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Pouto nejsilnější

I na jiných úsecích
života satelitního státu
se poměry nepochybně
normalizovaly, a lidé se
o tom často až do omrze
ní dovídají. Je opět pře
depsáno, co a koho mi
lovat nebo nenávidět,
jak myslet či jak si dané
skutečnosti vysvětlovat.
Strana, posílená čistkou,
uvažuje a jedná, zatím
co lid plní dané úkoly a
jde vstříc šťastné bu
doucnosti.
Tak je to jistě v plánu
všech pravověrných ko
munistických režimů. Je
nomže "iluze hynou a
fakta zůstávají” - smíme-li si vypůjčit titulek
článečku ústředního or
gánu KSČ z 1. tm. a ci
tovat z něho dále: "V . I.
Lenin kdysi řekl, že kdo
věří pouhým slovům, je
nenapravitelný hlupák,
nad nimž nezbývá než
mávnout rokou.’ ’

28. 10.

1970

Tu zemi krásnou, zemi milovanou,
mi, větře, pozdraVuj!
Zas cizí hvězdy cizím nebem planou,
i ze vzpomínek už jen slzy kanou,
bez konce je smutek můj.
Tu zemi krásnou, zemi milovanou,
tak marně měl jsem rád.
Šla stínem jen a nedotkla se stínu.
Tak znovu moc’ ji hlavu složit v klínu
a při tom neplakat.

Koordinace hospodářských plánů v rámci R VH P

Když se počátkem tohoto měsíce vrátila delegace poslanců Nejvyššího
sovětu po osmidenní inspekci Československa do Moskvy, mohl její vedou
cí, místopředseda presidia Nej(vyššího sovětu Ljaško právem hlásit, ,že se
poměry v zemi za uplynulý rok velmi znormalizovaly. Delegace byla všude
vítána s okázalostí hodnou pánů z vedoucího státu impéria, noviny, roz
hlas a televize celé gubernie plnily nadplány, aby "hosty nejmilejší’’ vy
kreslily v nejlepších rudých barvách, dělnici se jednomyslně usnášeli na
věnování čestných darů (a přijímání sošek Lenina apod.) a setkaní s hosty
bylo opět pro některé soudruhy "jedním z nejradostnějšřch dnů života’ .

1918

"dohody o koordina
ci národohospodářských
plánů ČSSR a SSSR’’,
kterou tam jménem čs.
vlády podepsal. Z a nej
větší výhodu považuje,
že v příští pětiletce má
stoupnout vzájemná vý
měna zboží s SSSR o
43%, při čemž dodávky
strojírenských výrobků
mají stoupnout o více
než 60%. Naproti tomu
se má zvýšit dodávka so
větské ropy a jiných su
rovin do ČSSR.
Podstatná je i "doho
da” , že některé sovětské
podniky budou "přímo
spolupracovat’ ’ v někte
rých čs. průmyslových

Robert Vlach

Návrh na konec debaty

Podávám návrh na konec debaty. Svůj návrh odů
vodňuji tako: seznámivše se s krizovostí situace,
promrskali jsme zkaženost doby až na rovinu omrze
ni. Víme bezpečně, co nám hrozí: technologické zni
čení, mocenský imperialismus, kletba anarchie, hroz
ba zotročení, nevolnictví materialismu, sociální re
Přibližně v době slávy sovětskému, aby v Praze
voluce a kontrarevoluce, generační problém a spa
přešly
chutě
k
samostat
s návštěvou sovětských
sení světa. Na jednu dobu je toho až dost. Jako čet
ekonomickému
poslanců
pečetilo
se nému
ní úchylkáři před námi, podlehli jsme optickému
bratrství socialistických manévrování či dokonce
klamu, že žijeme ve výjimečné době. Žijeme vlastně
ve výjimečné protidobě, neboť základním rysem do
zemí v Moskvě s daleko koketování s kapitalistic
by je být proti něčemu, ačkoli dobře nevíme, pro
kým
světem,
jak
k
tomu
menším hlukem. Česko
co ^se nadchnout. Jsou ovšem mezi námi snaživci,
slovenská delegace si tam došlo v roce 1968.
kteří se pokoušejí zodpovědět tuto klíčovou otázku!
přijela vyslechnout roz
Jejich hlas bude přirozeně oslyšen, někdy neprávem
Vedoucí čs. delegace,
jindy právem.
sudek, kterým má být če místopředseda federální
Žijeme v době, kterou právem můžeme popsat jako
skoslovenské hospodář vlády Václav Hůla, mlu
dobu negace, skepse, únavy, zjednodušování, v době,
ství nadále připoutáno vil ovšem po návratu z
která ztratila smysl pro poměr věcí. Lkáme naď
tak pevně k hospodářství Moskvy jen o výhodách (Pokračování na str. 21 dnešní mládeží právě tak, jako naši těžce zkoušení
rodičové lkali nad námi. Bědujeme nad vlnou radi
kalismu, která se právě projevuje v celém světě. Je
K zákazu skautingu v Československu
tomu tak a je to logické. Vlna za vlnou se valí, praví
básník, a nám se nelíbí, že se také valí vlny generač
ní^ Velmi rychle zjišťujeme, co je v nepořádku s
naší mladou generací. Jsme daleko pomalejší s diag
nózou generace staré.
"Skauting 15. 9. skončil. Měli jsme na vybranou buď rozpustit oddíly ne
Bůhví, že když se na dnešní rozervaný svět podí
bo vstoupit do "nové” pionýrské organizace. Nebylo jiné cesty — všechny váme jenoin trochu spravedlivě, že toho není mnoho,
jiné organizace dostaly příkaz okamžitě hlásit, kdyby tam Junáci vstoupili. nač by člověk mohl být pyšný. Dnešní nastupující ge
neraci, nad kterou lámeme hůl, jsme zanechali po
Až do teď jsme se drželi skvěle — bylo 2.500 táborů! Je to strašná rána pro sobě pěkný chlívek. Otevřeli jsme jim nové obzory,
děti.”’
( Z dopisu z Československa) nový svět, který jsme pečlivě uvěznili do tří cel. V
první úpí ti. jimž jsme vybudovali aerodynamický
Svobodný tisk často tody? Bylo by velkou ganizace Klubu českých
svět, hygienicky balený. V druhé jsou zavřeny oběti
srovnává komunismus s chybou se domnívat, že turistů.
jednotkového světa, jimž to revoluční tatínkové všech
nacismem a tvrdí, že cí se od roku 1938 v této
Stejně jako nacistům no vydobojovali a natrasovali na věky věků. Třetí
le i metody jsou stejné. oblasti pokrok zastavil. je skauting nepřijatelný cela je plná obětí nedorozuměhí. Tam sedí hladoví
Cíle - budiž. Oběma Proti metodám novodo i komunistům. I oni pro a nazí, obdaření nejmodemějšími ústavami a záko
níky, jež je ani nenasytí ani neoblekou. Dnešní svět
ideologiím šlo a jde o bých okupantů zůstává to zakázali (od roku není lichotivým odrazem snažení a úsilí dobrodějných
ovládnutí světa. Ale me- nacismus pouhým břídil- 1948 již podruhé) skau předků a teoretizujíeích spasitelů.
A pak se ještě lidé ptají, co vlastně ti mladí chtějí.
stvím.
ting v Československu.
Je to patetická otázka a ukazuje, jak málo myslíme
Vezměme
například Udělali to však mnohem na to, do čeho jsme dnešní rabulistuy přivedli. Ti
Hitler. mladí muklové z oněch tří cel jsou v podstatě stej
vztah obou ideologií k záludněji než
Slíbili
mladým
modré
z ného zrna, stejné krve a srdce. Chtějí totéž, co všech
mládeži. Heslo:: "S kým
ny generace předcházející — stvořit si svět podle
jde mládež, tomu patří nebe za pouhou "malič svých představ. Chtějí žít po svém, a nikdo je nebudoucnost’’ , znal už kost” : zaprodají-li svou ošálí, když jim nabízí tuláctví s televizí, svobodu s
Hitler. Stejně tak jako čest a začnou provolávat pasporty a kondenzovanou civilizaci.
Americký vicepresident přivedl do módy teorii o
Brežněv a jeho poddaní slávu rudému šátku, ru
mlčící většině. Ani si neuvědomil, jak hrozně od
v Československu i H it dým okupantům. Navíc soudil demokratický systém v jeho základech. Vý
ler usiloval o převýcho učinili důkladná opatře chodní imperialisté zase předkládají mladým ošidné
vu mladé generace. M e ní, aby zakázané organi teorie o omezené suverenitě a nadřazenosti pravého
tody, které k tomu zvolil zace nemohly přezimo socialistického člověka. A pohled pro bohy je na vůd
ce “ mladých” národů, kteří se drží u moci kopírová
v okupovaném Českoslo vat.
ním svržených kolonialistů.
vensku, byly však poměr
Alespoň v jedné důležité věci je naše představa o
Pro mladé, teprve se
ně prostoduché. Zakázal formující charaktery, je dnešní mládeži bědně zkreslená. I ona má svoji zbahdřívější organizace české nabídka mnohdy lákavá: něnou mlčící většinu, i ona má svoje kývaly a do
mládeže,
především vstoupím-li do Svazu so mácké rozumbrady. Z celého světa jdou stížnosti na
nevycválanost radikálního mládí. Kritiíové zapomí
skauting a místo toho na cialistické mládeže, budu nají, že hlavně výstřelky hlasité menšiny dělají pal
bídl Kuratorium nebo mít k dispozici klubovny.' cové titulky v novinách.
Střídání generací je normální zjev v kterékoli nor
poslání do Říše. N ijak se sportovní zařízení, mož
netajil názorem, že tyto nosti jezdit do zahraničí mální době. I v dnešní, o níž tvrdíme, že je výji(Pokračování na straně 2)

Moderní převýchova

žádná padesátá léta, obžalovaní! Tehdy se soudilo
pro nic za nic, dnes vás soudíme pro podpisy!

rozkazy jsou násilné a
tím již předem vyvolával
v mládeži odpor k jejich
plnění. Skautské hnutí
přežilo celou dobu oku
pace poměrně klidně ja
ko součást apolitické or-

a budu-lí aktivní, necha
jí mne dál studovat a
později si vybrat povolá
ní, které se mi líbí. Nevstoupím-li, budu proná
sledován, nebudu moci
(Pokračování na straně 2}
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Moderní převýchova
(Pokračování se str. 1)
studovat a nakonec tře
ba půjdu kopat kanály.
Proč bych tedy nevstou
pil - třeba jen "na oko” ?
T o to je aktuální dile
ma mladých lidí v Česko
slovensku, doslovné být
rtebo nebýt. Již jednou
za posledních dvacet let
procházeli mladí lidé p o
dobnou nutností rozhod
nout
se.
Výsledným
kompromisem
většinou
bylo "papírové členství”
ve Svazu mládeže, celé
organizace pracující jen
na papíře, ve výkazech
placených funkcionářů,
Proto sé také v dobé " ja 
ra” zhroutil celý po léta
s obrovskými finančními
prostředky
budován ý
svaz mládeže i pionýr
jako domeček z karet.
M ládež š la ,d o Juná
ka -ačkoliv skauting se
nikdy- nesnažil být maso
vou
organizací a vždy
dával přednost kvalitě.
Před .ideologií rudého
šátků a. proletářského in
ternacionalismu daly dě
t i ' spontánně přednost
ideologii života v přírodě
a. světového bratrství. A
tehdy také nastaly junáckým vedoucím nové
problémy. Skauting sice
b yl Důbčekovým vede.
Malý oznamovatel
KNIHU T. G. M.
“ Saše nynější kříse” bych
si potřeboval vypůjčit na
2 - 3 týdny. Protislužbou
nabízím zapůjčení jiných
spisů T č M nebo jiných
knih. Prosím volejte (M el
bourne) 81-8360 nebo dejte
lašk. zprávu prostřed. HD.

ŽAČISŤOVAČKY, dobrý
bonus pro zkušené švad
leny. Příspěvek na cest.
výlohy, plat za dovolenou.

GRETA LINGERIE P/L.,
970 High St., Armadale
(Melb.) - 1 minuta od
nádraží Armadale.

PRONAJMEME
dvěma slušným dívkám
nebo chlapcům větší za
řízený pokoj. Cena dle
dohody.
Event.
včetně
praní a žehlení. J. Horná,
18 Walpóle St., Kew, Víc.,
elektr. č. 42 a 48.

>Z L O B I

V Á S

ním mlčky trpěn, repub
lika však nepřestala být
v rukou komunistů. Pa
matuji se, že jsme na
příklad řešili otázku prv
ního bodu skautského
slibu, který v originále
zní: Milovati vlast svou,
republiku Českosloven
skou a sloužiti jí věrné
v každé dobé . . . Někteří
říkali: Musíme se snažit
přežít, držet se. proč te
dy neudělat ústupek a
nepozměnit slib na: M i
lovati vlast svou. Česko
slovenskou socialistickou
republiku . . .
Čas potvrdil, že nepro
spívá snažit se o ústup
ky. V ýchovné cíle skautingu nejsou výchovnými
cíly socialismu ani komu
nismu. Skautáng usiluje
vytvořit člověka svobod
ného, mravného, snášen
livého. kdežto komuni
smus nepotřebuje ani
jednu z těchto vlastností.

A tak Se nyní můžeme
pokochat Mladou fron
tou, která podrobně rozpitvává každičký uspecti
okupantských uchvatite
lů dětských duší. Dozví
me se, že na městské ustavující koníerenci So
cialistického svazu mlá
deže v Praze pronesl po
starší obtloustiý první
mládežník Juraj Varholík plamenný projev, v
němž vyjádřil krédo So
cialistického svazu mlá
deže: "Neexistuje žádná
čistá, absolutní demokra
cie, každá demokracie je
třídní. Takovou je i ta
naše.”
Socialistický svaz mlá
deže má dnes v Praze
7.000 členů a náborová
kvóta do konce roku je
15.000 kusů
svazákú.
Také v krajích pokraču
je lisování mladých lidí
do socialistické plechov
ky velmi
uspokojivě.
Delegáti severomoravské
konference SSM v H aví
řově přivítali mezi sebou
soudruhy Indru, Mamulu a další a dojatě jim

OČI?

Bolí Vás hlava?
N oste brýle od O P T Á !

