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Plenární zasedání Ú V KSČ skončilo

Dubčekovo vyloučení stvrzeno
Koncem měsíce června zasedalo na pražském Hradě plénum ústředního
výboru Komunistické strany Československa. Nikdo nečekal nějaká daleko
sáhlá rozhodnutí. Účelem zasedání bylo schválit rozhodnutí předsednictva
strany, která budou platit jako politické směrnice ido konce roku 1970. N a
plénu vystoupilo čtvrt stovky řečníků s "diskusními příspěvky’’.

nu na životě strany .
. A ni rozsáhlé . čistky
nepřinesly
ozdravění
stranického života. -Po
dvojí prověrce odešlo z
Komunistické strany Če
skoslovenska přes 900..
000 členů, ale tím se "so
ciální struktura strany
nezlepšila a nenastalo
potřebné ideové zpevně
Vyloučením Alexandra Dubčeka z řad členů Komu
ní revolučního charakte
nistické -strany Československa, formálně končí jedna
ru strany’ ’ .
j episoda natolik významná, že byla ztotožněna s úse
Vedení
strany
{to kem moderních československých, dějin. Mluvíme
dnešní) však není spo- í dnes o "československém jaru” a "socialismu s lid
kojeno ani s průběhem j skou tváří” . Vážné západní žurnály označují pád Ale
xandra Dubčeka za útok stalinistů na “ živoucí legen
současných čistek.
j du” . Měli bychom se začít ptát,, zda-li je takové
Husák o tom prozra- I tvrzení oprávněno, a je-li —do jaké míry je oprávně
dil toto:
j no. Neboť se nám zdá, že pád Alexandra Dubčeka
"Nechceme a nemůže nejenom že nezakončí jarní legendu, ale vytvoří le
gendu novou.
me pohovory urychlovat
Rudé právo označuje případ Alexandra Dubčeka za
na úkor kvality. Nemů "okrajový případ” . V tom je kus pravdy, pokud jde
žeme je však ani prota o údobí .po invazi armád Varšavského paktu. Dokon
hovat na dlouhou dobu, ce i zhodnocení úlohy Dubčeka v roce 1968 je (na
protože si musíme uvol Rudé právo) podivuhodně objektivní, měříme-li č e 
skoslovenské jaro podle komunistického .pravítka:
nit ruce pro .řešení' dal “ Dubček byl vyloučen z řad strany za to, že v poměrně
ších naléhavých úkolů.” krátké době, kdy stál v jejím čele, přivedl naši stra

Ale ať se nikdo neklame. Příspvky k diskusi byly zaměřeny pouze dvo
jím směrem: plány na zvýšení hospodářské produktivity a zprávami o prů
běhu "výměny’’ stranických legitimací v jednotlivých úsecích stranického,
hospodářského a mocenského aparátu.
Ani Dúbčekovo konečné á, formální vyloučení ze strany nebylo překvape
ním. Také v tomto případě plénum jenom schválilo kádrové rozhodnutí z
ledna 1970.
S Alexandrem Duhče- odvolání z funkce po stických sil byly vytvo
kem byl odvolán z funk slance Sněmovny lidu a řeny předpoklady pro
ce předsedy národoho odvolání z funkce velvy konsolidaci strany” .
Československé
Oportunísmús, prohlá
spodářské komise U V slance
KSČ
František Penc, socialistické republiky v: sil Húsájc, se projevoval
už před lednem 1968.
který byl v této posici Turecku.’’
Dulbčekóvým nástupcem.
Hlavní projev ná ,za Husák šel dokónce tak
Z funkce místopřed sedání přirozeně před daleko, že kořeny oporsedy vlády ČSSR byl u- nesl Gustav Husák. Řekl tunismu v KSČ vystopo
volněn Miloslav Hruš Úvodem, že se straně po val až k únoru 1918, kdy
ko vič, který přešel na dařilo "skoncoyat s anar došlo k "deformaci le
vlivnější místo tajemní chií a rozkladem’’ a že ninských principů vnitř
ka Ú V KSČ. N ovým mí "politickou
porážkou ního života strany, k
stopředsedou vlády ČSi bloku pravicově oportu- chronické pasivitě a ne
SR se stal dr. Matěj Lú- nistických a antisociali- účasti značné části čle- (Pokračování na str. 2)
čan.
Dúbčekovo vyloučení
Hospodářské ozdravění metodami, které už jednou zklamaly?
ze strany bylo stylizová
no' takto:
-i
"Ústřední výbor KSČ
potvrdil vyloučení A le 
Zásobování obyvatelstva denními potřebami se v Československu v po
xandra Dubčeka z řad
sledních dvou — třech měsících zlepšilo. U ž v kjvětnu se začalo objevovat
členů Komunistické stra
na trhu zboží, které nebylo předtím k dostání: textil (italský), máslo (dán
ny Československa, jeho
ské), citróny, pomeranče i jiné ovoce z Egypta a
Španělska, drobné technické potřeby z Japonska
atd. a vedle toho ve větší míře maso a tuky, dove
zené hlavně z Maďarska. Koncem června, před
prázdninami a dojvolenými, zmizely dokonce —
především v hlavních městech a ve výletních stře
discích — dlouhé fronty před obchody, které byly
do té doby běžným zjevem.
,
. Není snadné odhad zamezit větším projevůr
nout, kolik stálo doplně nespokojenosti, . a sou
ní zásob trhu dovozem časně se pokusit zlepše
zé západních států a ofi ným zásobováním a zvý
ciální zpráva o tom Vy šeným propagačním tis
dána nebyla. Je to však kem získat jakous-takous
jistě několik desítek mi podporu obyvatelstva.
liónů devizových korun,
Je ovšem pochybné,
které musely být uvolně múže-li být takové uchá
ny z hubených reserv zení o přízeň lidí úspěr
Národní banky.
né natolik, aby dokázalc
Proč došlo k změně?
- po příjemnějších dovo
Vláda se asi chtěla lených - rozhýbat hospo
vyvarovat českosloven dářská
kolečka státu
ského "horkého léta , (Pokračování na str. 21

Ekonomika po staru

"Račte zpět za Svobodou nebo na svobodu,,
,
soudruhu velvyslanče?"

Poslouchal jsem projev prvního tajemníka
Ú V KSČ na starodávném Děvíně. Bez nadsáz
ky možno říci historický projev, na historickém
místě. V pozadí Dívčí věž, která pamatuje vě
ky, všude kolem desetitisíce Čechů a Slováků,
kteří hromovým souhlasným potleskem přeru
šují jednotlivé části projevu. Stráně zality slun
cem, které jako by všem dávalo novou,'radost
nější naději do příštích dnů. Soudruh G. H u
sák vyslovuje (všechny své myšlenky přesvěd
čivě, s jistotou, nekompromisně. Posloucháme
a je nám dohře u srdce. Srovnáváme. To již
není štvavý projev čtený z papírku, jakých jsme.
vyslechli v roce 1968-69 nespočetně, ale reálný
seriózní program, určený všem poctivým Če
chům a Slovákům , . . .
Josef Mikuš v Rudém právu z 10. 7. 1970
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KONEC NEBO ZAČÁTEK

LEGENDY?

nu k takovému rozkladu, jaký předtím nepoznala, při
vedl-naši společnost, společenské organizace, odbory,
mládež do „takového stupně rozkladu a naše hospo
dářství do takové inflační víny, do takové dezorgani
zace, že jsme stáli na pokraji hospodářského krachu.
V oblasti 'mezinárodních vztahů rozrušil svazky se
Sovětským svazem i ostatními spojeneckými státy a
Československo stálo izolováno na pokraji, velkých
rizik á nebezpečí. Je to málo?” Je toho. víc než dost.. Všeho moc škodí;, jé napsáno
jednom z nejslavnějších českých románů. Pokud
však zatím známe objektivní pravdu o Čs. jaru,
■Dubček a jeho společníci se prostě přihodili, nachomýtli na jedné z křižovatek dějin, Jak pravil je 
den: z mužů Ve svobodném světě, československá tra
gedie byla -prostě dopravní nehoda. Je vsak nespra
vedlivé tvrdit, jak chce Rudé právo, že dubčekovci
„československou tragedii zavinili.'Naopak, myslíme,
že sé jí snažili upřímně zabránit. Ale mravní marasm,
který byl tak dlouho pěstován Komunistickou stra,nou Československa, nejenom že zachvátil poddané,
aíe i. vládce uvnitř strany. Gottwald, Zápotocký, No
votný, nejsou jejich jména dostatečně spjata s poli
tickým a hospodářským krachem Československa?
Dubček a jeho soudruzi tu stáli před tak velkou a
tak smrdutou žumpou, že ani nemohlo b ý t. v jejich
silách se postarat o sanitaci.
Je to ironické, ale je asi pravda, že víc Čechoslo
váků v zahraničí než těch doma vidělo nebezpečí
Dubčekova kursu. Po zkušenostech v Maďarsku a
na Kubě se nezdálo možné, že Sovětský svaz budě
nečinně přihlížet, jak je pracně zbudovaná rovnová
ha hrůzy porušena na jeho prahu. Dubček a jeho ve
dení sí toto nebezpečí z počátku ani neuvědomovalo.
Pokud šlo o staré soudruhy jako Smrkovský nebo
Rriegel, o souputníky jako Svoboda nebo mladé kád
ry jako Dubček, šlo v Československu o- výměnu ve
dení strany. Alexandr Dubček a ti ostatní prostě
vykonávali své právo na vnitrostranickou demokra
cii; na ' demokracii, která je udílena pouze členům
strany uvnitř strany.
-. Alexandr Dubček byl zaskočen dějinami. Nebyli to
jenom nespokojení straníci a vzbouření novináři á
studenti a dělníci, byl tu najednou lid, onen nevypo
čitatelný a nekontrolovatelný lid, který byl dosud
snadno udržen od zřídla moci. První měsíce Dubče
kova režimu svědčí o tom, že ani Dubček ani jeho
.-(Pokračování na straně 2)
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Vyloučení stvrzeno
(.Pokračování se str. 1)
"Předsednictvo součas
ně. upozorňuje na roz
díly v kvalitě, náročno
sti při výměně stranic
kých průkazů mezi jed
notlivými kraji a okre
sy.”
i
"■Nemůžeme
zavírat
oči nad tím, že rozdílné
výsledky nejsou úměrné
tomu, jak byly jednotli
vé kraje zasaženy pravi
covým oportunismem a
dlouhodobou pasivitou. ’
Husák tu naráží na
"falešnou
solidaritu”
straníků a stranických
funkcionářů, pověřených
čistkami. Je známo, že
ve valné části velkých
krajů jaký'v historických
zemích tak na Slovensku
pri pohovorech "ruka
ruku myla” .
Z vlá šť bylo toto zřej
mé např. na Plzeňsku,
tradiční baště sociální
demokracie, a v průmy
slových částech Sloven
ska, kde se znovu uplat
nila osvědčená " rodinkárská’ praxe.
O hospodářském roz
voji mluvil Husák s uspokojením. Bylo by za
jímavé vědět, zda-li toto
uspokojení také opravdu
cítil:
"V ý v o j hospodářství
se z horečných výkyvů

posledních let už ve
svých základních pro
porcích zřetelně vr-ecí do
zdravějších poloh” .
Husák hodil na stůl i
některá čísla:
". . . Z a prvních pět
měsíců minulého roku
zvýšila se průmyslová
výroba o 3.5% - v tomto
roce za stejné údobí o
7.6%, stavební výroba
loni o 1.3% - letos o
7.6%, vývoz do sociali
stických zemí loni po
klesl o víc než 5% - v
tomto roce je o 16%
vyšší.”
"Příjm y obyvatelstva
vzrosdy loni o 15.2%, v
tomto roce o 5.6%, ma
loobchodní obrat loňské
ho roku o 15%, tohoto
roku o 1.5%, produkti
vita práce v průmyslu se
zvýšila loni o 2.7% - v
tomto roce o 4.5%, roz
počtově náklady nové
zahajovaných staveb či
nily v prvním čtvrtletí
minulého roku 7 miliard

(Pokračování

se str. I )

podstatně zlepšenou pra
covní morálkou a zvýše
ným zájmem o výsledky
hospodářské činnosti.
Pří poněkud realistic
ké úvaze režimu ještě

0 6 raťt^

s důvěrou na

odra

. S l g L TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St, Melboarae, M M
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady •
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodi naho
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

Potřebujete vym alovat
(

byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?

! .
'

Obraťte se s důvěrou na odborníka! Dokonalá znalost řemesla utnožiíuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

Wardale Paintiňg Service
MAJITEL J. MELIH
;
i

I
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chii!’ a "rozkladů” v prů
myslu a zemědělství ne
lze vyložit jinak.
Toto potvrzuje také
jmenování
Miloslava
Hruškoviče na
místo
svrženého "dubčekovce”
Pence do čela národoho
spodářské komise Ú V
KSČ.
Ústřední výbor také
" v tajné volbě jedno
myslně” kooptoval za
členy pléna Ú V KSČ J.
Baryla, Miloslava Hruš
ko viěe, Jaroslava Kožeš
níka, Michala Kudzeje
Matěje Lúčana, Mirosla
va Mamulu a Zdenka
Zusku - přirozeně nr
místa neprokádrovaných
členů.
Z nově příchozích je
nejtypičtější volba M i
roslava Mamuly, kdysi
velkého přítele Antoní
na Novotného, který se
dosud diskrétně zdržo
val na Ostravsku.
Krysy zase vylézají z
podpalubí.
vm.

