vzor.
; Vysvlékli se do naha a dělali spolu orchideje.
, Zřítivší še z okna. Serapion.

; Nenapodobitelná duchaplnost. Nej vyšší silou optiky
chce svým myšlenkám získati život.
Miláčků, jestli miluješ nějakou jinou, hezčí, než
jsem já, tak tedy napiš. Dvě růže utrhni, jednu mi

STatá. Prstem. CaHarissa r M a a m tňm.

Krzza Tisk. pS isal, fe tm smM esí Sasike. i když
byl pcavtsčavrýn íaiářesa.
k reak&áPraporec a říšské jaMfcs. Měkáy ve zferspL

Rezfšrcea v faneSdEn. Useknutá noha. VJkterinus.

.JsjeBovsBv j e ům a Srazech je povahy tkfeé, jeho
cževásaf s&šsé. aevtíravéAriwžau
je «taáoa3ej nábytek.
V klášteře svaté Maži Magdalény je a ífa sa kouká
za saěsgsé mocL Na zahradě člověk sbíral perize.
které zrály. Pak spssstíB pumpaře do studny. Tam
sedS isiižcš a držel ua klíně beránka. Krásná berečka Lama- Chystala se utéci, ale manžel p uřiá hla
va a poslal ji panu hraběti. Když nádeníci vynášeli
sochy z kapie, dvě pražské paní z toho zkameněly.
Nádeníci je vynesli jako ostatní sochy, aniž by co
zpozorovali.
“Včera se nám honila kráva. Když jsem ji vyvádě
la z chlíva, v domnění, že jsem býk, šlápla mi na
břicho." — “šel jsem vyprostit manželku z jejího
těžkého postavení: stála na ní kráva.”
Drajnásobcý útok je proti všemu očekávání. P ar
tře asi bude remíza. Získá se jasným okem.
Jako zaměstnanec ČSD se dosti často pohybuji po
rá draží.
Jelikož ale je kůň plachý, Šeps při nakládání ho
odepnul od držáku. Kůň nešťastnou náhodou ho kousl
do levého ucha, aniž by o tom věděl.
Seděly jsme potom před kantýnou na trámkách a
prknech. Já měla v kriminále na starosti skleník. Po
vídám: “Pane strážný, mně by se šíkl tenhle trá
mek.” Ale von se rozkřičel: “Ženská,-to si nenechtezdát ani ve snách. To je rozebraná šibenice!”

platnit lieberm anské zá
sady v celém hospodář
ství. Z d e však zápas n e 
n í rozhodnut, zde abso
lutní moc kom unistické
strany se cítí nejvíce ohr-ožena.
V e všech těchto p ří
padech vládní filosofové
bojovali ve jm énu m ar
xismu a následkem toho
ve všech těchto p říp a
dech marxismus byl p o 
ražen. Poražen mimo ji
né také proto, že byl m o
bilizován i . v. otázkách;
o nichž v klasickém m ar
xismu není zmínka, po
něvadž otázky ty v je
ho době ještě neexisto
valy. V takových přípa
dech marxismus nebyl
více než neurčité,' ale
hlučné heslo.
Podle theorie existuje
v sovětech generální vě
da, která všechno obsa
h u je a řeší - marxismus
a m arx-leninísm us. V e
dle této předpokládané
generální vědy existují
exaktní vědy specielní.
H istorie sovětské vědy
byla ta. že vědy speciel
ní
postupně
nalézaly
prázdno ve vědě gene
rální, žádnou odpověď
n a m arxistickém O lym 
pu. když šlo o otázky

konkrétní. V lád a sama
často byla přinucena opustit O lym p, ■opřít se
spíše o vědy sp ecielní/
než o svou vlastní vědu
generální.
V letech
dvacátých
sovětský fysiolog Pavlov, nositel- N obelovy ce
ny, takto se odvážil m lu -,
vit k moskevským stu
dentům : . "D ogm atism us
marxism u nebo kom uni
sm u je č-irý , dogm ati
smus, poněvadž kom uni
sté rozhodli, že taková je
pravda. N ep řejí si znát
více. A le vy, přes to, že
jste kom unisti, poznáte;
že marxismus a kom uni
smus nejsou absolutní ■pravda, že jsou jen jede
n a z m n o h fch theorií,
které snad ffviahují' l ž í :
pravdy, ale někdy, snad
žádnou prav d u vůbec. ’;
T o se zdá být rozum ný názor na všechny ge
nerální theorie.- Avšak
p řijm o u t jej by Uvedlo •
sovětskou vládu do ne
snází. Je jí politický sy- stém je pyram ida posta
vená na špičku a potře
buje určitých kouzel, aby
se udržel. Sověty cítí, že
se nem ohou rozloučit s
mysticismem své gene
rální theorie.

Šibenici vedle sebe. Přetržený řetěz v ruce.
Vyprosil si odsouzence od šibenice a chtěl. se ne
chat místo něj pověsit.
Ale smyčka se s ním několikrát přetrhla. Feriolus.

Je otcem tří dítek, jinak nemájetný.
Kulak Josef Hušek se vetřel tak do tvořícího se .
JZD, ovše~m po dlouhém přesvědčování. Nechával le
žet ladem i půdu neobdělanou.
Dostal se do blázince, jak bylo zjištěno příslušný
mi orgány, proto, že mu komise neuznala na výstavě
jeho kamzly, stavěči holuby. Napsal tam spisek, kte
rý svědčí, že není takový blázen. Ten spis má jmé
no: “Běda vám, předáci, předeběhli jste všechny a
navíc jste se vykašlali na zadáky. Rovněž běda vám,
zadáci. kteří jste se nechali předeběhnout předáky.
Ale blahoslavení buďtež vy, středách kteří jste ne
zůstali ani vepředu, ani vzadu.” Když jsem v ústav
ní zahradě opisoval úředně název toho spisku, dva
chlapci překoplí míč a skrz bránu na . mne>volali:
“Pane blázen, podal byste nám ten míč?” Když jsem :
je zjistil, obviněný otec jednoho mne udeřil se slovy:
“Tu m ál do držky!” Takže došlo k uvolnění dvou
zubů, které jsou velmi důležitým orgánem k rozměl- ;
novám potravy.
Tím ale nastává'dvojnásobný stav nouze a vytou
žené brány se otevírají. . Dáma v příčinném stavu
je tisknuta ke zdi.
Františkánská jeptiška.
Byla devět let prostopášnicí a obrátila se, když
vedena psy svých milenců,
našla je povražděné v rokli. Margaretha di Corfona.