OPT©
Capitol House, 113 Swanston St.
1
M E L B O U R N E , (ved le kina C apitol)
i
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, <
v nutných případech i telegraficky
j

sdělili výsledky: 30.000
přihlášek do SSM.
Příznačné je, že úspě
chy při '"získávání” mla
dých lidí bedlivě kontro
luje celá plejáda nejotriejších soudruhů novostalinistů - A. Kapek,
Indra, nově vykopaná a
oprášená eminence M i
roslav Mamula, Kolder,
Jakeš, Hájek. T i všichni
jezdí, křičí a řeční, jako
kdyby na počtu členů
SSM
záležely
jejich
vlastní životy. Což ovšem
svědčí o jejich dobrém
postřehu, neboť největší
nebezpečí jim opravdu
hrozí ze strany nepod
dajné mládeže.. I bojar
Indra přiznal v jednomze svých četných výlevů:
"Víme, že by dnes ješ
tě část mladých přijíma
la legitimaci Svazu s roz
paky, že by se mezi vás
mnozí hlásili ne právě s
nejčistšími úmysly. Jak
to, že se velká část gene
race narozené a vycho
vané za socialismu dala
svést na antisocialistické
pozice? Čím si vysvětlit,
že se tak rychle a po
měrně snadno rozpadla
jednotná
mládežnická
organizace - proč ji mlá

dež nebránila?”
Ba, mají to těžké, sou
druzi. A co víc - mají to
marné. I když nejnověj
ším výmyslem v arsenálu
donucovacích prostředků
je svěřit dětskou duši či
novníkům nej povolaněj
ším: jako .vedoucí pioný
rů jsou jmenováni esenbáci, vojáci (samozřejmě
i ti spřátelení, sovětští),
milicionáři. Mohou se
stát členy pionýrské or
ganizace, -neboť i na to
bylo pamatováno zvlášt
ním ustanovením.
Příležitost říkat mla
dým lidem pravdu však
ještě je a český člověk
ji dovede využít. N ejlé
pe je to vyjádřeno v do
pise, který přišel z Če
skoslovenska nedávno:
"Situace u nás je hor
ší než si můžete před
stavit. Morální bahno,
ale jinak, zákeřněji než v
padesátých létech, ale
máme protilátky, v té
epidemii bláznovství se
dokážeme časem oriento
vat a najít nové cesty.
Nás nepředělají, nemusí
te se o nás bát., I když
my nezvítězíme, naše dě
ti budou vychovány ke
svobodě myšlení.”
mč

Pouta nejsilnější
(Pokračování se str. 1)
podnicích a čs. podniky
mají být "přím o zainte
resovány ’
na zvýšeni
těžby sovětské ropy a
plynu.

jí z moskevské '‘ doho
dy’ ’ , neřekl H ů ía pocho
pitelně nic konkrétního,
ale přece řekl dost:
“ Musíme přijmout a
uskutečnit taková opat
ření,
která
zabezpečí
plnění našich závazků.
T o je z hlediska význa
mu hospodářských vzta
hů se SSSR jeden z p rvo
řadých politických a ho
spodářských úkolů ve
doucích hospodářských
pracovníků
na
všech
stupních řízení.”

V dohodě dále stojí,
že v příštích letech se
má stupňovat plánovité
prohlubování socialistic
ké integrace celého blo
ku socialistických států,
že má dojít ke "komplex
nímu propojení mezi ho
spodářstvími obou zemí
na klíčových úsecích” a
toto "propojení’’ se má
D ohoda v praxi zna
rozšířit na další členy
mená stupňovaný tlak k
RVHP.
O závazcích, které pro přeměně československé
Československo vyplýva- ho průmyslu, aby plně

Opravy všech druhů
elektr. domácích spot
řebičů.
magnetofonů,
zesilovačů aj. provádím
levně a se zárukou.
Mohu též opatřit růz
né české unikátní na
hrávky na magnetofo
nových páskách,
Inf. písemně:

Fred Šmíd,
655 St. Kilda Rd.,
Melbourne, 3004

VÍKENDOVÉ VEČEŘE
knedlíky, buchty, svíčková, vepřová a další
pozdravy z maminčiny kuchyně
jsou pro Vás připraveny
každý patek, sobotu a neděli
od 17. do 20. hod.:

134 Carlisle St., ST. KILDA
(proti radnici)

ZAHÁJENÍ 23. října 1970.
Na shledanou se těší
Jiřina Polášková se synem Victorem

Návrh na konec debaty
(Pokračování se strany 1.)
mečná. Tlak budí protitlak, svět je ve věčném po
hybu. Nikdo by to neměl vědět lépe než naši vůdco
vé, kteří přísahají na evoluční teorii. Ještě lépe by
to měli vědět potomci revolucionářů, kteří kdysi p a 
novali s velikým Vladimírem Iljičem zrušení státu.
Úspěch nebo neúspěch systému vlády je dosti pře
sně měřen délkou doby, v níž lidé považují stávající
poměry za uspokojivé. Je docela dobrá teorie o tom,
že nejúspěšnější vláda je ta, která se co nejméně
vměšuje do života občana. Nejnebezpečnější kazisvě
tové jsou ti lidé, kteří sami sebe přesvědčili, že nej
lepší je to, co je dnes. A ti se, bohužel, vždycky ohá
nějí mandátem mlčící většiny. Nezáleží na tom, jestli
většina mlčí, že musí mlčet, nebo že mlčí z pohodl
nosti.
Nikdo by tohle neměl vědět lépe než my. Stačí se
jenom ohlédnout na pouhé půlstoletí československých
dějin. Jsou to dějiny mlčící většiny.
Mlčící většina schválila 28. říjen 1918 a mlčící
většina se podřídila mnichovskému diktátu. Mlčící
většina přihlížela puči v únoru a mlčící většina pod
pořila soudruha Dubčeka. A dnes mlčící většina za
se mlčí.
Naproti tomu hlasitá menšina na celém světě, men
šina mladých (neboť v tomto případě nejde o křest
ní listy) protestuje, je ochotna riskovat, je ochotna
se angažovat. Má mnohé chyby. Někdy jde za ne
pravými vůdci. Přepíná svoji důležitost a je náchylná
považovat mládí za zvláštní stav milosti. Je podezí
ravá a předpokládá, že všechno, co není “ mladé” je
stará chatrč. Ztrácí smysl pro humor a bere na sebe
misionářská roucha.
Je však pákou, která postrkuje vývoj, a ť tam ne
bo tady. Není třeba ji za to stavět na podstavce, ale
není chytré ji přehlížet. I ona jednou udělá svoji ma
turitu a bude strhána budoucí hlasitou menšinou mla
dých. Mládež, řečeno vznešeně, je budoucnost náro
da. Doufejme, že ta dnešní zanechá po sobě menší
svinčík, než jaký jí zanechali předkové.
Má někdo nějaké připomínky?
jun

Přijmeme SPOLEHLIVÉ BEZDĚTNÉ MANŽELE
50 - 60 roků do restaurace 50 mil od Melbourne.
Muž k práci na zahradě a “ kolem domu” ,
žena k pomoci v domě, 6 dnů-v týdnu.
Nabízíme byt s plným zaopatřením
a týdenní plat dle ujednání.

Mountain

Peak

Restaurant, Arthur's Seat,

Vic. 3936. Tel. (Melbourne): 0594 - 72330
(můžete volat česky neb slovenský)

OPRAVY PSACÍCH STROJŮ,
KONTROLNÍCH POKLADEN APOD.

vyhovoval zájmům so
provádí odborně, rychle a levně
větského impéria: pod
statně větší důraz na těž
JAROSLAV ŠESTÁK
ký průmysl na úkor prů
74 Gipps Street, East Melbourne
myslu lehkého. Sovětský
Volejte laskavě po celý den v sobotu nebo v neděli,
svaz potřebuje čs. stroje,
v pátek po 5. hod. odp. telefon 41-4088
ale nemá zájem o rozvoj
čs. tradičních průmyslo
vých oborů - např. výro
by skla, porculánu, texti řadý politický úkol” : ho je sjednocení životní úlu, bižutérie atd. které spodářské připoutání k rovně socialistického blo
by se m ohly dobře pro Moskvě má být pevné a ku, že Československo
dávat v kapitalisticých mimo diskusi. Čs. obča bude muset ve vývoji ži
né se musí smířit i se votní úrovně počkat na
státech.

své zaostalejší partnery.
Souvisí s tím i “ prvo ■skutečností, že se plánu-
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HLAS DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Dr. E. Stupkové je potratovost v Praze příliš vy
soká. Nejčastějším důvo
dem k žádosti o oficielní
přerušení těhotenství je
neprovdanost (33%) ia by
tová tíseň (16%). Nejvyšší počet žádostí (téměř
50%) je z věkového rozme
z í. 13 až 19 let a 22% u
— Dne 12. října byly za žen ve věku 20 až 24 roků.
hájeny v Praze rozhovory Jedná se o novelizaci do
o možnostech normaliza savadních opatření.
ce vzájemných styků Če
— Bývalý předseda ÚRO
skoslovenska a Západního
Poláček
dostal
Německa. K jednání při Karel
jela z Bonnu delegace, ve novou funkcičku: je před
sedou stálé komise Rady
dená
legačním
radou
vzájemné hospodářské po
Juergenem von Allen.
moci pro strojírenství.
— Ve Slovenské akademii
— Plénum severočeského
věd v Bratislavě byla pro
KV
KSČ “jednomyslně
vedena čistka zvlášť dů
schválilo” návrh předšed
kladně. Mj. byli v září
iňctva ÚV KSČ, aby sv
odvoláni vedoucí všech
stal novým vedoucím ta
odborů Akademié.
jemníkem KV KSČ L. Ko— Podle shodných zpráv valčík.
z různých měst Středního — Ministr stavebnictví
východu používají jednot ČSR F. Šrámek slavnostně
ky palestinských Arabů otevřel nový závod na vý
ponejvíce československé robu keramických dlaždic
a pak sovětské zbraně, do v Chlumčanech u Pizně.
dané jim přes Alžírsko a
Irák.
— Ředitelem Slovenského
úřadu pro tisk a informa
— Ze zasedání české vlá ce byl jmenován soudr. M.
dy počátkem tm. uveřej Lanka.
nil čs. tisk referát, který
určitě potěšil šťastné ob-,
Bývalý čs. obchodní ačany socialistické repub-L itašé v Jugoslávii dr. E,
liky: “ Vláda projednala" ?Mišovský byl jmenován
zprávu o programu komp-' náměstkem ministra za
Iexní socialistické racio hraničního obchodu.
nalizace v české sociali
stické republice a pověři — Plenární schůze ÚV Če
la řízením a metodickým ského odborového svazu
usměrňováním
hlavních pracovníků školství a vě
oblastí této činnosti komi dy provedla další “očistu”
si pro řízení a organizaci ve školství. Nejdříve “kri
ticky přehodnotila” dříve
vlády ČSR.”
vypracovaný
svazový
— Na pohřeb Gamala program, svazové stano
Nassera přiletělo do Ka- vy a “rozhodla” , že se ji
hýry zvláštní čs. letadlo s mi odborový svaz nebude
delegací vedenou mini řídit. Potom se “rozhod
sterským předsedou L. la” odvolat z ústředního
štrougalem.
orgánu dalších 16 funk
cionářů.
— Předseda federální ra
dy dětských a mládežnic — Bývalý velvyslanec v
kých organizací J. Var- Moskvě Vladimír Koucký
holík přiznal v RP, že se byl jmenován čs. velvy
na 6 fakultách čs. vyso slancem v Belgii a Lu
kých škol dosud nepoda cembursku, kde vystřídá
řilo ustavit fakultní orga Jaroslava Tauera.
nizace Socialistického sva
— Ve dnech 13. a 14. říj
zu mládeže.
na se konala v Brně teo
— Po srdečním záchvatu retická konference na té
zemřel v Praze ve věku ma “Engels a naše sou
49 let vedoucí ekonomiky časnost” . Hlavní referát
ústředního ředitelství Čs. měl dr. V. Ruml.
filmu Josef Bulín.
— V Sovětském svazu je
— Dva maskovaní lupiči právě několik čs. delega
přepadli poštu v Ostravě - cí. Nejpočetnější je stra
Vítkovicích, avšak utekli; nická delegace, vedená V.
s nepořízenou. Právě před Noskem, která se má se
přepadem došlo k změně znamovat s “problemati
disposice, takže peníze kou práce KSSS na úseku
organiza
pošty byly v té době v společenských
hlavním tresoru.
cí” .
— Jen několik málo dní
po svých 75. narozeninách
zemřel v pražské nemoc
nici pod Petřínem dr. Ka
rel Pešek - Káďa, jehož
jméno je úzce spjato s hi
storií čs. kopané. Patřil k
nejlepším středním zálož
níkům v Evropě.

— čs. velvyslanec v SSSR
B. Chňoupek předal dal
ším sovětským důstojní
kům čs. vyznamenání.
Jsou mezi nimi maršál
Krylo v, letecký maršál
Krasovskij,
generálové
Pavlovskij, Komarovskij,
Batov aj. Všichni se nějak
zasloužili a zdar akce k
— Podle zprávy vedoucího “záchraně socialismu” v
odboru zdravotnictví NVP Československu v srpnu

— Plénum středočeského
KNV konstatovalo s uspo
kojením, že celoměstskými
nebo celoobecními závaz
ky se zapojilo 1.232 národ
nich výborů, tj. 92% všech
obcí v kraji, do sociali
stické soutěže na počeš
výročí osvobození Rudou
armádou.

1968. Rovněž někteří pol
ští důstojníci byli v těch
dnech vyznamenáni.

— Den Čs. lidové armády
(6. října) byl plně zapojen
do propagace “bratrství
ve zbrani” s Rudou armá
dou.
— U žimutic na Vltavotýnsku se konal výzkum
na dvouhektarovém sídliš
ti z mladší doby kamenné.
Archeologové tam objevili
půdorys chaty se stopami
po 48 dubových kůlech,
které tvořily kostru pra
věkého stavení. Podle do
savadních nálezů (kamen
né nástroje a keramika s
typickou volutovou výzdo
bou) archeologové soudí,
že sídliště je staré asi
6.600 let.
— President Ludvík Svo
boda byl od 6. do 10. října
na oficiální návštěvě Fin
ska. Provázeli ho zahra
niční ministr Marko, ve
doucí Kanceláře presiden
ta republiky J. Pudlák a
další.
— Ministr národní obrany
Martin Dzúr předal při
příležitosti Dne čs. lidové
armády výroční ceny Víta
Nejedlého pro rok 1970 recitátorce Lulmile Peliká
nové, Ústřední hudbě čs.
lidové armády, výtvarní
kům Rudolfu Altrichtovi,
Františku Kudláčkovi a
Vladimíru Šolťovi, Jozefu
Šestákoví, sólistovi Vojen
ského uměleckého souboru
v Bratislavě, spisovateli
Vincentu Šikulovi, mjr.
Igoru Ivanoviči Rajevskému, uměleckému šéfovi
Souboru centrální skupiny
sovětských vojsk v ČSSR
a B. Kysilkovi, redaktoru
vojenského vysílání Čs.
rozhlasu.
— Šéfem opery pražského
Národního divadla byl
jmenován prof. dr. V.
Holzknecht, který přitom
zůstává nadále hlavním
dirigentem opery ND.
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"S kdejakým výmyslem se nelze potýkat ideovými argumenty’’

