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Náš ústřední výbor ocenil také bratrskou inter
nacionální pomoc Sovětského svazu, Německé de
mokratické republiky a druhých socialistických
zemí, poskytnutou našemu lidu v srpnu 1968 při
odražení kontra revolučních plánů a upevnění so
cialistického zřízení u nás. Z dokumentů ústřední
ho výboru je zřejmé, jaký stupeň rozkladu přivo
dily revizionistické a antisocialistické síly v naší
straně a společnosti, rozkladu společenských or
ganizací, oslabení socialistického státu a jeho or
gánů, dezorganizace a rozkladu hospodářství, po
škození a oslabení bratrských a spojeneckých
svazků. Dnes nemůže být sporu o tom, že roz
vratné síly v naší straně usilovaly o rozvrácení
socialistického řádu u nás, o zvrácení moci děl
nické třídy a o vytržení Československa ze socia
listického tábora. Škody, které byly napáchány ve
vědomí lidí bezuzdncu nacionalistickou, antisovětj skou a antikomunistickou hysterií, jsou ještě hor
i ší . . .
j
Z projevu Gustava Husáka k východoněmecké
: delegaci na Pražském hradě 22. října 1970.
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KSČ láká technickou inteligenci k spolupráci

Sjezd repetentů v Ostravě
10. října 1970 se konal v Ostrajvě "celokrajský aktiv technické inteligen
ce”, na kterém se ústřední výbor strany pokusil zlákat ke spolupráci tech
niky z řad K SČ i bezpartajní. Prezenční listina se podobala zápisu sjezdu
repetentů reálky Antonína Novotného. Ústřední výbor přikládal tomuto za
sedání velký význam. Šlo především o to, jak zajistit plynulý provoz v
energetice před nastávající zimou. Druhotný účel: i zajistit ^výšení výroby
v celé republice s pomocí technické inteligence, z jejíchž řad mnozí propadli
zhoubným teoriím pravicových revizionistu typu Otý Šiká.
^
Na sjézdu se sešla pěkná dvojice. Z Prahy přijel předseda federální vlá
dy Lubomír Štrougal, přední- Husákův rival na vedjení KSČ. Jeho hostite
lem byl Miroslajv Mamula, toho času vedoucí tajemník ostravského kraje,
týž Mamula, který spolu s několika generály plánoval puč proti dubČekovskému vedení strany.
'i
.
V zakaňkaných škamnách se dále hem žili d a l
ší repetentíci. Byl tam
předseda byra Ú V KSČ
J. K em pný, tajem ník
Ú V K SČ M iloslav H u škovič, další tajem ník ústředního výboru Ja n
Baryi, předseda fe d e rá l
n íh o výboru pro technic
ký a. investiční rozvoj
Ladislav Šupka, vedoucí
oddělení prům yslu Ú V
KSČ K arel Skála, vedpu.
cí ideologického odděle
n í téhož výboru V lad i
m ír G erloch a A , P okor
ný, tajem ník Ú střední
rady odborových svazů.

a ocet tekly proudem ja
ko na lidové veselici v
P arku oddechu a k u ltu
ry Ju lia Fučíka.
Řečníci střídavě láka
li, střídavě vyčítali, stří
davě vyhrožovali.
V e své oficielní - versi
definovalo R udé právo
účel sjezdu takto: o b 
jasnění vzájem ného p o 
m ěru strany k technické
inteligenci,.
vysvětlení,
p ro č právě technická in
teligence "vážně selha
la ” v době Dubčekovy
slávy, porada, jak zvýšit
angažovanost
techniků

p ři prom ěně prům yslové
Struktury podle představ
dnešního ústředního vý
boru.
Ú k o l to byl ctižádo
stivý a převeliký, ale
převeliká je taky tíseň če
skoslovenského
hospo
dářství.
H lavní řečník Lubom ír
Štrougal to. dal najevo
velice srozum itelně:

V e vzácném momentě
sebekritiky Štrougal p ro 
hlásil: "N en í především
naším dobrým vysvědčením , že m noho pracovníků s tvůrčím i schopnostmi pracuje víc samo na
sebe, dosahují hodností
a titulů, které dokum en
tují, že m ají schopnosti
a přesto v úsilí o tech 
nický a ekonomický roz
voj nejsou dostatečně
angažováni.’’
Štrougal
zapřísahal
skeptiky, že strana w
myslí s techniky moc
dobře, ať jenom techni
kové se zařadí p o d vede
ní strany a podřídí se
"starým osvědčeným sy
stém ům ” , jaké vládly za
stalinského vedení.
Ú střední výbor plánu
je pětiletku, a přitom si
není jist, jak českoslo
venská energetika přeži
je letošní zimu. Skoupé
je přiznání, že strana bu
de ještě m usit překonat
"různé potíže” , než bude

"S. dosavadní úrovní
řízení ve všech oblastech
nem ůžem e být spokojeni.
Jd e zde o to, důsledněji
uvádět v život dané, osvědčené systémy.”
(Pokračování

na s.tr. 21

Propaganda, lákání a vydírání čs. režimem

Rudé právo z 12. říj
na udělalo ze zasedání
událost prehistorického
rázu, jakých jsm e bývali
Kontrarevoíucm revizionistické síly byly už doma obrozenými sdělovací
svědky v dobách stalin mi prostředky patřičně odhaleny a tím také znemožněny, potřeny. Je však
ských m astodonů. M ed třeba dále burcovat lid, dále ukazoýat prstem, hrozit a chválit, přidělovat
událostem a lidem barvu černou nebo bílou, aby

Rozsudky nad uprchlíky

to vyhovovalo rudé. Tak dochází ve zvýšené míře
na utečence.

Myslíš, soudruhu, že je opravdu dobré získávat
technickou inteligenci tvrzením, že všichni sedíme
na jedné lodi?