Uvedenému psovi bylo vyraženo oko psem, se kte- ;
rým se tento pes pral.
Tak velká optika nutně vyvolává Osud. Vidí vzdá-,
leně zauziení věcí.
B ratr Bohuslav zabil psa mému otci, kterého snědl.
Obviněný je kulak, a proto má nejmenší právo
nadávat na státní zřízení.
V Podskalské ulici je dum/ poslední u schodů na j
náměstí Palackého. Svatý Václav tady honíval jele
ny. Hvozdy. Na. posvátné půdě složil1 jelena, kterého
pochoval. Parohy přibil na myslivnu.-Jelen si každou.
noc chodil' pro ty parohy. Nyní je tady dům s obra-"
zem-ftnysHKBy -a‘jelení, parphy jsou na myslivně natůr.;
Každou'noc si dál chodí jelen pro parohy. Pak se
-jde napít ke studánce. K ránu ještě dnes vyskočí na
stěnu, opře se kopýtky a parohy se vrátějí do na ■
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• Bohumil Hrabal & Miroslav Peterka: Toto město je ve společné péči

PÍSEŇ

obyvatel (montáž), 1967, vydal Čs. spisovatel, Praha

Josef Hora
Tak blízko si, tak blízko si,
že ani stín není mezi námi.
Tak blízko si, tak blízko si,
že dech můj s tvým se mísí.
Ty truchlivá, ty studená,
jsi ty ten žár, ten oheň?
Ty truchlivá, ty studená,
jsi to ty? jsem to já?
Tak hrozně vím: Přes mé rameno
dívá se na svět, jejž Vzal jsem jí.
Tak hrozně vím: Přes mé rameno
dívá se v svět, jenjž je víc než já.

Praha ve zvuku i v obrazech
Moc pěkně si to hoši rozdělili. Bohumil Hrabal napsal úvodní aútorskou
část a břitké texty knihy. Fotograf Miroslav Peterka zase dodal jednu z
ttéjoriginálnějších sbírek fotografií ze současné Prahy. Peterkovy fotogra
fie jsou nedílnou částí pádné obžaloby těch, kterým město bylo svěřeno ke
společné péči. Ale není tó jenom žaíloba obyvatel, Nezapomínejme, že zar
čátek a závěr montáže znějí: (M ěsto. . .) má nevlastního otce, který žije; s
matkou na severu. Nemůže tu být sporu, koho tím autor míní. Technika,
pOuižitá autory J* sestavě montáže, je jednoduchá. Bohumil Hrabal o ní. říká:
"Textová montáž se pokouší vyjádřit mnohostěnnost tohoto stylového
neladu horizontálním tokem živé řeči, v útržcích zaznamenávající hřmot
ulic a hlučných samot, zpětná zrcádka dávných legend, český humor výpo
vědí soudních spisů, orientální mystérium šachových a přece lidských osudů
a sošnou poezii vertikál světců a jejich atributů, zdobících město. Nery tmíckým střídáním těchto pěti motivů neladící věty mezi sebou navazují nutně
přátelství, tak jako všechny věci a všichni lidé shrnutí a zabalení do tohoto
ohromného prostěradla velkoměsta.’’
Vyjmenujme si nejprve prameny, podle nichž Bohumil Hrabal sestavil
avé texty: Attribute der Heilligen, Pražské tajnosti od Popelky Biliánové,
Mystérium der Schachkunst, výtržky ze soudních vyšetřovácích spisů, útrž
ky hovoru z ulice:
/
Je stli a nakolik se to
autorům podařilo, může
rozhodnout pouze čte
n ář. Z d a-li, ja k říká
H rab al, lze "tu to knížku
považovat za satiristické,
křivé a zvětšující zrcadlo
pražské ironie a černého
hum oru, který drsně a
zám ěrně k onstatuje to,
čo bylo naznačeno p řed 
tím. T u to knížku je ale
také m ožno považovat
za jed n o u vyhledávaný
dokum ent o tom , n ak o 

lik se podařilo stavite
lům a dělnickým rukám
obnovit půvab velkom ě
sta v p rapůvodní rase.
O tom , ja k se dlouho
době valí vlny H rab alo va textu, nás nejlépe
zpraví střední část kni
hy, upravená v tom to
čísle
jako podčám ík.
N ěk d y je takový cyklus
p o dstatně kratší, jindy
se om ezuje na pouhým
aforism us:
"Přestože o d školního

m ládí udržuji s obžalo
vaným známost, nedošlo
mezi nám i k pohlavním u
styku, krom ě nějaké té
pusy.
Jed n o u ráno spadl až
po k rk do hajzlů a p ři
tom si vyčítal, že si ráno
nem yl zuby.
Líbání, které svádí
prakticky k nem ravném u
životu.
Benediktin. U kazující
mečem na svůj vytržený
jazyk.
-

Meč. Placidus.
M y dom a máme rádi
osm aženýho králíka. Jen
ten svítek.
Usmažíme
k rá lík a ,, obal ohryzáme,
pak zase maso zabalíme
do vajíčka a strouhanky.
T a k toho a toho sam ýhc
králíka jím e sedum krát.
Pochází ze spořádané
rodiny, kde oba rodiče
pracují, m atka dokonce
i na sm ěný.’’
Jin d y jsou H rabalovy
přím ěry hutnější a h rani
čí s abstraktní groteskou:
"N ap sal dvě knížky.
"K terak upoutaným ba
lónkem jsem naučil ko
coura. asociace, takže ve
skvrně na zdi spatřoval
.m ola a šel po něm pacič
ko u ” a "O vlivu kou
ření, zrcadel a biografů
n a uzavírání sňatků mezi
osobam i se stejným i rysy
ve tváři.’’ V ladim ír.’’
N ěkdy se podaří z ně
kolika zřejm ě nespoje
ných citátů sestavit jasně
ufasovanou historku, ja
ko je na p říklad tahle
z H rabaíova m oderního
D ekam eronu:
"P řede žněmi, někdy v