CO, KDO, ODKUD, PROČ?
"Spojené státy vynakládají ročně na státní a tzv. soukromý propagační
aparát obrovskou částku, téměř půldruhé miliardy dolarů. Rádio Svobodná
Evropa! z toho pohltí na 40, Hlas Ameriky na 30 miliónů. Spolu s nimi vy
sílají denně v české i slovenské řeči po desítky hodin BBC, Vatikán, Paříž,
Deutsche Welle, Vídeň a další. Jen v posledních dvou letech (vznikly na
Západě dvě desítky nových emigrantských časopisů. Jsou vynakládány vel
ké náklady a úsilí na jejich šíření mezi občany ČSSR. O čs. událostech v
letech 1968-69 vyšla už na Západě stovka knižních publikací. .
Soudruh dr.
Milan ní uhlíků nespokojenosti tímco "vliv socialistic
Matouš ovšem přehání o jitření rozporů a ne kých idejí vzrůstá” , pod
nejen ;v citované části, vraživostí mezi lidmi, vů poruje buržoazní propa
ale v celém dlouhém po či orgánům socialistické ganda odpadlíky komu
jednání, které otisklo společnosti’ ’.
nistického hnutí, aby za
Rudé právo (24. 9.) pod
Nejhorší je americká ně udělali tu špinavou
pěkným názvem "Sebe propaganda. Hlavní ná práci.
větší lež není dost vel stroje jejího ideologické
"Roger Garaudy, Ernst
ká” .
ho působení, mezi nimi
Fischer, lidé typu Oty
Článek nemá být kriti Rádio Svobodná Evropa,
Šiká, Jiřího Pelikána,
kou poměrů v ČSSR, čte jsou ovšem řízeny ame
Zdeňka Hejzlara, Edu
náři se z něho vůbec ne rickou špionážní službou
arda
Goldstueckera,
dozvědí, že v poměru k C IA a "neštítí se nejšpi
.Antonína
Šnejdárka,
počtu obyvatel vydá Če navějších
prostředků,
Dušana Havlíčka, Pavla
skoslovensko na propa jen když pomohou ve vě
Kohouta, Antonína Liehgandu daleko víc než domí lidí oslabit vliv so
ma a jim podobní jsou
kterýkoli západní stát, že cialismu a pokroku vů
hojně a systematicky vy
se snaží svým zvláštním bec ’.
užíváni buržoazní propa
vysíláním, publikacemi,
V poslední době pra
gandou na vysokých ško
školením
"vhodných" cuje tato propaganda
lách, v rozhlase, v televi
studentů atd. zasahovat zvlášť rafinovaně, proto
zi, v tisku, jejich knihy
propagačně do poměrů v že nedává najevo své ne
vycházejí v četných pře
zemích
nejen
evrop přátelství vůči sociali
kladech, často dříve, než
ských, ale i afrických, smu. "N ajdou se lidé,
zaschne poslední stránka
asijských,
jihoameric které to oklame” , zjiš
rukopisu’’ - tvrdí vědec
kých - téměř do všech ťuje se v RP. "Někteří
Matouš.
zemí světa.
spoluobčané, kteří dali
Jsou využíváni tolik,
Matouš má v článku naivní víru tzv. čs. expe
že to zlobí poúnorové
na mysli "vědecký” roz rimentu, dokonce věřili,
emigranty i "známého
bor "mechanismu antí- že se i milionáři,; staří
pana Rambouska z K
komunistické
diverze” . buržoazní političtí vlci,
231, který se nemůže
Z jišťu je hned na začát vatikánští biskupové či
smířit s tím, že, on, starý
emigranti
ku, že buržoazní antiko- poúnoroví
americký špión, není v
munistické propagandě obrátili na socialistické
emigraci tolik oceněn” .
nejde vůbec o opravdo přesvědčení jako polep
D ějí se dokonce věci
vou pravdu, ale o "roz šení hříšníci pod fasci
kolísání, otřesení a zne nujícím vlivem sociali tak nevídané, že i "tako
vá morální troska” , ja
klidnění veřejného mí smu s lidskou tváří’ ’.
nění, o zasévání semen
Protože se kapitalismus kou je Ivan Sviták, se
pochyb, o rozdmýchává ve světě zprofanoval, za (Pokračování na str. 8)

PROTEST NEJVĚTŠÍ
Když sé s pětidenním zpožděním objevila v
čs. novinách jen několikařádková zprávička, žc
dne 18. září "tragicky zemřel” 43letý básník
Stanislav Neuman, bylo zřejmé, že režim okol
nosti smrti tají. Podle zpráv, které později do
šly, objevily se i tyto řádky až potom, když už
po Praze kolovaly podrobné zprávy o sebevraž
dě tohoto nositele státní ceny Klementa Gott
walda a nositele jména, které především v po
válečných letech znamenalo mnoho v kulturním
životě Československa díky třem generacím
Neumanů: S. K. Neumanovi, jeho synovi,
velkému herci Stanislavu Neumanovi a vnukovi
téhož jména, mladému básníkovi, který ochotně
a se zápalem zbásnil mnohé agitky, předepsané
vedením strany. Po létech se mladý Stanislav
Neuman odmlčel, zůstával více stranou politic
kého dění. Přestal agitovat, ale do "obrodného
procesu’’ osmašedesátých let se aktivně nezapo
jil, i když se v soukromí svými sympatiemi k
němu netajil. Tyto sympatie mu vynesly letos

v červnu vyloučení ze strany, které však bylo
později ústředním výborem strany zrušeno.
Jméno Neumaů mezi členy strany bylo pro no
vý režim stále ještě žádoucí.
Dne 18. září byl nalezen Stanislav Neuman
mrtev — po požití velkého množství prášků.
N a rozloučenou se životem zanechal dopis s
vlastní zpovědí: ideály, pro něž vstoupil do stra
ny a pro něž byli jeho přátelé na konci války
v Terezíně popravováni, jsou nyní režimem tak
pošlapávány, že nechce dále žít. Ví, že by mohl
proti zlu bojovat, ale k tomu už nenalézá dost
sil ani fyzických, ani duševních. Vzpomíná na
sovětského básníka Majakovského a vyznává se,
že i pro něho je odchod ze života jediným vý
chodiskem.
Zpráva o sebevraždě Stanislava Neumana a
kolující opisy jeho poslední zpovědi vyvolaly
předejvším v řadách intelektuálů celého státu
rozruch, který někteří přirovnávají k rozruchu
nad smrtí Jana Palacha, Režim mlčí.
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Z e zasedání Evropské rady ve Štrasburku

Zpráva o situaci čs. uprchlíků

Potřebujete vym alovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melbourne?

Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
V plenárním zasedání Poradního shromáždění Evropské rady, které se konalo v minulých dnech
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
ve Štrasburku, byl také přednesen obsáhlý referát o situaci čs. uprchlíků po srpnu 1968. Jménem
lépe a přitom za levnější c e n y -1
Komise pro populační otázky a uprchlíky, jejímž předsedou je předseda lucemburské delegace v
Evropské radě, křesťansko - demokratický poslanec Georges Margus, podal zprávu mladý švýcar
ský socialistický poslatnec Walter Renschler.
MAJITEL J, MELIH
V resoluci, která by statní dobročinné orga- vou resistenci, která svo vý Zéland. Podle při
55 Wahroonga Ave., No-ble Park, Víc., 3174
la jednomyslně plenem nisace, které pečují o čs. jí důstojností a kulturní bližných odhadů přistě
telefon: 546-0503
schválena, se v úvodu uprchlíky, tím, že jim vyzrálostí nemá. v ději hovalo se do Kanady
uspokojí
každého
zákazníka
15.000, do U S A 6.000,
vyslovuje zvláštní uznání poskytnou nutné finan nách obdoby.
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
ční
prostředky.
do
Austrálie
přes
6.000
V
referátu
je
také
rakouské vládě za její
kde jsem j i již prováděl!
Komise Evropské rady zmínka o amnestii, kte a do Jižní Afriky přes
mimořádně velké úsilí v
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
pro styk s národními rou vyhlásil president 2.000 čs. posrpnových upéči o čs. uprchlíky.
Vlády členských států parlamenty se pověřuje, republiky, ale zároveň je prchlíků.
Pokud se týká někte 400, v Norsku 250 a v
Evropské rady jsou žá aby zajistila, že parla konstatováno, že se na
Některé z členských
členských
států Lucembursku
menty členských států ni vrátil jen aepatrý po rých
dány:
.
100 čs. států Evropské rady vy
— aby všemožně podpo dbají na plnění vyjme čet čs. uprchlíků- Dále Evropské rady, jsou u- uprchlíků. V Norsku a šly velmi vstříc čs. stu
jsou vypočítávána všech dávána tato přibližná ve Švédsku byly zřízeny dentům. Příkladmo jsou
rovaly imigraci čs. u- novaných požadavků.
Z velmi obsáhlého re na omezení, která od říj čísla: v Německé spolko zvláštní fondy pro čs. uváděna tato čísla: 250
prchlíků,
— aby i po příchodu ze ferátu vyjímáme shrnuté na 1969 znesnadňují čs. vé repbulice bylo do uprchlíky fyzicky handi- stipendií ve Francii, 200
občanům cestování na zá konce srpna tr. uděleno kapované. V Rakousku ve Velké Británii, 90 v
země prvního asylu jim několik údajů:
V důvodové zprávě se pad, jakož í tresty na ma právo asylu 8.300 čs. u- pobývá v současné době Holandsku a 30 v Dán
poskytovaly nutné fi
nanční i jiné materiální zdůrazňuje, že vojen jetku. které postihuji u- prchlíkům, z nichž však ještě kolem 10.000 čs. sku. Určitý počet čs.
prostředky ke vhodnému skou invasí a okupací Če prchiífcy, kteří se nechtě kolem 800 už emigrova uprchlíků, z nichž větši studentů studuje také v
skoslovenska 21. srpna jí vrátit- O d konce roku lo dále do zámoří. Švý na čeká na další emigra NSR, Itálii a Švýcarsku,
ubytování a zařízení,
— aby čs. studenti mohli 1968 byl náhle učiněn 1969 jsou českosloven carsko přijalo do konce ci. V celku je počet čs. ale jejich počet není ve
bez zvláštních potíží po konec relativně krátké ské hraníce na straně r. 1969 13.000, z nichž uprchlíků v členských zprávě uveden.
a Německé už přes 1.000 emigrova státech Evropské rady
kračovat ve svých stu mu údobí reforem, kte Rakouska
Vcelku jsou čs. uprch
ré umožnily větší osobní spolkové republiky té lo. V Itálii bylo přijato odhadován na 40.000. Se líci označeni v referáte
diích a je ukončit.
— aby uznávaly v Česko svobodu a zlepšily čs. měř neprostupně uzav okrouhle 5.000, z nichž zámořím činí celkový po jako velmi kvalifikované
něco přes 1.000 emigro čet čs. posrpnových u- pracovní síly a to v nejslovensku získané vyso hospodářský systém. Dá řeny.
Díky šlechetné pomo valo. V e Švédsku bylo prchlíků přibližně 68.000 různějších oborech. Po
koškolské a jiné odbor le se uvádí, že po invasš
né diplomy a tak jim u- muselo Československo ci Rakouska a později i uděleno právo pobytu až 70.000. Zpráva zdů těšující je také zjištění,
možnily pokračovat! i v upustit od svého progra Itálie, praví se ve zprá •kolem 2.000, ve- Velké razňuje, že uvedená čí že ve Švýcarsku značný
tzv. svobodných povolá mu reforem a postupné vě. bylo tisícům ěs. u- Británii je počet udáván sla jsou jen přibližná, počet našich uprchlíků
ních, a v daných přípa bylo přinuceno skončit s prdalíků umožněno e- 1.500 - 2.000, ve Fran protože jednak pokraču už splatil nebo splácí
dech aby v tomto směru politikou zvanou "socia migrovat dále do zámoří, cii do konce roku 1969 je migrace čs. uprchlíků tzv. čestné finanční půj
do
Kanady, 2.800, z nichž už 500 v západoevropských stá čky, které jim tam byly
nebyly uplatňovány pro lismus s lidskou tváří” . hlavně
Pod hesly "normaHsace’’ Austrálie, U S A , Jižní emigrovalo, v Holand tech, jednak další emig v hojné míře poskytová
fesionální restrikce a
ny.
— aby všemožně podpo a "konsolidace’’' došlo k Afriky. Israele a na N o  sku asi 800, v Dánsku race do zámoří.
rovaly akce Evropského obnovení systému poli
migračního úřadu, V y  tické ortodoxie. Postup
občan
sokého komisaře Spoje né omezování
ných národů pro uprch ských práv však vyvolalo
N a zasedáni Poradního shromáždění ve Štrasburku přednesl obsáhlý a časný vývoj tzv. Rady
líky, jakož i všechny o v čs. obyvatelstvu tako mimořádně dobře dokumentovaný referát o generální politice Evropské ra vzájemné
hospodářské

W ardale Painting Service

O stycích Západu s Východem

dy předseda rakouské delegace Karl Czernetz, který je zároveň předsedou pomoci (COM ECON),
socialistické skupiny v Evropské radě. Značná část jeho referátu byla vě která je zcela ovládána
nována současnému stavu styků mezi Západem a Východem,
SSSR ve smyslu jeho po

Plánujete cestu do zámoř?
nebo máte v úmyslu xkvztat
své příbuzné na návštěvu'
Ohraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAYEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., MelboHrne, 39*#
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady- a
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splát!?.
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

V elity výběr vín, lihovin s piv*
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

1
*
1
<

J. KINDA & CO. PTY. LTD !
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vie.
Telefon: 42-4782

{
,

lebo: 104 Míllers Rd.. Nth Aliona, Vie. (314-6281) i
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Do generální debaty,
která z větší části probí
hala ve znamení nedáv
no podepsané dohody
německo - sovětské, za
sáhl tentokráte mimo
řádně veliký počet de
legátů (celkem 30) ze
všech členských států.
Většina z nich se vyslo
vila kladně ke zmíněné
dohodě. Velmi mnozí
ovšem také s obavou,
aby v jejím
důsledku
nebyla, ve smyslu sovět
ských intencí, zpomalena
nebo dokonce přerušena
hospodářská a politická
integrace západní Evro
py. Na jejich adresu
zdůraznil
parlamentní
státní sekretář německé
spolkové vlády, že tako
vé obavy jsou zcela bez
důvodné.
V e stejném

smyslu se řečníci - včet
ně referenta - vyslovili,
pokud se týká eventuál
ní konference o "evrop
ské bezpečnosti” .
V odhlasované resolu
ci je zdůrazněna nutnost
pokračovat ve sjednocovacích snahách k docil tní plné hospodářské a
politické, jednoty západ-,
ní Evropy svědomím je
jí interdependen.ee se
Spojenými státy. Pokud
se týká konání tzv. kon
ference o evropské bez
pečnosti, zdůrazňuje resoluce, že je nutné trvat
na tom, aby zabezpečila
rovnost státních suvere
nit a práva všech náro
dů, aby bez - jakéhokoli
nátlaku nebo zákroku
zvenčí mohly samy svo
bodně určovat svůj vlast

ní osud.
Zasedání PSiáR před
cházelo společné zasedá
ní s delegáty Evropské
ho parlamentu tj. tzv.
evropského "Společného
trhu’’-.
Obojího zasedání se
účastnil na pozvání gen.
sekretariátu Evropské ra
dy jako pozorovatel ve
douc! pařížského, byra
Shromáždění evropských
podmaněných
národu
(A C E N )
Edmund Ře
hák. V rozhovorech, kte
ré měl s některými de
legáty a novináři, exper
ty v politicko-hospodářských otázkách, poukázal
na skutečnost, že tzv.
Brežněvova doktrína pů
sobí svou totalitní kon
cepcí i v oblasti hospo
dářské. Potvrzuje to sou

liticko - hospodářských
záměrů. Je proto nutné
dbát na to, aby eventuál
ní hospodářské a finan
ční výhody, které je Z á
pad ochoten poskytnout
sovětským satelitům, ne
šly kanálem "COM E
CON’’ ve prospěch ■industrialisace Sibiře, což,
' vzhledem k napětí s Čí
nou, je nyní jedním z
předních politických cí
lů Kremlu.
V souvislosti s blíží
cím se 300. výročím J.
A. Komenského upozor
nil
zástupce
ACEN u
zvláštním podáním Kul
turní komisi Evropské
rady na velikost tohoto
muže, který už před 300
.lety byl Evropanem v
moderním toho slova
smyslu.
A C E N , Paříž

19. 10. 1970

HLAS

DOMOVA

K problém ům Středního východu
F E R D IN A N D

PEROUTKA

Když před třemi lety vypukla arabsko-israelská válka, určitý politický vkus, také v nás, fungo
val automaticky. Stála tu koalice tří set milionů (Arabově plus Sověty) pťóti- necelým třem milionům obyvatelů Israele. Neslušná to převaba. Řeči Arabů' bylý zuřivé, mohlo z nich vyplývat, že
jde také o holé životy Israelských. Zejména příslušníci malých národů, sami Davidové proti Go
liášovi, měli nejméně důvodů, aby přiložili svou třísku na hranici: Tak na příklad V ‘Českosloven
sku komunistická yláda potkala se s obtížemi, když přikazovala občanům zařadit še do fronty proti
Israeli. Mimo to Israel podal pokrokový hospodářský příklad ďa Středním východě. Svedl vybudo
vat moderní, prosperující štít na suchých místech, která dostal. Arabové nepodali žádný takový pří
klad. Mimo to: mnoho ižidů se sem uchýlilo jako do posledního útulku po katastrofě, která po
tkala židovstvo v Evropě za nacismu. Převládal pocit, že je hřích brát poslední útulek.
Israel vojensky ^vítězil v sensaiČním čase šesti dnů, a hned druhého dně po tóinto vítězství za
čaly snahy anulovat je, jakoby se přihodilo něco nepaitríčného. Stáli za těmito' snahami ovšem
Arabové, sověty, které měly příčinu pokládat blamáž lclientovú zá blamáž vlastní, á ;-početný blok
afro-aisijských států a státečků ve Spojených národech.