Ekonomika po staru

Plánujete čertu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzná na návftévu*
I f f fjKrSrCAjJM

Kčs, tohoto roku za ob
dobí od ledna do dubna
3.3 miliardy korun.”
"Jsou to ve svém cel
ku pozitivní ukazatelé,
potěšitelný trend . . .”
Je to zřejmě srovná
vací matematika, která
vypadá potěšitelněji než
"onen zdravý trend” .
Především
nelze dost
dobře srovnávat hospo
dářské poměry v roce
1969 s poměry letošními.
Loňská čísla jsou zřej
mě devalvována mimo
řádnými opatřeními po
srpnu 1968. T o se nej
víc obráží v rozpočto
vých nákladech a ve
zmrazení
maloobchod
ních cep. Labilnost loň
ských
hospodářských
podmínek 1 zvlášť pod
trhuje hluboký pokles
"obchodu’ se socialistic
kými zeměmi.
KSČ se bude letos a
napřesrok úsilovně sna
žit zcentralizovať hospo
dářství, zminky o "anar

55 Wahroonga Ave., Noble Park, Vic., 3174
telefon: 546-0503
.
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již ptrováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

ani nemůže jít o okamži
té politické přeoriento
vání dělníků, i když se
o tom hodně mluví a pí
še. Vláda je zatím ne
může například přesvěd
čit o nezbytnosti a vý
hodách zákroku bratr
ských armád v předloň
ském roce, ale spokojila
by se. zřejmě s tím, prokáží-li lidé "aktivní resignaci” - budou-li aktiv
ní v práci za slib pozděj
ší vyšší životní úrovně
a resignují-li na politický
vývoj státu.
Nelze
vyloučit,
že
zlepšené zásobování v
minulých měsících je i
posledním pokusem H u 
sákova vedení o nápra
vu hospodářských pomě
rů jinak než použitím
drastických metod, do
poručovaných
různými
Indry a Bíi’aky.

plamenné výzvy vlády k
celostátní sběrové akci,
kterou se má získat ko
vový odpad pro hutní
závody, znovu se má
zneužít mládež v akct
"Reflektor
mladých”
(Svaz socialistické mlá
deže převzal i jméno
akce od bývalého Čs.
svazu mládeže) - mlá
dež má odhalovat a hlá
sit nadnormativní zášoby
v podnicích, aby byly
odebrány a použity jin
de -, znovu se bojuje
proti třídnímu nepříteli,
proti "nežádoucímu vý
voji a živelnosti”
sou
kromého podnikání, kte
ré se prý v minulých
dvou letech rozrostlo a
umožňovalo některým li
dem "obohacování na
úkor společností’’ , Ú střední komise lidové
kontroly a jiné orgány
znovu "ostře a důsledně
zakročují proti šmelině” .
A znovu se objevují
růžové předpovědi "p o
depřené čísly’ ’. Dovídá
me se na prvních strán
kách novin, že státní zá
věrečný účet za rok 1969
vykazuje přebytek téměř

Protože se režim pře
svědčil o tom, že zásad
ní změna hospodářské
i organizace, jak ji na
vrhovali zavržení náro
dohospodáři Šik, Selucký aj., tj. hlavně decent
ralizace, by nutně vyvo
lala nežádoucí politické ,
uvolnění, vrací se k tu
hému centralismu, tužší
mu, než dnes připouští
Sovětský svaz. Vrací sé
také k průvodním "v y 
zkoušeným” metodám. |
Tak se znovu objevují I

H L ÍD Á N Í D ÉTÍ V M ELBO URNE
provádíme po celý den i -noc> včetně víkendů, též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
stálého dozoru. Informujte se.
IR E N A K O P Á Č K O V A
1a Beatríce Ave., Surrey Hills, Víc. 3127
Telefon: 88-1368

B Y T Y

PRO
S V O B O D N É
$ 7 týdně ($ 1 za den)
5 minut z City

70 Gipps St., East Melbourne
Tel. (po 6. hod. več.): 41-4088

Konec nebo začátek?
(Pokračování se strany 1)
stoupenci uvnitř strany si toto neuvědomili. Někde
podél cesty malé kolečko vyskočilo z ojetého souko
lí— a nebylo už síly celé soukolí zastavit.
Pozdě na jaře a v létě 1968 se Dubčekova vláda
znovu a znovu pokoušela zastavit lavinu. Jenomže
tehdy už bylo pozdě. Dubček se tu náhle ocitl pod
dvojím tlakem: tlakem strany samé a Moskvy, tla
kem shora. Ale navíc zezdola tlačil na reformisty
anonymní lid. Nikdo ani nesnil, jak hluboko byla
rovnováha uvnitř státu porušena. Neboť to nebyl Dub
ček, který dával lidem socialismus s lidskou tváři,
byli to lidé, kteří si tento ústupek vynutili.
Slyšíme dnes o úkladech západních imperialistů
proti socialistickému zřízení v Československu. Jistě
že by byl Západ uvítal, kdyby se dubčekovci udrželi
u moci. Jisté však také je, že Západ dodržel svůj
závazek, když šlo o možné porušení rovnováhy sil
v Evropě. Byla to nešťastná formulace tužeb lidí v
Československu — socialismus s lidskou tváří, ne
šťastná především proto, že už sama vyzrazovala,
že je také socialismus s nelidskou tváří. Dubček se
— volky nevolky, postavil za reformy v naději, že
ony alespoň přispějí k udržení vlády strany. Zmýlil
se, a šeredně dnes na to doplatil. Buďme však objek
tivní k dubčekovcům jako věrným synům komunistic
ké strany. Udělali všechno možné, aby lid byl odlou
čen od moci ve státě.
A zde by měla končit — ale naneštěstí nekončí —
legenda o. novém králi Ječmínkovi a jeho blanických
rytířích. Rodí se legenda nová, jako by naše těžce
zkoušené národy neměly už nadbytek legend.
jun

3 miliardy a v dalších
dnech uvnitř listů vy
světlení čtenářům, proč
z tak velkého přebytku
nemůže mít "zatím” nic
lid: přebytek prý kryje
pouze zčásti
"dluhy,
marnotratnost, která za
vládla v dřívějším "trž
ním” systému” .
Nejrůžovější brýle na
sadila pak federální vlá
da po svém zvláštním
zasedání 14. července,
když vyhlásila směrnice
pro sestavení páté pěti
letky: bude vyšší národ
ní důchod, ' poroste ži-'
votní úroveň . . .

j

LETADLEM

(do Anglie nebo Belgie

!

' za S 450.-

>
í

v kteroukoli
roční dobu.
Reservujte u

I

ALM A
t

i

TRAVEL

!

SERVICE

!

• 330 Little Coliins St.

|

MELBOURNE,

|

Víc., 3000

i

Telefon:

|

63-4001, 63-4002

•Lze spíš očekávat, že ského svazu a ČSSR, kte
se nynější režim v Če rý je přes všechny - úskoslovensku bude starac myslné nebo neúmyslné
o to, aby se snížil rozdíl výkony čs. soudruhů, stá
v životní úroyni Sovět- le ještě značný.
-sv-

Veškerá PO JIŠT Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Broker*. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vic., 3189
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Tažení za zvýšení pracovní morálky

Z Á T A H Y N A LA JD Á K Y

a to: J. Aubrecbt, čeněk venské akademie věd v
Císař, R. Pacovský, A. tomto složení: předseda
U ž několikrát se v Rudém právu a podobných formátech objevily v po
Pokorná, H. Vobořilová a J. Kožešník, místopředse
slední
době články, líčící hrůzy emigrace. Hlavním strašákem, který má
dové
K.
šiška
a
B.
Rosic
A. Zálesák.
ký, generální tajemník K. poslušného občana odradit od zaječích úmyslů, je kupodivu — práce. N a
— ČTK oznámila 17. čer Friml, zástupce generál západě se musí makat a to poctivěji!, křičí Rudé právo ve všech tóninách.
vence, že 591etý J. Smr- ního sekretáře V. Landa a
kovský je vážně nemocen. dále B. Heller, V. Zou Na příkladu těch, kteří se vrátili po amnestii domů, nás RP poučuje, jak
Jak už jsme sdělili v HD bek, J. Bačkovský, V. Fil- zlé pracovní podmínky (vládnou na západě. "P ři zahoukání musel každý
dříve, má podle soukro korn, V. Kello, J. Poulík, dělník být už na svém místě” , líčí jeden z těchto "poučených” a českému
mých zpráv těžkou' rako R. Richta a B. Švestka.
Človíčkovi se při tom hrůzostrašném vyprávění mají ježit vlasy. "P ři práci
vinu. Poslední zpráva ří
ká, že mu lékaři dávají —■ V Mariánských Láz se nesmí mluvit, protože to prý snižuje výkon, zaměstnavatel dokonce hlí
nejvýše 6 měsíců života. ních zemřel ve věku 64 dal, jak dlouho se zdržujeme na toaletě. Žádné vaření kafíčka a přátelské
Italský list II Resto del roků ' akademik RudoLf besedy v pracovní době neexistují.”
Cariino z Bologne napsal, Brdička, zakladatel čs.
Nechci zde rozebírat, kles morálky pracují lékařské poradní, komi
že Smrkovský řekl ve moderní fyzikální chemie
svém posledním interview, a vědec světové pověsti. zda toto tvrzení je prav cích!” , roní krokodýlí se (L P K ) ve zdravotnic
že nynější čs. režim ne
(nyní
divé či nikoliv. Každý z slzy Rudé právo. N eb oť kých 'obvodech
— List
středočeského hodlá soudit vedoucí poli — President republiky nás poznal už natolik po věz,, človíčku, že dřít se jsou postupně obnovová
krajského výboru KSČ tiky Dubčekovy éry. Jde jmenoval doc. inž. S. Hra měry na Západě, aby sj pro vládnoucí stranu a ny), uvolnila se posud
Svoboda napsal rozhořče prý mu jén o vyvolání deckého do funkce rekto
ková bdělost ošetřujících
ně 13. července, že má atmosféry strachu a k ra Vysoké školy ekono dovedl odpovědět sám. .soudruhy v Moskvě je
mické
v
Praze.
lékařů a poklesla i je
tomu
stačí
soudy
s
veřej
tvou
občanskou
povin
Podivné však je, že prá
doklady o tom, jak se ve
dení Čs. uranového prů ně činnými osobami střed
ností. Ž e ses tak dřel už jich celospolečenská od
vě
marxisté
pokládají
— Akademický malíř prof.
myslu snažilo v květnu ního ranku.
Jaroslav Grus a akade poctivou práci za největ čtvrt století a výsledkem, povědnost. Ještě větší
1968 porušit sovětský mo
je bída a nedostatek na nezájem o , průběh ne
nopol na obchod s čs. ura — V projevu na aktivu mický malíř a grafik ší lidskou újmu.
komunistů
v
Karviné
řekl
Adolf
Zábranský
byli
jme
místo slibovaného socia mocnosti se projevuje na
nem. Nabídka jednání se
V líčeních tohoto dru
západními zájemci o čs. věhlasný kolaborant A. nováni národními umělci.
listického
blahobytu? závodech. Téměř každý
hu je ovšem logický zá
uran prý jasně dokázala Indra, že se některým
Jen mlč a dělej, nebo závod dnes naříká, ž»
— V červnu probíhala
stoupencům
pravice
mů
měr, neboť RP vždy za
protisocialistické a reaktě pořádně přiskřípne- má nedostatek pracovní
velká kampaň k účasti
ční plány tehdejšího ředi že podařit ukrýt v řa
pomene dodat, kolik si
na
“
tradičních
letních
dách KSČ a proto bude
me. Strana přišla na to, ků, ale přitom ani 10%
telství čs. uranového prů-poctivou prací
očista strany trvalým ú- kursech ruštiny” , pořá člověk
myslu.
že místo lákadel je stej či 12% absence nepohne
kolem. Indrovi na aktivu daných v červenci a v "pro kapitalistu” vydělal
ně účinné ukázat 4ůtky. odpovědné hospodářské
srpnu
v
různých
místech
sekundovali
další
dva
v
ý

— Je třeba jistě hodně
a přepočítat výdělek na
pracovníky k tomu, aby
nevkusu k . tomu, aby tečníci: D. Kolder a M. Československa. Zájem je kupní hodnotu koruny. Tomu prvnímu lidé ne
zatím
minimální.
rezervy pracovních . sil
věřili, . toho druhého
dnešní ústřední výbor Ko Mamula.
V e čtenáři ovšem nutně
hledali mezi vlastními
munistické strany Sloven
alespoň
hojí.
Ministerstvo
vnitra — Při zasedání obou ko musí zakořenit názor: v
ska zaslal pozdravný do
pracovníky, kteří nepři
SSR oznámilo, že odnímá mor Federálního shromáž
V této době jsme svěd
pis vdově po popraveném
šli do práce. Mnohdy
dění bylo oznámeno, že republice se máme lip,
státní
občanství
Slovenské
dr.
Clementisovi
Lídě
socialistické
republiky na funkci poslance Sně tady se nemusí tolik dě ky velkého tažení za zvý dokonce
hospodářští
Clementisové u příležito
Emilu Štefanovi, bývalé movny lidu rezignovali A. lat!
A milý občan se šení pracovní morálky pracovníci zvýšenou pra
sti jejích šedesátin. Dopis
Žiak,
K.
Skramuský,
J.
mu zástupci šéfredaktora
pracujících. Rudé
začne flákat ještě více čs.
předali osobně J. Lenárt
covní neschopnost vítají,
deníku Práca, “ protože Koscelanský, O. Černík a
právo píše 12. 6.:
a P. Colotka.
než
dosud,
neboť
je
to
protože zastírá nedostat
za svého pobytu v cizině M. Růžička. J. Valo re
přece posvěceno samot
"Státní zdravotní sprá ky v organizaci a řízení
— Dne 9. července se ko vyvíjí nepřátelskou čin zignoval na funkci místo
předsedy Sněmovny lidu i nou hlásnou troubou ko va, orgány nemocenské
nalo v Bratislavě plenár nost proti ČSSR” .
a přesunutím osobních
člena předsednictva Fede munistické strany.
ní zasedání ústředního vý
ho pojištění ani závody nákladů na stát pomáhá
— V Praze zemřel ve vě rálního shromáždění. Na
boru KSS. P ři této příle
Jenomže tady se náš neprováděly
kontrolu šetřit mzdové fondy.
ku 61 let prof. dr. Vlád. jeho místo nastoupil M.
žitosti “ byli rezignováni”
občan přepočítal. Strana nemocných a tak lidem Lze bez nadsázky říci,
Outrata, profesor mezináj Sabolčík.
z předsednictva ÚV KSS
rodního práva-na Karlově
je zvyklá dělat kotrmel nehrozilo žádné nebez že. nepříznivému vývoji
soudruzi Štefan Sádovský,
— V Institutu ROH v ce, otočit na čtyřáku.
Jozef Belšík a Michal universitě.
pečí ani postih. Svůj po absence v letech 1968 Praze začal 1. července
Hanka.
Novými
členy — Na místo E. Hojeckého
čtyřtýdenní seminář pro "Fabrika není holub díl na tomto vývoji ma 1969 byl dán generální
předsednictva “ byli zvole stal se novým ředitélem
funkcionáře odborů arab ník !” , vytrubuje titulek jí i zdravotníci. Před pardon.”
ni” tajemník . ÚV KSS Vítkovických
železáren ských zemí.
v Práci. "Všeobecný po třemi roky byly zrušeny (Pokračování na str. 8)
Václav Vačok a místo Klementa Gottwalda ing.
předseda slovenské vlády Rudolf Peška.
Herbert Ďurkovič.
— Na plenárním zasedání
— Režim se snaží obsa krajského výboru KSČ v
dit místa
universitních Jihočeském kraji oznámil
profesorů, která byla u- vedoucí
tajemník
KV
Nebyly pochyby o tom, že při likvidaci vše
prázdněna
důkladnými Hejna, že k 1. červenci
lo zjištěno "rozsáhlé zneužívání státních pro
čistkami a resignacemi. bylo
ukončeno
téměř
ho veřejného odporu proti nynějšímu režimu v
středků’” . T o by nebylo provinění příliš závaž
Dne 9. 7. dostali dekrety 62.000 stranických pohovo
Československu budou likvidovány i odbojné
né, kdyby tyto prostředky nebyly použity k
o jmenování řádnými pro ru, což je 79% z celkové
umělecké sívazy. Forma, jakou se zamezí jejich
"protispolečenské a protisocialistické politické
fesory: MUDr. F. Gazá- ho počtu členů v kraji.
činnosti, může být v detailech odlišná, ale vý
rek, rektor University Pa- V 10.800 případech bylo
činnosti a to zvláště v období působnosti tzv.
iackého v Olomouci, bratr rozhodnuto nevydat novou
sledek bude u všech týž.
Koordinačního výboru tvůrčích svazů’’ (z re
nynějšího ministra škol členskou legitimaci.
O tom, jak Husákův režim zakročuje proti
ferátu Svobodného slova). Totéž provinění po
ství MUDr. Jan Hrbek
Svazu filmových a televizních nmřlrň, který
pisuje Mladá fronta (8. 7.) takto:
(pro obor patologické fy — V Českém svazu druž
se mohl právem honosit tím že měl ve svrch
ziologie), PhDr. F . Lón stevních rolníků dochází
"V
činnosti a náplni práce, zejména
(Dejcovějši čs. dějiny)' a k velkým čistkám. Z ůradách kuklím! pracovníky, slavící v minulých
v jeho vedení, se v minulém období projevily
střwinfho
výhrou
bylo
'do
dr. J. Nikl (ekonomika
2 - 3 klech dosud nevídané úspěchy na mezinátendence k prosazování skupinových zájmů, jež
obchodu a
průmyslu). saď odstraněno 35 čšessů
rod.ai.gi fóru. pocscuji nás pražské noviny z mi
otaegách výixírii 5®
přesahovaly působnost a poslání této společen
MSnsoíásfeýiBi
profesory
bvii haawvšffii tito “ soonutých týdnů. Dovídáme se, že z příkazu před
ské organizace. Tyto snahy se intensivně začaly
te U m ” : MUDr. F . BsJaš* — Prasždeg ILafsSc Svo
sednictva federální vlády provedla Ústřední ko
uplatňovat ve formě nátlaku na státní a stranic
MUDr. V. BSefc. KXD r. boda a3ES stáfeí yýzsamise lidové kontroly prověrku jak ve jmenova
ké orgány v letech 1968 a 1969. Činnost vznik
K. Boďák, dsac- -jsi.. X a c n s L ~MbůsěS. za
ném Svazu filmových a televizních umělců, tak
lého koordinačního výboru se od samého po
Klíma, doc. MUDr. A . šovžsí pěfeSstvf tc žhsa
Kučera, ttoc. mg. C. LecB, ni. 13 důstomanD lidové '
í v Čs. Snaexportu a zjistila "zájvažné nedostat
čátku zaměřila na ovlivňování vnitropolitických
doc. ing. Z. Průša. doc. armády Vytísafcíbo N ě
ky'". Mezi nimi uvádí Ú K LK špatnou organi
a“(vnitrostátních problémů a na prosazování remg. Z. Trojáaek, doc. mecka.
zaci a řízení obchodní činnosti, takže Filmexporí
vizionistických požadavků prostřednictvím svých
ing. J. Vladař, RNDr. J.
vykazuje ke koná loňského roku na 37 mil.
zástupců ve státních, společenských a stranic
Vojtek. E. Vrba a ing. -J. — V Praze zemřel po del
devizových korun obtížně vymahatelných po
Zoubek.
ší nemocí ve věku 71 ro
kých orgánech.”
ků divadelní a filmový
hledávek, vedle provinění proti mzdoyým a ce
Překvapuje, že se režim tak namáhá najít dů
— Předseda České národ herec Eman Fiala.
stovním předpisům.
vod
k zákroku, k likvidaci Svazu, s níž kdekdo
ní rady Evžen Erban o- — Podle usnesení federál
Ve Svazu filmových a televizních umělců by
stejně počítá.
zňámQ, že se vzdali man ní vlády bylo jmenováno
dátu další poslanci ČNR nové presidium českoslo-