Na nároží Karlova náměstí se říká U Hubálků. U
malované myslivny. Lze vidět, jak parohy se viklají
Sliveneckych. la m se scházeli pikhařti. Každého
než zapadnou do obrazu.
Obviněný po spácháni krádeže v Lověně v rohu .portrét je na zdi. Takový pikhart spi doma v postemístnosti udělal velkou stranu. Ke své osobě udává: li, a současně je vé spolku pikhartů. Spolek dvojníků.
jsem jediným sourozencem.
Žena jednoho si řekla: Dost! Hořelo ve Spáleně uli
Františkán. Pět Kristových jizev. Lilie v ruce.
ci, museli vynést pikharta i s postelí, tak tvrdě spal.
Okřídlený krucifix. Franciscus z Asssisí._
žena běžela s nožem do spolku. Přeřízla napříč obli
V důsledku facky ho přešla chuť do další zábavy. čejem portrét svého muže. Když se vrátila, tím saSklouzl jsem do vany, kde byla vařící voda, a opa mým šrámem byl přeříznut její mtíž, pikhart spící,
řil jsem si genitálie, to jest prděl a to ostatní.
v posteli. Zešílela. Pak chodila po domě D Hubálků,
Kapkám svaté. Anežky se říkalo: Vlaštovčí voda. nosila ten zjizvený obraz, ze kterého kapala krev.
Vynálezlal je polská šlechtična, klariska, která; bydle ' Pokud jde o výtržnost, tak teď’, když vím, co. jsem';
la v domě U boží tváře. Krakovský student se o tom
dověděl od vdovy, která sloužila u šlechtičny. Pak udělal, cítím se vinen. Svého jednání lituju a to ob
zkoušel výrobu vlaštovčí vody. Pónocný vystoupil na zvláště proto, že. nemám dosud projitý trest podmín
žebřík. Světlo. Ponocný sletěl na chodník. Student ky. Do podnapilého stavu se více neuvedu, neboť to
mám lékařsky zakázáno.
mrtév. Jeho stín obchází.
Nohy a ruce- provrtány. Biskup. Kleště. Háky.
Několik členů VB bylo ustrojeno v civilní 'uniformě,
Felicianus.
V sebeobraně ho kopla do pohlavních variát (vajec).
Zýásilníkovi.přitížilo, že měl.sen, jak potratil uchem.
Háky. Hranice deštěm uhašená.
V Ungelte si Turek zavolal nevěstu na slovíčko,
Blesk zničil Dianin chrám. Mariina.
Šla jsem normálně do zaměstnání a .při čemž jsem které mu dala. Pak. uříznutá hlava na veselce. Slibo
otěhotněla.
j
vala lásku Turkovi a vzala si jiného.. Turek nosil
Vlasem zahalena. Zřídkakdy. Když ji vedli nahou hlavu v poušti. Na obraze ale nosil tu hlavu šenký
do nevěstince, zahalili ji andělé do jejích vlasů. řovy dcery, za vlasy. Lidé viděli též,, jak Turek se
Ovce. Agnes.
stoupil z toho obrazu.
Obviněný do mne mručel jako'beran ;do meze.
Vezme se věž za jednu mrtvou ‘figuru, která zde
Oba sí dali potom po facce menšího rázu.
stojí jak Strašák na vrabce.
.Mezi účastníky došlo u lidového soudu ke smír
Důtky. Biskup. Meč probodený skrz knihu.
nému jednání; při kterém navrhovatel odpůrkyňi zbil
- Bonifacius.
tak, že měla modřiny v obličeji.
Třídní původ St. Holoubka není v Praze, neboť
Klášter svaté Anežky. ZVonařská dílna, Chór jep
tišek kolem jámy, ve které se blýští právě ulitý do Prahy přišel v roce 1951. Jmenovaný je vdovcem,
zvon. Jedna za druhou se vznáší stropem. Jen jedna neb jest rozveden a žije po způsobu manželském s
M. Krasavovou, vdovou, která je rovněž rozvedená.
jeptiška hlídá při kahánku ulitý zvon.
Věnec z hvězd kolem hlavy. Byl viditelný ve Vlta
v Souložila potom za úplatu v různé výši. ■.
vě na tom místě, kde byl utopen._
Obviněný nemá kladný poměr k dnešnímu státní
Kněz. Krucifix v ruce. Kost. Řeka. Jan z Nepo
mu zřízení, protože je hrobníkem.
muku.
Ruce spálené. A přece jimi ještě maloval obrazy
Chování a vystupování obviněného je bez závad,
Ze života svátých. Lazarus z Konstantinopolis.
pročež lze říci, že má kladný poměr k dnešnímu stát
Běda, pánové, běda! Dám ženě na Ježíška nej nímu. zřízení. Toto však lze říci jen potud, pokud je
dražší hodinky Omega, ale ona: “Na co ty plechá ve stavu střízlivém.
Jste jako krajina po dešti. Napitá a napatá.
če? Proč mi nekoupíš nejlepší hodinky na světě znač
Hamáčková vyšla ze dveří a viděla Růžičkovou,
ky Paběda?” Pánové, třikrát běda!
ana sedíc na stromě trhá sobě její švestky.
Bouřlivé mračno, proti kterému zvedá ruku.
' U Zlaté studně se též. říká U půl zlatého kola, ne
; Posedlá žena. Deudafus.

Šumí noc, šumí dech.
Vzal jsem si tě dříve než tvé srdce
Šumí noc, šumí dech.
Představ si tu krásu a tu hrůzu.

měsíci
červenci, jsem
pásla našeho koně v le
se u V rbový Lhoty, po
blíže paseky vysázené to 
poly. Ž n u la jsem trávu.
K ůň se mi zatoulal do
vrbiček a já jsem šla za
ním. Když už jsem koně
držela, vystoupil z m a
lého lesíka obviněný a
řekl, že se mě dočkal a
že mě zase má . . .
O bviněný měl rysy
značně ztrhané v obličeji
a bylo zřejm é, že je p o 
hlavně rozrušen.
Ja k dlouho m ne obtě
žoval, nem ohu o d h ad 
nout.

O bviněný je znám ja
ko světoběžník,
který
p o d le vyjádření někte
rých funkcionářů je dob
rý odborník . . . ”
Různé osudy jsou za
pleteny do. osudů města
ve společné péči:
"P rap o rčík si dělal z
k a fru ajrkoňak. Štábní
chodil k něm u n a ten
ajrkoňak. M íval z toho
V idění a všecko h rá l o
tercii vejš. Jm enoval se
M akarius. Po tom pití
ajrkoňaku z k afru mu
říkali Z u lu k afr, někdy i
Jak am aru s.”
(Pokračování n a str. 8)

boli U červené sesle. Tam je studna. Služka, když
vážila, viděla vědro plné zlata. Naklonila se a uto
pila. Teď chodí utopená po tom domě. Bezhlavý ry
tíř a jeho paní. Cukrář dělal z dragantu na svátky
cukroví a z pilnosti udělal, také rytíře a jeho paní,
ale s hlavou. Rytíř i pani se zjevili. “Udělej nás
podle podoby.” Řekli a utrhli svoje cukrové hlavy
z dragantu. “Dělej, jak nás netrefíš, budeš bez hla
vy taky.” Cukrář dělal, dostal pochvalu. Pak' rytíř
se svěřil, jak majitel domu před lety jej zabil i s
paní, okradl, uřízl hlavy. Rytíř prosil, aby je cukrář
pochoval. Chodba v tom domě je tak uzounká, že
rakev se spouští oknem. Ze schodů se zde zabil pří
ručí z vinárny!
Prokuratura vypracuje rozbor trestné činnosti pod
vlivem alkoholu. ’
'
Hřebík v hlavě. Lékař. Hřebíky mu byly vbity
skrz hlavu, nohy a ruce a vržen do jámy, aby vy
krvácel. Julianus Emesenus.

Manželé Konipáškovi páchají v domě velmi často
mravnostní delikty a to v tom, že se veřejně perou a
dále s i’nadávají slovy, která velmi často používají
malé děti. Jako vrchol všeho, když nemůže manžel
ka Miroslava Konipáska nic svou výmluvností zmo
ci, vyzvedne sukně a ukazuje nahou zadnici a svůj
pohlavní úd.
Vlastní pomocí se nepodařilo tento požár uhasit.
Byli proto povoláni hasiči, kteří požár1 likvidovali
tak á natolik, že uvedený dřevník i s uskladněným
dřívím Anny Drábkové lehl popelem.
Moře, po kterém kráčela. Anděl. Holub ji přinesl
závoj.
Kněžna. Aldegundis.

Má .revma a jedno dítě, což je následkem vlhkého
bytu.

Kdyby příčiny a následky nebyly tak ďábelsky vy
myšleny, byl by asi černý zachráněn.
Obviněný udeřil poškozenou lopatou přes zadní část
těla, která se připojuje k trestnímu oznámení jako
věc doličná.
Tah provedený kouzelným násilím zchladí každý
odpor. Jaká úroda bohatá na motivy! Všude kolem
zkáza. Král nebo dáma musejí zemřít.
Protože jde o člověka docela nevědomého, jest míti
za to, že i přesto značně poškodil naši sjednocenou
tělovýchovu svým heslem: Na zdravém těle — zdra
vý pohyb!

-8 -

HLAS DOMOVA
Zubní
lékař
DR. JO S EF G O TTLIEB

13. 7. 1970

S Y D N E Y

FOTOGRAFIE

provozuje praxi na nové adrese:
55 Edgecliff Road
BONDI JUNCTION, NSW.