Jso u mezi nim i "poli
tičtí d o b rodruzi’’, co
"p o d rouškou dem okra
cie a socialismu s lidskou
tváří cílevědomě rozbíje
li základy socialistického
zřízení a hnali naše ná
rody do k atastro fy ” , co
"soustavným vychvalová
ním buržoazní dem okra
cie
a kapitalistického
způsobu života pom átli
především m ládež, která
nebyla schopna rozeznat
na základě vlastního po
znání pravdu od lži” . T i
zavinili, že je mezi oso
bami, které nezákonně
opustily republiku, tolik
m ladých lidí.
Prom inenti mezi ute
čenci se ovšem zaprodali
západním kapitalistům ,
aby šířili protisocialistic-

dobře. T i ostatní, ti sve
dení, co nedokázali ro
zeznat pravdu od lži? V
cizině prokoukli "ze snu
do skutečnosti’’ a rádi
by se vrátili. V ždyť vy
soce vzdělaní, kvalifiko
vaní pracují v cizině jako
uklízeči, ženy "i jako
bardám y” . A nakonec
přece jd e jen o tu hm ot
nou stránku.

Cs. noviny i rozhlas
dávají lidu k disposici
"zoufalé dopisy ztrosko
tanců” - posrpnových utečenců -, kteří prosí o
pom oc své příbuzné do
ma. V jednom z nich
např. prý píše jakýsi 25letý technický úředník
Jo zef Š. ze Sydney (RI/,
20. 10. 70):
kou hysterii a ti se mají (Pokračování na straně 2)

MUF
Dne 29. září se v Rudém právu objevil článek,
jaké obvykle znechuceně přeskakujeme: Stanovisko
předsednictva ÚV KSČ k nejbližším úkolům strany
po výměně legitimací. Sbírka obvyklých velkohubých
frází a hesel. Zajímavé na ní je jediné: je sepsána
v jásavějším a hrubším tónu než bylo ještě donedáv
na obvyklé. Ve zprávě se mimo jiné praví: “ . . .Klí
čové a rozhodující úseky společenského života byly
posíleny politicky pevnými členy strany, stranické
orgány byly doplněny soudruhy, kteří obstáli v těžkých situacích a stojí na pozicích marxismu - leni
nismu a proletářského internacionalismu.”
Co tato slova znamenají v překladu do češtiny, ne
ní třeba pochybovat. V dopise příbuzným, který ne
dávno, došel do Austrálie,. píše matka dvou dětí:
J ‘Náš táta má výpověď k 1. lednu a jestli najde:
něco vhodného, to je ve hvězdách. Nejnovější poí
zdrav v Praze: MUF — máš už flek? Skoro nikdo,:
až na ty, kteří cosi podepsali, nezůstal — v jeho obo
ru, ve vědě a na vedoucích místech. Ti, co něco
znali — ven s nimi — a na jejich místa ještě lepší
čísla než před 20 lety. Píši vám hlavně proto, že ne
vím, zda to nebude už dopis poslední. Podepisovali
jsme v zaměstnání prohlášení, že si nebudeme dopi
sovat s emigranty. Teď od;září se najelo na velice,
ostré tempo. Probíhají prověrky nestraníků a zase
jsou další propuštěni. Lidi ale stále ještě neztrácejí
humor — je v tom víra v nemožnost dlouhého trvání.
Počítejte s tím, že už je každý dopis v rukou cenzu
ry a že posuzování nepatrných poznámek je to nej
ostřejší (kdybyste viděli, za jaké malicherné výroky
lidi vyletěli!). V zaměstnání aspoň já zatím nejsem
ohrožena, kdyby muž nemohl nějakou dobu vydě
lávat . . .”
Klíčové a rozhodující úseky jsou tedy obsazovány
kovanými straníky, libuje si ve svém stanovisku předsednictvo vládnoucí strany. Můžeme tu samolibou
pýchu směle pokládat za začátek pádu. Pádu, který
na sebe rozhodně nedá čekat dalších dvacet let. Si
tuace se kvalitativně změnila — zatímco dřív byli
proti komunistům nekomunisté, dnes je proti komuni-.
stům celý národ. Komunisté vždycky bývali mistry
všumění vyrábět si nepřátele, dnešní stranické vedení
však postupuje způsobem, který můžeme pokládá^
buď za demenci, nebo za sabotáž. Ke starým komu
nistům například zaujalo “Stanovisko” tento postoj:.
“Při výměně členských. legitimací i před ní bylo
zrušeno členství celé řadě členů, kteří nejsou nepřá
teli strany. Jejich rozchod se stranou vychází z ne
pochopení politiky, pasivity atd. K těmto bývalým
členům je třeb a. přistupovat diferencovaně a indi
viduálně. Podporovat rozvoj jejich pracovní aktivity,
účasti na budování a postupně podle výsledků jejich
snažení jim umožňovat zapojení do veřejného života.
Naproti tomu vůči exponentům pravice, vyloučeným
ze strany, je třeba postupovat velmi důsledně, vést
proti nim neúprosný ideologický zápas. Nepřipustit,
aby získali platformu pro své názory, mohli se for
movat a organizovaně působit.”
Vlčí smečka požírá své členy. Ideologický zápas
spočívá v práskání bičem.
(Pokračování na straně 2)
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Sjezd repetentů v Ostravě
(Pokračování se str. 1)
moci zajistit plynulý běh
hospodářství a zásobová
ní občanstva palivy.
;A ť dnes Komunistic
ká strana .Československa
se snaží rozkouskovat si
tuaci do stravitelnějších
soust, jde pořád v podsťktě o jediný a veliký
problém.
'Štrougal se na ostrav
ském aktivu o tom přiro
zeně nezmínil, ale je to
tak: staré, osvědčené
systémy přivedly česko
slovenské hospodářství k
bankrotu předtím, než se
Dubček a jeho stoupenci
dostali k veslu. Štrougal
by dnes všem rád namlu
vil, že to bylo naopak:
československé
hospo
dářství je ve psí, protože
to zavinily novoty, jaké
se svolením Dubčeka
uváděl v praxi profesor
Šik.
Štrougal dnes ujišťuje
technickou inteligenci, že
se jí dostane největšího
uplatnění v hospodářství,
jestliže se plně zapojí.
Jjstě si musí být plně vě
dom, že tím žádá, aby
si manažérská třída uříz
la větev sama pod sebou.
Vraťte nám hospodář
ství do starých osvědče
ných kolejí, říká, a my
se vám budeme klaněti.
Ovšem, dodává spěšně,
"s-jednotou a akceschop
nosti strany nelze kup
čit’’. Každý alespoň ví,
na čem je. Štrougalův
náborový projev není
nabídka, nýbrž diktát.
Americký The New
Leader se už koncem
srpna tr. (17. 8. 70) za
býval kádrovou proble
matikou KSČ, a jeho do
pisovatel přišel k názo
ru, že dnes v Českoslo
vensku existují dvě ko
munistické strany: jedna
je oficielní, prověřená,
druhá, neprověřená, je