— Podle soukromé zprá
v y je mezi zatčenými infeJe&íuály též František
Trita. dlouholetý člen re
dakční _ rady Literárních
BOTÍB (Listů) a sekretář
Svazu
čs.
spisovatelů.
Před třemi měsíci bylo na
dotaz příbuzných sděleno
úředníkem
ministerstva
•vnitra, že byl zatčen pro
to, že byl opiiý. Proč je
však dosud držen ve vě
zení, nikdo úředně neozná
mil. Ve vyšetřovací vaz
bě jsou též bývalý posla
nec Battek a mladý hi
storik Tesař.

Proti filmařům
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PŘEKVAPUJÍCÍ OHLAS
Článek šamota Uzt uverejneny v 13. čísle H D , měl mimořádný ohlas — přinesl do redakce hodně dopisů plných dobré vůle. Jeden z nejzajímavejsich podnětu přisel od dr. Miloše Ondráska z Guyry v N S W , který píše: "S podobným případem jsem se setkal v rozhlasovém pořadu Contact,
který vyšila pravidelné ABC — studio Sydney. V relaci zúčastněna krajanka vypravovala první lednovou sobotu tohoto roku příběh o patnáctileté
dívce, která trpí depresí, protože nemá českou kamarádku. Mám dceru ve stejném stán a domníval jsem se, že by písemné a snad i osobní seznámení
obou děvčat mohlo problém aspoň castecne vyřešit. Zajímal jsem se proto o adresu dívky, ale ani krajanka, ani organizátoři Československého klubu
v Sydney mi ještě neodpověděli.’’
Dr. Ondráček dále tetičkám a naopak zase
Nejvýš
překvapující iarů pro ty, kteří fi chom oznámili, kdo tuto šlo a požádali jsme kol.
: pokračuje:
z venkova na čas do mě reakce přišla z Meibouř nanční pomoc potřebují, částku do Českosloven Marcelu Čechovou, aby
"Nemohla by redakce sta. Bývalo to skoro sou né: pisatelka dopisu by dar "bez hluku a od a- ského pomocného fondu se to pokusila zjistit. Tak
, H D zorganizovat akci, částí jejich života, od chtěla pomoci zahnat nonyma” . Teprve po te věnoval.
Chtěli jsme vznikl rozhovor, který
která 'by pomohla na měnou za celoroční sna smutek některých našich lefonickém
rozhovoru však vědět víc o tom, jak dále uveřejňujeme:
příklad k výměně dětí o žení. Z de bohužel tetič lidí a nabízí dar 500 do- pisatelka připustila, aby fc rozhodnutí; o. daru cío-- O —
prázdninách? Mám dce ky a babičky nemívají a
ru (15 roků) a syna (11 jsou tak ošizeny o nej
roků).
Byli bychom s krásnější zážitky svého
' manželkou i dětmi rádi, dětství. I dítě může trpte
Necítila jste se mezi domorodci opuštěná, nebylo
kdyby děti podobného smutkem z osamění. Pro MsÉto: Protože jsem poznal trýzeň žízně,
vám někdy smuinb?
■ :
Stáři (což není podmín to se redakce Hlasu do vyistasbil jsem studánku,
-"Myslím, že opuštěnost pramení hlavně z ne
kou) mohly u nás strávit mova ráda ujme zpro aby i jiní z ní mohli pít.
. . . "Domorodci kmene Watutu na N ové Quine- spokojenosti a pocitu vlastní zbytečnosti. Často se
část svých prázdnin. Při středkování prázdnino
jeli jsme do Austrálie vých pobytů dětí. Ochot ji uctívají ptáka Wbanu, který má tři oči uprostřed nedokážeme radovat z malých věcí. Vždycky jsem
před rokem, ale i tak ně uveřejníme stručné hlavy, lidské nohy a v zobáku drží kalich kvěfu. se.snažila nalézt něco, z čeho bych se mohla rado
bychom rádi pomohli nabídky přijetí ndfco vý O d pradávna bdí Wbana nad Watutskými a roz vat-. A také být co nejvíc užitečná, to člověku při
těm, kteří to potřebují.” měny dětí na část prázd hoduje o jejich životě a smrti. Umírá-li watutsky náší to pravé potěšení. Díky tomu jsem se nikdy
Domnívámé
se,
že nin a zájemcům, sdělisae domorodec, umírá lehce, protože věří v převtěle necítila osamělá, ačkoliv jsme mnoho bílých tvá
tento podnět by neměl plné adresy k Mii3ÍB*a ní. Domorodci se nespokojí jen s jídlem, pitím a ří za ta léta neviděli.”

Dialog nejen o osamělosti

upadnout v zapomenutí.
Případná vzájemná vý
měna dětí na část prázd
nin by jistě přinesla ví
tané výsledky. Naše děti
byly zvyklé jezdit na tá
bory do 1přírody nebo
na Venkov k babičkám a

dojednání.
N a ‘článek ""Samota
tíží'' zajímavě reagovali
i čtenáři z ©cSeMýda
koutů 5. kofEpssesit* a k
dopisům - některých z
nich se vrátíme v přSai™
čísle H£>_

Nově otevřený
OBCHOD K Á V O U A K A V Á R N A

CONTINENTAL
COFFEE ROSTERS
majitel V. Gíaser
323 High Street. Kev, Vič.
(proti řeznickému a uzenářAéEW závode
J. Kopecký — Kew CosL BtÉcbers)
Telefon: 86-7477
Různé druhy zrnkové i mleté kávy

. =, dodáváme podnikům i soífaoaa**B V naší kavárně dostanete yjflý
výbornou kávu a prvotřídní zákusky

Otevřeno v úterý až patek po-celý áen.
v sobotu zatím do 1. bod. od?.

spánkem, ale přemýšlejí o tom, co se s nimi stane
po Kaní. Ž il-lí člověk příkladným životem, vtělí
se d o něčeho krásného: ptáka, motýla nebo kvě
tiny. Zadoužd-lí se .nějakým způsobem o blaho
sváto kfxfce,. hade jeho duše na čas dlít v řece,
ve skále nebo ve stromech, a d, kteří proslavili
-kašen tancem. zpěvem nebo odvahou v boji, mo
hou
i toho, že budou po určitou dobu
pobývat v nebeských výšinách na různých hvěz
dách. Opak čeká ty lidí, kteří žili nesvorně a měli
zlou vůli. T I budou proměnění v krokodýly, hady,
ještěry, krátce v to, čeho se lidé bojí a štítí. .

"Trochu víc víry by nám neškodilo-. Nemyslím
víru v nějaké božstvo nebo pověru, ale docela oby
čejnou víru v bližní.”
Právě jste věnovala svým bližním, přesněji řečeno
potřebným krajanům, značnou částku. Proč jste
se rozhodla pomoci právě jim?

"Nepokládám peníze za bránu ke štěstí, ale vím,

Když procítám vaši knížku zkazek a povídek z
Nové Qmrceje, napadá mi, že k psaní nevedla Jen že jsou někdy důležité. Nemoc v rodině, někdy i
úmrtí živitele, pomoc při studiu, při narození dí
touha zachytit exotiku ostrovů Oceánie?

Paní Božena Silková se usměje a přihodí do
krbu lopatka briket. "V íte, já se domnívám, že
mnohé z filosofie prostých domorodých kmenů by
nám mělo stát za povšimnutí. Ž ila jsem mezi quinejskými domorodci sedmnáct let a jako manžel
ka lékaře a sociální pracovnice jsem se dostala
do míst, kam opravdu ještě "bílá noha” nevstou
pila. Mnohé kmeny žily velmi primitivně, ale je
jich náboženské pověry měly hluboké filosofické
kořeny.”

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ

KEW CONTINENTAI, lílUHElíS Pty. Líd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. LU.
3 26 High Street, Kew, Víc.

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A ŠE S PE C IA LIT A :
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ KLOBÁSY

Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po Victo ria Pde., zastóvka c. 58
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38
gf

Ve vaší povídce o totemovém ptáku Wbana je za
jímavá myšlenka. Jestliže se i primitivní domorod
ci snaží činit dobro svým bližním a cítí kmenovou
přináléžffosf, neměl by se fint spíš snažit o totéž
člověk, který si říká civilisovaný? Domorodci tovšem
věří, že v odměnu za dobré skutky se stanou řekou
nebo květinou, kdežto našiněc obvykle nevěří v nic.

Telefon: 86-7178

uzená šunka t

těte, to vše -jsou chví!e,kdy člověk potřebuje, aby
mu ti druzí dali nejen přátelskou radu, ale i ten
"pytel mouky’’ . K tomu, abych si to znovu uvědo
mila, přispěl i článek "Samota tíží” v Hlase domo
va. Věřím, že nezůstanu sama. Začínali jsme všich
ni před lety všelijak, a měli bychom se proto umět vžít do situace začínajících. Kdož ví, možná,
že za dalších pár let budou ti dnešní začínající
pomáhat novým, potřebnějším. T o je docela při
rozený zákon lidského společenství.”
Neměla na vás vliv skautská výchova? Skauti pře
ce mají v zákonu, že člověk má být druhému pro
spěšný a neptat se, zda si to ten dotyčný zaslouží či
nikoliv.

"M ýlíte se. Byla jsem vychována jako sokolka,
ideály Tyrše. Skauting jsem poznala a ž. později.
Čožpak ale člověk musí být skautem nebo sokolem,
aby si uvědomil ■svou povinnost vůči ostatním a
sounáležitost se svým kmenem? ’
Potom jsme ještě hovořily o všeličems, o stromech,
ptácích, ovpci. i obyvatelích na ostrovech, kdě-.paní
Sirková psala své knížky, čaj byl už dávno dopit a
hodina vhodná k návštěvám již také minula, ale
jaksi se mi stále nechtělo říci sbohem. Což se mi
stává vždy, setkám-li se s člověkem, pro něhož hlav
ním smyslem života není vlastní ego.
M. Čechová

Výroba umělecké keramiky víeho druhu

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

27. 7. 1979

H LAS DOM OVA

Devětadevadesát
F E R D I N A N D

DOPIS Z ČESKOSLOVENSKA
ODESÍLANÝ Z DOVOLENÉ V JUGOSLÁVII:

P E R O U T K A

Toho, co se děje v naší zemi, je toto vysvětlení. Jedhti část, nebo jedna skupina komunistické
střány se cizí pomoci zmocnila vlády. Jestliže, jak je možno, pan Husák padne, bude to ještě více
vláda jedné skupiny, která naráží na cit, rozum a tradici země a je oblévána nechutí i nenávistí
obývátelstva. V í tos Počíná si, jak. menšina si musí počínat, když vládne absolutisticky: ustavičně
mobilišúje své nečetrié’ věrné, vyhlašuje výjimečné právo a terorisuje. Musí tak činit, neboť si uklá
dá úkolý nepřirozené. Z a prvé vyžaduje, aby lidé pokládali invasi za bratrskou pomoc, aby za ni
skoro poděkovali. Skupina se téměř diví, že obyvatelstvo po invasi není více pro-sovětské než bylo
před ní. Skupina -poznává, že invase "původně nebyla pochopena ani naší vlastní komunistickou
straríóu a některými jinými komunistickými stranami”. Ale to prý nebyly normální časy, českosloven
ská komunistická strana tehdy nebyla normální. Teprve teď nastal zase normální život. "Pochopehí iňváse’’ je brána, jíž musí projít ten, kdo chce zastávat veřejný úřad, psát do novin, uveřejnit
básničku, režírovat film, dodat text: operety. Pochopení invase posvětí každé netalentované indi
viduum.

v Po dlouhé době mám opět možnost napsat bez obav.
že bych vzbudil zájem našich policejních cenzorů, o
tom, jak to vypadá u nás doma.
.. Jedním slovem: mizerně. N e snad, že,by docházelo
k zatýkání lidí apod. Vymysleli něco jiného. Každé:ho, kdo se jim nelíbí, nebo kdo má odvahu veřejně
proti nim vystoupit, prostě vyhodí ze zaměstnáni
a: nedostane prakticky žádnou jinou práci. Žádný
.podnik ho nesmí přijmout. Abych vysvětlil: Útok je
veden proti všem nepohodlným, kteří' mají nějaké.
byt’ sebemenší vzdělání (stačí i dvouletá průmyslov
ka). Ti jsou propouštěni, žádný podnik je už ne
chce přijmout a jako manuálně pracující také nikde
nemohou'nastoupit, protože stíhají podniky, které by
je zaměstnaly, sankcemi za to, že “ nevyužívájí a
znehodnocují školní vzdělání pracovníků” .