HOSPODYNI,

Přijmeme

Telefon nezměněn: 38-2123

ŠVADLENY

D opisy redakci:

znalé šití dámských
šatů. Stálé místo, prá
ce po celý rok. Mzda
od kusu. Možno vydě
lat $ 60 - 80 týdně.

MATEMATIKA KOLABORACE

Nedávno jsem vyslechl zajímavou matematiku ko
laborace, když jeden známý vysvětloval své bývalé
členství v KSČ . . . ČSSR má 1454 mil. obyvatel, z
toho víc než čtvrtinu tvoří osoby nedospělé, takže
zbývá necelých 11 miliónů. Z těch je polovina mužů:
a polovina žen, čili necelých 554 mil. ir.užů. KSČ měla
donedávna 1,670.000 členů, a to ze tří čtvrtin mužů.
Z toho vyplývá, že každý čtvrtý až pátý dospělý
muž v zemi byl členem KSČ. Dělníků bez jakékoli
šarže bylo ve straně málo — členové to zpravidla
dotáhli aspoň na předáky nebo mistry. Ať se pak
vedení strany sebevíc namáhalo udržet formálně “ děl
nický charakter” strany, ukazovaly i upravené sta
tistiky, že jsou dělníci mezi členy v menšině. Všech
na ta čísla prý jen prokazují, že byl ve straně skoro
každý, kdo to chtěl v zaměstnání někam dotáhnout,
kdo chtěl, aby jeho děti studovaly či kdo chtě! jezdit
s ROH do lázní nebo za hranice. Marxistické pře
svědčení a členství ve straně neměly prý u velké
části členů nic společného. Bylo by zajímavě vědět,
zda tomu tak skutečně bylo.
-1. K. Newcastle
NEORGANISOVANÝ CHAOS

Prosím o dovolení, být v tomto svém připíše do
cela malicherný a také být s časem pozpátku. Tedy
ve Vašem čísle z 9. března byl článek nadepsaný
“Organizovaný chaoz”. Málokdy se stane, aby se
nadpis hodil-také sám na sobe: ale v tam. případě
tomu tak jest. “Organizovaný chaoz'' není jessoei —
jak to líčíte — hospodářství v Československa, ale
organizovaný chaoz je také pravopis našeho svobod-1
ného tisku, když se v něm vyskytnou výplody ja k o !
tohleto “chaoz” . V řečtině, odkud pochází, a dosaá l
v češtině zní to slovo “chaos” a zhola nikde nevidím *
důvodu, aby se mělo najednou psát ''chaoz'' prosa,
že pražská móda dnes zavedla "z" do- raznýcit slov?
a to zčásti naprosto bezdůvodně, ba přímo nespráv
ně. Je to malichernost mluvit o jediném pžaaérjfca,
ale když už mluvíváme ohledně emigrace o KeaaeEskérri, tedy mluvme o Komenském. Nebyl by býval S
Komenským, kdyby nebyl v exilu hlídal českou esíbvnici. Nebýt jeho a druhých staromilců, tak by se bý
vala stala oficielním spisovným jazykem jwbSošasr•ských Čech tak zvaná kuchyňská čeština. Jakso se
mezi pražským služebnictvem mluvilo: a my bychom
dnes docela vážně psali — prof. Trávniček by rám
“podle lidového úzu” přikazoval psát — že “banxmistr pucuje na koňku šláfrok” . Nebudeme-'.: se držet
Komenského, tak to tam našim vnukům bude komp
lexně údržbářovat dvorník.
Karel Schwarzenberg. Vídeň

FIN E FRENCH
FASHIONS P/L

místnost 12, 2. poscho
dí, 617 Elizabeth St.,
Redfern. Telefon (Syd
ney): 69-3908.
ZLATNÍK *
HODINAlt *
STEVEN YARDY
590 George Sí.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Tel.: 61-8579
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
a vedení knih obstará
registr, daňový porad
ce. I z neúplných do
kladů. Tel. (kdykoli)’
57-2792 (Sydney)
P O T Ř EB U JET E
R Y C H LE OPRAVIT
A U TO ?

Vdejte večer (po 888
bod.} teL 38-1062
Veškeré opravy i geyacS&j aešěhs vgci

„„.1A<*,.!i—

l e v a ř a á e ž v SSĚaÍEÍkál

aižBopta vaá cfe

VĚZNI V E VLASTNÍM B YTĚ

Nedávno se v HD diskutovalo o tom, co se může a
nemůže stát v komunistickém státě a anonym, poaepsaný Božka (č. 5/70, p. r.), pravil, že v socialistic
kém státě nemůže nikdo vyhnat člověka z vlastního
domu na ulici. Na svém případu bych chtěla doložit.
(Pokračování na straně 9)

Zubní lékař v sever
ním předměstí Sydney
přijme 2 mladé dívky
jako
RECEPTIONISTKU
a ZUBNÍ
OŠETŘOVATELKU.

Dobré podmínky a
výhodná prac. doba.
Tel.: 42-2707
Přijmeme
a ruční

KLARA MODELS
místnost č. 4,
102 Albion St.,

Sun-y Hills
Tel. (Sydney) 212-1685
Přijmeme
FIN IŠ ÉR K Y

znalé šiti dám. a sport,
šatů. Stálá místa, dob
ré mzdy, 414 dne za
týden.
ER R O TEX
FASHIONS P/L
88 Ebley St.,

Bondi Junction
Sydney
TeL: 38-5236 nebo
38-7461

pfffSBSBfi
ŠVADLENY

EHGLISH TEACHING
LABORATOŘ Y ,
<7 Pfeílfip St., Sydney
Tel.: 27-4737

-BĚeay} k s t í data. ša
tů

SŽředká

jafcasiá-

N e jv y ša ntaatiy, sjx x síy

p řesčasů , s tá lá $aista-

Zrovna

& ásižeSiSB
—
.3-fT
EVA CLO THING

15 Betmore SL
S b ity H ® s C S r* * T )

TeL: 212-2118

P S ^ s^ a e
ŠVADLENY

k stálé prácí v závodě
nebo po domácká. s ta 
lé šití dám. šatů. F ia l
S 45 týdněDále přijmc-me
ŽEHLIŘKY
za plat $ 50 týdně - jen
dobře zapracované.
Hlaste se co nejdříve u:
LONDON
FASHIONS WORLD
34 Wentworfh Ave.,

Sydney
Tel.: 26-5674

ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ,
Jednota v Sydney:

Bratrské Tělocvičné jednotě Sokol v Sydney, která
dovršila v tomto měsíci dvacet let své zdárné čin
nosti, připneme na její sokolský, prapor stuhu při
slavnosti dne 19. července tr. —• Zatímco jiné sokol
ské jednoty zde v Austrálii po krátkodobé činnosti
likvidovaly, tato jediná vytrvala, protože šla ve sto
pách Tyršových a dodržovala zásady jím hlásané.
— Věříme, že svůj prapor ponesete svorně k cíli!
J. N.

Pokračování se str. 7)

FtN IŠÉRK Y

zkušené v šití dám. ša
tů střední jakosti. Vý
tečné podmínky, vyso
ké mzdv.