však nezbytná k vedení
státního hospodářství.
Dopisovatel předpoví
dal, že dříve nebo pozdě
ji bude musit strana udělat technikům a mana
žérům ústupky, aby si
zajistila plynulý chod
hospodářství.
Jistě netušil, že Strana
to udělá tak neobratně,
jak se to stálo v Ostra
vě. Štrougal zase netušil,
že otvírá nepřebolené
rány, když se pustil do
rozboru postoje technic
ké inteligence. Především
řekl zajímavou věc, kte
rá se podobá vyhrůžce
jako Štrougal Novotné
mu.
Řekl, že ve svém pro
jevu "nechce předbíhat
rozbor minulého vývoje,
který připravuje ústřed
ní výbor strany”. Nebu
deme daleko pravdy,
když předpovíme, že to
bude teoretické zdůvod
nění persekuce inteligen

ce, která má ve stranic
kých kruzích kódové he
slo "zdůraznění dělnické
ho charakteru strany”.
Podle Štrougala selha
la v době Dubčekovy
vlády technická inteli
gence proto, že nebyly
"uspokojivě
vyřešeny
některé sociálně - eko
nomické otázky” a že
Dubčěk se provinil "nezásadovým řešením ně
kterých konfliktů a ne
docenil intenzivní světo
názorové výchovy”.
Je to mlhavé prohlá
šení, ale jeho smysl je
zřejmý: Husákovo vede
ní se snaží postrčit rafie
hodin zpátky podle ru
čiček kremelského orlo
je.
Dubček měl podporu
technické
inteligence
především proto, že sli
boval změnu v otrockém
následování
moskev
ských formulek. Dnes
žádá ústřední výbor stra

ny na technicích, aby za
pomněli, že to byly pře
devším
hospodářské
problémy, které spojily
Dubčeka s technickou
inteligencí ve vzpouře
proti dogmatické hege
monii sovětského vedení.
Štrougal se Ostravě
odvážil ptát, jak se to
stalo, že vedoucí činite
lé hospodářského života
v roce 1968 radostně
selhali. Určitě doplatí na
to, že se zapomněl zeptat,
jaké byly příčiny, že se
celá Komunistická strana
Československa bez rep
tání podřídila ' zvůli ně
kolika málo "ničitelů
jednoty a akceschopno
sti strany”.
Neboť to je ta základ
ní otázka. Na ni ovšem
nemůže a nesmí odpově
dět ani ministerský před
seda ani generální tajem
ník ztroskotané a zbankrotělé Komunistické stra
ny Československa, vm

Rozsudky nad uprchlíky
(Pokračování se str. 1)
"Hlasuji všemi deseti
pro společenský systém,
který je v Českosloven
sku, pro systém, který
má budoucnost pro lidi,
pro systém, kterému se
říká socialismus.’
Zajímavý obrázek o
řízení s těmi "utečenci”,
kteří podobně nehlasova
li, kteří neprokoukli a
neuposlechli výzvu k po
kornému návratu, podá
vá velmi aktivní skupina
z "Klubu nových”, která
vydává informační list
"Hlas nových” (Box 81,
Station D, Toronto 9,
Ont., Canada). Z textu,
který bude podrobně uveřejněn v Hlasu nových
z 15. 11., přebíráme ve
zkratce:
V Československu do
chází v poslední době k

Plánujete cectiu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
tvé příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAYEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melboarne, 3999
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodi nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

soudním přelíčením pro
ti lidem, kteří žůstali po
srpnu na Západě. Po
stupně má dojít na všech
ny
"posrpnové” tzv.
zrádce á zaprodance ka
pitalismu.
Veřejný žalobce ob
vykle snadno dokáže, že
žalovaný je na Západě
a často do soudního pro
tokolu nadiktuje jeho
přesnou adresu. Rozsu
dek obyčejně zní: 8 mě
síců až 2 roky vězení,
ztráta majetku a úhrada
výloh. Soud pak pošle
rozsudek přímo do Ka
nady nebo Austrálie, ne
bo jej doručí nejbližším
příbuzným v Českoslo
vensku.
Současně s rozsudkem
jde také účet na aspoň
500 Kčs za výlohy vznik
lé
soudním
řízením.
"Kde vezme chudobná
vdova, která má syna v
Kanadě, tento obnos?”,
ptá se Hlas nových. Pro
to se stává, že příbuzní
doma žádají na lidech
venku, aby tuto částku
zaplatili. Nad otázkou
"Máme platit toto vý
kupné nebo nemáme?”
se HN zamýšlí takto:
Ti z nás, kteří s domo
vem po dva roky přímý
styk neudržovali a jsou
tam případně nejbližšími
příbuznými na policii
hlášeni jako pohřešovaní