Porážka uvrhla Araby
do nejistoty a deprese.
Cítili se bezmocní zejmé
na proti israelskému le
tectvu, když nové, menší
boje vypukly na pome
zí. Elegantní arabské re
staurace na březích Nilu
přestaly svítit, aby nedá
valy israelským letcům
jasný cíl.
Někdy od jara letošní
ho roku světla restaurací
zase září do tmy. Příči
na je v tom, že sověty
d o d a ly Egyptu dostatek
protileteckých baterií a
také letce, kteří v sovět
ských letadlech střeží
hranice. Arabské restau
race se cítí bezpečnější.
Když Amerika se odhodlávala dodat Israeli
také nějaká letadla, so
věty se svou obvyklou
povýšeností prohlásily,
že by to byla provokace.
Není nad to být klientem
smělých marx - leninistů.
Sověty spolehlivě pod
porují Egypt a Araby,
ale hlavní egyptské no
viny
kdysi
napsaly:
"Jednání s Rusy je ne
snadné, nikdy neřeknou,
co chtějí.” Patrně Ruso
vé se ostýchají říci vý
slovně, co chtějí. Jistě
nejdou za diplomatic
kým ideálem, rovnová
hou sil na Středním vý
chodě. Chtějí tím nebo
oním způsobem politic
ky vládnout nad Egyp
tem, ale z delikátnosti o
tom mlčí.

A hodlají ovšem na
Středním východě zlomit
moc Ameriky, jako se o
to pokoušejí i jinde. Z lo
mit moc nejsilnějšího de
mokratického státu je
hlavním sovětským a čín
ským thematem. Je třeba
velké nepozornosti k to
mu, aby člověk si myslil,
že studená válka skončila.
Amerika provádí svůj
experiment
svobody,
někdy extrémní svobody
a sověty věří nebo dou
fají, že tímto jim napro
sto neznámým podnikem
Amerika oslábne a dří
ve nebo později ztratí v
chaosu nej různěj ších mí
nění schopnost vést cíle
vědomou zahraniční po
litiku. Tu a tam sověty
zkoumají a budou zkou
mat, zda ta chvíle už
přišla.
Zatím Amerika si po
číná na Středním výcho
dě opatrně _ z několika
důvodů. Domácí oposice
vytýkala megalomanii americké zahraniční poli
tice, jak prý existovala
od Trumana až po Johnsona. Ku podivu tíž kri
tikové, kteří se domníva
li jasně vidět americkou
megalomanii, jaksi po
kládali za mnohem mé
ně důležité zabývat se
otázkou, zda snad neexi
stuje sovětská megalo
manie. Nebo snad čínská
megalomanie.
Ani sověty ani Čína

ještě
nevypustily
ze
svých oficielních proje
vů, že jejich konečným
Cílem je ovládnout celý
svět - ovšem ne prý v
zájmu Ruská nebo Číny,
nýbrž prý jedině v záj
mu lidstva a ve jménu
marx - leninské nauky,
která jediná je správná
ze všech nauk, jež byly,
jsou a budou. O tom,
co je tak správné na té
to nauce, Rusko a Čína
se velice rozcházejí.
V počínání americké
vlády, která nikdy neví,
kdo jí doma v rozbou
řeném veřejném životě
vpadne do zad, není V
tomto případě ani stopy
po megalomanii. Israelský stát byl vytvořen usnesením Spojených ná
rodů, také usnesením So
větů. I když snad dnešní
většina ve Spojených ná
rodech by ráda zapom
něla na toto usnášení,
Amerika, bez megalďmánie, při něm setrvává a
podporuje Israel výluč
ně diplomatickými pro
středky. Israel, který zná
některá drsná fakta ži
vota na Středním výcho
dě, tím někdy není spo
kojen. Je přesvědčen,
že, jak věci stojí, může
se udržet jen vojenskou
silou, ne diplomacií. Ani
nemá mnoho pochopení
pro stanovisko americ
kých a jiných západních
diplomatů, kteří ne ne
rozumně považují sto

ČS. DEMOKRATICKÉ ORGANIZACE V MELBOURNE
(Čs. sdružení ve Viktorii, čs. obec legionářská, jednota ve Viktorii, České
ochotnické divadlo v Melbourně, Rodičovské sdružení v Melboume, S. K.
Slavia Melboume) pořádají v sobotu 31. 10. 1970 u příležitosti 52. výročí
28. října 1918
VŠEKRAJANSKÝ SPOLEČENSKÝ VEČER
v sále Lotyšského domu, č. 3 Dickens St„ St. Kilda
Likérová licence
Tombola
Kontinentální hudba
Začátek v 7.30 hod. večer
Vstupné $ 3.50 včetně lehké večeře v 10 aod.
Reservování míst: F. Křivánek 50-5573, J. Maciboba 69-3855, J. Janeček 95-2278
Doporučujeme včasné zajištění vstupenek. — čistý výtěžek bude sloužit jako
základ fondu pro zřízení krajanského střediska v Melboume.

milionů Arabů za důleži
tějšího činitele, s nímž
by bylo dobře se nějak
vyrovnat, je-li to možno.
U rčití koalice auto
maticky mluví o Ameri
ce jako o agresoru nebo
aspoň jako o podporova
teli agrese na Středním
východě, ačkoli pravda
je, že od té chvíle, co
umlkla děla, Amerika ne
přestala vyzývat Israel,
aby čo nejdříve ustoupil
z dobytých území. Avšak
určitá koalice si slíbila
věřit, že Amerika nikdy:
nemůže udělat něco dob
rého.
Rozpakujeme se cokoli
předpovědět o tom, co
bude, až vyprší příměří,
ujednané tentokráte spo
lečným úsilím Ameriky a
Ruska. K tomu třeba do
dat, že sověty si nedaly
příměřím překážet, áby:
činily Egypt čím dál tím
silnější.
Zatím příměří mělo
ten výsledek, že násilí
ještě více se rozpoutalo.
Ty arabské skupiny, kte
ré nesouhlasí s jakým
koli příměřím v boji pro
ti Israeli, učinily, co bylo
v jejich silách, aby pří
měří zbavily významu.
Zahájily odvážnou tero
ristickou akci, únosy
evropských letadel, a ně
kolik set jejich pasažé
rů prohlásily za rukojmí.
A aby krev nepřestávala
téci, v Jordáně ony sku
piny vyvolaly občanskou
válku, v níž padlo pěta
dvacet tisíc Arabů, těch,
co byli pro příměří i
těch, co byli proti němu.
Objevil se nový čini
tel, tak významný, že je
třeba usoudit, že nastala
nová, ještě beznadějnější
a nebezpečnější
fáze
arabsko ■ - israelského
konfliktu.
Palestiňaúé,
oni Arabové, kteří odešli
z Israelského státu roku
fPíSwaěováaí na str. 8)
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28. říjen v nás
Propaganda sovětského diktátorského režimu mi
zprotivila .velká slova. Tím těžší je najít výraz ke
vzpomínce na 28. říjen 1918, na den, jímž Češi a Slo
váci zahájili nejlepší a nejnadějnější — i když jen
krátkou — etapu společné národní historie. Jen dva
cet let nám jako jednotlivcům bylo dovoleno svým
hlasem v demokratických volbách uplatňovat svůj
vliv na československou politiku i na to, kdo bude
řídit osudy národa. A jestliže si lidé naší země po
stavili do čela muže tak moudrého a myslitele tak
vzácného, jako byl Tomáš Garrigue Masaryk — před
stavitele, jakým se sotva může pochlubit jiná země
na světě — potvrdili tím svou vyspělost, potvrdili
tím, že si demokratická práva a svobodu zaslouží.
Pouhých dvacet let — a přece stačily k tomu, aby
tu demokratické tradice zapustily nevyvratitelné ko
řeny — jen dvacet let a dokázaly vtisknout národní
mu charakteru a cítění Čechů a Slováků tak silnou
touhu po svobodě, že zatraceně zatápěla Hitlerovi a
zatápí Brežněvovi i Husákovi.
Jé jistě mnoho aspektů, z nichž je možno vzpome
nout na 28. říjen — den národního osvobození, ale
pro nás posrpnové exulanty, kteří jsme byli při tom.
když se národ s holýma rukama a s rozhalenou- ko
šilí dokázal postavit proti hlavni ruských tanků, pro
nás, kteří jsme byli při tom, když se národ proti sa
mopalům zaštítil intelektem a pokoušel sé vys-větlit
umouněncům v páchnoucích sovětských uniformách,
jaké tuposti, zrady na sobě samých, jakého zločinu
se dopouštějí ve své slepé poslušnosti kremelských
gangsterů, pro nás, kteří jsme byli při tom, když
český a slovenský lid probouzel to nemyslící -stádo, ze
služební zabedněnosti tak inteligentně a- rozumně, že
nejednomu z okupantů zatékal ruměnec za límec ru~
bašky,;že nejeden obrátil hlaveň proti sobě, když po
chopil — pro nás je tohle hledisko nejpodstatnější:
tehdy znovu promluvily ideály 28. října národů ze
srdce. A to nás zavazuje. Všecky — kteří zůstali i
kteří jsme odešli.
.
v
' Neodsuzujme 28. říjen 1918 pouhé vzpomínce na
naši lepší národní minulost. Hledejme jeden, druhého
v tom širokém světě a hledejme společně jako- Tomáš
Masaryk cestu k novému 28. říjnu, který umožní -na
šim národům lepší budoucnost.
.
/ H v V.
b y t y

p r o

s v o b o d n é

;

nebo bezdětné manželeS 7 týdně ($ 1 za den)
5-minut z City
70 Gipps St., East Melbourne
Tel. (po 6. hod. več.): 41-4088
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LORD
MAYQR’S
APPEAI
í ěžžá sáž ÍÉÉžiSl ilS$&
A POMOZTE MNOHA NEMOCNICÍM,

DOBRO

ČINNÝM INSTITUCÍM, ÚSTAVŮM PRO SLEPÉ
A HLUCHÉ A DĚTSKÝM DOMOVŮM: ; SVŮJ DAR LASKAVĚ PŘEDEJTE
NEBO ZAŠLETE NA

LORD MAYOR’S FUN D ,
TO W N HALL,
M E LB O U R NE , 3000
Dary v částce $ 2.00 a výše jsou daňově odčitatelné.
PROSÍM, POMOZTE LASKAVÉ
S DOBROČINNOU PRACÍ.
E. W. BEST, LORD MAYOR
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Provádíme veškeré práce optické
přesné, rychle a za levné ceny

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

M. CHRPA
OpttcaE Service
“ 65” ANTONÍNA VLACHA
Psát o životě a detailech práce pětašedesátníka
Antonína Vlacha jé obtížné už-proto, že on sám je
považuje za nedůležité; hovoří pouze o tom, co po
kládá za ústřední problém jdneška i budoucnosti a
čemu věnoval po desetiletí všechny síly — o výchove
k individuální kulturní tvořivosti.
i
A. Vlach se narodil 4. 10. 1905 v Praze, na Malé
Straně. Prostředí plné tradice ovlivňuje první básnic
ké pokusy a vede ke skupině “ Týnu” a J. Karáskovi
ze' Lvovic. Jejich vliv nacházíme v prvních třech,
sbírkách básní i ve dvou studentských časopisech,
které spoluzakládal a vedl. Pod několika pseudony
my objevují se pak v různých listech drobná próza i
kulturně-kritické poznámky, ^překládané později do
cizích, zejména odborných časopisů. Vznikají tak
kontakty především s institucemi pro estetickou vý
chovu, trvající dodnes. Mezitím vývoj techniky za
hajuje i pro kulturu období, nazývané zlatým. Zdo1 konalený knihtisk a rozhlas rozšiřují hlas básníka i
hudebníka dosud netušenou měrou. Kvantita kultu
ry stoupá, pod povrchem nadprodukce odehrává se
‘ ale Ve skutečnosti kulturní sesýchání. Člověk, který
musil dříve také sám spolutvořit, zpívat, improvi
zovat, stává se jen konsumentem a jeho vlohy zakrňují. Proces je pomalý, ale jde do hloubky. Vlach
je mezi prvními, kteří vidí nebezpečí. Upozorňuje
na to, že konsument kultury přestává být osobností,
i přejímá i myšlení a názory a stává se předmětem
;■ manipulování. Na úkor vlastní tvorby věnuje se cele
j osvětové službě, jejímž vedením byl pověřen, ^rediguje “ Osvětu” a navazuje styky se stejně smýšlejí
i; čími kruhy. Nastává katastrofa, kterou předvídal:
.válka zanechává i v kultuře^ jen trosky. Ještě osud
nější jsou ale politické změny. Individuální tvorba
' ohrožuje totální režim a výchova je jedním z prvních
oborů, které musí komunismus ovládnout úplně.
I má-li si zajistit vládu. Pro učitele a kulturní pra! eovníky nastává období útlaku. Jsou pořádány soud• ní procesy a plní se vězení. Vlachovi se podařil útěk
: v roce 1949; v emigraci, která se formovala, dozní1 vají politicko-mocenské problémy, pro které se za: pomíná na kulturní tvorbu a výchovu. Aby podchytil
i zájem i povzbudil nové talenty, začíná Vlach v r. 1950
; s vydáváním kulturní revue “ Sklizeň” , vycházející
; později jako měsíčník. Delší práce vydává Edice
■
i Sklizně. Za pomoci spřízněného a svojí obětavostí,
■ nadáním, všestranností i výkonností skutečně ojedii nělého talentu dr. Roberta Vlacha, bohužel předčasné
i zesnulého, vzniká Kulturní rada a edice Sklizeň svobodné tvorby, znamenající svými více než padesáti
svazky práci v emigraci dosud nedostiženou. Tato
práce pokračuje vydáváním zvláštních svazků i ti
: skové služby, informující cizí tisk o publikacích i
činnosti exilu. Spolupráce na překladech pomáhá
' červenému kříži v kontaktech s domovem, pro české
! čtenáře je redigován v Hamburku Přehled němec•: kého tisku i česká tisková služba, používaná i exil; nimi Časopisy. Zájemcům je k disposici Informační
i i dokumentační středisko.
Životní tragikou jubilanta je, že se jeho předpovědi
splnily; doufejme, že se splní i jeho přání. Jeho sna
hou bylo umožňovat rozvinutí individuálních schop
ností jiným — sám zůstával raději v pozadí. Podle
jeho mínění není člověku darováno na tomto světe
kromě příležitosti nic; svobodu i kulturu, všechno si
musí sám a vždy znovu vytvářet a je zle, svěří-li to
jiným nebo strojům. Věřil a věří ve svobodu člově
ka a jeho schopnost jít vlastní cestou. V těchto dnech
vzpomínají na něho lidé i instituce, se kterými byl
ve spojení a připravují i vydání výběru z jeho pra
cí — básní, prózy i článků a to jménem zájmové organisace svobodných novinářů, jehož zemskou skupinu
jubilant vede. Připojujeme se k nim a přejeme mu
další léta ve zdraví a tvůrčí práci.
Dr. K. Rada