Potřebujete znát rychle I

zkušené i mladé čl'i ky
(které bw3o« dobře zz-

PRO K A ŽD O U PŘÍLEŽITOST
[Reportáže ze svateb a jiných rodinných událostí
Vlastní slohově zařízený ateliér
►
Barevné smímky objektů pro realitní kanceláře)
Nejlevnější ceny v NSW
Specialista na barevnou fotografii
7 dní v týdnu
JA N DRVOTA
Photographer
39 Collingwood St., Drnxnmoyne
(Sydney), NSW, 2047
Telefon: 81-3268.

Praha ve zvuku

OBRUBOVAČKY

SPECIALISTA VW S
PRAXÍ V NĚMECKU
A ŠVÝCARSKU

ČS. HUDBA V AUSTRÁLII

S údivem jsem četl článek v HD č. 12 "čs. hud
ba v Austrálii” . Nevím, kdo je pisatelem za. IP. a
zda je dostatečně obeznámen s patřičnými podrob
nostmi. Bez příliš obšírného rozepisování konstatu
ji: 1. Lucie Poppová není altistka. Mezinárodně se
proslavila interpretací árie Královny noci v Mozar
tově “Kouzelné flétně” . Zřejmě je sopranistka — koloratura. 2. Divím se pisateli, že považuje trojnásob- |
né provedení Vltavy v krátkém časovém, sledu za j
marnotratné. Smetanova Vltava se stala pro národně
uvědomělého Čecha v emigraci symbolem, stejně
jako předehra k “Prodané nevěstě” . 3. Zdá se. že pi
satel neslyšel v ABC rozhlase mnoho čs. významných
skladeb provedených v autentické interpretaci i ji
ných českých umělců. — Dále opomenul reportáž o
Bohuslavu Martinů v sérii “Portrait” na ABC tele
vizi . . .
Rudolf Pekárek, Brisbane
(Pozn. red. pro nové čtenáře: Pisatel je zakladate
lem a prvním dirigentem orchestru FOK, nyní Praž
ského symfonického orchestru. Jako stálý dirigent
státního symfonického, orchestru nejprve v Perthu a
později v Brisbane i jako hostující dirigent symfonic
kých orchestrů v ostatních hlavních městech Austrá
lie byl a je neúnavným propagátorem čs. hudby v
Austrálii. HD).

1J*.; '.t 'i„ i

s. isgjséoě o třetími

samost. ženu nebo mat
ku s 1 dítětem, do 50
let, přijme rodina léka
ře s jedním chlapcem
škol. věku. Moderní
dům v - North Shore.
Hospodyně má k dispo
sici samostatný byt se
vším komfortem a plat
$ 34 týdně. Je třeba,
aby mluvila troška
angličky,
maďarský
nebo německy. Soboty
a neděle volno. Je tře
ba reference. Volejte:
42-5656 (Sydney)

AN GLICKY?

Spoite se s

POMOCNICI
V DOMÁCNOSTI

samost. ženu středních
let. která umí také va
řit, hledá rodina (2 do
spěli a 1 školní dítě).
Yehni výtečné podmín
ky, nejvyšM mzda. od
děleny pokoj s koupel
nou a TV.
rtertfrtg Peim.
Je třeba m át trosku
anglicky. Vdejte: mezi
10. hod. ranní a 2. odp.
28-6525 nebo po 6. hod.
več. 32-2S84.

"M anželka v listopadu
rozbila okno v místnosti,
co spím s družkou, louž
—sráčovinu. D ále mi ne
chtěla vydat sešit, do
kterého jsem jako hrob
ník zapisoval m rtvé, a
když jsem si pro něj p ři
šel s předsedou M N V ,
tak po m ně hodila láhev
od piva a razítkem F ran 
tišek V nouček - hrobník
mne udeřila do hlavy.”
N ěkteré střípky z del
ších episod:
" N a motocyklu jsem
jel bez řidičského průka
zu, protože cestu vlakem
neznám.
— O sahával ji na poprsí
a jiných částech těla,
aniž by k takové činno
ZKUŠENÉHO
sti byl oprávněn. .
KERAMIKA
— Postavil otázku tak.
znalého točení na
že dobře seděla.
hrnčířském kruhu
— Lesní požár vznikl z
přijme
nedbalosti lesníka, který
STUDIO
DYBKA & TICHÝ
nám zapálil stařintr v le
10 Seville Sí.
se. Chtěl tak ukázat nám
Parram atta, NSW. 2151
lesním
dělnicím, jak
TeL (Sydney): 630-2631] rychle se šíří požár. T ak 
to založeným požárem
K ROZVÁŽCE
došlo k poškození asi 4
CHLEBA
ha lesního porostu.’’
přijmeme muže, který 1
ju n
má řidičský průkaz.

S m utněji skončila jiná
vojenská historie:
"(S tarý muž - p. 1 .1
. . . teď k stáru pohoršu
je jinak. S tojí opilý tři
hodiny v okně, vedle se
be fotografii, jak býval
za Rakouska zupákem u
hulánů. U kazuje n a vy
znam enání, aby občané
viděli a srovnali, z jak
krásných začátků dospěl
k takovém u konci . . .
Ještě se však v Praze
vyskytnou rebelanti p ro 
ti vrchnostenské moci.
Jak o tahle usedlice s
duchem lešetínského ko
váře:

Musí.bydlet ve východ. ]
předměstích Sydney. <
SOOS B A KER Y P/L. I
445 Old South Head Rd. (

Rose Bay (Sydney)
Tel. 37-7341

J
<

MLADÁ DÍVKA

hledá jakoukoli práci,
mimo šití. Nemluvím
anglicky. 7/96 Vietoria
St., Ashfield (Sydney).

ÚČETNÍ A D A Ň O V Ý PORADCE
Miroslav Moravec A. A. S. A.
oznamuje otevření kanceláře v
Suitě 12 A.
710 Gesrge Street
SYDNEY 2000

Telefon: 211-1641

64 Melba Drive
NORTH R YD E 2113

Telefon: 88-5019
(též po úřed. hod.)

HLAS

13. 7. 1970
Z EM Ř EL JAN PICK
Dne 9. července zemřel v Melbourne náhle ve
věku 61 roků , jeden z nejznámějších a nejpopu
lárnějších čs. exulantů Jan Piek. Znal zde všechny
a všechno, zúčasfpii se téměř každé veřejné prá
ce v čs. životě ve Viktorii. Byl úřadujícím před
sedou zemského výboru čs. obce legionářské v
Austrálii, býval funkcionářem Čs. sdružení ve
Viktorii, dlouholetým činovníkem Sportovního klu
bu Slavia a hlavně byl vždv ochoten k radě a po
moc! každému, kdo se na něho obrátil. Bylo to
hodně práce a starostí a věnoval jím spoustu svého;
času a energie, asi ještě víc než svému povolání.!
Kamarádi z války připomínali si často majora I
lana Pícka od 2. tankového praporu čs. obrněné
brigády ve V. Británii, výborného vojáka, který sij
pro svou neúnavnou aktivitu ve službě i mimo ní i
vysloužil název "Bizybody", pod kterým byl známj
oo celé brigádě.
j
Honzo Picku, budeme vzpomínat!
-sv-