jsou na tom poměrně
nejlíp. Matka doma totiž
může policajtům klidně
prohlásit, že neví, kde hy
syn mohl být. Režim si
s těmito případy "pohře
šovaných’’ zřejmě neví
rady a žádná soudní ří
zení proti nim nezačíná.
Má-li však režim jistotu,
že je uprchlík skutečně
venku (má-li přesnou
adresu, kopii dopisu z ci
ziny apod.), pak může
zahájit soudní řízení,
případně šikanovat pří
buzné doma. V pozadí
akce čs. režimu je zřej
mě snaha získat "tvrdou
měnu”. Plán, jak dostat
od 50.000 čs. uprchlíků
ve svobodném světě po
500 Kčs, což by bylo cel
kem 25 miliónů Kčs v
tvrdé měně, zatímco do
ma zůstávají v komuni
stických rukách blízcí
příbuzní jako rukojmí,
je plán skutečně ďábel
ský.
Hlas nových nemá
jasnou radu, jak se mají
uprchlíci zachovat. Nevytýká lidem, že požado
vanou částku z ciziny za
platili, i když jde o pod
porování stávajícího re
žimu a navíc, když tím
uprchlík vyjádří, že vla
stně rozsudek čs. komu
nistického soudu uznává,
nebo před ním má tako
vý respekt, že aspoň tu

MUF
(Pokračování se strany 1.)
Jsou jistě zkušení ekonomové, kteří by mohli před
povědět, jak dlouho může fungovat hospodářství a věřejný život státu, který je veden zcela neschopnými
lidmi. Možná krátce, možná déle, záleží na počtu
a velikosti dotací zvenčí a na mnoha jiných činite
lích. Jeden z nich však je nejdůležitější a předsed
nictvo ÚV KSČ podniká marně všechny kroky, aby
mu zabránilo: není možné vytvořit ještě železnější
oponu, není možné zcela izolovat Čechy a Slováky
od všeho, co jim dodává sílu i víru a co rozhodně ne
přichází s východním větrem.
Každý dopis, který odhalí před světem celou zrůdnost komunistického despotismu a naopak každé slo
vo, ať již tištěné nebo mluvené, které se jakýmkoliv
způsobem dostane ze svobodných zemi do Českoslo
venska, pomáhá konečnému vtězství pravdy.
M. Čechová
STARŠÍ SP O LEH LIV É M ANŽELE

přijmeme do restaurace 50 mil od Melbouřne
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, ArthuHs Seat,

Víc. 3936. Tel. (Melbouřne): 0594 - 72330
(můžete volat česky neb slovenský)
Prevádzam odborné
PODLAHOVINÁRSKE PRÁCE

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 váčšich práč 20% provisie

OPRAVY PSACÍCH STROJŮ,
KONTROLNÍCH POKLADEN APOD.

provádí odborně, rychle a levně

•

JAROSLAV ŠESTÁK

74 Gipps Street, East Melbourne
Volejte laskavě po celý den v sobotu nebo v neděli,
v pátek po 5. hod. odp. telefon 41-4088

finanční část plní. Ohle
dy na příbuzné přehluší
u mnohých mnohé mrav
ní zábrany.
"Docela určitě se však
setkáme s lidmi, kteří se
budou chlubit tím, že s
čs. komunistickým sou
dem argumentují, že se
proti rozsudku odvolali,
že psali samotnému pre
sidentovi apod. Marnost
takového počínání je
dnes zřejmá každému
člověku,
kterému
to
aspoň trochu myslí. Pří
mý styk se soudem nebo
advokátní poradnou v
Československu se nedo
poručuje’’, píší HN a
pokračují:
"Kdo má doma nejbUžší příbuzné, kteří mo
hou soudním výměrem
trpět, např. když režim
hrozí konfiskací majetku
pro nezaplacení požado
vané částky za příbuzné,
nezbývá nic jiného,

Malý oznamovatel
HOSPODYNI

pro čs. domácnost v Meibourne přijmou manželé
s 91etým chlapcem. Žádná
těžká práce. Pěkný samo
statný byt, výhodné pod
mínky. Tel. 29-4210 nebo
80-3983.
45-LETÁ ROZV. PANÍ,

intel., střed, postavy, by
se ráda seznámila s Če
chem nebo Slov. v Austrá
lii. Sňatek možný. Pavla
Nováková, Praha I., Ry
tířská 22.^ (Oznámení dá
no prostř. přítelkyně v
Austr.)
HLEDÁM k vážnému se
známení dívku nebo rozv.
paní (děti nejsou překáž
kou) ."Věk tolik nerozhodu
je. Jsem moderně zaříze
ný. Zn. “Svobodný, 24 let”
do HD.
STARŠÍ ZÁCHOV. KOLO

koupím pro chlapce 8 let.
Nab. do HD.

zaplatit z Kanady. Všich
ni ostatní by měli výměr
za soudní výlohy ignoro
vat.”
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HLAS DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