19. 10. 1970

Problém y Středního východu
(Pokračování se str. s)
1948 nebo uprchli z území, jež Israel dobyl ro
ku 1967, poprvé vystou
pili samostatně jako po
četná a organisovaná sí
la, která už svým tero
rismem pobouřila svět. a
o níž se věří, že je ješ
tě schopna každého jiné
ho terorismu. Je rozptý
lena do několika arab
ských států a necítí se
vázána ujednáními, kte
rá by její hostitelský
arabský stát přijal- Uká
zala, že je schopna vést
válku proti Israeli svým
způsobem sama. Ani se
netají tím, že by jí bylo
po chuti svrhnout někte
ré arahské vlády, jež po
kládá za reakcní. Je to
ne stát, nýbrž hnuti, kte
ré hodlá vnutit svůj ab
solutně negativní postoj
k Israeli všem arabským
státům.
Hnutí tak bezohledné
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samostatné musí být v
mnohých ohledech ne
příjemné arabským vlá
dám. Otázka je, co si s
ním mohou počít. M o 
rálně je to nesnadné, po
něvadž Palestiňané větši
nou jen opakují, co arab
ské vlády samy mnoho
krát
prohlašovaly ve
svých
demagogických
záchvatech. Pokud fysic
kého podačení se týká,
tu platí generální poli
tické pravidlo, že je
svrchovaně
nesnadno
podačit hnutí, které má
v sobě přirozenost a vy
růstá ze skutečných, ne
domnělých příčin. Faíestínané mají takové sku
tečné příčiny.

cích se kůlen. Tábor ne
má ani dlážděné cesty,
ani vodovod, ani kanalisaci, ani řádné školy a
nemocnice. Je to hrozné
místo, nacpané otrhaný
mi dětmi a zoufalými
matkami. Někteří tu byli
už devatenáct někteří už
dvaadvacet let. Děti se
zde rodí a předpokládá
se, že tu budou žít po
zbytek svého života. V
táboře nikdo nenajde
práci. Devatenáct let ty
to lidi živí komise Spoje
ných národů. V moderní
historii není nic podob
ného tomuto dobrovol
nému uvěznění, a pokra
čovat v tom je hanba.
Zde se rodí odhodlání
Nechrne
amerického vpadnout do Israele, za
spisovatele
Michenera bíjet židy na potkání a
vysvětlit jejich kausu. zbytek vehnat do moře.”
Může platit za značce,
"Jsou-li tábory takto
žil dlouho v Israeli i me hrozné, proč trvají? A zi Araby. Jako nesmírná rabské státy, které při
většina Američanů sto i i jaly uprchlíky, mohly je
spíše na straně Israele a snadno absorbovat. A le
rád by našel východisko rozhodly se to neučinit.
pro tento stát. A le cítí Byla to vědomá politic
se nucen psát:
ká hra, arabští vůdcové
"'Hnutí Palestinami vy počítali, že,- jestliže u
rostlo z té skutečnosti, že prchlíci budou drženi v
po dvaadvacet let svět táborech jako nestravný
nenašel řešení pro jeden element, budou vždy po
ze svých nejtrapnějších ruce jako síla. která bu
problémů: co ndélať s de tlačit na Israel. A tito
oalesanským: uprchlíky. ode všech opuštění Pale
Ž ijí v ohromných tábo stiňané získali nyní moc,
rech, které pozůstávají která může povalit stá
ze stanů a rozpadávají ty, v nichž žijí - a vědí

to. Vybudovali si popu
laritu mezi nacionalistic
kými Araby, a nebude
snadno jim ji vzít.”
Pokud jsme četli ko
mentáře ve světovém ti
sku, shodují se v tom,
že palestinská fronta a
její bojovné čety mají
dost síly sabotovat pří
měří, které bylo ujedná
no, a mír, kdyby byl ujednán. Palestiňané to
čtou a slyší a jistě to ne
zapomenou a jistě se jim
taková role nebude oškli
vit. T o je, co jsme na
zvali novou situací, no
vou fází na Středním
východě.
Tím jsou ovšem jen
nastíněny tamní problé
my.
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Leonid Vladimírov: Rusové (T h e Russians). Pall Mal l Press, Londýn

Sovětský George Mikes
Jak už to bývá v anekdotách zvykem, přišla duše -k nebeské bráně, kde
zrovna kádroval s(vatý Petr. Protože duše byla z .Československa, odbyla
si očistec na zemi, a svátý P etr jí povolil tři přání. Duše se zamyslí-a povídá:
"Kdyby to šlo, tak zařiď, aby Číňani obsadili Československo, zůstali taní
týden a pak zase odtáhli.” — "D ob ře,” povídá syatý Petr, " a jaké máš
druhé přání?” — "A by Číňani obsadili Československo, zůstali tam týden
a zase odtáhli.’’ — Svatému Petrovi to bylo divné, ale ptá se znovu: " A
jaké máš poslední přání?’’ — "A by Číňani obsadili Československo, zůstali
tam týden a pak zase odtáhli.” — "Poslouchej,’’ povídá svátý Petr, "ty tady
marníš dve přání. Co tě to napadlo?” — " T o nic,” povídá duše, "ale před
stav si, svátý Petře, že v tom případě by Číňani táhli přes Rusko šestkrát
za sebou.”
Takhle tedy vidí soyětské dobroděje muž z kolonií. Leonid Vladimirov,
autor vtipně psaných postřehů ze života v Sovětském svazu, je muž V ý chodu. Posledním povoláním žurnalista a spisovatel, použil první příležito
sti, kdy se dostal na Záp ad , aby požádal o politický asyl. O d té doby žije
v Anglii.' "Rusové’’ jsou tako(vý lidský cestopis, vzpomínky a pozorování
lidí, kteří musí žít pod sovětským režimem. Kniha je psána věcně, vtipně,
kaleidoskopicky. Ruští lidé jsou předmětem literární biopsie. ("K d yž se to
vezme kolem a kolem,’’ říká autor, "m ají ruskou tajgu i v Kanadě.” ) Duch
a styl knížky připomíná nejvíc jiného emigranta ze světa ruského pokroku,
George Mikěse. N ejvíc by měl být čtenář Vladimirovojvi vděčen za to, že se
nepustil po ojeté stezce ruského bloumání a světobolu.
Vladimirov je muž Vý
chodu, ať už žije v Lon
dýně nebo kdekoli jinde
za hranicemi Ruska. V
malé míře však patří ke
skupince
sovětských
autorů, kteří se osvobo
dili od hloubání, mesiášství a byzantinismu.
Vladimirov otevřeně
přiznává, že tak zvané
ruské vlastenectví a pře
bujelá víra v mythickou
matičku Rosiji jé silnou
oporou sovětského tmářství a útlaku.
Ruský občan nadále
věří, jako věřil po stale
tí, že car je dalekola bůh

vysoko, a dává přednost
čertu, kterého zná, před
nepoznaným ďáblemStaletí poroby vycho
vala z ruského člověka
ideálního konservativce,
patriota z nevědomosti a
nevolníka ze zvyku.
Nejlépe o tom mohl.
přesvědčit "osvobozené”
Evropany postoj sovět
ských gubernátorů a ve
litelů po druhé světové
válce. Je-li dána příleži
tost, stane se rázem z
mužíka gróf a z otroka
žalářník.
Vladimirovova kniha
je především užitečné

čtení pro ty, kteří si
představují, že se ruský
lid skládá z vyžraných
maršálů a gramotných
vědců.
V Sovětském svazu
nejde především o sovět
ský lid, jak by nám ráda
namluvila sovětská pro
paganda. Pojem "sovět
ský lid” je abstraktum ši
ré jako ruskaja duša.
V roce 1966 mluvil na
sjezdu spisovatelů redak
tor časopisu "Družba ná
rodů’’ Svirsky, a vykre
slil zdařilý portrét šťast
né rodiny sovětských ná
rodů.

Přišel do ovsetinské
vesnice, kde byl zprvu
uvítán a pak bez vysvět
lení zavržen. Později zji
stil, že ho Ovsetinci po
kládali za Gruzínce.
V gruzínském Tiflisu
dostal zase pár pohlav
ků, když mluvil ruský.
N e že by něco měli pro
ti Rusům, kteří žijí da
leko, ale Svirského po
kládali za Arména.
V Estonsku s ním vů
bec nikdo nechtěl mlu
vit, protože ho správně
měli Za Rusa. A když se
vrátil z bratrské družby
do Moskvy, zjistil, že byl
mezitím z redakce vyho
zen, protože se přišlo na
to, že je vlastně Žid.
Šťastný život je ostat
ně pouze pro zvané.
Vladimirov cituje jenom
několik blatantních pří
padů sovětského nepotismu. Jak se sluší a patří,
začíná od Stalina. Stali
nův syn Vasilij, známý
jako notorický alkoholik,
se stal už v útlém věku
generálem letectva.
Ždanovův syn Jurij
se stal ve zralém věku
25 let předsedou vědec
kého oddělení ústřední
ho výboru Komunistické
strany Sovětského svazu.
Chruščovův zeť Adžubej, povoláním baleťák,
se stal přes noc šéfredak

NEMÁ ZMYSEL STRIELAŤ N A KLAVÍRISTU,] I* * Až do ďalších opatření nesmú sa konať nijaké
I volby. Neznámy pácháte! sa totiž vlámal do miniKEĎ JE ROZLADĚNÝ KLAVÍR.
Isterstva propagandy a ukradol z Goebbelsova písaRENÉ, COTY
ícieho štola volebně výsledky pře najbližších desať
ProkOv.
£
Mnichovský komik střetne po “ ludovom hlasova
Na začiatku roku 1969 sa v Československu dalo ní” známého: “ čo povieš na to?” , pýtá sa ho zná
ešte poměrně slobodne písať. V tej, době vydal Ob my. “ Devaťdesiatosem percent 1’udí hlasovalo za
zor, vydavatelstvo knih v Bratislavě, "učebnicu H itlera!” — “ Zaujímavé, ja střetávám všade lén tie
v-tipológíe á žWtismu" Jána L. Kaliny "Tisíc a je-, dve percentá . . . ”
den vtip". Vtipy z 8. lekcie, uvedené pod hořejším * * “ Viete, kde boli prvé slobodné volb y?” — “ Predtitulom, doplnenom slovy "šibeničný humor za fa- sa v ráji. Boh predviedol Adamovi Evu a riekol:
šizmu a tretej říše", nedali čitateCom vel’a námahy Móžeš si vybrat'.”
* Dáváme na uváženie, či by nebolo účelné nariak zaktualizovániu do tunajšej doby.
HD
diť, nech nemecké noviny tlačia svoje texty hustéj* * Pýtajú sa Angličana po jeho návštěvě tretej říše, šie, aby sa nemohlo tolko čítať medzi riadkami.
ako sa mu páčili Němci. “ Vel’mi” , odpovedal, “ sú * * V tretej říši sa budu zuby trhat’ cez nos, lebo
poctiví, inteligéntní a nacionálne socialistickí. Len tu už nikto nesmie otvoriť ústa.
škoda, že tieto tri vlastnosti sa nikdy nevyskytujú * * Predtým sme sa mali dobré. Za nacizmu sa má
pokope. Nemec má z nich vždy len dve. Alebo je me lepšie. Ale hádám by bolo lepšie, keby sme sa
poctivý a inteligentný, potom nie je nacionálne so zase mali dobré.
cialistický, alebo je inteligentný a nacionálne socia * * “ Helmuth, povedz mi, prečo obsadil fuehrer P o l
listický, potom nie je poctivý, alebo je poctivý a na- sko?” — “ Pretože ho chcelí obsadit’ Rusi, ale fueh
cíonálne socialistický, ale v tom případe nie je inte rer ich predbehol!” — “ Dobré. A teraz mi povedz,
ligentný.”
prečo fuehrer obsadil Holandsko, Belgicko a Fran* * To bolo cez vojnu. Neskoro večer kráča zatem cúzsko?” — “ Lebo ich chceli obsadit' Angličania, ale
něnou berlínskou ulicou starší občan. Zrazu počuje tuehrer ich predbehol.” — “ Správné! Vedel by si mi
za sebou ostrý povel: “ Stáť, lebo střelím!” — V ešte povedať, čo je to blokáda?” — “ Prosím, Anglic
tme sa objeví silueta revolveru. “ Sem s peňažen- ko nás chcelo nechať vyhladovať, ale fuehrer ho
kou!” , přikazuje neznámy. — “ č i ste ma vylák ali.” predbehol!”
vra ví muž s ulahčením, “ už som si myslel, že ste * * Nočný letecký poplach v Stuttgarte. Obyvatelia
od gestapa!”
sú v bunkroch. V pochmúrnej náladě kladie blokový
* * Rodinný život v tretej říši vyzeral takto: — “ Mój vedúcí rečnícku otázku: “ Kde by sme boli teraz, ke
otec je příslušník SA, starší brat je v SS, mladší by sme nemalí fuehrera?” — “ V posteli,” , odpovie
brat v HJ, matka v NS-ženskom hnutí, a ja som v zozadu tichý hlas.
BDM.” — “ A kedy sa vidíte pri tolkých službách?” * * Občan, ktorého byt sa stal obeťou náletu, príde
“Každoročně ná partajných důoch v Norimber- do úřadu pre vojnových poškodencov. V predsieni
vidí dvoje dveří; Pře ťažko postihnutých a pre Tahgu.”