•

-

1

Naštěstí “ zdravého jádra strany” je nesmírně málp. Se všemi policajty, vojáky a úředníky stranické
ho aparátu — maximálně 250.000 — to je již i s těmi,
kteří svou pravověrnost ze snahy udržet své místo
předstírají.' Probíhající prověrky umožnily zhruba 1
miliónu členů strany' zařádit se zase mezi slušné
Občany) P ři prověrkách se však vpašovává do stra
ny' minimálně polovina takzvaných • “ pravicových
óporturiištů” ." J s o ď t ó především dělníci, kteří m o -.
hou říkat, co si myslí, neboť se jedná o ‘.‘dělnickou
stranu’-’ a. proto je těžko mohou vyloučit. Potom také
musí přijímat mladé lidi, kteří jsou otevřené proti.
Pó prověrkách je věkový průměr členů strany 55
let. Není tajemstvím, že konečný počet členů bude
maximálně. 400.000, z toho tedy .zhruba polovina spo
lehlivých. Situace se spolehlivými straníky je nejlé
pe vidět na tomto příkladu: Obvodní výbor KSČ y
Praze 4 má ze 36 míst placených funkcionářů obsa
zeno 9 a již půl roku marně hledá další.

Z a druhé, skupina nepřirozeně vyžaduje, aby lidé zapomněli na zkušenosti, které udělali s ko
munismem, na to, že po dvě desetiletí stalinismus jediný representoval komunismus, lidé byli nevin
ně vězněni i poprávóváni, život byl nesnadný a pln bázně, životní úroveň byla nízká. Čili, skupi
na žádá, aby příčiny neměly následky. Přísahala sobě nebo někomu jinému, že nebude rozumět, co
se stalo na jaře 1968.
Tehdy národ se vzác se to tentokráte povedlo, marx-leninisté kdyby by být inženýry duší. Skuným souhlasem dal naje skupina obsazuje soudy li velmi riialá menšina? p&ia; tedy inženýruje du
vo, že nechce žít pod tou svými lidmi, vyhazuje li A n i tenkrát. Jak jste k še, a když se vyskytnou
formou komunismu, pod di ze zaměstnání a bere tomu dospěli, jak ťo v í překážky, inženýruje ješ
níž byl' nucen žít dvacet jim chléb od úst. Je od te? N ech ť vládne moud tě. yíce.
let. Byla’ to živelná, váš hodlána rozpouštět uni rost: ták jsme k tomu
Při inženýrování se
fakulty,
nutí dospěli.
nivá událost, vyrostla z versitní
ovšem projevuje arogan
kořenů země. A le skupi vědce, spisovatele a no
V A frice kmen Tou ce, necitelnost i krutost.
na nesmí vidět, že to by vináře, aby prohlásili, hou věří, že v horách Ti- T o prý je .v pořádku, po
Jak to vypadá celkově? V ničem se to neliší od
la živelná událost. Je po že si myslí, Co si nemy besti se narodil vítr. Sku něvadž za márx-lenin- protektorátu a okupace — až na to masové zatýká
vinna sobe nebo něko slí.
pina, která dnes vládne s>kou moudrost musí být ní, abych byl spravedlivý. Rozhlas a televize chrlí;
Goebelsovskoú propagandu o tom, jakou .mají .pod
Jak z jednoho připra v
mu jinému hledat příči
Československu,
se zaplaceno. Jestliže však
nu v něčem povrchním, vovaného pročešu vyplý skládá z dosti primitiv marx-leninistovi - samot porů, takže-každý má dojem, že nás je 28"'miliónů::
14" miliónů) které nikdo nezná, ale o nichž ,se dorvi
v nějakém organisačním vá, nedovoluje ani jen ních politických typů a nému se někdy osobně v rozhlase, a 14 miliónů, které zná, ale. O nichž se
nedopatření, v nějakém žádat, ani jen si přát, diletantů ve všech obo něco přihodí, tu vždy nikde nemluví. Například na letošním “ masovém” '
árii jen podat petici ú- rech života. Oni celkem nastává velký skok od prvním m áji stáli lidé od Můstku “ až” ke kinu Bla
zanedbání.
sťřednímu
výboru komu vědí, že si nemohou či necitelnosti vůči jiným k ník na Václavském náměstí, což byl celý průvod." Z
Prý "přeměna myšlení
účastníků byla' třetina lidových milic, stála vpředu
a vědomí mas bylá za nistické strany. I pouhé nit nárok na to, aby je jemné citlivosti vůči oso a chránila vlastními těly Gustáva, a třetina policaj
tů (říká se jim teď Gustafo) oblečených v civilu.
nedbávána.” Což ovšem vyjádření žádosti poklá jich vlastní moudrost by bě vlastní. ■
Jinak nesmírným zážitkem jsou týdeníky v kinech.
není pravda. Pó dvacet dá za trestní -čin. Jestli la respektována. A le oni
Každý na světě může
le ť každý den všečbný že pak nastane v zemi věří,, že jsou agenty být právem urážen marx- Každé objevení'Gustáva čí' jemu podobných je' spo
jeno a pískáním. Kvůli tomu'se přestalo chodit pozdě.
noviny a instituce stra- ticho, skupina říká: lid svrchované
moudrosti, leninistou. Jestliže však V kině K ijev v Dejvicích při objetí Gustáva a :Leor
ný pilně pracovaly na nás pochopil, jsme den která se před padesáti le .on"sám je uražen, tu niděm někdo vykřikl': “ A teď ještě na prděli” Roz
přeměně myslí mas'. N e L ode dne silnější.
ty narodila v Rusku. svět še mu zdá naplněn, svítili á B''minut 'policie marně hledala pachatele,
Zliašli, pustili znovu týdeník a zmíněnou .poznámku
ni už možno ši předsta
Může vypadat jako Jméno této moudrosti
křivdami, a márx-lenini- opakovalo sborově celé kino. (Popis této scény „do
vit větší a častěji užíva problém, jakým právem je marx-lenínismus.
sta' se tváří jako sirotek stal HD i z jiného zcela nezávislého pramene, p. x ).
ný trychtýř, než-jaký byl skupina toto všechno dě
Tato moudrost prý luš v bouři sněhově. Je to
Katastrofální pro nás’ všechny je stav výroby.
tenkrát vpraven dó moz lá.' Skupina -se nevyhýbá tí všechny prpblérriy lid
podle staré revolucionář- Střápá "vyměňuje všechny dosavadní vedoucí "jiný
ku národa. Ani nynější této otázce. Praví, že to ské i přírodní, a skupi
ské formule: žádáme od mi,' o hpdňě blbějšími. Ti noví jsou sabotováni" á
každý jejich neúspěch je" přijat s radostí. K tomu
režim už nevymyslí do to všechno dělá podlé na věří, že žádné zemi
vás, podle vašich zásad, přistupuje.nezájem a nechuť a někde i úmyslné sa
konalejší trychtýř. . A le zásad. marx-leninismu . á se . nemůže přihodit nic
ohled na naše nervy; od botování výroby — jako za Němců. Například ~ČKD
fakta života silněji- vy-: "ptávem márx-leniriišmu.' lepšího než je-li zpraco píráme, podle našich zá Praha Stalingrad plr.í plán zhruba na 50% a jen
chovávala lidi než vlád
Co s těmi, kdo snad vávána marx-leninisty.
sad, brát ohled na vaše Afganistánu platí 1,5 miliónu dolarů penále. ' ' "
marx-leninisty?
ní noviny, a instituce. nejsou
Okupační politiku se budou snažit prosazovat .po
Skupina nikdy neztrá nervy.
m ocí' stranických orgánů, které se masovým •.vylu
Přes to, že se t o už jed M ají smůlu. Co když
V
červnu
1968
Rudá.
nou nepovedlo, -skupina snad většina není marx- cí smělost, marx-leni- armáda, nezvána, přišlá čováním členů snaží změnit V poslušné policejní ná
strojéi Lidé ňa závodech se však brání, takže moc
je odhodlána to" žasé leninistická - nemá žád nism ji tomu naučil.
strany .končí zhruba na okresech a dál nemůže prona
manévry
do
Českosloj
zkusit še starým trychtý ný hlas? N e, ani nejmen- Všeho je možno docílit, venska, aby se uvedla na cazit. Káždá snaha má za následek, že stranické a
.ROH organizace ha závodech" se prostě rozpadají,
sL A n i kdyby to byla pravil klasický marx-leřem.
parnět- Československá „lů z tř nahoře nemohou připustit.
; A b y se; mohlo zdát, že velmi velká, většina, a nňaisaaus.' Ruský akade. arnik Tvaiytr
přeměnil komunistická vláda byla
-I z této dovolené se ještě .vrátíme, i když. myšlen
• anglickou prasnici aa bí ve svízelném vyjednává-: ku následovat Vás jsme "tím do budoucna neodmítli.
P l S f JuflSBMC ' V cS feE P E : JBřJUJOř "4§rtÍW fcc
lou. ukrajinskou pcasažcL ní se sověty o to, je-li Mnřrret vyjet ještě zůstává a je především finanční
otázkou. Nějaký dala drastický zásah je zatím neprMaě* rrc&Se a za levné ceny
Icterá sjaáS.,stzf®i Města- země samostatná nebo

573 Hampton SL
Hampton, Tle.
Telefon 98-5756.

M. CHRPA
flp-tical Service

Jaký to povzbudivý pEtMad! Jesdiže prasnice
nemá nemermé vlastno
stí, ani lidé „a národy je
-nemají. Prasnice si zvyk
ne na--jiné klima, a tra
dičně . demokratický ná
rod si zvykne na dikta
turu.
'Největšími autoritami
bylo maxx-leninistům ře
čeno, že. oni jsou, mají

ae.

Devětadevadesát děl
níků pražské Pragovky,
zajisté devětadevadesát
dobrých marx-leninistů,
pokládalo tento okamžik
za vhodný, aby' napsali
a na sovětské vyslanec
tví donesli dopis,, v, němž
ujistili sověty o své od
danosti a o tom, že v
zemi se dějí špatné věci,

pčaváěpodobný. Proč zůstáváme? Situace u nás je
skutečně katastrofální a těžko může trvale vydržet.
Jedině že by sověti vydržovali stát finanční podpo
rou a na to už asi nem ají Můžeme občas číst i ile
gální tiskoviny a nadějí je i SSSR, kde ilegální tisk
za mnohem horších podmínek teroru vychází ještě
pravidelněji a organizovaněji. . .

na něž sověty mají dávat
pozor. S úžasem česko
slovenská vláda četla
tento dopis v ruských
novinách.
Soudruzi dělnici v to

várně byli nějak citliví
na to, že někdo projevu
je oddanost vládě jiné
ho státu, ne vlastního,
a pravděpobodně reKii
(Pokračování na str. 6)
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Devětadevadesát

OČI?

Bolí Vás hlava?

' Noste brýle od O P T Á !

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
I
i
M ELBO U R N E, (vedle kina Capitol)

Telefon

DOMOVA

i

8. poschodí

Í

DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÉ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

63 - 2231

O vzťahoch medzi
Východom a Západom
V San Franciscu sa konala porada o zahraničněj
pplitike, ktoréj sa z podnětu ministerstva zahraničia
účastnili novináři, komentátoři a rozhlasoví pracov
níci vrátane zastupcov etnickej tlače. K nim prehovorili prednostovia sekcií ministerstva zahraničia a
po jednotlivých prejavoch prichádzala diskuzia.
Na konferencii prehovoril asistent ministra zahra
ničních věcí a přednosta europskej sekcie Martin
Hillenbrand o súčasných vžťahoch medzi Východom
a Západom; rozviedol stanovisko americkéj vlády k
s.účasným pokusom o zblíženie medzi Východom a
Západom v rámci europskom. Asistent Hillenbrand
hovořil o týchto problémech z vlastnej skúsenosti,
pretože až donedávna bol americkým velvyslancom
v Budapešti.
V jeho prejave sa vynimaju hlavně tieto zásady:
Amerika sleduje s neobyčajným záujmom europsku
scénu, ktorá aj pri doterajšej zaangažovanosti Spo
jených štátov v Indočine sa dostává do popredia v
koncepte zahraničnéj politiky prezidenta Nixona.
Asistent Hillenbrand výslovné zdóraznil, že vojenské,
ekonomické a diplomatické problémy europského kon
tinentu budu vždy hrať prímérnu úlohu vo Washing
tone.
Svět žije v období přechodu a dnes nevieme kedy
a ako sa Europa z tohoto obdobia dostane, ale asi
stent Hillenbrand zdóraznil, že Amerika sa dívá na
europiský vývoj s určitým optimizmom. Je to podl’a
jeho názoru jednak preto, že — ako sa zda — Moskva
nie je v stave zabránit’ procesu rodiacich sa zmien
a jednak preto, že aj za zapadoueropského úsilia
na úpravu vzťahov medzi Východom a Západom,
upevňuje sa harmonie na europskom západe. Všetky
okolnosti máju progresivný efekt na vývoj v Euro
pe, to znamená, že prinášaju nové možnosti k spolu:
práci. Asistent Hillenbrand připustil ale, že sovietska okupácia v Československu mnoho na tomto poli
zmařila.
So zvlaštným porozuměním hovořil tento americký
diplomat o vychodoeuropskej politike kancelára
Brandta, pochvalné sa zmlenil o jeho iniciativě, kto
rá aj za okolnosti, že nateraz přijímá status quo vo
strednéj Europe, razí cestu k novým kontaktom
medzi europským východom a západom. P ri tom tře
ba připustit’ , že posledně volby v západnom Němec
ku móžu do určitej miery podviazať Brandtove ruky.
Samozřejmé, že úspěch tejto politiky, ktorá musí
zakalkulovat’ s rizikom, závisí na ochotě a povolnosti
Sovietskeho zvázu. Preto Washington trvá na tom.
aby otázka Berlína a definitívnej mierovej zmlúvy
s Nemeckom zostala na zodpovědnosti vel’mocenskéj
Štvorky. O vnutropolitickom vývoji vo Východnej
Europe americký diplomat povedal len tol’ko, že si
ce stara struktura moci v komunistických režimoch
sa zachovává, ale nadšenie slábne, upada. Snahou
americkej vlády je: zlepšenie vzťahov s^ týmito kra
jinami a v rámci obmedzených amerických možností
podporovat’ rozumné změny. A k tomu sa vyzbrojiť
velkou trpezlivosť ou.
Dušan Lehotský, New York

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

i, KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Víc.
Telefon: 42-4782
'nebo: 104 Míllers Rd., Nth Altona, Vic. (314-8281) I
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