— Na Slovensku byl uspořádán “Týden přátel
ství s Německou demokra
tickou republikou” , které
ho se zúčastnila početná
německá delegace. V Tý
ně n. Vit. zase slavili “Tý
den čs. - maďarského přá
telství” a to pod záštitou
maďarského velvyslanec
tví. Velké přípravy se dě
lají ke dnům sovětské kul
tury (12. - 22. listopadu).
— V Praze se konala ce
lostátní porada předsedů
krajských a okresnícn
kontrolních a revisních
komisí, kterou řídil známý
zrádce ze srpna 1968, mí
stopředseda ÚKRK V.
Salgovič.
— Encyklopedický institut
ČSAV připravuje dvanáctisvazkovou čs. encyklo
pedii.
— Ve vládě České soc. re
publiky byla provedena
změna: novým ministrem
vnitra se stal (místo Jose
fa Groessera) ostřejší
Josef Jung, který byl do
sud _zástupcem vedoucího
oddělení průmyslu, dopra
vy a stavebnictví v ÚV
KSČ pro české země.
— Na východním Sloven
sku se vyskytly případy
cholery. V okrese Michalovce byla nařízena přísná
hygienická opatření, ome
zení cestování atd. Polsko
reagovalo okamžitým uzavřením šestí hraničních
přechodů se Slovenskem.
Před několika týdny hlá
sil světový tisk, že se cho
lera vyskytla v částech
Sovětského svazu. O vý
skytu “onemocnění připo
mínajícího choleru” na
Slovensku hlásila ČTK, .že
nemoc byla do ČSŠŘ
“pravděpodobně přenese
na z Turecka” - ze Sovět
ského svazu k nám musí
zřejmě chodit jen příjem
né věci. (Nakonec se ještě
jednou dozvíme z ČTK, že
choleru dovezl z Turecka
Alexandr Dubček).
— Dne 21. října se konaly
ve Španělském sále Praž. ského hradu porady vý
chodoněmecké delegace,
védené Waltrem Ulbrichtem a ministerským před
sedou Willi Stophem, s
představiteli KSČ a to o
rozšíření vzájemných sty
ků a o mezinárodních
problémech. Během čtyř, denního pobytu v ČSSR
navštívili východní Němci
též Bratislavu.
•.#*• Rudé právo se nakonec
také zmínilo o tom, že so
větský spisovatel Solženicyn (vyloučený ze Svazu
sovětských
spisovatelů)
dostal letošní Nobelovu ce
nu za -literární dílo. Stačí
uvést nadpis referátu:
“Protisovětská provoka
ce” .
—■Svaz cikánů - Romů na
Slovensku měl 9. 10. III.
plenární zasedání a to v
Banské Bystrici. Na něm
se usnesl, že se (citujeme
ČTK) “bezvýhradně hlásí
k socialismu, k politice
KSČ, uznává její vedoucí
úlohu a bude ji důsledně
uplatňovat i na půdě sva
zu” .
—- V roce 1971 doveze
ČSSR 40.000 osobních aut
a to 22.000 ze Sovětského

svazu, 15.000 z Východního
Německa a 3.000 z kapita
listických států (pro volný
trh).
— Dne 17. října skončila
dvoudenní ustavují konfe
rence Socialistického sva
zu mládeže v českých ze
mích, pokračovatele dří
vějšího SČM. Konference
zvolila 77členný český ústřední výbor SSM, ústřed
ní^ a revizní komisi a ú
střední radu pionýrské
organizace.
Předsedou
ČÚV SSM byl zvolen Anto
nín Himl, místopř. J. Po
ledník a tajemníky J. Ko
hout, F. Pěnkava a V.
Šulc. Účastníci se “usne
sli”^ na návrhu Federální
radě, aby pionýrská or
ganizace nesla jméno K.
Gottwalda. ,
— Také v ÚV čs. strany
Udové byla provedena dal
ší čistka: na funkci ústředního tajemníka stra
ny “resignoval” J. Pauly
a funkce se ujal R. Pete
ra. Dále byl V. Pacner
pověřen funkcí ředitele ti
sku čs. strany lidové, ří
zením vydavatelství a
nakladatelství Lidová de
mokracie. Šéfredaktorem
deníku LD se stal dr. M.
Drahota.
— 191etý čs. kytarista V.
Mikulka vyhrál 18. 10.
soutěž francouzského roz
hlasu a televize ve hře na
kytaru.
— Při autonehodě v Praze
byla zraněna zpěvačka
Yveta Simonová.

— Ve věxu 67 let zemřel v
Praze populární komik a
zpěvák Panda Mrázek.
— Dne 20. října předal
český ministr školství
Hrbek jmenovací dekrety
presidenta republiky dal
ším 12 novým universitním
profesorům a 22 novým
mimořádným profesorům.
— Dne 21. října ohlásilo
resignaci celé předsednic
tvo Slovenské rady odbo
rových svazů - včetně
předsedy V. Daubnera.
Plénum SROS “vzalo resignaei na vědomí” a
“zvolilo” novým předse
dou SROS L. Abraháma,
tajemníky M. Boďu a J á 
na Dužiho.
— Také v Severočeském
kraji se snaží doplnit řa
dy novinářů a 16. října
začalo v ú stí n. L. 42 zá
jemců specielní kurz pro
novináře, jtvromě marxi
sticko - leninské teorie
budou seznamováni “s
aktuálními otázkami sou
časné politiky strany a s
úkoly hromadných sdělo
vacích prostředků” .
— Po těžké nemoci zemřel
v Praze v 39 letech známý
překladatel z němčiny dr.
Vladimír Kafka a ve věku
80 roků první sbormistr
pěveckého sboru Typografia Jaroslav Jindra.
— V Lublaňské ulici v
Praze na Vinohradech od
halili desku k 110. výročí
narození Martina Kukučína.

-3Jak vysoko září Husákova hvězda?

R O Z P A K Y S PROCESEM
Nerozhodnost vedení KSČ nebyla dosud v ničem tak patrná, jako při ře
šení problému, jak zakročit proti odbojným intelektuálům. Skupina skalních
marx-leninistů žádá přísné soudy se (všemi, kteří "zavinili” Československé
jaro, zatímco Husákovo křídlo je pro mírnější "maďarský’’ postup a tvrdí,
že pro Čechy a Slováky nebude ani třeba začít umírněný vývoj popravou
československého Nagyho. Toto křídlo zahrnuje ty, kteří dokazují, že je
třeba aranžovat soud se skupinou "provinilců’’, který by lidu odhalil, co se
k odhalení připraví, ale nic víc. Tím prý se (vezme vítr z plachet čs. stalinistů a zamezí se opakování padesátých let. Druhá skupina "mírnějších” zase
dokazuje, že politické procesy s "menšími rybami’’ se nezadržitelně přemění
v procesy velké — s Dubčekem a dalšími — a že nakonec mohou skončit
před soudem i někteří z těch, kteří dnes hrají plně na moskevské straně.N e j b ezpro s tře dně j š i
zájem n a tom , jak nako
nec d o padne zákulisní
boj vedoucích, soudruhů
nebo kom u d á za prav
d u M oskva,-m á osm čs.
intelektuálů, kteří čekají
už přes ro k n a rozhodnu
tí, ja k budou kvalifiko
vány jejich "úklady p ro 
ti státu ” , kterých se d o 
pustili v srp n u loňského
ro k u tím , že podepsali
petici vládě a straně, v
níž žádali udržení svo
bo d získaných v roce
1968.