ZEM BEZ ÚSMEVOV

VZPO M ÍN K A
V L A S T IM IL Š K O L A U D Y
N a dívčí kadeře
z mládí si vzpomenu.
Kdo asi pije dnes
třpyt jejich pramenů.
Jediným osudem
postihnout nemohu,
lásko,
tvou bezměmou rozlohu.
Jen spánky průsvitné
vzít mohu do dlaní,
ucítit jitro,
jak pulsuje na skráni
ženě, když procitne.
Tvé kouzlo nejhlubší,
lásko, je v hledání.

torem
moskevských
"Izvěstijí’’.
Kosyginův
zeť je zase náhodou
předsedou státního vý
boru pro vědu a techno
logii, ačkoli studoval fi
losofii.
V Sovětském
svazu nepanuje kult osobnosti, ale kult osob
ností.
Sami jsme byli svědky
alkoholizačních výbojů
sovětských borců za vál
ky. Mávlo se rukou a
všechno se svedlo na to,
že tady je "polní armá
da ’.
Vladimirov
má
mnoho co říci o tradič
ním hřejivém poutu me
zi vodkou a ruským ob
čanem.
Statistiky nejsou při
rozeně při ruce. Ale vě
říme rádi, že konzum
alkoholu v SSSR je niž

ší než v některých jiných
zemích. Částečně je to
proto, že si sovětský ob
čan může těžko dovolit,
co by hrdlo ráčilo.
Nadbytek opilců na
ulicích není způsoben
ani tak nestřídmostí, ja
ko způsobem požití. So
větský občan pije, aby na
chvilku unikl šedivé a
beznadějné skutečnosti.
Pije, jako do nedávná
píval osvícený
občan
australského státu Victorie, jemuž bylo možno
pít do šesté hodiny ve
černí.
»
Vladimirov líčí, jak se
v obchodech, kde se pro
dává konzumní alkohol,
tvoří z ekonomických
důvodů kartely za úče
lem zničení butelky. Je
(Pokračování na str. 8)

ko postihnutých. Pretože všetko stratil, vstúpi do
dveří pre ťažko postihnutých. Tu zase vidí dvoje
dveří: Pre majetných a pre nemajetných. Pretože
nemá nijaký majetok, vstúpil do dveří pre nemajet
ných. Ale znovu ho vita dvoje dveří: Pre členov nár,
soc. strany a pre nečlenov. Pretože nie je členom
NSDAP, otvorí dveře pre nečlenov strany a ocitne sa
— zase na ulici.
* * Roku 1942 bolo v Reichu l’udové hlasovanie. Hit
ler by sa rád dozvěděl, čo si o ňom l’ud myslí. Zadováži si parochňu, oholí fúzy a vyberie sa do ulic.
Prvého člověka, ktorého střetne, sa spýta: “ Ako zamýšl’ate o fuehrerovi?” — Muž mu šepce do ucha:
“ To vám nemóžem na ulici povedať,” a zavolá Hit
lera do bočnéj uličky, vojde s ním do hotela, potom
do izby, nakukne pod postel’ , zavrie dveře, skontroluje poličky a telefon zakryje handrou. Napokon
podíde k Hitlerovi a pošepne mu do ucha: “ Sympatizujem s fuehrerom.”
* * Ked’ milióny Nemcov padli na frontoch, hned’
po vojně sa ukázal katastrofálný nedostatok mužov.
Na Kurfuerstendame střetne dáma priatel’ku: “ Ty
si těhotná? Ako si to dokázala?” — P ria tď k a vý
znamné žmurkne: “ Styky, drahá!”
* * Hned po vojně starší zametač odprafáva smeti na
ulici německého vel’komesta. Ked’ si na chvíl’u odpočinie, oslovi ho okoloidúci: “ Včera som tu ešte
ja zametal.” — “ A prečo už nezametáte?” — “ Nesmiem, lebo som bol v partaji.” — “ Zaujímavé, ja
musím, lebo som bol v partaji.”
* * Koncom prvej republiky čs. colník stojí na hra
nici a vidí, že z hitlerovského Nemecka k nám prebieha zajac. Zastaví ho: “ Počuj, zajac, ty si spochabel! Veď vás za posledně dva dni prinajmenšom tristo utieklo k nám cez hranice.” — “ Bodaj by nie,”
vraví zajac. “ Gestapo dostalo rozkaz zatknut’ všetkv
žirafy.” — “ A prečo teda utékáš, predsa nie si žira
fa ?” — “ To vieš ty, ale dokazuj to gestapu!”

HLAS D O M O V A
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Dopisy redakci:

Vzhledem k přibývajícím létům
(překročené sedmdesátce) prodám v

EXILOVÁ JEDNOTA A SPOLUPRÁCE

DUBBO,

New South Wales

19. 10. 1970
CO, KD O , O D K U D , PROČ?
(Pokračování se str. 3)
nyní "znova ohání mar
xismem’ ’, ač je zaměst
nancem "antikomunistického centra kolumbijské
university v U S A ” .
" N a universitě v Ba
sileji přednáší Ota Šik.
ekonomii. Marxistickou?"
Na
Sorboně
vykládá
Antonín Šnejdárek m o
derní dějiny. V marxi
stickém pojetí? V e Svo
bodné Evropě si vydělá
vají pracně chleba lidé,
kteří nedávno horovali
pro "socialismus s lid
skou tváří” v čs. rozhla
se - Karel
Jezdinský,
Petr Noskovič, Pavel Pecháček, Ernest a Jiřina
Stradňanští, Sláva Volný
atd . .
pokračuje RP.

V 18. čísle HD napsal nám p. Schwarzenberg v pád
OBCHOD S DÁMSKÝMI ŠATY spojený s
ném a úsečně formulovaném článku o tom, co nemů
d á m s k ý m k a d e ř n ic t v ím
žeme a co naopak budeme trpět v otázce vzájemného
poměru exulatnů “ únorových” a “ srpnových” . Řekl
— pěkný podnik,' který jsem vybudoval za. 36 let^
krátce a výstižně oč v této podstatné otázce jde.
svého 'působení na tomto místě. Cena $ 5.000 a<
Jsem mu za to vděčný.
převzetí, skladu. — Podnik jsem na, prodej dosud J
Chtěl bych k této problematice připojit krátce svůj
nedal, nabízím, jej nejprve krajanům,- kterým rád <
vlastní názor, vedený z poněkud jiného zorného
vyjdu vstříc. Pište na adresu:
úhlu v témže společném zájmu — v zájmu názoro
B. KARDELL, 93 Cobra.St., Dubbo, NSW. 2830
vého sjednocení celého čs. exilu.
1
Již samo rozlišování 3. a 4. vlny našeho exilu na
exil “ poúnorový” a “ posrpnový” říká, že ona poúnorovost-či posrpnovost je nikoliv příčinnou a podstat
nou charakteristikou “ exilu vůbec” , nýbrž jen od
vozeným znakem, důsledkem onoho postoje indivi
Člen klubu se tam
duální volby demokracie a svobody, jímž je exil sám o ^Pokračování se str. 7).
sobě. Nikoliv tedy následným, nýbrž příčinným zna to především proto, že setkává s různými typy
kem exilu je tento individuální aktivní postoj volby, málokdo má tři rubly lidí." Vladimirov si vy
áe nějaká “ srpnovost” či “ únorovost” , skrytá kdesi
! na celou láhev. Obyčej- bral komentátora zahra
uvnitř takto volícího exulanta. “ Únor” či “ srpen” —
ničních událostí, který
:to jsou jen pomocné kategorie zařazení nikoliv hod ; ,ié je třeba tří jednorubnotného, mravního, či snad “ partajního” , nýbrž ča ; .ových pijáků. T i pak každé ráno píše tirády
kapitalistickému
sového.
ijsou postaveni před spo proti
Protože “ dvakrát vstoupit do téže řeky” není dost
světu,
a
každý večer za
lečenský problém: kde to
“dobře, možné, docházíme snadno k poznání toho, že
píjí
svoji
ranní ropuchu
vyzunknout? Domů jít
mezi jednotlivými vlnami našeho exilu jsou rozdíly
ovšem: rozdíly dané především touto skutečností, po nemohou, rodiny jsou koňakem, doprovázeným
hybem času. Přicházíme z téže země, avšak z růz nacpány po dvou, po poloveřejnou samomlu
ných dob jejích dějin. Podstatnou ale není tato roz
třech v jediném bytě - a vou:
Přijmeme
lišnost, podstatnou je jednota našeho národního ži
"Tak jsem zase dneska
FINišÉRKU vota a jednota vytrvalosti a odvahy volby každého stěny mají uši. N a frek
ŽEHLÍŘKU,
z nás. Jednota našich hodnot, cílů a nadějí. Kulturní ventované ulici to taky strhal ty pitomé Ameri
zkušenou nebo takovou,
a .m ravní.jednota.
nejde, tam patroluje po- čany. Zhanobil jsem je,
která by se chtěla za
O co pak jde především, je nutnost proměňovat licie.
Z b ýva jí
temné že zostřují válku ve V iet
pracovat, k plnému ne
všechny tyto složky v konkrétní a činnou jednotu
kouty, kde se musí láhev namu. Co je to za idioty
bo částečnému zaměst
našeho úsilí.
nání. Nabíz. mzdu a bo
' A zde se dostáváme k často opakovanému tvrze vytáhnout v rekordním ve Washingtonu! Pro
nus. Stálé místo.
ní, že zábranou vyšší jednoty naší exilové činnosti čase na lačný žaludek - hnilí humanisti v bílých
CASTLECRAG
vědecké, kulturní a politické je ona diferenciace na s logickým i důsledky.
rukavičkách! Chtějí za
KNITTING
exulanty “ únorové” a “ srpnové” . Nemíním se zde
držet komunismus, blb
147 Regent St. (roh Cleptát, jak to s touto jednotou a s tímto úsilím bylo
Ještě hůř než' pijáci ci.’’
veland St.), Chippendapřed srpnem 1968 — odpověď je nám všem dosti
le (Syd.). Tel.: 69-4585.
jsou
na tom milenci.
dobře známa. K té argumentaci o “ poúnorových” a
"Netřeba
zadržovat,
Vladimirov
"posrpnových” bych chtěl říci toto: Jako např. mate Jestíiže
třeba vykořenit! A le to
matiku nerozlišujeme dosud na “ poúnorovou” či “ po tvrdí, že Rusové jsou ná
mu
oni nerozumějí. Je
srpnovou” , nemůžeme takto důvodně hodnotit ani rod cudný a plachý bez
diný chlap, který si kdv
vědeckou, kulturní a politickou činnost našeho exi
Hledáme
Kinseyho problémů, mu
lu. Mluvím zde — a budiž toho dbáno — o exilu;
uvědomil, co jsou tihle
HOSPODYNI
mluvím tu o vědě, kultuře a politice, nikoliv o šar- sí nutně trpět komple všichni Stalinové Chrušlatánství a politikaření. Rozlišení pro to, co je čím, xem pana Portnoye.
samost.
ženu ve věku
není mimo exil, není mimo konkrétní jeho činnost . Vladimirov nepředstí čovové, Maové a Hoči30 - 45 r., pro moderní
minoyé za zbabělou chákulturní, vědeckou a politickou, nýbrž je pouze v
■dům v' Dover Heights
rá, že nepatřil k privile
něm a v této jeho konkrétní činnosti.
sku byl John Foster Dul(Sydney). Pěkný byt,
gované
menšině,
'ačkoli
Ztotožňovat.jednu matematickou teorii s matema
les, a ť odpočívá v poko
velmi dobrý plat a pod
tikou vůbec je zřejmě nesmysl. Stejně tak se tomu si užil obligátní zotave
mínky. Volejte: 37-7074.
má s jednotlivými hypotézami, pracovními metoda nou v bůži, což je běžný ji-”
mi a názorovými proudy ve vědě, kultuře a politice. případ každého druhého
"Ten věděl, že s koStejně tak tomu je i s jednotlivými částmi našeho
munisty se dá příjemně
občana,
asi
jako
spalničěxilu. Vychází-li totiž kterákoliv jeho část z před
a zdvořile jednat, dokud '
Přijmeme
pokladů, že právě ona má zvláštní oprávnění vy• ky.
MANŽELE
jim tisknete ke spánku
stupovat vůči jiným jako nadřazená, že právě ona
Může proto mluvit z
(bezdětné) pro moder
je buď tím jedním jediným exilem — nebo není
pistoli . .
ní dům v Coogee (Syd
'
vlastní
zkušenosti o oáze
exilu vůbec, pak — a toto říkám velice vážně —
"Po Dullesovi to byl
ney): ženu jako HO
není exilu. Není jej jako konkrétního, cílevědoméhoi zdravého rozumu a popři jedné
příležitosti
SPODYNI, muže k prá
a vytrvalého úsilí. Není jej proto, že taková tvrzeníL
’ měrného bezpečí v lůně.
ci na zahradě a kolem
a jednání znamenají likvidaci a popření jeho základ novinářského klubu, kde Kennedy, který s nimi
domu. Nabízíme oddě
mluvil správně - to bylo
ního předpokladu, totiž svobodné individuální volby.
lený byt s vlastní ku
Není jej proto, že přijme-li exil jako celek tutoi všichni jsou na jedné lo- kvůli Kubě. A komuni
chyní, koupelnou atd, autoritu, riskuje s případnou názorovou či mravníí di a všichni jednou no
sti zmizli s ocasy mezi
vše s plným komfortem
(Pokračování na straně 9)
hou v kriminále.
Pomocnice v domácno
nohama . . .’ ’
sti jest již v domě. Vel
"Já musím číst ty A lmi ■VYSOKÉ MZDY.
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V SYDNEY
sopy, Lippmany a PearVolejte: 665-1132 nebo
sony, a ani jeden z nich
665-3556 (Sydney)
sehraje v sobotu 14. listopadu 1970 v 8. hod. večer

Sovětský G. Mikes

veselohru o 4 jednáních od Viléma Wernera

PRÁVO NA HŘÍCH
V A N Z A C H O U S E A U D IT O R IU
26 College Street (H y d e Park) Sydney
Účinkují:
VLASTA VLAŽNÁ, HANA SLAVÍKOVÁ, ALENA
ŠTASENKOVÁ, JARM ILA CAROLL, HILDA DOMABYLOVÁ, BEDŘICH SLAVÍK, ALEX MIRSKÝ,
ZDENĚK ŠTASENKA.
REŽIE: VLASTA VLAŽNÁ

Začátek v 8 hodin večer
Vstupné: $ 1.-, 2.-, 3.-

není natolik chytrý, aby
rovnou,řekl: Rusům řek
něte, aby se šli vycpat, a
pokračujte v tom, co dě
láte ve Vietnamu . . .”
V tom je celá trage' die, říká Vladimirov. So
větský novinář nemůže
napsat, co si myslí, a na
Západě nemohou udě
lat, co si myslíme my.
Zbývají jenom
trpké
.anekdoty a ještě trpčej
ší čekání . čekání na Godota.
N a ťo jsou však Ru
sové zvyklí.
jun

Není pak ovšem divu,
že "buržoazní ideologic
ké působení se čím dále
tím více utíká k falešným
argumentům, k polo
pravdám a lžím” , takže
"s kdejakým jeho výmy
slem se nelze potýkat
ideovými
argumenty” .
Je lépe nepouštět se do
"věčných a neplodných
polemik’’ a "soustředit se
na pozitivní řešení konk
rétních problémů” .
Závěr úvahy soudr.
dr. Matouše, CSc., je pak
zvlášť vědecký:
"Tváří v tvář buržoaz
ní propagandě, nechcé-h
člověk ze sebe nechat udělat naivního prosťáč
ka, je nutno si všímat
nejen toho, CO se říká,
ale také K D O , O D K U D ,
PROČ a také Z A Č í
P E N ÍZ E to říká.”
Továrna na čokoládu
přijme slušné pracovité
ženy. Dobré podmínky,
stálé místo.

LUXUS
CONFECTIONERY,
36 Burnie St., Clovelly
(Sydney)

Přijmeme

HOSPODYNI
Nabízíme pěkný oddě
lený byt a vysokou
mzdu.
Telefon (Sydney):
519-2766 - v obch. době
nebo 95-6021 - do 10
hod. dop. a po 6. hod.
večer.

ZLATNÍK *
HODINÁŘ *
STEVEN VARDY
590 George St.
Sydney
(proti Troeaderu) ■Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.