(pokračováni ae str. 5)
těm devětadevadesáti, že
jsou volové, jak jsme už
tenkrát
poznamenali.
Mnoho jiného se nesta
lo.
O d té doby devětade
vadesát trpělo nesneai*
telným pocitem urážky.
Nynější režim pojednal
o této věci, vrátil devě
tadevadesáti
mužům a
ženám, jak čteme, ob
čanskou čest (to jest,
stanovil, že nejsou vo
lové), a stranickou čest,
to jest, stanovil, že čle
nové československé ko
munistické strany měli
tehdy právo za zády
vlastní strany apelovat
na vládu sovětskou a ví
ce méně ji vyzývat k
akci.
Jestliže
českosloven
ské komunistické straně
to tenkrát nebylo vhod,
což se projevilo tím, že
nepovstala na obranu
devětadevadesáti,
bylo
to jen proto, že strana
byla tehdy hysterická,
jak konstatuje dnešní
vládní tisk.
T ý ž tisk nyní s úctou
vložil na hlavy devětade
vadesáti koruny mučed
nické. Psal: "Zničené
nervy už jim nikdo ne;nahradí, šediny, které
’ jim přibyly,
už nikdy
nedostanou svou původ, ní barvu.” Byl pořízen
zvukový film a soudru
zi a soudružky, z nichž
se skládalo oněch devě
tadevadesát, tu pověděli
o svém utrpení.
Vyprávěla soudružka:
"L id i nám nadávali ne

zrovna vybranými slovy.
Říkali: holky pitomý, co
jste to udělaly? M y jsme
z toho byly vyděšený.
Viděla jsem tady něco
nezdravýho.
Dostávali
jsme se prostě do vel
kých debat..

nebyl na tom pivě.” Jiný
soudruh: "T a k my má
me v Počernicích klid,
nikdo nás nezdraví, když
pozdravíme, žádnéj nám
neodpoví. Teď k o nám
votrávili psa, kočku, já
nevím, co ty zvířata ko
Jiná soudružka: "N o , mu udělaly.”
tak dyž jsem viděla, co
Soudružka:
"Stály
se děje, takový nátlak jsme frontu na chleba,
na nás, ten psychologic přede mnou dostávali
ký nátlak, a viděla jsem, bochníky, já jenom pů!,
jak nám všichni nadáva mléko, to třeba jsme ta
jí, no, bylo to hrozné.”
ky nedostali, nebo k ve
Soudruh: " T o všech čeři byly paštiky, přede
no mne tak nějak zabo mnou dostali, ale pro
lelo.” Soudružka: "Byla nás prostě nebyly. ’ Hlas
otázka důvěry proti nám, vypravěče filmu: "Reak
nevím, z jakéhokoli dů ce žádala jejich' hlavy.”
vodu, nic jsme neukrad
Každý tedy musí po
li. Jeden, co taky pode- chopit, že "jejich šediny
psal a měl vypovídat už nikdy nedostanou pů
proč, ten se rozplakal.” vodní barvu.’
Jsou to
Řekli jim prý, aby šli do citliví lidé a trpěli, když
Ruska.
shledali, že jsou osamo
Soudruh: "Nechci už ceni, v továrně i v Po
prožít, co jsem prožíval, černicích. Jejich přátelé
když jsem podepsal ten byli daleko - na sovět
dopis, protože jsem měl ském vyslanectví. Kolem
v sobě strašnej pocit nich byl kdo? Lid, ne
strachu.” Jiný soudruh:' falšovaný lid a nadával,
"Takový
případ, člen jak nefalšovaný lid vždy
strany, kterýmu strana dělá.
důvěřovala, mě potkal,
Zdá se, že režim ani
je to vulgární, ale uplivl netuší, jak velice tento
si přede mnou.”
Ještě jím pořízený film po
jiný soudruh: "Tragédie tvrzuje ten fakt, že li
pokračovala.” Soudruž-. dový hněv se spontánně,
ka: "Vyrozuměla jsem, lidovým způsobem, obrá
že by' mojeho manžela til proti kolaborantům
nej raděj i pověsili.” Hlas se sověty, když poprvé
vypravěče filmu: "Zatím se zřetelně objevili.
to tak daleko nedošlo.”
Je málo pochyb o tom,
V Počernicích to bylo
obzvlášť zlé. Soudruh:
"Jak jsem byl zvyklý
chodit s kamarádama na
pivo, tak celý rok jsem

že sovětské vyslanectví
bylo první, koho napad
lo, že takový dopis má
být napsán. Devětadeva
desát neodpovídá zcela

představě o sirotku v
bouři sněhové. Jsou to
dobří marx-leninisté, na
něž se sovětské vyslanec
tví s důvěrou mohlo
obrátit. Tak dobří marxleninisté, jak může být
ten, kdo četl jen Rudé
právo a nikdy nic od
Marxe a Lenina. Jsou
marx-leninisté také v
tom smyslu, že si myslí,
že svět se rozpadá, když
marx-íeninista je kritisován.
Nepodepisovali se po
prvé. Když Clementis a
Slánský a jiní byli sou
zeni ve falešných proce
sech, je také málo po
chyb o tom, že devětade
vadesát se podpisovalo
na resoluce, které žádaly
smrt pro obžalované a
hanbu á beznaděj pro je
jich ženy a děti. Všichni
marx-leninisté tehdy se
pod to podepsali.
Nyní režim podle pev
ného plánu ničí existen
ce a některým lidem z
toho snad šediví vlasy.
Tyto šediny nenalézají
přímluvčího. Marx-leni
nisté, kteří se kroutili
pod drobnými událostmi
v Počernicích, se na to
dívají s kamennou tváři
nebo s potěšením.
Odvažujeme se dvou
dohadů. Lidé si myslí:
dejte nám pokoj s devě
tadevadesáti. A marxleninisté budou trvat na
tom, že jim patří privile
gia malá, velká a největ
ší, že jejich city mají být
chráněny - ale už niko
ho jiného.

Fejeton pro Hlas domova
Jarka
Právě jsem chtěla vytáhnout z trouby buchty s
mákem, když zazvonil telefon. Ozval se Hlas domo
va a zda-1i prý bych nenapsala do příštího čísla fe 
jeton. Majíc na zřeteli buchty, neprozřetelně jsem v
chvatu přislíbila, aby se hovor neprotáhl. Ony totiž
připálené buchty nejdou pak člověku moc k duhu.
A nyní mám hlavu, jak se říká, v pejru. Ono se
řekne fejeton, ale když člověk není ani Neruda či
čapek a ani ne Machar! Nahlédla jsem v spě
chu do Olivový Teorie literatury a z ní jsem se
dozvěděla, že témata tohoto literárního útvaru .mo
hou být čerpána ze všech oborů života a vědy, ale
převahu že mají časové otázky, o něž má zájem šir
ší veřejnost.
Já vím, Neruda nalézal látku pro pravidelné feuilletony, jež psal do Národních listů, v denních udá
lostech, v přírodě, v Praze i na venkově, v literatu
ře i v politice, v počasí i v kuchyni. Jen si vzpomeň
me na jeho dodnes čtený fejeton Kam s ním a nebo
na tak milý fejeton o švestkových knedlících.
Ale co já? Mám snad psát o tom, že naší dcerušce
lezou první zoubky? Je to sice otázka velmi časová,
ale má o ni zájem širší veřejnost? Tak vidíte. A ví
te, jak dovede křičet takové malé dítě? A já mám
psát a soustředit se!
Dalo by se ovšem psát o ledačems. Ale pište o
politice! Mnozí dají jen na puncované a renomované
znalce, jako na Peroutku, a neřekli byste, jak jim
je proti srsti, když se do tohoo boru plete někdo jiný.

Vlčková
Jsou jiní, kteří často píší, co se zde má dě
lat pro mládež a jak ji vychovávat, ale na výchovu
vlastních dětí jsou naprostými antitalenty, atd.
Je mi dobře známo, že tento rok byl bohatý na
různá jubilea. Bylo výročí Masaryka, k němuž u
nás doma nevydali příležitostnou známku prý proto,
že toto výročí nebylo zařazeno do akce UNESCO, bylo
výročí Mánesa, před 40 léty zemřela Ema Destinová
a také Jirásek. Dalo by se psát při této příležitosti
o sedmdesátinách malíře Jána Slavíčka č i’ vzpome
nout, že v Čáslavi se narodil před 210 léty Jan La
dislav Dusík.
Snad by ml ale někdo namítnul, že jsem zapomně
la na Zdeňka Fibicha či Svobodovou nebo K. čapka.
A poněvadž bych asi všechna ta jubilea nevyčerpala
a leckdo by mi mohl hnidopyšsky vytknout, že prá
vě dnes (16. 7.) jsem měla vzpomenout na úmrtní
den Karla Klostermanna, jenž nám tak krásně psai
.o naší Šumavě, nechám i tohoto tématu.
Scházela jsem se zde dosti často s mnoha lidmi
a někteří ze starousedlíků se pozastavili nad tím, ie
vím, jak vypadá lednička i televize a tak by se měfa»
napsat něco o tom, jak se žilo v posledních léteci.
doma, jak vypadá dnes Praha a že je určitý rozdS
mezi naší zemí před dvaceti léty a dneškem.
Snad by si zasloužila zmínku taková třeba Lipen
ská nebo Orlická přehrada, možná, že by se dalo
psát o Pražském hudebním jaru, jež nabylo ctí©
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Penguin Books, 1969, 247 stran, cena A $ 1.35.

Čs. spisovatelé anglicky
Nakladatelství Penguin vydává edici zvanou "Writing today”, která sezna
muje anglicky mluvící čtenáře s literaturou jiných jazyků všech světadílů.
V australských knihkupectvích se nedávno objevila Ivelmi zajímavá knížka
publikovaná ve zmíněné edici — výbor československé prózy a poesie. Dvěstěpadesát stránek paperbookového formátu bohužel neposkytuje příliš mno
ho prostoru, ale přesto postačuje, aby čtenář, který dosud snad ani nepřišel
či neměl možnost přijít do kontaktu s českou a slovenskou literární tvor
bou, získal základní informaci o její pestrosti a kvalitě.
To je dávné dilema literárních výborů, jejich nevýhoda i přednost, snaha
demonstrovat na několika málo příkladech šíři a jakost rozsáhlé umělecké
tvorby. Navíc je tento výběr dán subjektivním názorem a zaměřením edito
ra. Žádná antologie nemůže obsáhnout všechno á výběr se jednomu může
zdát správný a druhému pochybený.
Mám dojem, že George Theiner při koncepci
výboru soudobé česko
slovenské literatury po
stupoval s maximálním
taktem, přehledem a sna
hou, aby vyhověl ne
vděčným
požadavkům,
které se na literární vý
bory kladou.
Kromě básně Jarosla
va Seiferta z roku 1956
a povídky Arnošta Lusťiga z r. 1957 byly do
výboru zařazeny pouze
práce, které 'byly publi
kovány po roce 1962.
Tento záměr byl neoby
čejně šťastný, protože
jím tak byl dán jakýsi
jednotící rámec, i když
zastoupené žánry jsou
různorodé.
Světový čtenář má tak
možnost se seznámit, i.
když jen letmo, s mo
derním proudem české
ho a slovenského písem
nictví, které přes svoje
kvality zůstává na mezi
národním kulturním fó 
ru ve stínu renomé čs.
filmové,, baletní, operní,

sborové a folklorní tvor
by a výtvarného umění
zejména v oboru sklářství a uměleckých řeme
sel.
Knížce předchází desetistránkový úvod, kte
rý jednak nastiňuje hi
storii české a slovenské
literatury a její souvislo
sti s evropským a světo
vým kulturním vývojem
a vzdělanosti, jmenuje
význačná jména dějin
našeho
písemnictví a
stručně se zmiňuje o
tvorbě tohoto století.
Závěr úvodu zdůrazňuje
úlohu, kterou
sehráli
soudobí čs. spisovatelé
proti útisku (za nacismu
Vančura, Hora, Mňačko
aj., za stalinismu Biebl,
Holan, Seifert, Hiršal,
Kolář, Zahradníček aj.)
a v přípravě a průběhu
Československého jara.
Výběr zahrnuje 26
autorů (Brdečka, Wernisch, Lustig, Hanzlík,
Macourek, Válek, Škvorecký, Kolář, Blažková,
Florián, Suchý, Holan,

světového významu, možná, že někoho hy zajímalo
i to, proč došlo k zdražení piva nebo proč se k nám
. dovážejí boty z Itálie.
Měl by snad čtenář zájem o to, dočíst se o zlatém
í pokladu z 16. století nalezeném při adaptaci starého
X domu v Týně nad Vltavou?
Ale ono se jedná o to uhodit kladívkem přímo na
; hlavičku hřebíku. A velký zájem v poslední době,
X jak jsem z rozhovorů zjistila, mají čtenáři o Hlas
/ domova, jemuž dávají v rozhovorech nebo i písemně
všelijaké rady, mnohdy sice dobře míněné, ale špat; ně psané, jindy pak sice dobře napsané, ale špatně
X míněné a takové se vždý kryjí nějakým tim pseudo' nymem. Konečně Vrchlický také nepsal pod jménem
X Frída a Březina pod jménem Jebavý, tak proč jim
0 to mít za zlé? Vždyť anonym je také člověk, ne?
X
A když se mnozí nestref ují- svými břitkými vtipy
■i přímo do redaktora, jisté padne shnilé jablko na hla
vu alespoň někomu z těch, kteří se jej snaží podpo
řit ve vydávání českého časopisu. Ten si stýská na
to, že pero pisatelovo nedosahuje ostrosti Havlíčko
vy nebo Peroutkovy, druhý je opět názoru zcela opač
ného. Ba je i takový, jenž se nechce smířit s tím,
že právě jeho článek, v němž si vyřizuje účty se
- svým sousedem z důvodů "všudevlezlého kocoura” ,
; nebyl uveřejněn, a byl-li, pak ne dosti výrazným ti
skem nebo na patřičném místě.
Ale vraťm e se k Nerudovi a pomysleme si, jak by
to asi bylo vypadalo, kdyby byl psal do Národních
listů stále na stejné téma a omílal pořád jednu a
tutéž historii.
Chápu sice, že politický časopis nebude pro Čecha
zřizovat jazykový koutek. T o ť přece věd každého

Grosman, Seifert, Pecka,
Holub, Michal, Nesvadba, Skácel, Johanides,
Divíš, M. Kundera, Kíiment. Brousek, Bartušek
a Vyskočil) a editorovi
se v podstatě podařilo
zachytit trend poslední
ho proudu české a slo
venské literatury, pokud
ovšem by stačilo demon
strovat
tvůrčí
profil
autora na jedné kratší
povídce nebo básni.
Tento úkol ovšem mů
že splnit jen vydání sou
borného díla,
nikoliv
jednosvazkový
výběr
spisovatelů jedné či do
konce dvou generací. S
výjimkou Seiferta však
do antologie není zařa
zena starší generace mo
derního proudu (N e 
zval, Řezáč, Drda, Maje
rová atd.),
stejně tak
jako autoři, jejichž díla
již byla do angličtiny
přeložena dříve (Hrabal,
Aškenázy, Fuks, Linhar
tová) ,
Editor poznamenává,
že ukázku poesie Laco