red ak to ra R eportéra J i
řího H ochm ana, spisova
tele a novináře V ladim í
ra N epráše, historika J a 
n a Tesaře, politického
kom entátora Luboše K o
houta, sociologa a býva
lého poslance České n á
ro d n í rady R udolfa Batteka a novináře a šacho
vého velm istra Luď ka
Pachm ana.

října,
oznám il
však
M ěstský soud v Praze,
že se proces znovu: od
k ládá a to n a neurčito.
Jak o dův o d udává, že je
jed en z obžalovaných
(Pachm an)
nemocen,
takže by se nem ohl sou
du zúčastnit.
T ýden n a to, dne ■20.
říjn a večer, byli dokon
ce dva z obžalovaných t
R udolf Battek a Ja n T e 
sař - propuštěni z. vy
šetřovací vazby, v níž
byli drženi od listopadu
loňského roku. Pachm an
zůstává ve vazbě (od
srpna 1969), resp. ve vě
zeňské nemocnici.

V šichni dostali obžalovací spis a čekali na
soud - Pachm an Battek
a T esař ve vězení, ostat
ní byli vyšetřování na
O bžaloba byla podána svobodě. D atum proce
n a osm lidí: spisovatele su jim bylo už několikrát
L udvika V aculíka, nej oznám eno, ale nakonec
úspěšnějšího žijícího čs. znovu odloženo. N ap o 
Z d a vůbec k procesu
au tora divadelních her sled m ěl začít dne 15. d o jd e , a kdy, nebude
V áclava H avla, bývalého října. D en předtím , 14. m ít ovšem ň ic ; společné
ho s názorem soudu n a
provinění- obžalovaných,
nebude rozhodovat okol
nost, že je v šech' osm
žalováno za podpis na
je to úkol stálý . . . ’’
veřejné petici, ’ zaslané
Soudruh Mevald rovněž vysvětluje, jaká je
; otevřeně nejvyšším stát
teď situace v "jedné z předních bašt pravice”
ním a stranickým orgá
— ve Škodovce:
nům , tedy za něco, co
"Pravicové centrum ve Škodovce bylo doko
ani po form ální stránce
nale odhaleno a ideologicky i politicky potře
vůbec neporušuje záko
no . . . Opřeme se především o dělnictvo, v je
ny Československé so
hož řadách se potěšitelně rozvíjí pracovní ini
cialisticky republiky. I
ciativa . .. Někteří se nám snaží namluvit, že
zákony se ovšem podři
se k technické inteligenci obracíme zády. Prav
zují okamžitým zájm ům
da je, že v této sociální skupině byl poměrně
strany.

“ NORMÁLNÍ” PLZEŇ
"Dnes již opět dostal život stopadesátitisícové Plzně svou normální podobu dělnického mě
sta . . . Definitivně je pryč ona tvář Plzně, kte
rá si hrála na spasitele socialismu, pryč jsou do
by, kdy ze západočeské metropole a hlavně z
největšího podniku Škoda byly rozesílány do
celé republiky nátlakové rezoluce. Marně "bur
covala’’ ještě loni některá spisovatelská "esa’’
plzeňskou veřejnost a škodovácký kolektiv . . . ”
Takové ujištění Rudého práva (15. 10.) by
mělo čtenářům stačit, ale nestačí. Je k němu
přidán dlouhý interview s vedoucím tajemníkem
plzeňského městského výboru KSČ s. Josefem
Mevaldem a ten — zřejmě nevědomky — nakusuje lépe nynější "realitu’’. Především hrdin
ně opakuje moderní heslo čs. komunistů, že
méně je více:
"Organizační rozchod s těmi, kteří se komu
nistickým ideálům zpronevěřili, rozchod se souběžci, pasivními a kariéristy je posílením strany.” ,
,
O práci stránických organizací říká, že "stav,
upřímně řečeno, není ještě takový, abychom
mohli jásat’’ a na další otázku vysvětluje: "Stra
na se s oportunisty organizačně rozešla. Ovšem
oni žijí s námi v domech, potkáváme je na uli
ci, pracují vedle komunistů v závodech. Jsou
nám známy tendence, které pravice sleduje. . .
Různými, dnes ji,ž rafinovanějšími metodami pů
sobí na své o k o l í . . . J e d i n c i . . . volí metodu
pomlouvání komunistů, v nestranících vyvolá
vají pochyby o správnosti našich záměrů, zpo
chybňují orientaci strany na pozitivní úkoly . . .
Nebezpečí pravicového oportunismu nepominu
lo. Považujeme za nezbytné proti němu politic
kými prostředky nekompromisně bojovat. Boj
proti pravým úchylkám nelze časově ohraničit,

větší úbytek členské základny, což odpovídá
stupni zasaženosti pravicovým oportimismem . .
Stav ve Škodovce ani jinde si neideaíizujeme.
Bude nás stát ještě hodně potu probudit k
větší angažovanosti všechny hospodářské pra
covníky odborové organizace. .
Soudruh tajemník si pochvaluje, že si tamní
pivctvary "daly do pořádku odborovou organi
zaci, což, bohužel, ještě o všech závodech ne
můžeme říci”, ale zato v kulturní oblasti je v
Plzni situace "skutečně nejobtížnější” . Tam ta
ky byl prý největší úbytek členů strany. Týká
se to Divadla J . K. Tyla, krajského filmového
podniku, Parku kultury a oddechu aj. Městský
výbor strany posílá do těchto podniků "konkrét,
ní pomoc v podobě vyspělého aktivu”, ale vý
sledek je zatím malý.
I s mladými lidmi je v Plzni potíž: "Bohužel
právě na mladých se prajvičáci nejvíc podepsali
a taky objektivně mládeži nejvíc ublížili, když
využili její menší zkušenosti a sváděli ji k ne
rozvážnostem . . .’’
To jsou jen ukázky stranické selanky v zá
padočeské metropoli, jak ji barví soudruh ve
doucí tajemník. "Normální podoba dělnického
města.’’