Tel.: 61-8579

S Y D N E Y
ČESKÁ AUTOŠKOLA
JAN

W IS Z

22 John St., Petersham — Sydney
Telefon: 56-6841
Auta na automat, i ruční převod k dispozici

Sdělte nám laskavě
adresy svých přátel, kteří by mohli mít zájem o odběr
Hlasu domova. Zašleme jim zdarma ukázková čisté.

H L A S

19. 10. 1970

D o p is y r e d a k c i:

Prevádzam odborné

PODLAHOVÍNÁRSKE PRÁCE

(Pokračování se strany 8.)
porážkou její koncepce svou názorovou či mravní
porážku exilu jako celku. Není jej proto, že případná
' “tichá likvidace” původně monopolního názorového
či mravního proudu v exilu znamená tím likvidaci
nerozlišeného “ celku” . Důvodů shledáváme více než
místa k jejich vypočítávání. Jsou ostatně zřejmé.
Jde-li nám o celek a nikoliv o pouhé jednotlivosti
a ješitnost jednotlivců, nemůžeme se spokojit žád
ným takovým “ známkovváním” , které vychází odjí
nud než z hledisek uchování jednoty, akceschopnosti,
nadějí, hodnot a cílů tohoto celku. Všechna taková
hodnocení, jež vycházejí z hledisek zakotvených mi
mo tyto hodnoty, slouží jen k naší škodě a obracejí
se proti nám.
Pozitivní či negativní zásluhy je třeba měřit kon
krétní prací, jejími výsledky. Jiná “ měřítka” slouží
jen k tomu, že konkrétní práce a její výsledky jsou
opomíjeny a znehodnocovány. Exil znamená práci,
práci konkrétní a vytrvalou. Bez ní zaniká.
Docházím pak k tomu závěru, že buď jde o vy
volávání “ bouří ve sklenicích vody” , anebo o vlastní
poslání exilu — o lepší budoucnost našich národů.
Té můžeme dosáhnout pouze za toho předpokladu
že právě jí budeme důsledně, konkrétně, vytrvale a
poctivě měřit naši exilovou současnost
Projevuje se tady vzájemnost cílů a prostředků.
Otázka smyslu naší exilové činnosti se vrací. Kam
kdo směřuje, poznáme z toho, kudy se ubírá. Znovu
jsme na rozcestí: Kudy se dáme?
Michal Jakoubek. H&wíhorr

VYDÁVAT SE ZA . . .
Po přečtení článku “ Vydávat se za Maďary? ” mám
dojem, že jsem jednou z prašivých ovcí dodaných z
Československa, i když jsem komunistou nebyl a ne
budu. Jen si nemohu dosti dobře vysvětlit, jak mohli
noví přistěhovalci z Československa za velmi krát
kou dobu dvou roků zničit dobrou pověst budovanou
starousedlíky 20 let. (Případ z Canbenr). — Přijel
jsem se svoji rodinou do Austrálie s jednán a půl
kufrem z dovolené v Jugoslávii v době, kdy “ spoje
necká vojska” zabrala Československo. Mám 2 děti
a oba s manželkou pracujeme. Chceme totiž mít v
Austrálii aspoň takový standard, jaký jsme měli do
ma, kde jsme oba pracovali dvacet let. Těchto 20 let
můžeme ale škrtnout. Nyní se s hrůzou dočítám, že
se v Austrálii honíme za dolarem ,v když si zde chce
me zařídit nový domov a zajistit řádně rodinm Pra
cuji jako strojní zámečník a dělám spoustu přesča
sů. Myslím, že můj představený je se mnou spoko
jen, protože jsem již dostal třikrát přidáno, i když
jsem “ nový Čech” . Jsem tedy podle pisatelky článku
jedním z těch, pro které jsou peníze hlavní náplní
života v emigraci. Osud Československa mi ale roz
hodně není lhostejný a jsem hrdý i na to, když svým
blízkým příbuzným mohu poslat nějaký ten dolar na
přilepšenou. Jestliže pisatelka ví o_ zaměstnání, ^kde
za vlastenecké bití se v prsa uživím ^rodinu, a ť mi
dá zprávu. V každém případě jsem však ochoten se
zbraní v ruce osvobozovat Československo, ^ale —
jak je nám všem známo — k tomuto činu ještě pří
ležitost nebyla. Taktéž je nám všem známo, jak to
dopadlo v r. 1968: pomoc z věnčí veškerá žádná,
což se v naší historii již několikrát opakuje. Dovo
lím si tvrdit, že ve svých 44 letech mám^ rozhodně
více zkušeností s komunisty nežli ti, co vše pozoro
vali ze vzdálenosti 20.000 km . . . Beze studu se hlá
sím k tomu, že jsem čs. ministerstvo vnitra, žádal o
povolení k legálnímu vystěhování z ČSSR, ale zatím
mi za dobu 8 měsíců nebylo odpovězeno. Učinil jsem
to z toho důvodu, že bych rád — až budu mít zby
tečné peníze — se domů podíval, což jinak není mož
né. Několikrát jsem byl svědkem toho, když Čecho
slováci z celého světa při návštěvě Československa
po dlouhých letech plakali a vůbec se za to nesty
děli. — Pokud se týká některých mladých lidí, tak
“i pro ně mám omluvu: když totiž utekli ve 20 letech,
musí si každý uvědomit, že v životě neslyšeli nic uného než-li marx-leninskou propagandu a ta v nich
určitě nějaké stopy zanechala. Myslím, že austral
ská mládež stejného věku dělá ještě větší hlouposti
— viz různé manifestace. Bohužel nejsou mi známé
činy 201etých poúnorových uprchlíků . . .
J. Kubr, Rosanna
Byl už nejvyšší čas říci něco podobného do našich
řad. Gratuluji Marcele Čechové. Žiji tu jen rok, ale
už vícekrát jsem se styděl za chování našich lidíNevím ovšem, jestli si ti výtečníci někdy uvědomí,
jak nám všem svým jednáním škodí.
J. Špírek, Burwood
O případu kluka-automobilisty a australského po
licisty vím a nemám důvod nevěřit, že jsou pravdivé
i ostatní případy, které uvádí autorka článku ‘ ‘V y
dávat se za M aďary?” . Znám dokonce vážnější pro
vinění v chování jednotlivce z našich řad. Co má
to všechno však dokazovat? Nikdo z nás asi nebu-

lino — tiles — parkety — koberce — schody —
brúsenie parket a všetky opravy popři zamestnaniu, v sobotu i v nedelu
F. J U R I K

Fiat 8, 4 Park St., St. Kilda, Víc., Tel. 94-3177
Informácie dám ochotné
Za sprostredkovanie vačšich práč 20% provisie

SPORT V AUSTRÁLII
Kopaná v Mel bourne
I NTER W'STOWN ZAKONČIL PRVÝ
Dňa 20. septembra Inter remizoval u Ascot Utd.
2 : 2. Góly Inter-u vsietili J. Herman a A. Cetinič. —
Dňa 4. októbra Inter mal smolu, leba ho porazil West
Melbourne 2 : 1 (hoci nedávno Inter ho porazil 8: 2) .
Jediný gól za Inter dal A. Cetinič. — Rozhódujúci
zápas bol pre Inter dňa 11. októbra u Garden City.
rento zápas Inter vyhrál 2 :0. Góly dali osvědčeni
střelci, J. Herman a A. Cetinič. Týmto zakončila toboročná súťaž.
Inter v prvom roku jestvovania dosiahol vrchol
možného úspěchu. Od 12. apríla do 11. októbra bojo
val vo Western Division. Zvíťazil 13 rázy, 3 rázy re
mízoval a 2 rázy podFahol súperovi. Týmto si vydo
oíl prvé miesto v tabůTke a na budúci rok má hrát
vo vyššej súťaži, čiže v Premier Division. — Cez
diviznu súťaž Inter nastrielal 62 gólov a dostal 2G
góiov.
Dňa 18. októbra hrá Inter ešte semifinálový pohá
rový zápas, škoda, že mu bol určený najsilnejší su
per Kíngsville, ktorý nielenže je na prvom mieste v
Premier Division, ale vlaní aj vyhrál pohárová súťaž.

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

i TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 15. listopadu 1970
Začátek ve 3 hodiny' odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
H rají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

P Ř Á TELÉ

HLEDAJÍ:

Miroslava Uttla, grafika z Ostrova n. O., se ženou
Naďou a dcerkou Majdou, kteří odletěli v červnu
1969 z Vídně do Austr., Miroslava Hoffmanna s chotí
Dagmar z Karl. Varů (Panorama - Pražská silníce),
kteří odcestovali do Austr v prvním čtvrti. 1969.
Jiřího Hendryka, který bydlel v Bruckersdorfu a od
letěl z Vídně do Austr. v říjnu 1969, rytce Jardu,
který bydlel v Studentenheimu v 21. okresu Vídně a
odletěl v pol. r. 1969 do Brisbane (hledají Míša
Vondráček a Jarda Valenta), Josefa Michálka (snad
Melb. — dopis v red.) a Jiřího Vaška (rovněž dopis
v redakci) a Františka Váňu, dříve spolumaj. klubu
na Kings Cross (dopis v red.).
H L ÍD Á N Í D Ě T Í V M ELBO UR NE

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 Beafrice Ave., Surrey HilJs, Vic. 3127
Telefon: 88-1368

K 52. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REBUBLI KY
a k uctění všech, kteří dali své životy za vlast,
položí čs. obec legionářská, jednota ve Viktorii, vě
nec k památníku padlým (Shrine of Remembrance)
v Melbourne v neděli dne 25. října 1970 ve 2.15 hodin
odpoledne. Sraz všech sester, bratří a ostatních kra
janů ve 2 hodiny odpoledne před schodištěm na s e 
verní terase. Po celou neděli bude vlát před památ
níkem padlým československá vlajka.
E. L.

VYSTOUPENÍ ČS. SKUPINY NA
“ Mezinárodním pestrém večeru” , který pořádala po
mocná organizace St. Vincent de Paul ve velkém
;ále radnice v Melbourne, mělo mimořádný úspěch.
Pořad čs. skupiny sestavil a řídil Josef Vaněk. P o
řadatelé požádali, abychom všem účinkujícím veřej
ně poděkovali.

PODĚKOVÁNÍ
Na dům kardinála Berana v Římě bylo zasláno
minulý rok 540 dolarů. Stejná částka 540 dolarů byla
zaslána i letos. Všem, kteří přispěli na vybudování
památníku zemřelému dr. Josefovi kardinálu Bera
novi v Římě, vyslovuji tímto srdečné díky.
P. Josef Peksa, Melbourne

2. LISTOPADU — DUŠIČEK.

V neděli 1. listopadu odpoledne bude dušičková po
božnost za všechny zemřelé u pomníku padlých na
Šumavě u Belgrave- Sth., Vic. Doma hroby našich
drahých budou ozdobeny květy. Nemůžeme-li k
hrobům, uctěme jejich památku aspoň společnou mod
de chtít popírat, že mezi 9.000 posrpnovými přistě litbou a zapalme jim svíčku pokoje i v daleké Austrá
hovalci do Austrálie jsou též lidé špatní, bezcharak lii.
P. J. P.
terní. ale počítat je můžeme v nejhorším případě na
stovky', nikdy ne na tisíce. Je proto náprosto nespráv ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
né podle chování jednotlivců poukazovat na národni koná řádnou valnou hromadu v úterý dne 27. října
charakter. O naší pověsti v Austrálii jsem se po dva 1970 v 8 hodin večer v místnostech YMCA, City Road,
roky pobytu také přesvědčoval, ale získal Jsem zku South Melbourne. Hosté vítáni.
lenosti docela opačné než pisatelka článku: i přes
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
nějaké prohřešky jednotlivců máme jako celek po koná 21. řádnou valnou hromadu v úterý dne 27. říj
věst lepší než příslušníci jiných národů. Dostal jsem na 1970 v 7.30 hodin večer v Ríverside Inn, Punt
už vícekrát závistivou otázku přistěhovalců jiných ná Road, Richmond. Vzhledem k důležitosti této valné
rodů, proč máme hned protekci, když řekneme, že hromady je nanejvýš třeba, aby se jí všichni členové
jsme z Československa . . .
V. *Mašek, Hawthorn
a příznivci klubu zúčastnili.
J. Nešpor, sekretář
Neměla by se členka redakce M. č. sama přihlá
sit za Maďarku, národní hrdost je jí zřejmě úplně
cizí. Její denunciace jistě rádo použije Rudé prá
vo .. . Mohou mezi námi být i rozkolníci nebo rozkolnice placené "Stranou” . Vyrostli jsme v komunismu
a známe triky STB a jejich sovětských komandírů.
Posvítíme si na ni.
Anonym (pošt. razítko Melbourne)
S kritikou chování některých našich krajanů sou
Přijmeme vedoucího účetního k evidenci zásob
hlasím. Jen bych při ní konstatoval, žé musíme roz
a splatných účtů.
lišovat politické uprchlíky a vystěhovalce a že těch
Znalost
účtovacího
stroje je předností,
prvních není mezi námi mnoho. U většiny vystěhoale není nutná.
valců nemůžeme očekávat, že budou přemýšlet o de- .
mokracii a diktatuře, o svobodě apod. Nepřekvapí ■
Výtečné podmínky.
taky naivnost těch z nich, kteří si svůj pobyt “ le g a -;
K dispozici je pensijní pojištění.
lizovali” . Pro obě skupiny platí docela jiná měřítka. ;
Žádosti na:
Konečně u starousedlíků tomu bylo a je podobně, i i
Executive Director,
když to mnozí nepřiznají. Před nedávném jsem byl j
svědkem toho, jak jeden kritizoval malé politické j
uvědomění nás nových a hned nato s klidem vykládal,
jaké to bylo letos v Praze. On, “ politický” uprchlík
před komunismem, jak si říkal, poprosil komunistic
370 Hunfingdale Road, Sth. Oakleigh, Vic.
kou vládu (tu Husákovu, ne nějakou “ revizionistíčkou” z roku 1968) o povolení k návštěvě a byl vysly
(300 yds. od želez, stanice Huntingdale)
šen . . .
J. Merten, Stanmore

ÚČETNÍ
MUŽ

acii

H L A S
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19. 10. 1970
SILNĚ OMLAZENÉ finské hokejové národní mužstvo
prohrálo na čs. kluzištích všechna čtyři přátelská
střetnutí: oficiální mezistátní utkání s ČSR 1 : 6 a
2 : 7, s čs. Béčkem 2 : 4 a 1 : 8.
— Už před premiérou čs. hokejového národního muž
stva v sezóně s Finy hrála se střetnutí 3 ligových
kol. Ta naznačila, že letos bude 1. hokejová liga da
leko vyrovnanější, než kdykoli předtím. Tabulku vede
Plzeň před Slovanem Bratislava, Košicemi (jediné
ještě neprohrály) a Pardubicemi (všechna 4 muž
stva mají po 4 b .); 5. ZKL Brno, 6. Jihlava, 7. Spar
ta Praha (po 3 b .); 8. č. Budějovice, 9. Kladno (po
2 b.); 10. Litvínov 1 bod. Mistrovský titul otíJ^žřuje
Dukla Jihlava.