D opisy redakci:
(Pokračováni se str. 8)
že socialistický stát dělá mnohem horší věci. Bydle
la jsem se svou sestrou v bytě o 2 pokojích a kuchy
ni. Sestra se provdala a odjela legálně na vystěhovalecké povolení v roce 1949 do ciziny. Za týden po
jejím odjezdu jsem byla povolána ná bytové oddě
lení ONV, kde mi byl předán dekret pouze na jeden
pokoj s tím, že byt se stal nadměrný. Druhý pokoj
a kuchyň byl přidělen manželům s jedním dítětem,
WC _a ^koupelna společně k používání. Moje žádost
0 výměnu bytu za garsoniéru byla zamítnuta.
1 Můj nastávající manžel bydlel v té době se svojí
matkou á bratrem ve dvoupokojovém bytě. Bratr
odešel později za hranice. V roce 1950 jsme se vzali.
Opět jsme^byli tři lidé ve dvou místnostech a podle
zákona nešlo o byt nadměrný. Jednoho dne si všák
manžela pozvali na Státní bezpečnost a řekli mu,
že jeho bratr odešel ilegálně do zahraničí a že je
tudíž osoba státně nespolehlivá. A to prý je důvod
k “vyčlenění” jednoho pokoje. Naši ložnici tedy “vy
členili” v r. 1951 a nastěhovali nám tam příslušníky
STB. Vystřídalo se jich tam několik a my jsme se
stali vězni ve vlastním bytě. A to trvalo více jak
10 let. Tři osoby v jedné místnosti a kuchyni. Pova
žuje to snad anonym Božka za humánní?
'
Lila Válková, Londýn

Čs. pomocný fond
Od minulého hlášení (18. 5.) přijal fond s díky $
' 5.- od p. P. H., St. Kilda a $ 5 od p. E. Formánka,
• Williamstown, celkem $ 10.-. V téže době vyplatil
$ 15.- potřebným novým přistěhovalcům do Austrálie.

DOMOVA

SPORT V AUSTRÁLII
Kopáná

v Me l b o u r n e

S. K. SLAVIA M ELBOURNE

V dalších dvou zápasech podalo mužstvo zlepšený
výkon, mělo převahu v poli, ale přesto oba prohrálo
týmž skóre 1 : 2. V ligovém utkání s Hakoah Slavia
vedla 1 : 0 až do chvíle, kdy soudce nařídil proti ní
penaltu a za protesty proti jeho rozhodnutí ještě
vyloučil brankáře 0 ’Haru. Hakoah se podařilo dát
vítěznou branku 5 minut před závěrem zápasu. Se
smůlou prohrála Slavia i v pohárovém zápase s Wilhelminou, kdy měla ů poli rovněž jasnou převahu.

PRO VŠECHNY OSOBY STARŠÍ
21 LET . V Y U Ž IJT E PŘÍLEŽITO STI,
KDYŽ J E ROENTGENOLOGICKÁ
JEDNOTKA V E VAŠÍ OBLASTI !

Roberta Bendu nar. 1919 v Plzni, Tylova ul. (dobrý,
šachista), který přijel do Austr. po r. 1948 — důle-'
žitá zpráva a hudebníka Jánského, který pochází z
Mořeny. Miroslav Walter z Neratovic má v redakci
dopis.
7,jistíme-li adresy hledaných, oznámíme jím, kdo
s: na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho ; dnt--. tazateli.
HD
Rodiče
ANIČKY MAROUŠOVĚ

a

Liga pokračovala v mistrovských utkáních. Prou
vedoucímu mužstvu Renegades se Slovan nedovedl
prosadit a podlehl mu 0: 2. V druhém zápase po
velmi pěkné hře všech hráčů zvítězil' nad týmem
Hawks 2 : 0..
Druhé mužstvo sehrálo v divizi tři utkání: s Hawks
II. prohráli naši 0 : 2, ale zvítězili 2 : 0 jak s klubem
Dodos tak i s Eeama.

s radostí oznamují, že sňatku jejich dětí
bude požehnáno dne 25. července 1970
v kostele Mt. Carmel, Alberton, Adelaide, SA.

Č ESK É OCHOTNICKÉ DIVADLO V M ELBOURNE

Z A u strá lie

Hlavním kladem představení veselohry Viléma
Wernera “Právo na hřích” bylo. že se výboru divad
la podařilo získat další představitele z řad nových
přistěhovalců. Lze to říci přesto, že svým výkonem
ostatní účinkující hodně předčila "stará” herečka
J . Tůmová, která v stěžejní roli zkušené matky n ěkdy
“držela” celé scény a že i záletný otec “starý” š.
Bravenec podal nadprůměrný herecký výkon. P ří
jemné zjevy Dáši a Radky Chudých i, představitel
jedné z čelných rolí Jiří Kousal přispěli svým výko
nem k celkovému zdaru představení, stejně jako v
menších, rolích Věra Bochníčková, Zdena Háčerová,
Zdeněk Robeš a Emil Svoboda. Představeni se zúčast
nilo asi 200 diváků.

LETOVISKO

“ ŠTK A TA ”

Loeke’s Way, poblíž Belgrave Seník
srdečně zve všechnv krajany na
ANENSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 26. července 1973

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. boflinl
Hrají se tam též kuželky, odbíjená z stolní tenis

TB
je povinné

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

ČS. KLUB ODBÍJEN É "SLOVAN" MELBOURNE

FIGHT
■
t
!
R®entge-j
nováni
plic
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RADKA FLQ5SMANA

— Rudolf Pekárek řídil pohostinsky Melboumský
symfonický orchestr na zájezdu clo Horshamu,^ Hamilíonu a Warrnambcolu. Sólistou při všech těchto
koncertech byl 1. flétnista tohoto orchestru Arnošt
Bouřek.
—■Dne 13. června zemřel v .Brisbane po krátké ne
moci Miroslav Arnet, bývalý předseda Čs. klubu v
Queer.siar.du a obětavý národní pracovník. Jeho
pohřeb se konal za velké účasti krajanů i austral
ských přátel.
— V St mey požádala o povolení k trvalému pobytu
v Austrálii pro sebe a své dvě dcery manželka ob
chodního přldělence tamního čs. generálního konsu1dni Helena Hartigová. Její manžel Oíío Hartig byl
předtím povolán ďó Prahy a clo Austrálie se nevrá-'
OL Paní Hartigová řekla novinářům mj.: “Nevěřáp,
že se můj manžel kdy dostane ze s^árů sovětských
ČS. RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V M ELBOURNE

koná v úterý dne 21. července 1970 v “Lotyšském
demě” . 3. Dickens St.. Elwccd. řádnou valnou hro
madu. na kterou srdečně zve ýeehny místní čs. ro
diče a všechny ostatní krajany, kteří se zajímají o
—-učeváni českých a slovenských dětí v mateřském
jazyce. Začátek je v 7.30 hodin večer. Nesejde-li
se v vato dobu dostatečný počet osob, koná se val
ná hromada od 8.30 hodin za každého počtu příČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ,

Jednota ve Viktorii, zve všechny sestry, bratry a
jimi - pozvané přátele na SPOLEČENSKÝ VEČER,
spojený s večeří a tancem v sobotu 25. července
1970 o 7. hodině večerní v sále RSL Duckboard Hou
se, I. patro, 91 Flinders Lané, Melbourne-City (vjezd
z Russell St.). Vstupné $ 2, večeře — výběr z jídelní
ho lístku — a nápoje za klubovní mírné ceny.
Orchestr br. Edy Zlatého. Konec v 11.30. Závs^né
přihlášky do 20. července u bři. Leisse — tel. 20-6977
(večer) nebo Ferdy Herze — tel. 67-4040 (ve dne).
BYTY