R ozhodnutí o procesu
může b ý t však dobrým
ukazatelem , ■ja k vysoko
tč. září H usákova hvěz
da.
-sv-

- S K U P I N OV É
lety

do Frankfurtu -a Vídně
pro
spolkové příslušníky
za $ 864.70
Podrobné informace
ochotně sdělí

ALMA
T R A V EL
SER V IC E

330 Liffle Collřns St.
MELB©URNE,
Víc., 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002
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VÍKENDOVÉ V E Č E Ř E A OBĚD

knedlíky, buchty, svíčková, vepřová a další
pozdravy z maminčiny kuchyně
jsou pro Vás připraveny

DOM OVA
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CEAUSESCU V USA

Dušan Lehotský, New Y ork
Navšteva rumunského prezidenta Ceausescu (vo Spojených štátoch z příle
žitosti oslav dvadsiateho piateho výročia Spojených národo|v sa svojim rozkaždý pátek, sobotu a neděli od 17.30 do 21 hod.,
sahom, posláním a programom značné odlišuje od návštiev ostatných hlav
nedělní oběd od 12 do 14 hodin
štátov a politických osobnosti, čo zavítali do New Yorku na oslavu jubilea
134 Carlisle St., ST. KILDA, Víc.
světověj organizácie. Ceausescwa navšteva je v prvom radě pracovná a len
(proti radnici) Tel. (zatím k sousedům): 94-3693
v druhom radě aj spoločenská. Rumunský prezident mal sice tiež přejav
na slávnostnom zasedaní Spojených národov, ale to až po tom, čo si so záujNa shledanou se těší
mom prehliadnol rózné podniky a hospodářské inštitucie v Amerike.
Jiřina Polášková se synem Viktorem
Prezident Nixon dal ekonomickým svetom z kom Západe, v meste
rumunskému hosťovi k toho dóvodu, že Chase San Francisku sa zase
dispozícii lietadlo, aby v Manhattan Banka má stretol s představitelná
priemyslu,
krátkom čase dvoch týž- najužšie kontakty s Ru- amérického
Provádíme veškeré práce optické
dnov mohol vidieť všet- munskom, financuje a- prehliadol si fabriku
přené, rychle a za levné ceny
merický export do Ru Douglas na výrobu lieko, čo si praje.
tadiel, ďalej elektronickú
V New Yorku bol ru munska.
Prezident Ceausescu fabriku a podniky na
munský prezident hosťom předsedy spravnej prišiel medzi amerických spracovanie ovocia a ze
rady Chase Manhattan odbornikov preto, aby leniny v meste San Jose,
573 Hampton St.
Banky,
Davida Rocke- ich uistil o záujme Ru s ktorou Rumunsko už
Hampton, Víc.
fellera,
ktorý
v centrále munska na amerických uzavřelo dohodu o ná
Telefon 88-5758.
banky dával na jeho po investiciách a americkej kupe licencii technolo
gických pochodov.
čest’ oběd. Na obede bo technologii.
lí významní predstaviteCesta rumunského pre
Rumunský host’ si prelia hospodářského a ban zidenta po Spojených hliadl aj povestnú Dikového světa, medzi ni štátoch je pracovného a sneyland, ktorú z bezpečmi aj Douglas Dillon, neoficiálneho charakte nostných dóvodov ne
bývalý minister financii ru. Preto nemá ani pre- ukázali v roku 1959 za
za prezidenta Eisenhove- sne ustálený program. podobnej návštěvy Nira.
Prezident Ceausescu ide kitovi Chruščovovi. Ce
Predstavitelia
tejto tam a prehliadne si tie ausescu prejavil záujem
TECHNIKA POHOVORŮ
velkej americkej banky podniky a inštitucie, o aj o rozsiahlé závodňoPřečetl jsem si “Momentky z pohovorů" p. F. Pe
připravili
stretnutie ru ktoré prejaví záujem.
vacie zariadenie, ktoré z
routky (č. 20/70, p. r.) kde se zmiňuje o únavě funk
Značnu část svójho Kalifornie urobilo zelecionářů po 900.000 pohovorů. Vzhledem k této úna munského hosťa a jeho
vě a k urychlení zbylých prověrek byla vystavěna sprievodu s americkým pobytu strávy na americ- ninársku a ovocinársku

M . C HRPA

Optical Service

komoru Ameriky. Na
konci svojej návštěvy
plánuje zajazd do Detroitu, do automobilo
vých fabrik.
Vyvrcholením
jeho
návštěvy budú porady s
prezidentom Nixonem a
ministrom
zahraničia
Rogersom. Očakáva sa,
že návštěva Ceausescu v
Amerike přispěj e k prehlbeniu dobré sa rozvíjajůcej spolupráce medzi
Amerikou a Rumunskom, k vyjasneniu otázok o tom, za akých podmienok by sa mali rozši
řovat’ americké investície v Rumunsku, aké no
vé spoločné americko rumunské podniky by
sa maii planovať.