PRE D N O V O U PR E D O H R O U

Opité hviezdy tancujú
na parkete noci.
Novomeského nakonec
do výboru nezařadil, po
Nervózně paličky prstov
něvadž nebyl spokojen
dotrhávali posledně bubny ticha.
s překladem.. Pravděpo
Vyschla flauta,
dobně tomu tak bylo i
vydýchali ju bolestivé pery.
s Bednářem, Klímou a
Vďaka
im
zejména s Páralem, T o 
polem a Havlem, což jé
popukali napnuté struny rozkoše
škoda.
na íýre tvojich bókov.
Kniha je doplněna
A popršal z nich dážd’,
výstižnými informacemi
dážď tónov
o zařazených autorech.
na biely notový papier tvojho lona.
Překlad realizoval v drti
D o kóta sa schúlila
vé většině sám editor i
palička dirigenta
George Theiner, znalec
a přítel našeho písemnic- ]
a vyčkávala na novů predohru.
tví, ojediněle se objevují *
Medzitým už ďalšie páry hviezd
jména překladatelů Iris j
tancujú opité cákáním.
Urwin a Edith Pargeter.
Překlady celkem s úÚ N IK
spěchem transkribují če
Cez topole si vypískám cestu vetrora
ský nebo slovenský origi
k
zelenej stene stromov.
nál a je cítit, že jsou
podloženy znalostí reálií,
Tu sa chcem ohradit’
studiem a konfrontace
paiicami výsměchu.
mi. Většinou se překla
Chcem, len tak ležať,
datelům podařilo zacho
, sledovat’ činžiaky mravcóv
‘
vat básnický náboj a ji
hladkat’ střapaté hlajvy vrb
skru původních textů.
rozmotávat’ motúz
Osudem
překladu
v labyrinte úvah.
ovšem již zůstane, že
někdy je identita převo
Sušit’ na nej bielizeň minulosti
du vyloučena. Březina
a zmotať ho opáť do klbka
platí za nepřeložitelného,
s věnováním darovat’ tebe,
Morgenstern potřebuje
aby si ihíicami ramien
kongeniální přístup.
uplietla o mne
Poraďte, jak vystih
najteplejší sveter milenca.nout v překladu např.
"smuténka”
(přeloženo
Nerušte moje kruhy
Sadness), "vyvěste fáng
pod očamií
le” (Put out the flags),
"zimohrádek”
(Winter
Palace) nebo dokonce goose flesh).
nebudeme lhát. Budeme
"šli jsme do Prčic” (W e
V listopadu 1968 na- psát pravdu a jestliže to
got lost) či "milovanie v psal Jaroslav Seifert do opět nepůjde, budeme
husej koži” (Love in Listů: M y nemůžeme a raději mlčet.
IP

z nás, aby ovládal pravopis svého jazyka, své dějiny
a svou literaturu. A nebude nás takový časopis také
učit vařit, jak se peče krůta s kaštanovomnádivkou.
Konečně i pravidla českého pravopisu jsou zde k
dostání a i různé kuchařské knihy jsou v dosahu.
A přece bychom se rádi o domově dozvídaly něco
více, než-li to, k jakým osobním změnám došlo v
ROH. Vždyť i naši lidé, b yť pod útlakem, vytvářejí
cenné kulturní hodnoty a u nás -se žije — a to lze
říci bez jakékoliv nadsázky — daleko kulturněji,
než-li mnohdy zde.
To nejsou jen pivní řeči či bánské klepy na pavla
či,. co je vydáváno našimi spisovateli: a o čem by
chom byli velmi rádi informovaní. To nejsou- -šlágry
"■Já mám devět kanárů” , co se hraje v našich hudeb
ních síních, a umění českých a slovenských výtvar
ných umělců lze porovnávat s uměním světovým.
Viděli jste zde již sochu, již by si člověk mohl
koupit a vyzdobit jí svůj byt? Já ne!
A tu si vzpomenu velmi často na četné sochy roz
seté na mnoha místech jak Prahy, tak í jiných na
ších měst, a ť se jedná již o díla Myslbekova, štursova, Horejcova či Bendova anebo jiných našich so
chařů — a u nás se dají kopie všech těchto děl kou
p it
Ono by bylo možná velmi zajímavé povědět nejen
zdejším Čechům, ale i Australanům něco více o na
ší zemi, již značná část domorodců by asi s velkými
obtížemi hledala na mapě.
Představme si, že by Juvenalis, takto Decimus
Junius, sršil své ostré satiry na Germánce! Četli
by je Římané, cítil by se jimi dotčen Traianus či
Pubiius Aelius Hadrianus?

Víc by nás proto zajímaly recense našich českých
a doma vydaných děl, než-li oněch, jež nám jsou
mnohdy' cizí a s naší vlastí a našimi snahami nemají
nic společného.
I u nás doma vycházejí časopisy a dáme-li stra
nou jejich politickou náplň, jsou mnohé z nich velmi
dobře dělány a po kulturní stránce mohou soutěžit
klidně s časopisy vydávanými na západě.
Konečně takové Květy, jež mají svou tradici od
svého založeni Svatoplukem Čechem a jeho bratrem,
nepřinášejí jen politické úvahy, jež dnes asi doma
nikdo nečte, ale i řadu kulturních informací, jež ma
jí pro každého čtenáře svou hodnotu a pro něž jsou
odbírány.
Již Havlíček byl toho názoru, že. noviny .kromě in
formací mají lidi i poučovat a vychovávat. A ač od
doby, kdy vyslovil tyto své názory, uplynulo již
drahně let, přece jen četní z nás se i v dnešní- mo
derní době, kdy technické vymoženosti dobývají mě
síce, se ztotožňují s názory českého zakladatele novinářství.
Je sice velký rozdíl mezi vydáváním Květů doma
a vydáváním československého časopisu v exilu, což
je nám všem dosti známo, přece však jsem i já
přesvědčena o tom, že by se vždy našel nějaký kou
tek v novinách, kde by se dalo o požadavcích dneš
ního čtenáře uvažovat, že by se našel 1 někdo, kdo
by si s tímto koutkem dal práci a věnoval by mu
určičtý čas na úkor svého času volného.
Věřte mi, je opravdu velmi těžké psát fejeton,
zvlášť když člověk neví, o čem by měl psát, aby to
bylo zjímavé, aby to bylo aktuelní a aby to upoutalo
všechny. . .
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NAVŠTIVTE PRVOTŘÍDNÍ LICENCOVANOU

FOTOGRAFIE
PRO K A Ž D O U PŘ ÍLE ŽIT O ST
Reportáže ze svateb a jiných rodinných událostí. (
Vlastni slohově zařízený ateliér
Barevné smímky objektů pro realitní kancelářeJ
Nejlevnější ceny v NSW
Specialista na barevnou fotografii
7 dní v týdnu

JAN

DRVOTA

Photographer
39 Collingwood St., Dnnnmoyne
(Sydney), NSW, 2047
Telefon: 81-3268

SYDNE Y
z l a t n ík *
HODINAŘ *
steven

Přijmeme
HOSPODYNI

yardy

590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovansky.
Tri.: 61-8579
D ANOVA P Ř IZ N Á M
a vedení knih obstará
registr, daňový porad
ce. I z neúplných do
kladů. Tri. (kdykoli):
67-2792 (Sydney)

Přijmeme

.

HOSPODYNI
A KUCHAŘKU

samost. ženu,
včetně bytu.
Moderní, velmi čistý,
nový dům v Rose Bay.
Nabízíme oddělený
pokoj s koupelnou
a velmi dobrý plat
a {kxknínky.
Musí mít ráda psy.
Tel. (Sydney) 37-9542
Přijmeme
UKLIZEČKU
pondělí — pátek,
40 hodin týdně,
v Rose Bay (Sydney).
Moderní, velmi čistý
nový dům.
Musí mít ráda psy.
Dobré mzdy
a podmínky.
Volejte (Sydney)
37-9542.
Přijmeme
ŠVADLENY
znalé šití dámských
šatů a kabátů. Dobré
mzdy a podmínky.
MAYER
SPORTSWEAR
3. poschodí,
61 Great Buckfngham
Sf. Redfem
Tel. (Sydney) 69-4667

Dopisy redakci:

restauraci ZODIAK

KRÁTKÁ PAMĚŤ?
414 Princese Highway, Rockdale (Sydney)
Psal še rok 1968. Začalo nadějné jaro pro náš ubo
Výborné jídlo všeho druhu
hý nároď. Toto nadějné jaro však nemělo dlouhého
OBĚDY se podávají
trvání — rozkvetlo, ale přišel mráz z východu — vel
v úterý až pátek od 12 do 2.38 hodin
ký bratr a jeho pochopové — a všechny květy, všech
VEČEŘE
ny naděje a touhy národa nelítostně spálil. Na ce
v úterý až sobotu od 6. hod. do půlnoci
lém světě se protestovalo, i zde v Melbourne. Byl
Každý čtvrtek, pátek a sobota
tu ruský balet, chodilo se protestovat; bylo strašné
T A N E Č N Í
VEČER
rozhořčení, že australské obyvatelstvo nebojkotuje
k němuž hraje evropský orchestr
toto ruské umění. — Píše se rok 1970. Opět ruský
Srdečně zve JIŘÍ RAKUŠAN
balet vystupoval v Melbourne. Ani to není dva roky
Při předložení tohoto inzerátu dáme zvláštní slevu.1 od tragédie našeho národa. A hle, některé krajanky
neodolaly ruskému veleumění a musely je shlédnout!
Zajímavé by bylo, kolik našich lidí již zapomnělo na
rok 1968 a šlo se pokochat ruským baletem! Máme
tak krátkou paměť? Nebo naše vlastenectví je jen
chvilkový srdeční záchvat.
P. J„ E. Melbourne

Zátahy na lajdáky

(Pokračováni se stx. 3)
T o musí přestátí roz
horluje se Rudé právo.
T e ď tedy všichni ucítí
důtky, i ú úskoční dělní
ci, kteří využili skuteč
nosti, že lékaři, zavaleni
papírovým úřadováním,
se stávali víceméně pou
hými distributory ne
mocných- Rudě právo
odhalilo a kritizuje i co,
že se lékaři v jakémsi

schopných (tedy opět
neblaze proslulé "soudružské návštěvy’ ’ ) a
orgánům nemocenského
pojištění na závodech
budou opět sdělovány
diagnózy
chorob, aby
mohly dělat rozbory p:íčm pracovní neschopno
sti a navrhovat případná
opatření. Zároveň závo
dy dostaly přísný příkaz
udělat "zátah na lajdá
nem -em
d o ro x c u sic n i ky
Práce ze dne 9. 6. o
spřáhii s dělníky proti tom píše:
komunistické vládě:
"H odn ě potíží nám
"Odpovědnost za dal dělali mladiství. Někdy
ší trvání pracovní ne zaspí a někdy si bez
schopnosti byla z ošetřu omluvy zůstanou doma
jícího lékaře přenášena N ejd řív jsme s některý
na specialisty, kteří často mi děvčaty dělali poho
rozhodovali i o délce vory, ale když to nepo
pracovní
neschopnosti, mohlo, tak jsme se s ta
aniž znali povahu práce kovými
pracovnicemi
pacienta.”
museli
rozloučit.
Ke
docházky do
Proto strana vyhlásila zlepšení
tvrdá opatření
nejen práce jsme však udělali
proti lékařům a vedou i jiná opatřeni Píchačky
cím pracovníkům na zá se hned po zahájení smě
vodech, ale hlavně proti ny stáhnou a předají mí
dělníkům. Od června to stním. T i je musí kont
hoto roku se obnovují rolovat. Z a 5 - 1 0 minut
lékařské poradní komise se strhává z platu půlho
ve zdravotnických obvo dina a za 20 minut- celá
dech, zřizuje se dozor hodina.’ ’
nad dodržováním léčeb
Když jsme za stu
ného režimu prácene- dentských dob byli nu

samostatnou,
pro moderní dům v
Bellevue Hill (Sydney),
znalou kontinentálního
vaření.
Jen prvotřídní,
s referencí.
UČTE SE ANGLICKY1
Je třeba znát
rychle a dobře’
Přijmeme
trochu anglicky.
Příští intensivní
POMOCNICI
Poklížečka vypomáhá
V DOMÁCNOSTI
lOtýdenní kurz začne
hospodyni 5 dnů
samost. ženu, pro mo
v září. Kurzy se plní
v týdnu.
derní dům ve Vaucluse.
rychle, neodkládejte,
Oddělený pokoj s
Nabízíme pěkný pokoj
přihlaste se IHNED.
s koupelnou, TV,
koupelnou, televizí atd. ENGL1SH TEACH1NG
ústředním topením
Plat $ 40 týdně,
'
LABORATORY
a vysokou mzdu.
íVz dne volno.
Je třeba reference.
113-115 Oxford Sf.
’ K sjednání interview
Volejte: 69-6021 nebo
(roh Citown St.)
volejte 36-2859 (Syd.)
69-3148 (Sydney)
Sydney. — 31-7808
mezi 10. hoď. dop.
a 12. hod. pol.
Hledá se
Přijmeme švadleny
HOSPODYNĚ,
DÍRKOVAČKY
a OBRUBOVAČKY
k vedení domácnosti
„ . / - Hledáme .
jakož i
jednoho pána a 51etého
ŠVADLENY
ŽENU 40 - 60 ROKŮ
dítěte
v
moderním
na běžné šití pro továr
apartmentu v Double
k hlídání dítěte v Duu- nu na dám. šaty. Dobré
Bay. Bude mít k dispo
das. Možnost bydlení,
mzdy, stálá místa.
sici vlástní pokoj s TV.
i Evropští manželé se
Nejvyšší plat pro
4letým dítětem, žádná GRA-FEL PTY. LTD.
3. poschodí, Silknlt
domácí práce, žádné
správnou
uchazečkn.
House, 23 Mary St.,
Je nutná reference.
■'
vaření.
Surry Hills, blízko
Volejte: Mr. Dery, tel.
Centrálního nádraží.
Volejte (večer)
55-1122 (Sydney)
Tel. (Syd.) 211-1313
tel.- 638-4224 (Sydney)

ceni soukat do sebe D ě
jiny VkSb, zaujal mne
odstavec, líčící strašné
poměry v továrnách car
ského Ruska, kde dělní
ci museli za každé opož
dění nebo přestupek v
prácí
platit
pokuty.
Vznikaly z toho proletářské bouře. Kdopak
by si pomyslil, že stejné
poměry budou za půl
století uplatňovány v čs.
továrnách, že je bude za-

BOHEMIANS DARWIN TO VALÍ!
Je mi 23 roků a jmenuji se Franta Volta. Do
Austrálie sem přijel před rokem a za několik měsíců
po mně sem přijeli rodiče. Rozhodli sme se žít v
Darwinu. Ale to hlavní: táta a starousedlík p. Entner
se rozhodli zde založit fotbalovou jedenáctku. Klub
už existuje 3 měsíce a má název Bohemians. Hraje
me 2. divizi a sme první, takže máme naději se do
stát do 1. divize. Klub od samého založení po 15 zá
pasech ještě neprohrál. Ještě nás čeká 5 zápasů a
sme v první divizi, která je o. hodně těší. Tam se
nám bude těžko hrát,. protože z celý jedenáctky 6
lidí u nás doma hrálo fotbal. Většinou všichni to hrá
li doma jenom jako kluci, 1 když z jinejch klubů se
divěji, jak je to možný, že to tak válíme. Novej klub
a oni už spolu hrajou několik let a nedokázali to,
co my za 3 měsíce. Je zde 8 týmů v 1. a 6 týmů v
2. divizi. Obě hrajou tříkolově. Mimo soutěž se zde
hraje každou středu večer při umělém osvětlení tzv.
Ampol Cup, kde hrajou všechna mužstva dohromady.
Hráli sme s mužstvem 1. divize a vyhráli sme 5 : 3
(Pokračování -na str. 9)