PRO SVOBODNÉ
$ 7 týdně ($ 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St., East Melbourne
Tel. (po 6. hod. več.): 41-4088

Zprávy oschni

Přesvědčte se, zda mají všichni členové vaší rodiny včas
roentgenovány plíce. Provádí se ZDARMA. Kdokoli může mít
tuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenášet ji na jiné.
Je zvlášť důležité, aby se starší členové rodiny podrobili
tomuto rychlému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá zpra
vidla léčit snadno a rychle. V případě potřebí delšího léčení
vyplácí se živitelům rodin STÁTNÍ PENSE. Dozvíte se, kdy
bude roentgen prováděn ve vašem okolí, nebo můžete zajít
| kdykoliv do Mass X-Rays, 25 Flinders Lané, Melbourne-City.
|
Telefon 63-4191

I The Victorian Tuberculosis Association, Lonsdale Street, Melbourne, 3000 TB515

EVA JELÍNKOVÁ
SVvtSS T ítA iN E B ••
z Bulleen studovala jeden
W A T C liM A K E R S
rok a maturovala na
střední škole v Los ÁngeK.
E b o er
les jako stipendistka Ame
19 Y ork S t.,
rican Fieldservice a dne
Sydney
17. července se vrací zpět
k rodičům a k pokračová řehod do W y r.y ard Sta.
ní ve studiích v Melbour- n a p ro ti pohyb, schodům )
T elefo n 29-7543
ne. Na shledanou se velmi
těší
přátelé z “české besedy”
Sdělte nám laskavě
adresy svých přátel, křeří by mohli mít zájem o odběr
Hlasu domova. Zašleme jim zdarma ukázková čísla.

HLAS
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DOMOVA

13. 7. 1970

SPORT DOMA I V CIZINĚ

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

J. KINDA & CO. PTY. LTD
Karel

Janovský

cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vie.
1
Telefon: 42-4782
'nebo: 104 Millers Rd., Nth AItona, Vic. (314-6281)

Dva běžci — dvě různé cesty

Chataway a Zátopek

l

Počátkem padesátých let dělali dva velcí závodníci na antukové dráze — světóivý rekordman Emil
Zátopek a Angličan Chris Chataway — svými souboji na 5.000 m palcové titulky ve světovém tisku.
Evropské mistrovství v lehké atletice v roce 1954 v Bernu bylo pak vrcholem jejich zápolení: po
prvé vůbec se podařilo Chatawayovi porazit legendárního Zátopka, oba však tehdy bojovali jen o
druhé místo, neboť Zátopkoya éra se už blížila k svému závěru (vítězem závodu se stal Rus Vla
dimír Kuc). Jména těchto dvou velkých borců běžecké historie se právě v těchto dnech znovu obje>vují ve světovém tisku. Tentokrát však v docela jiné souvislosti. Zatímco 39letý Chris Chataway se
stal jako člen vítězné konservativní strany v Anglii ministrem pošt a' spojů v Heathově vládě,
47letý Emil Zátopek, kdysi slavný hrdina, byl v Praze vyloučen i z Československého výboru pro
tělesnou výchovu a sport, proteze odmíd "plavat s proudem”. A Zátopkova kariéra? Koncem června
Tměni! opět práci: stal se pomocným dělníkem v Jednotném zemědělském družstvu v Brandýse
nad Labem.

Plzeň a Třinec do ligy
Přestože závěrečné boje II. ěs. celostát ní ligy pro
bíhaly ve stínu světového šampionátu v kopané v
Mexiku, byl o ně — alespoň v zainteresovaných mě
stech — enormní zájem. Ještě 4 kola před koncem
mohlo kterékoli mužstvo z vedoucí pětky IL ligy pro
měnit své ligové sny ve skutečnost, a před závěreč
ným kolem byly ještě tři kandidáti: Nitra, Třinec
a Plzeň. Nakonec se prosadili fotbalisté Třince a
Plzně, tedy dva týmy, které už v I. lize hrály. Tři
nečtí hráči usilovali o návrat do nejvyšší soutěže 6
let, Plzeň 2 roky. Oba kluby nahradí v nejvyšší čs.
fotbalové soutěži fotbalisty Kladna a Bohemiaas
(kteří sestupují); poměr sil českých a slovenských
klubů bude i nadále 8 : 8 .
DOBIÁŠ V MUŽSTVO SVĚTA

IX. mistrovství světa v kopané v Mexiku patří už
minulosti, přesto se ještě v těchto dnech nad jeho
úrovní zamýšlejí-fotbaloví odbornicí na celém světě.
Nejslavnější italský trenér Helenio Heixera z AS
Roma se dokonce pokusil sestavit nejlepší jedenáctko
světa. Vypadala by takto: Banks (Anglie). — Dobiáš
(ČSR), Faccheti (Itálie), Beckenbauer i NSR). Peňa (Mexiko), — Moore (Anglie), Gerson (Brazílie).
— Jairzihho (Brazílie), Hurst (Anglie), Pele (Brazí
lie) a Riva (Itálie). — Víte, kolik stál Brazílii třetí
titul mistra světa? 1,535.00 amerických dolarů. V té
to částce jsou zahrnuta všechna soustředěni brazil
ských fotbalistů, platy trenérů, cesty brazuskéfao ná
rodního mužstva atd. Půl miliónu dolarů, tedy téměř
třetinu, dostali z toho brazilští hráči a brazilský tre
nér Zagalo za vítězství nad Itálií ve finále mistrov
ství světa.
Z L OB í

VÁS

OČI?

Bolí Váa 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 DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Meera Ceramics Studio
(majitel Vladimír Mirvald)
18 Stortford Ave., Ivanhoe West, Vic.
Telefon: 49-4122
Zvlášť velký výběr moderních lamp a figur