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

Likvidace nejlepších čs. fotbalistů

Čs. kopaná bez reprezentačního týmu
Čs. režimisté dobře vědí, že snad s nejmenšími sympatiemi se setkávají mezi mládeží, tedy i mezi
sportovci. Aby sportovce zastrašili, potrestali příkladně fotbalisty; hodil se jim k tomu neúspěch
čs. národního mužstva na mistrovství světa a v prvním utkání po světovém šampionátu v Nice s
Francií, prý způsobený hlavně tím, že čs. fotbalisté mysleli více na tučné prémie, které dostali za
to, že hráli tato mezistátní střetnutí' v kopačkách západoněmeckých firem Acidas á P uma. A tak
jsme se v noci ze 24. na 25. září z pražského rozhlasu dozvěděli, že disciplinární komise čs. fotba
lového svazu potrestala dvaCet reprezentantů kopa né, dva trenéry a lékaře národního mužstva tím;
že je vyloučila z reprezentace do 31. prosince 1971.
Jsou to tito hráči: I. Viktor, A. Vencel, K. Dobiáš,
J. Pivarník, Frant. Plass, J. Zlocha, J. Szikora, Lad.
Kuna, J. Geleta, B. Veselý, Jos. Jurkanin, Joz. Ada
mec, L. Petráš, K. Jokl, Vlád. Hrivňák, Vlád. Hagara, Jar. Pollák, F. Veselý, Ján čapkovič a D. Ka
bát. Disciplinární komise uložila všem ještě peněži
tý trest ve výši 20% přijaté odměny za postup do
Mexika.

Úspěchy čs. klubových celků
Na evropských fotbalových hřištích bylo v posled
ních dvou týdnech neobyčejně živo: došlo k více než
padesáti odvetným střetnutím třech nejpopulárněj
ších evropských soutěží klubových celků: Poháru mi
strů evropských zemí, soutěže “ držitelů trofejí” i
Poháru veletržních měst. Ze 4 čs. zástupců obstáli v
1. koie 3, pouze vítěz Čs. poháru TJ Gottwaldov měi
skutečně smůlu, a byl z dalšího zápolení vyřazen.
V hlavní soutěži — v 16. ročníku Poháru mistrů
evropských zemí — došlo k dvěma překvapením: ze
soutěže “ vypadl” držitel “ Světové trofeje” Fejenoord
Rotterdam, který po domácí remise 1 : 1 s rumun
ským přeborníkem Arad hrál v Rumunsku 0 : 0, a
tak o postupu rozhodl větší počet vstřelených branek
na hřišti soupeře. Ze soutěže byli vyřazeni i fotbalisté
Spartaku Moskva, kteří porazili sice doma švýcarský
FC Basilej 3 : 2, v odvetě prohráli 1 : 2.

: :

“ Případy” V. Migas, I. Hrdlička. A. Kvašňák a
A. Horváth zůstávají “ nedořešeny''. Bývalý trenér
čs. národního mužstva Jozef Marko nesmí vykonávat
funkci trenéra u jakéhokoli reprezentačního týmu do
31. 12. 1972 a trestá se peněžitou pokutou ve výši 30%
odměny za postup na mistrovství světa v Mexiku.
Druhý trenér Ján Hucko má zákaz výkonu trenérské funkce u reprezentačního týmu do 31. 12. 1971
(plus 25% pokuty), stejně tak jako lékař čs. výpravy
dr. č. Nápravník.

VÝCHODONĚMEČTÍ ODBÍJENKÁŘl
MISTRY SVĚTA
Čs. volejbalisté. kteří měli v Sofií na TU . mistrov
ství světa obhajovat své světové prvenství, utrpěli
3 porážky (s V. Německem 0 : 3. s Bulhary 1 : 3 a
s Japonci 0 : 3) a obsadili jen čtvrté místo. Je iz
jistě debakl, který je však teze sporu zmírněn tc :
skutečností, že v posledním zápase turnaje rpo ví
tězství nad Poláky 3 : 2. Rumuny 3 : 2 a Belgii 3 : 1'<
podali Čechoslováci skvělý výkon a deklasovali tým
olympijských vítězů, družstvu SSSR 3 : 8 ýedBotirré
sady 15 : 8. 15 : 8 a 15 : 13). P ři příjezdu čk? vlasti
zapomněli fanoušci na neúspěch v aěkcžtka střetnitich a oslavovali čtvrtý tým světového šampionátu
coby mistry světa. Tak velká radost je v Českosloven
sku' z každého vítězství sad sovšsskýmt spcrtevtí.
Poprvé v historii světových šampionátů se stal;
mistry světa vý chotieněr.ečti cSxjeukžřL kteří sice
prohráli s Japonci, v rozfeodnýřctm dramatickém stře:
nutí však zvítězili nad Bulhary 3 : 2 (za stavu 2 : 2
na sety vedli Bulhaři v pátém ^zfsoáuýním: sem už
10 : 1 a 13 : 5). když sfaffiefaě byti rejfepšfm týmem
soutěže.
Konečné pořadí mistrovství sv&a mužů: 1. V. Ně
mecko: 2. Bulharsko (stejaě boáú. Bulhaři o jeden
set horší): 3. Japonsko: -A ČSR: 5. Ptisko: t. SSSR
7. Rumunsko: S. Belgie. — ženy třmálová skupina': :
1. SSSR. 2. -Japonsko. 3. Severní Ktrea. 4. M aď ar
sko. 5. ČSR. 6. & Ib a r s i», 7. Rumunské. 3. Kuba.

Fotbalová liga

::

Trio: Trenčín — Ostrava — Třinec se i po mistrov
ských zápasech 9. kola udrželo na špici nejvyšší čs.
fotbalové soutěže, jen s tím rozdílem, že mezi vedoucí
týmy Trenčín a Ostravu “ vrazil” klín černý kůň
sezóny, nováček Třinec, který se dostal na 2. místo.
Třinec porazil po rychlé kombinační hře a dobré
střelbě pražskou Duklu 3: 1 . — “ Červenobílí” zví
tězili nečekaně v Plzni 2 : 0 . — Sparta Praha měla
doma s ŤJ Gottwaldov co dělat, aby zvítězila 3 : 2 . —
Obhájce mistrovského titulu Slovan Bratislava pro
hrál v Trenčíně 1 : 2, ačkoli bylo znát, že se už vzpa
matovává ze slabšího začátku v sezóně. — Prvá
Ostrava dokázala na hřišti posledního týmu tabulky
Lnteru Bratislava uhrát bezbrankovou remisu. — “ Nu
da” na hřišti byla pro diváky i při střetnutí v Koši
cích. kde VSS Košice porazily Žilinu 1: 0. — Své
příznivce tentokrát zklamalo mužstvo Teplic, které
prohrálo v Prešově hladce 2 : 0 ; a konečně Spartak
Trnava vyhrál dvěma brankami Adamce a jedním
gólem Martinkoviče nad Lokomotivou Košice hlad
ce 3 : 0.
Tabulka: 1. Trenčín 13 bodů, score 15 : 10; 2. T ž
Třinec 12 b.. score 9 : 5 ; 3. Baník Ostrava 12 b., sco
re 8 : 5: 4. irnava 11 b.; 5. VSS Košice 10 b.; 6.
ŽQina. 7. Dukla Praha. 8. Slovan Bratislava, 9. P re
šov. 10. Teplice, 11. Slavia Praha (po 9 b.); 12. Spar
ta Praha 8 b.: 13. Zlín 7 b.; 14. Lok. Košice, 15.
škoda Plzeň (po 5 b.); 16. Iníer Bratislava. 5 bodů,
score 4 : S.

FRANCIE - ČSR 229 : 180

Na evropských taliánových a antukových drahách
až pomalu vrcholí lehkoatletická sezóna, která při
nesla i tentokrát celou řadu světových a evropských
KB KODAŇ 1903 — SLOVAN BRATISLAVA 2 : 2
rekordů, čs. bilance však není ietos nejlepší. Pravda,
Po velmi šťastném vítězství čs. přeborníka Slova
I na čs, lehkoatletickém nebi zazářilo několik jednot
nu Bratislava v prvém utkání 1. kola PMEZ s fot
livců jako výška r: Alexa a Palkovský i půlkař Jozef
balisty “ KB Kodaň 1903” 2 : 1 Dánové věřili, že mají
Plachý, přesto se ukázalo, že jako celek nepatří Če
velkou šanci na postup. V odvetě měli velký nástup,
skoslovensko k evropské elitě. Prohrálo s Poláky, s
místo však, aby z něho něco vytěžili, dostal se už v 8.
Finy. neuspělo v Poháru evropských národů a v po
minutě k míči bratislavský záložník Jozef čapkovič
sledním zářijovém víkendu podlehlo v Paříži vysoko
a z 25 m střelil tak prudce, že domácí brankář zare
í Francouzům, rozdílem 49 bodů 180 : 229. (V každé
gistroval míč až v šiti. Slovan vedl 1 : 0 a to zname
disciplině startovalo po 3 závodnících.)
nalo uklidnění v jeho hře. V tu dobu hrál o třídu
čs. Iehci atleti vyhráli 7 z 20 disciplin, z toho čty
lépe než před dvěma týdny proti Dánům v Bratisla
řikrát obsadili dvě prvá místa. V běhu na 800 m zví
vě, a jeho převaha byla korunována v 56. minuté,
tězil Plachý v čase 1:49,3 min. před Tomášem Jungkdy to byl znovu Jozef čapkovič, který takřka ze
wirthem (1:49.9 min.); v běhu vytrvalců na 5.000 m
stejného místa překonal golmana Larsena podruhé.
MRTVÝ MISTREM SVĚTA
Hoífman (14:06,4 min.) před Petrem (14:06,6 min.);
Po tomto gólu mužstvo Slovana vypřáhlo, bylo si až
Poprvé v historii asto- tak první říjnovou neděli
příliš jisto postupem. V 67. minutě však holandský mobílQ-éiio sparta stává ve Waífcíis Gien v ame- v disku Daněk (56,96 m) před Vidmou (56,42 m ); v
rozhodčí Van Ravens za běžný přestupek obránce se nejsspěštsějšán šviha- tik&éBi státě New Ycrk na jtrojskoku Broda (16,24 m) před Fišerem (16,12 m );
Hrivňáka nařídil penaltu, kterou Thygesen snížil stav tým jezdcem zára&afe. Velké ceně Spojených stá- \ běh na 1.500 m vyhrál Pěnkava (3:47,2 min.); v hodu
na 1 :2 .. Bratislavští hráli pak jen na udržení v ý  kterémn už nebylo dopřa- ta. kde jediný závodník. kladivem byl nejlepší Hájek (64,44 m) a v hodu oště
sledku a když běžela 90. minuta utkání, dostal se k -’ do dožít se tohoto teiHSBfe který mohl Ríndta bodově pem Vojtek (77,02 m). Smůla byla ve sprintérské
štafetě na 4 x 100 m: kvarteto; Kříž, Utékal, Kynos,
. míči nekrytý Benny Johansson, vystřelil. Zlocha jeho Ii ca m ezžn ároti -scéně. 29 předstihnout.
Belgičan
ránu vyrazil sice ještě z prázdné branky na tyč. ale ||dná po své smrti (pří tré- Jaefeie Ickx. skončil a i Szogedi zaběhlo stejný čas 39,5 vt. jako vítězní Fran
ifSudí ukázal na střed hřiště; prohlásil, že to 'byla už ji Ežska na Telkoo cess Bá- čtvrtý. Závod vyhrál sen- couzi. Naši postrádali svého nejlepšího sprintéra Bohmana. který chyběl hlavně v bězích jednotlivců.
ýbranka. Zároveň odpískal konec zápasu. Slovenští fot-1j lie v lEosme) získal S e t ý začne
24ietý
Brazilec
Lepší výkony střetnutí: běh na 110 m přek. vyhrál
balislé už ani neprotestovali, postoupili i tak do 2. ||Rakušan Jodhen Ríadí íi- Emerson Fittípaldi a inkaFrancouz Drut (13,7 vt.) před svým krajanem Bril
kola, kde nejsou bez šance ani na postup óo čtvrt- tui mistra světa. S á lo se sova! 50.000 dolarů.
iantem (14,0 vt.) a Nádeníčkem (14,1 vt,); ve vrhu
finále, neboť los jim určil za soupeře řeckého pře
borníka Panathinaikos Aténv.
sice brankář Sparty Kramerius pokutový kop za na- koulí byl nejúspěšnější Francouz Colnard (19,04 m );
PSV EINDHOVEN — TJ GOTTWALDOV 1 : 0
strefenou raku Migase v trestném území chytil, po překážkový závod na 400 m vyhrál Francouz Nallel
O smůle mohou mluvit zlínští "ševci". neboť o je  roezaí rozhodčí však signalisoval. že se čs. golman (50.8 vt.) a ve skoku vysokém zvítězil černý člen
jich vyřazení ze soutěže “ držitelů tro fejí" rorfsodi, před střelo® pohnal, a tak nechal pokutový- kop opa* francouzského týmu Elliott (2,15 m) před Palkovským
jen větší počet vstřelených branek soupere ve Zlíně.**1 kovat. A pak Uríarte přece jen překonal Krameria. a Alexou (oba 2,13 m).
Tam totiž vedli ještě těsně před koncem zápasu nad Španěíé se potom ještě snažili o zvrat ve hře, ale
předním týmem holandské ligy PSY Eindboven 2 : I. marné: Sparta se skvěle bránila a tak jí na závěr
HLAS DOMOVA
vyhráli však jen 2 : 1. v odvetě v Emdhcvea podlehli tleskalo 42.QW) domácích fandů.
po velkém boji 0 :1 . Branku, která rozhodla o všem. Ofympřque Marseille — Spartak Trnava 2 : 0 a "3 : 4 "
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční krtdu
dostali 45 vteřin po změně stran z kopačky Veeastra.
O štěstí mohou mluvit fotbalisté Spartaku Trnavy.
Adresa: Hlas domova,
když to nejméně očekávali. Pak celý druhý poločas Tí přijeli po vítězství 2 : 0 doma k odvetě s úmyslem
8. M-oorhouse St., Richmo-nd, Víc., 3121.
vsadili vše na útok, ale ve střelbě byli až přilit tento náskok si obrannou hrou udržet. A to se jim ne
Telefon: 42-5980
zbrklí.
muselo vyplatit. V 73. minutě vedli Francouzi 2jQ,
ATLETICO BILBAO — SPARTA PRAHA 1 : 1
čímž vyrovnali náskok čs. exmistra a v závěru trnav ROČNÍ PŘED PLATNÉ: (Austr.) $ S.-, jednotlivý
Po vítězství 2 : 0 nad Atletico Bilbao na Letně spo ským fotbalistům zle zatápěli. Když ani po prodlou
výtisk 20 c.
kojili se Pražané s remisou 1 : 1. která znamená po ženi 2 x 15 minut nepadlo rozhodnutí, o postupují PŘED PLATNÉ DO ZAM O ŘÍ: lodi za přibližně totéž
stup do 2. kola Poháru veletržních měst. Soupeřem cím musely rozhodnout penalty. A na ty Spartak předplatné, tj. austr. nebo N Z S 5.-, £stg. 2/10/-,
Sparty bude skotský Dundee United. — V 53. minutě Trnava vyhrál 4 : 3 a postoupil do 2. kola Veletržního US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
se Sparta ujala Chovancem vedení 1 : 0. španělé o poháru, kde bude jeho soupeřem příslušník německé kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
10 minut později vyrovnali z penalty na 1 : l.*Nejprve “ Bundesligy” Hertha ESC Berlín.
obratem,

I