Přijmeme

MANŽELE
středního věku
do moderního domu v Bellevue Hill (Sydney).
Manželku jako hospodyni, která musí znát konti
nentální vaření, manžela k udržování zahrady a
pomoc kolem domu.
Plné zaměstnání.
K dispozici je velmi dobře vybavený oddělený
byt s koupelnou, televizí atd.
Bude-li mít někdo z manželů řidičský průkaz,
rdostane k používání auto. Týdenní mzda pro
.manžele S 80.00 a plné zaopatření. Poklízečka
.přichází 5 dnů v týdnu vypomáhat hospodyni.
Je třeba reference a znát trochu anglicky.
K sjednání interview volejte mezi 10. hod. dop.
1
a 12. hod. polední (Sydney) 36-2859.

vádět sama marxistická
strana a že dělníkům na
nějaké vzpoury už pře
dem zajde chuť. Jistě by
byl dnes leckterý česko
slovenský dělník raději
"vykořisťován” kapitali
stou. Dostal by alespoň
slušně zaplaceno a nebyl
by ponižován ■ pokutami
či soudružskými návště
vami v době pracovní ne
schopnosti.
-mč-

Přijmeme
STŘIHAČKU
se zkušenostmi v dám,
šatech střední jakosti.
Vysoká mzda.
Stálé místo.
Výtečné podmínky.
Týden 4% dne. Yz min.
od stanice dráhy,
Claire Miller Pty. Lfd.
: 5. poschodí,'
2. Foveaux St.,.
Surry Hills.
Telefon: 211-3368
(Sydney)

Ú Č E T N Í A D A Ň O V Ý PORADCE
Miroslav Moravec A. A. S. A.
oznamuje otevření kanceláře v
Suitě 12 A,
710 Geerge Street
SYDNEY 2000
Telefon: 211-1641

64 Mel ba Drive
NORTH RYDE 2113
Telefon: 88-5019
(též po úred. hod.)

27. 7. 1970
KNÍŽKA O ČESKOSLOVENSKÉ LEGII
V ITÁL II
Útlá knížečka s vkusnou -obálkou, navoženou dr.
B. Horákem', ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V IT Á LII,
právě vyšla nákladem SVU. Má 32 střan, 4 fotogra
fie a mapku. Úvod k ní napsal gen.tJ. P. Eret, před
seda komise pro vojenskou historii při SVU.
Autorem knížečky je dr. Miroslav Lokay, bývalý
čs. diplomat, který žije nyní v Londýně. Dr. Lokay
byl za první světové války pobočníkem velitele 12.
pěší brigády italské legie a viděl tedy činnost legie
z širšího hlediska než většina ostatních účastníků.
Popisuje všechna zákulisní diplomatická jednání, kte
rá předcházela ustavení legie, její budování a roz
voj, nasazení na frontě a bojovou činnost. Líčení
vhodně protkává vlastními dojmy a zkušenostmi. Za
jímavý je zejména jeho popis návštěv a diplomatic
kých zásahů gen. štefánika, líčení morálky našich
legionářů, zmínky o vlivu čs. akce na italskou a pak
i mezinárodní veřejnost, atd.
Historie italské legie byla v Československu málo
známa. Tento nedostatek napravuje Lokayova práce
aspoň pro nás, v'zahraničí. Knížka bude cenným pra
menem informací pro historiky Československa a za
jímavým čtením pro každého Čecha a Slováka. Ne
měla by chybět v žádné československé knihovně,
protože ukazuje, jak češi a Slováci kladli základy
k utvoření Československa.
Knížku lze objednat v Kanceláři SVU, Room 1121,
381 Park Ave South, New York, N.Y. 10016 za
U S .$.2.00.
Tisková služba SVU

HLAS

DOMOVA

Prosím všechny přátele, aby přijali upřímné
díky za jejich projevy -soustrasti k náhlému
úmrtí mého manžela
pana JANA, PÍCKA.
Děkují zvláště zástupcům československých
spolků p. J. Vaňkovi a p. E. Leissovi za pro
slovy nad rakví, všem organizacím a jednot
livcům za květinové dary, za tak velkou účast
na pohřebních obřadech i všem těm, kteří pro
jevili soustrast písemně. Vaše účast pomohla
zmírnit mou bolest.
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

•P e t r a . Havlíčka - Hasterlinga nar. 1. 1. 1935 v
Praze, poslední známá adresa 25Ca Domain Rd., Sth.
Yarra, dřívějšího předsedu Sdruž. býv. polit, vězňů
v Austr. Umiaufa, který je nyní někde v USA, Věru
Struhařovou (hledá Lída Vandírková) a Jindřicha
Nováčka z Moravy.
/.jistime-li aaresy hledaných, oznámíme jim, kdo
3: na né dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adres.- tazateli.
HD

Marie Picková
Melbourne, červenec 1970

SPORT V AUSTRÁLII
Kopaná

v

M e l b o u rn e

S. K. SLAVIA MELBOURNE
prohrála i další dva zápasy a nedojde-li k větší
změně v týmu, je těžké se domnívat, že se udrží i
pro další rok mezi mužstvy viktoriánské ligy. S Po
lonií ztratila na Olympic Parku oba body porážkou
0 : 3 a tamtéž prohrála nešťastně náhodnou bran
kou Juvěntusu v poměru 0 : 1 .

y
\

VŠE M K R A J A N Ů M V M E LB O U R N E !
Dne 7. srpna 1970 zahájí •provoz

|

ČESKÁ KAVÁRNA

•

119 Hawthom Road, Caulfield

;
(blízko Balaclava Rd.)
[Bude otevřena denně od 11. hod. dop. do 11. hod.
i noční, v pátek a v sobotu do 1. hodiny noční.
; K dostání budou všechny druhy kávy, včetně
pravého českého “ turka", dorty, obložené chle
bíčky, obložené mísy, minutky atd.
U nás naleznete příjemné prostředí, gramofonovou
hudbu a budete zde mít jistě dost příležitosti k
seznámení s novými českými a slovenskými přá
teli. Věříme, že se Vám bude u nás líbit a že se
;toto místo
stane společenským krajanským
;
střediskem.
Na shledanou se těší Věra a O. Šonkovi

ČS. KLUB ODBÍJENÉ "SLO VAN" MELBOURNE
V ligovém utkání s Wallabies I. naši prohráli 0 : 2,
když již v každém setu se zdálo vítězství pro ně za
jištěné. Jen lepší zkušenost soupeře připravila Slo
ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ,
vanu těsnou porážku 18 : 20 a 16 : 18. V druhém ligo
vém zápase zvítězil Slovan nad Watsonií 2 : 1 .
Jednota ve Viktorii,
Druhé mužstvo prohrálo v divizi s dobrými soupe
— koná v sobotu 15. srpna 1970 ve 3.30 hod. odpo-i
ledne členskou schůzi v Duckboard House (RSL), ři: s týmem Pegasus 1 : 2 a s Eeama 0 : 2, překva
Board Room, 1. poschodí, Flinders Lané, City. Na pilo pak dobrým výkonem a vítězstvím nad předním
B.'C.
programu je vzpomínka na zesnulého předsedu Jed mužstvem Dados 2 : 0 .
noty, br. Jana Pícka a poté zpráva o dosavadní čin- ]
— 241etý čs. uprchlík Karel černý, jeden z dvou “ monosti, projednání organizačních otázek a programu I
řeplavců” , o nichž psal HD v č iá e 13, se 16. tm. v
na příštích 6 měsíců. Účast všech bratří je velmi i
Malý oznamovatel
Brisbane oženil s NovozélaBďasketi Alison Suzanne
SKUPINOVĚ
nutná.
Brandovou. Oba mladí lidé se sezafem i na lodi Oron— Výbor jednoty děkuje zvláště příteli dr. J. Vaň-.'
LETY
i
say, kterou se nynější paní čessá vracela z Kana
i
STUDENT
Tech.
vys.
ško;
kovi za krásný projev na pohřbu našeho předsedy ;
dy a. na níž se Karel černý a Miroslav Hanuš tehdy
do Frankfurtu a Vídně ly ze Švýcar hledá k mož- i
br. J. Pícka a za výborně organizovaný důstojný:
ještě bezcílně plavili.
pro
1nému porovnání problémů i
průběh celého obřadu.
:
spolkové příslušníky
i a života mezi Austrálií a :— Dr. S. Hofírek vydal v Mefeagrae 1. číslo nepe
-i- První místopředseda br. Ant. Slabik je nyní úřa-l
,
Evropou dívku, nejlépe ;riodického “ Exilového zápisnách". Uvádí v něm na
za
$
864.70
dujícím předsedou Jednoty ČSOL. E. Leiss, jednatel:
studentku (není podmiň- i 11 stranách textu program ássackraílckého hnuti
Podrobné informace
1
kou).
V r. 1971 chci na- ;v Rusku, Ukrajině a v B a B ^ ýeš zemích. Adresa:
ochotně sdělí
CHCETE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE V AUSTRÁLII?
i vštívit turisticky Austrá- -217 Royal Pde., Parkviile. Vím. 3SSL
— V srpnu vyjde první čísle mfvSm časopisu, který
Krátké oznámení v HD č. 13, že se hledají učitelé:
i 1111
'
I bude vydávat čs. sůražesň v Casáseře za redakce
nebo učitelky pro zdejší střední školy, vyvolalo řadu
.
Georg Tejnecký,
j Jana Tučka (který před léty re figsv sl velmi dobré
dotazů na podmínky, požadovanou kvalifikaci atd.
Starengasse 4,
j měsíčníky. “ Slovo” a "R evse'" v ffeishane). Adresa:
TRAVEL
Uveřejňujeme proto několik detailů pro informaci
•
8052 Zurich
\Box 646, P. O. Car.berza, ACT. M I .
SERVICE
těch zájemců, kteří odešli z domova v posledních 2
i
Switzerland^
;■
letech a to a ť už žijí v Austrálii nebo jinde ve světě
330 Little Collíns St.
a měli by zájem o učitelské místo zde. Volných míst
VEDOUCÍ ČS. OBCHODNÍ M ISE V EQUADORU
Děkuj eme
MELBOURNE,
na zdejších středních školách není několik, nýbrž
Vic., 3000
Karel Sacher se odmííi i s ra S teti vrátit do Česko
za zaslání zajímavých
velmi mnoho.
výstřižků, zpráv, upozor slovenska, když dostal zpcive. se má být “ pověřen
Telefon:
V dubnu m. r. se usneslo viktoriánské" sdružení
nění, Práci nám velmi jinými úkoly” .
63-4001,
63-4002
středoškolských učitelů (V. S. T. A.) na rezoluci, v
usnadňují.
HD —• Podle zpráv Isxsóštsškýťk Ssfci má být polovina
níž žádá, aby rozhodovalo a schvalovalo nábor no
zaměstnanců čs. w hyáaBCCtri v Londýně povolána
vých učitelů pro střední školy. V důsledku toho při
zpět do Československa. jžgžžeĚí z nich si už sjedná
jímá ministerstvo vyučování pouze učitele registro
vají pobyt v exilu.
vané u VSTA. To žádá, aby uchazeči o členství
prokázali předchozí studia a učitelskou praksi. I
L. KAVÁL E K SI OBNOVIL
tehdy, neshledá-li VSTA předložené doklady za uspo
(Pokračováni se str. 8)
VELMISTROVSKÝ TITUL
kojivé, může žadatele registrovat š podmínkou, že
a tak sme postoupili m ezi.posledních 8. Všichni z 'to 
Čs. šachový v e la š ír TjftmS Kaválek. který po inministerstvo školství záručí žadateli hned příští rok
ho máme radost, ale pár hráčů odešlo, protože zde vasi vojsk států VaEŠffissfcSaB pašts do Československa
učitelskou přípravu ve zdejším učitelském ústavu.
je dobře placená práce v buši. A dneska je situace se rozhodl zůstat v
« « g dosáhl nyní na turna
Takový odborný kurz probíhá pak souběžně s vy
taková, že za náš klub hrajou 2 Poláci, 2 Jugoslávci, ji světové šachové éSSy ve venezuelském Caracasu
učováním na škole. Účastník kurzu už pobírá plný
1 Ital a 1 Švýcar. Hrajou výborně, ale náš fotbal je jednoho ze svýsš is^js&šása úspěchů, když se stal
plat- a po úspěšném absolvování získává definitivu.
náš fotbal — myslím ten českej ťukes. Proto se obra vítězem tohoto
podssku. na kterém star
Žadatelé s ukončeným universitním nebo rovnocen
cím s prosbou na HD; když byste uveřejnili i pár řád tovalo mimo jimě 1#
,Ji.1 Eťialrb velmistrů. V cel
ným vzděláním v Československu (např. na Vysoké
ků, že klub Bohemians Darwin potřebuje hráče. Prá kovém poradí Tžstatf Xawifieifc. který byl krátce před
škole technické, Vysoké .ekonomické, konservatoři
ce v Darwinu je dost, hlavně pro řemeslníky, a lepší zahájením íobaco m rzaje př ijat za člena americké
apod.), se nemusí obávat obtíží. Kteří odešli z do
placená než dole. Kdo má rád sport á kopanou, jistě šachové fed ea ee, 23
o bod více, než sovět
mova s nedokončeným studiem na vysoké škole, mo
sem přijede: Dole je hodně fotbalistů, ale nemají ský šachový v e ta š e r
a Argentinec Panno. Za
hou být případ od případu zaměstnáni, avšak ^s pod
možnost se uplatnit. Zde se určitě úplatněji a může svůj triumf v Ccagasa dmsessl Kaválek hodnotný po
mínkou, že studium dokončí na některé zdejší uni
hrát každej, kdo kopanou trochu zná. Adresa, kde se hár presidenta Yeffleaatíy. pod jehož záštitou turnaj
versitě.
mají přihlásit: p. S. Entner, The Knickerbrocker probíhal a X St** SĚL X5BI amerických dolarů. Luboš
Znalost angličtiny je pro žadatele ovšem podmín Restaurant, Smith St., Darwin, N. T.
Kaválek si tafc a i— Ji c a dalších 5 let titul meziná
kou, poněvadž bez ní nelze ani vyučovat ani studo
Sportu zdar!
Franta Vošta rodního šacžaoseto
Nyní absolvuje turné
vat. U některých předmětů se však hodně zamhuřují
Spojenými stáay. M k sefcsje řadu simultánek a od
úřední oči, zvláště je-li v pořádku ostatní kvalifikace.
9. srpna (kdy mat p a isé fesáe 27 let) se zúčastní me
Nedostatek učitelů v Austrálii je hlavně důsled
zinárodníte* šactewéfa' “tetesíeného” mistrovství USA
kem ustavičného vzrůstu obyvatelstva, Za daných | V Československu se tradují tyto "Pokyny člev Bostonu. T q p s e s f i d f tancem září nebo počátkem
okolností je mimořádně vhodná doba k použití uve >nům strany" s ohledem na prováděné "pohovory":
října přijede
do Evropy, aby reprezentoval
dených výhod a k získání velmi slušné, trvalé a za
svůj dosavaóá
“ Seffingen 1866” na mistrovství
i
1.
Nemysli!
bezpečené existence. Na základě zmíněného oznáme
NSR.
K. Janovský
ní v HD, byla již jedna žadatelka přijata do VSTA [
2. Musíš-li myslet, nemluv!
a žádosti několika dalších zájemců se projednávají. J
3. Musíš-li mluvit, nepiš!
Veškeré dotazy v této věci (i do zámoří) ochotně
nám laskavě
I
4. Musíš-li psát, nepodepisuj se!
zodpoví, poradí a pomůže: J. Berka, Box 449-C, GPO.
adresy
svfcfe
pšSML
Kteří
by mohli mít zájem o odběr
5. Když už jsi se podepsal, odvolej podpis!
Melbourne, Vic. 3001. Telefon (Melbourne) 37-2463 !
Hlase
é
h
m
o
.
Tťwia—
jím
zdarma ukázková čísla.
(po 5. hod. večerní).