- - V e zkratce - -

—Do finále čs. poháru v kopané se probojoval mistr
ligy Slovan Bratislava a vítěz “ Českého poháru”
Zlín. Zlínští fotbalisté, kteří v rozhodujícím utkání
zvítězili n ad . Jabloncem 4 : 0, mají zajištěnou účast
v mezinárodní soutěži “držitelů trofejí”, neboť Slo
van bude hrát v nejslavnější evropské soutěži klu
bových celků, v Poháru mistrů evropských zemí.
Slovan zvítězil ve finále “Slovenského poháru” nad
B. Bystrici 1 : 0 (předtím 2 : 2 ) .
— Mezinárodní hokejová federace schválila celý po
řad zápasů hokejového mistrovství světa pro rok
1971 tak, jak ho navrhla švýcarská asociace, pově
Remíza lehkých atletů s Maďary
řená uspořádáním tohoto vrcholného světového pod-,
niku hokejistů. Čs. hokejisté hrají 19. 3. s mužstvem
PORÁŽKA S POLÁKY
Mezistátní premiéra čs. lehkých atletů v letošní USA, o dva dny později se Švédy, 22. 3. s V. Němec
sezóně skončila víceméně podle očekávání: na var-, kem, 24. 3. Nse SSSR a 26. 3. s Finy. Tato utkání se
šavském tartanu utrpěli čs. muži s polskými repre : hrají v Bernu. Odvety pak ve stejném sledu od 27.
zentanty vysokou porážku 90,5 : 130,5 bodu (ženy března do 3. dubna v Ženevě.
57 : 89 b.)., s Maďary však zde v tomto mezistátním — Družstvo čs. sportovních gymnastek, které má v
trojutkání remizovali 111 : 111 (ženy ČSR prohrály říjnu tr. obhajovat v Lublani titul mistra světa, se
s Maďarkami 59 : 87), a tak možno říci, že tyto ko už pomalu rýsuje. O nominaci devíti nejlepších gym
nečné výsledky odpovídají současnému stavu čs. leh nastek rozhodlo mistrovství republiky v Bratislavě.
ké atletiky. Na polskou atletiku, která prožívá rene Nejúspěšnější byla 221etá Marika Krajčírová - Nésanci. nestačili, s Maďary pak svedli velký boj, kte methová z Bratislavy, která získala tři zlaté medai
rý skončil nerozhodně.
le: za vítězství v osmiboji, na bradlech a na kladině.
' čs. reprezentanti vyhráli v tomto mezistátním troj Po sedmi letech závodní činnosti se tedy dočkala na
utkání ČSR — Maďarsko — Polsko ve Varšavě 5 domácím kolbišti nejvyšší pocty. Mistryní republiky
disciplin. Překvapil Petr Havel, který vyhrál 3.000 m v prostných se stala Lišková, v přeskoku Váchová.
překážek ve výborném čase za 8:40,0 min., i vytrva Úroveň šampionátu byla velmi dobrá.
lec Hoffman, který byl časem 14:27,6 min. prvý na — Novou hvězdou čs. motocyklového sportu je Mi
5.000 m. Nečekaně vyhráli i štafetu na 4 x 100 m roslav Halm, který na Velké ceně Anglie v Bristol.i
(ve složení: Kříž, Demeč, Kynos a Bohman) ve skvě v soutěži mistrovství světa motokrosu ve třídě do
lém čase za 39,6 vt. před polskými (39,7 vt.) a ma 250 ccm obsadil za Belgičany Robertem a de Costeďarskými sprintéry (40,6 vt.). Podle očekávání vy rem velmi čestné třetí místo. V celkové klasifikaci
hrál svůj závod Jozef Plachý z Košic, kterému na je po osmi závodech letošního mistrovství světa tře
880 m naměřili 1:47.3 min. a i vítězství překážkáře tí (se 70 body) za Belgičany Geboersem (85 b.) a
Nádenička na 110 m přek. časem 14,1 vt. se vícemé Robertem (72 bodů).
ně čekalo.
I tentokrát zklamal diskařský rekordman Ludvík
Daněk, “který sice hodil 61,02 m, přesně o metr však
Skvělá úroveň evropského šampionátu
prohrál s Maďarem Teglou.
A LE X E J
V Z E P Ř E L 612,5 kg
čs. feny vyhrály ve Varšavě pouze 3 discipliny:
skok daleký Nygrýnová (6,21 m — nový dorostenec V maďarském Szombathely poblíž rakouských hranic
ký rekord), petíbej Bimbaumová (4.860 bodů) a ve probíhalo mistrovství Evropy ve vzpírání, které mě
skoku vysokém obsadily prvá 2 místa. Zvítězila olym lo úroveň světového šampionátu, ba možno říci vzpě
pijská préixamce Hsebnerová - Rezková — 1,82 m, račské soutěže olympijských her. Skutečně skvělým
před Valentovou (1.7? m).
vyvrcholením byla soutěž v supertěžké váze (borců
nad 110 kg), jejímž vítězem se stal podle očekávání
držitel světového rekordu 281etý, 135 kg vážící Rus
Rosického memoriál
Alexejev, který zde posunul hranici světového rekor
XIX ročník Rosického memoriálu v Praze se ne du na fantastických 612,5 kg (soupažným tahem
vydařil- Dopoledne panovalo v Praze tropické vedro, vzepřel 217,5 kg, trhem 170 kg a nadhozem 225 kg).
! odpoledne p ře d . závodem byla bouře, která zpusto Čs. vzpěrač Pavlásek obsadil mezi světovou elitou
šila dráhu a nzzběžžště. Nejlepli úroveň měla sou velmi čestné 5. místo. Vzepřel 522,5 kg (tahem 180
I těž výškařů a výškařek; olympijská přebornice kg, trhem 155 kg a nadhozem 187,5 kg).
Buebnerová - Rezkova skočila sice dobrých 182 cm,
Celkově na mistrovství Evropy .zvítězil tým SSSR s
byla však až druhá, probrala s Ruskou Lazarewvou,
která 1,86 m vytvořila nový sovětský rekord. Ve sko 51 body, před Maďarskem (39 b.) a Polskem (33 b.).
ku vysokém mužů zvítězil Baudfs výkonem 2,14 m, Další pořadí: 4. Bulharsko 21 b., 5. Finsko 16 b., 6.
před dalšími Čechoslováky- Moravcem, Palkovským Švédsko 10 b., 7. V. Německo 10 b., 8. ČSR 8 bodů
a Kuželou (všichni skočili pozoruhodných 2,11 m). atd . . . Nejúspěšnějším Čechoslovákem byl Ondřej
—_Jozef Plachý neměl v závodě na 800 m vážnější Hekela, který v lehké váze (do 67,5 kg) obsadil v
konkurenci, když se spokojil s^ časem 1:49,0 min. olympijském trojboji výkonem 425 kg (čs. rekord)
Druhý byl Polák Szordykowski (1:49,7 min.), třetí velmi čestné 4. místo. V dílčí soutěži: v trhu získal
Hekela za výkon 130 kg zlatou medaili.
. Jugošlávec Medjimurec (1:50,0 min.).
KOHO NA P E L E H O ?

Výroba umělecké keramiky všeho druhu

M ám e n a s k la d ě té ž o rig . P lz e ň s k ý P ra z d ro j

V čs. sportovním tisku
probíhá "anketa” , “jaký
tým složený z čs. fotbali
stů všech dob by letos na
mistrovství světa v Mexi
ku obstál a koho by bylo
třeba postavit proti Brazilci Pelemu, aby naší
obranou ňeprošel?” Od
povědí poslali čtenáři čs.
sportovního tisku už stov
ky.
Uvádím alespoň jednu:

Pavel Wuršer z Horácké
ho divadla v Jihlavě my
slí, že by to měla být
tato jedenáctka: Plánička, - Ženíšek, čtyřoký, Pluskal, -Káďa, Kopecký,
- Říha, Kučera, Bican,
Nejedlý a Puč. A uhlídat
Peleho, na to by prý sta
čila obrana Bohemians’
Kloubek - Anger, ti už by
se' s ním “vypořádali” .
—

O

—
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V ych ází č trn á c tid e n n ě . Ř íd í r e d a k č n í k ru h .
A d re sa : H la s d om ova,
8. M o o rh o u se S t', R ich m o n d , V ic., 3121.
T ele fo n : ,42-5980
R O Č N Í P Ř E D P L A T N É : (A u s tr.) $ 5.-, je d n o tliv ý
v ý tisk 20 c.
P Ř E D P L A T N É D O Z A M O Ř Í: lo d í za p řib liž n ě to té ž
p ře d p la tn é , -tj. a u s tr. n e b o N Z $ 5.-, £ s t g . 2 /1 0 /-,
U S $ 6.- n e b o e k v iv a le n t v jin é m ě n ě . — V ý ši le te c 
k é h o p ř íp la tk u d o rů z n ý c h zem í sd ě lím e n a p o ž á d á n í
o b ra te m .