Z Austrálie
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

Světové rekordy v lehké atletice
Bylo tradičně zvykem, že v tomto období zlep šovali Američané světové rekordy na běžícím pá
su. I letos sice má Amerika desítky lehkoatletic kých jtalentů, ale zdá se, že jejich forma je tal
načasována, aby i na olympijských hrách v r. 1972 v Mnichově obhájili jako celek své světové prven
ství. Z a ně letos "zaskakují” příslušníci jiných ná rodností, kteří dosáhli několika pozoruhodných
světových rekordů.
“
Až dosud byli lehkoatletičtí odborníci^ přesvědčeni: tedy už na maximální hranici, kdy lze rekord schvá
o tom, že světové rekordy vytvořené před necelými; lit.
V lehké atletice mužů byly v letošní sezóně v
dvěma roky h a olympijských hrách v řídkém mexic-j
kém vzduchu budou mít dlouhé 'trvání, budou těžko i klasických disciplinách zlepšeny dva světové rekor
k překonání. Tuto domněnku vyvrátila 12. července v; dy. Na olympijském stadiónu v Berlíně zaběhl 241etý
dějišti příštích OH v Mnichově 261etá reprezentant-! Australan Kerry 0 ’Brien, čtvrtý na OH v Mexiku,
ka Národní Číny či-čengová, která žije v Kalifornii,; 3.000 m překážek za 8:22,0 mih. Zlepšil tak o 0,2 vt.
jež zde na tzv. memoriálu Hannse Brauna zaběhla dosavadní světový rekord Rusa Vladimíra Dudina
.200 m v novém světovém rekordu za 22,4 vt., čímž! z 19. srpna 1969 v Kijevě. Australan 0 ’ Bríen neměl
zlepšila o 0,1 vt. světový rekord Polky Ireny Szewin-j v Závode konkurenci, jinak by asi “ světák” na 3.000
ské-Kirszensteinové z finálového boje mexické olym -: m překážek ještě “ vylepšil” .
piády. A to je třeba ještě poznamenat, že v MnichoTi Rovněž v Berlíně (ale ve východním) se zapsal dc
vě vál vítr o síle 0,8 ra/vt., kdežto v Mexico City seznamu světových rekordmanů í východoněmecký
byl výkon Szewinské dosažen za větru síly 2,0 m/vt., tyčkař Wolfgang Nordwig, který zdolal laťku na
5,45 m. Dosavadním držitelem světového rekordu byl
TRENÉR MARKO NA KOBEREC
i Američan John Pennel výkonem 5.44 m. Evropsky
mistr Nordwig prvním pokusem zlepšil evropský re
Předsednictvo čs. fotbalového svazu chtělo na svém; kord (5,42 m). Výška světového rekordu 545 crr
červencovém zasedání debatovat o příČipách, neúspě- ■ padla při druhém pokusu.
chu reprezentačního týmu na světovém šampionátu
v Mexiku. Na schůzi do Prahy pozvalo i trenéra Jožefa Marka, aby si udělalo správný obraz o tom. co
sě v přípravě na Mexiko zánedbalo, jak to bylo s akli
Našemu nejúspěšcěýšiinu tenistovi, exulantu Jardc
matizací atd. Trenér Marko sp však nedostavil a
ták předsednictvo Čs. fotbalového svazu mu pozasta vi Drobnému, který jako jediný Čechoslovák vyhrál
neoficiální mistrovství světa ve Wimbledonu, budí
vilo činnost ve funkci trenéra čs. národního mužstva
a vyzvalo ho, aby přišel na zasedání 6. srpna, jinak v říjnu 49 let, přesto se ještě — a to’ s úspěchem —
že bude mít potíže i se svou klubovou trenérskou účastní mezinárodních turnajů. Na letošním 84. ne
činností'. Jozef Marko převzal už mezitím funkci tre oficiálním tenisovém gasžrovství světa ve Wimbledo
nu vyhrál Drobný (který žije ve V. Británii) oficiál
néra Intěru Bratislava.
ní soutěž “ tenisových veteránů” ve čtyřhře, když
Jelikož jé na obzoru mezistátní přátelské fotbalové spolu se svým partnerem Američanem Bobby Riggutkání ČSR — Francie, pověřil čs. fotbalový svaz sem vyhráli všechna utkáni na 2 sety. Ve finále po
zatímním vedením mužstva tříčlennou komisi ve slv razili americko-etjuadcrský pár George McCall —
Žení: předsedá trenérské rady dr. František Korčék. Pancho Segura Madoe S : 2 a 6 : 2.
ústřední trenér Vladimír Mirka a člen treněrské ra
Z čs. tenistů nejvíce zklamal Jan Kodeš, který byl
dy Antonín Rýgr.
vyřazen už v 1. kole pánské dvouhrv Rusem MetreDisciplinární komise Čs. fotbalového svazu zasta veíiin (v 5 sadách). V 2. ktíe bylí vyřazeni ing. Jan
vila hráči Spartaku Trnava a čs. národního mužstva Kukal (probral se Španělem Orantesem 6 : 3 , 9 : il,
Jožefu Adamcovi činnost na 2 měsíce a vyslovila zá 3 : 6 a 4 : 6) a MRan Holeček (podlehl Portorikánci
kaz. reprezentace (nejen v dresu národního mužstva, PasareBavi i : 6, 2 : 6 a 4 : 6 ) . Nejdále se probojo
ale i pro mezinárodní zápasy Trnavy) na rok. do 3®. vala Vlasta Vopščková. která byla vyřazena až ve
června 1971. Jozef Adamec při návratu čs. národní 4. kole psžáějsí vSězkoci dámské dvoubry Austraho mužstva z mistrovství světa v Mexiku na praž laukoe Margaretou Courtovou.
V pánské dvoafare získal titul vítěze Wimbledonu
ském letišti udeřil redaktora Svobodného slova Kar
la Staňka’, který ho ostře kritisoyal za jeho _špatný už podnásé ZSleíý Australan John Newcombe (ve f i 
výkon v Mexiku. Dohra bude u civilního.souou, pro nále. zdolal veterána tenisových kurtů 361etého Ken
Rosesvafia 5 : 7 , 5 : 3 . 5 : 2 . 3 : 6 a 6 : 1 ) , v. dámské
tože K. Staněk podal na Adamce trestní oznámení.
ávwsiiře byla aejůspěšr.ější Australanka •Margareta
Courtová (v nejdáSnn finálovém utkání po druhé
NA LYŽÍCH 183-KILOMETROVOU RYCHLOSTÍ
světové válce ve Wimbledonu za 2:27 hod. porazila
V druhém červencovém víkendu, kdy milióny Evro Američanku Biiiie Jean Ringovou 14 : 12 a 11 : 9, a
panů vyhledávaly stín, utíkaly v tropických vedrech vyhrála soutěž jedootlivkyň už potřetí; předtím jako
k moři, k jezerům,' řekám a plovárnám, se znovu na Smitbová v Setech 1963 a 1965): ve . čtyřhře mužů
úpatí ■Malého Matterhomu poblíže italské Cervink zvítězili Australané Newcombe a Roche (v závěřečsešla lyžařská elita alpských disciplin., aby se zác néra_ střetnuti zdolali austral. dvojici Rosewall —
pokusila překonat 6 let starý lyžařský rychlostní svě SfcoUe 18 1 &. 6 : 3 a 6 : 1); ve finále čtyřhry žen
tový rekord, jehož držitelem byi Ital Lmgš Marco. Američanky Ringová a Casalsová opakovaly ' svůj
jenž v r. 1964 dosáhl průměrné hodinové rych to ^ úspěch z roku 1967 a . 1968 (porazily anglicko-fran174,757 km/hůd. Plný týden se zdálo, že ani tentokrát eoozsfaw dvojici Wadeová —: Durrová 6 : 2 a. 6.: 3) a
nébudoú alpinici úspěšní, velikáni sjezdovek a slalo-: v “ mixu” dominovali Rumun Nastase s Američankou
mářských. tratí prý nebyli ve formě. A přece se zde Casalsovou (porazQi sovětskou dvojici Metreveli ■—
zrodily velké senzace. Napřed v lyžařském světě Morozovová 6 : 3 . 4 : 6 a 9 : 7 ) .
málo známý Rakušan Edi Schwaiger dosáhl zde fan
DAVISÚV POHÁR BEZ PROFESIONÁLŮ
tastické průměrné rychlosti 119,993 km. s Snaž jistě
nikdo nepočítal. 201etý Edi Schwaiger ze SemmerinMezžnároťhií
tenisová sích světových tenistů
gú *tak propásl o sedm tisícin hranici 180 km. při federace se zástupci ze kteří mají závazky ké
které —■ jak prohlásil držitel Světové trofeje v lyžo mí hrajících v nejslavněj- dvěma velkým profesio
vání Rakušan Karl Schranz — "jed e se závodníkem ši světové tenisové soutě nálním skupinám. Jedná
šiňrt” . Ale jak se už o 48 hodin později ukázalo, ne ži reprezentačních druž ní v Londýně se konalo
jela. Za překrásného počasí a za ideálních podmínek stev - v Davisoyě pohá za zavřenými dveřmi; je 
šló na úpatí Malého Matterhornu nad 180 km rych ru - rozhodla, že se této likož mnoho kritických
lost 11 závodníků, a nejlepší z nich, Japonec Marasu soutěže nemohou zúčast hlasů tvrdilo, že bez pro
Niši, jel rychlostí 183,205 km/hod., což je už něco nit profesionálové, pouze fesionálů, se stává Davidruhotřídní
přímo fantastického. Ovšem i jeho rekord měl krátké amatéři a tzv. “ smluvní sův 'pohár
byla , určena
trvání. Den na to, v úterý 14. července, posunul M. hráči” (poloprofeslonálo- soutěží,
Morošita, student Tokijské university’, světový rych vé). V praxi to znamená, zvláštní komise, která má
budoucnost”
lostní rekord v jízdě na lyžích při letmém startu na že z bojů o Davis Cup “ zkoumat
je vyloučeno 24 nejlep- této soutěže.
183,392 km v hodině.

WIMBLEDON

27. 7. 1970

- - Ve zkratce - — Čs. fotbalová liga ročníku 1970-71 bude zahájeno
už 12. srpna, poslední podzimní kolo se hraje 15. li
stopadu.
— Na zasedání předsednictva československého olym
pijského výboru v Praze “ vzdal se” dosavadní před
seda a bývalý ministr české vlády profesor dr. Ema
nuel Bosák syé funkce a za něj byl “ zvolen” kolabo
rant Husákova režimu dr. Richard Nejezchleb.
— Automobilovou Velkou cenu Francie v průmyslo
vém dvojměstí Clermont-Ferrand, která byla -6. jíz
dou světového) šampionátu formule I pro rok 1979,
vyhrál Rakušan Jochen Rindt na voze Lotus. V do
savadní celkové klasifikaci má vedoucí Rakušan
Rindt 27 b3dů, o 8 bodů víc než obhájce světového
prvenství Skot Jack Stewart a Australan Jack Brab
ham.
— 171etá Američanka Karen Moenová vytvořila v
americkém plaveckém.ráji — v Santa Clara v Ka
lifornii' — nový světový rekord na 200 m' motýlka,
časem 2:20,7 min. zlepšila dosavadní světový re
kord olympijské přebornice Holanďanky Ady Koko
vé více než o tři desetiny vteřiny.
— O velkou senzaci se postaral čs. dráhový cykli
sta Ivan Kučírek, který v Drážďanech v cyklistickém
sprintu porazil ve finále mistra světa a olympijské
ho přeborníka Francouze Daniela Morelona.
— Jan Kodeš neměl na mistrovství Čech a Moravy
v tenisů v Litvínově vážnější konkurenci. Ve finále
porazil Jana Kukala 6 : 2, 6 :2 a 6 : 1.
— Olympijská přebornice Milena Duchková vyhrá
la ve skocích do .vody .v Ronneby “ švédský pohár” ,
na němž. startovaly reprezentantky 11 států.
— čs. reprezentant František Mrázek vyhrál na Vel
ké ceně Bergama motocyklovou soutěž kategorie
strojů ve třídě do 250 ccm na stroji Jawa bez jedi
ného trestného bodu a stal se už mistrem Evropy v
“ terénu” , bez ohledu na to, jak dopadne poslední zá
vod evropského šampionátu.
—Na tradiční veslařské regatě na švýcarském jeze
ře Rotsee v Luzernu, která byla jakousi generálkou
142 lodí z 22 zemí čtyř světadílů na mistrovství svě
ta v kanadském St. Catharines, se čs. veslařům ne
dařilo: ve skifu obsadil Čechoslovák Hellebrandt
druhé a.mistři Evropy ve dvojkách s kormidelníkem
bratři Svojanovští dokonce třetí místo.
— čs. svaz stolního tenisu Vydal celostátní žebříček
pro sezónu 1969/70. Muži: 1. Staněk (Vš Praha), 2.
Turai (Vítkovice), 3. Kunzl 4. Kollarovits (obá Vš
Praha), 5. Vládo Miko (Slavoj Praha — největší pře
kvapení, neboť Miko se stal mistrem ČSR a vyhrál
celou řadu turnajů, přesto ho dali až na 5. místo). —
Ženy: 1..Ilona Voštová (Start), 2. Grófová (Rača), 3.
Sauerová (Kateřinky), 4. Karlíková (Sparta), 5. Kettnerová (Start).
16. ročník PMEZ rozlosován

Slovan hraje s Kodaní
V ženevě býly rozlosóvány obě nejpopulámější
evropské fotbalové soutěže klubových celků —, Pohár
mistrů evropských zemí i soutěž “ držitelů trofejí” .
Čs. zástupce v 16. ročníku PMEZ Slovan Bratislava
se v 1. kole střetne s dánským přeborníkem BK 1903
Kodaň, takže má velkou šanci probojovat se mezi
16 nejlepších týmů Evropy. Žato vítěz “ Českého po
háru” Zlín (TJ Gottwaldov) si musí účast mezi 32
nejlepšími mužstvy soutěže “ držitelů, trofejí” vybo
jovat v předkole a nebude to mít asi lehké, neboť
“ narazí” ha vítěze irského poháru “ Bohemians Dub
lin” . V případě vítězství hráli by gottwaldovští fot
balisté v, 1. kole soutěže “ držitelů trofejí” s holand
ským mužstvem PSV Eindhoven, Oba zápasy předkola musí mužstvo Zlína sehrát už do 2. září. — 'Obě tytó
nejslavnější evropské, fatbálové soutěže mají dvě. no
vinky: 1. Branky dosažené na hřišti soupere. platí i
v prodloužení dvojnásob. 2. Skončí-Íi i pak. zápas ne
rozhodně,' nerozhodne o postupujícím los, nýbrž kaž
dý tým Střílí pět pokutových kopů, které rozhodnou
o postupujícím.
HLAS

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
Adresa: Hlas domova,
8, Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.)
5.-, jednotlivý
výtisk 20 c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAM OŘÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné, tj. austr. nebo N Z $ 5.-,£stg. 2/10/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemi sdělíme na požádání
obratem.
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