LETADLEM

do Anglie nebo Belgie
za $ 450.-

v kteroukoli
roční dobu.
Reservujte u

Dopisy redakci:

v Československu velká lednice, do které se veše)
celý zbytek prověřovaných. Lednice se pak uvedla
do chodu a prověrky začaly. V první fázi byli vylou
čeni ti, kteří v té zimě podupávali, tj. Dubčekovci,
ve druhé fázi byli zbaveni členství ti, kteří už po
smrkávali, tj. Smrkovci, takže nakonec zbyli a byli
přijati jen ti, kterým naskočila husí kůže.
F. K., Prahraii
PŘÍLEŽITO ST PRO U Č IT E L E V AUSTRÁLII

Výsledkem^ oznámení v HD č. 15/70 o možnostech
učit na zdejších středních školách je, že přes tucet
uchazečů má již postaráno o trvalou a zebezpečenou
existenci. Někteří další však nezaslali dosud požado
vané doplňovací informace a jejich záležitost spí.
Bylo by velmi záhodno upozornit zbývající zájemce
na velmi důležitou okolnost, že totiž tento rok ještě
přijímá VSTA žádosti o registraci osob, které uni
versitní studia nedokončily. Příštím rokem nemá být
již připuštěn nikdo bez universitního diplomu nebo
rovnocenné kvalifikace. I dalším zájemcům rád po
mohu a poradím. J. Berka, Box 449-C, GPU. Melbourne, Vic. 3001. Telefon (po 5. -hod. več.) 37-2468.
"RAFINOVANÝ AGEN T" KOMENTUJE

Četl jsem se zájmem Váš článek “Rafinovaný
agent” (HD 20/70 p. r.) a protože se týká mojí ma
ličkosti, doufám, že k tomu smím připojit několik
slov a vysvětlit, jak m alý,je kousek pravdy a polo
pravdy v onom hanopise v Květech. Čtenáři snad
také uvítají informaci) že Květům odpověděl nejprve
britský deník “Daily Mirror”, který má náklad té
měř 5 miliónů. Také rozhlas Svobodné Evropy mně
dal příležitost odpovědět, ovšem nikoliv abych vy
vracel lži, protože takovým povídačkám stejně nikdo
nevěří, ale abych poukázal na nesmysly a protikla
dy a tím na měknutí mozků těch, kteří pracují v
oddělení na pokálení charakteru exilových pracovní
ků a odpůrců komunismu.
O tom jak a s kým jsem odešel do exilu jsem na
psal knihu, jež vyšla v několika jazycích a česky
se jmenuje “Československo žaluje '. Předmluvu na
psal slavný britský “agent”, bývalý vyslanec u čs.
vlády v exilu, Sir Robert H. Bruče Lockhart. O
mých zkušenostech cestou do armády II. odboje by
la napsána rozhlasová hra, kterou dvakrát vysí
lalo BBC. Tím vlastně každý můj krok byl kontro
lován svědky a účastníky tehdejších událostí doma
i v zahraničí.

(Pokračování na straně 8)

ALMA
T R A V EL
SER V IC E
330 Llttle CoIIins St.

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

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

MELBOURNE,
Vic., 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002
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Roentgenováni
plic
je povinné
PRO VŠECHNY OSOBY STARŠÍ
21 LET . V Y U Ž IJT E PŘ ÍLEŽITO STI,
KDYŽ J E ROENTGENOLOGICKÁ
JEDNOTKA V E VAŠÍ OBLASTI !

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

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

2. 11. 1970
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Ekonom ika v Česku
(K dopisu čtenáře v HD č. 20/70)
— . VellPj .r ^d užívám název “česko”, protože je
nejvystižnější’ pro dnešní stav. bývalé republiky
která se rozdělila na česko a Slovensko. Jsem tú
jen krátkou dobu — přiletěl jsem do Austrálie v srp
nu tr. —, ale pokud zde někomu název “ česko” při
pomíná “třesky, plesky” , pak ho-ujišťují;“že je to
zcela výstižné. Tam se totiž nic jiného neděje. Mrzí
mne; že nemohu vysvětlit název “ekonomika” , poně
vadž ^se nepovažuji za ekonomika. Dnes se však nedá
vysvětlit víc věcí. Tomu se pak říká “tvrdá reali■
F. Kalousek, Práhran
— Poprvé jsem se setkal se slovem “česko” ve Víd
ni, kde se začalo používat jako zkrácené označení
pročESkoslovensKO, tedy ne pouze pro Čechy, jak
se čtenář C. W. Cronulla zřejmě mylně domnívá.
Z. Kudrna, Whyalla
— Pan C. W. z Cronully se v dopise redakci HD
pozastavil nad používáním dvou termínů, které
mu připadají cizí duchu českého jazyka a nespisovné.
Po uzákoněné federalizaci a rozdělení státu na če
skou a_ Slovenskou soc. republiku se vynořila otázka,
jaké výrazy se budou pro tyto dva územní útvary po
užívat v hovorové (ale nikoliv nespisovné) češtině.
Slovenská soc. republika měla v rezervě vžitý pojem
“Slovensko” . Jinak tomu ovšem bylo u české soc.
republiky, poněvadž termín Čechy historicky a tra 
dičně Moravu nezasahuje á v daném contextu by se
dal stěží takto používat. “ Čechy a Morava” také
hovorově népřicházela v úvahu a tak sé objevilo
označení českých a moravských zemí “Čéško”-. Po
kud vím, filologové tento novotvar z hlediska vý
voje jazyka a jeho logiky neodsoudili, ale také ne
doporučili a jestliže je dnes používán, tak tedy
zřejmě nesprávně. Já však osobně cítím, i když se
mi slovo “česko” zásadně nezamlouvá, že ti, kteří
jej .používají, ironicky tak akcentují státoprávní a
nepochybně i politické změny, které se v naši vlasti
odehrály a odehrávají.
Odpověď na druhou otázku je snažší. Pan C. W,
nesouhlasí se zaměňováním výrazu “ekonomie” a
“ekonomika” . Přirozeně, i když oba tyto pojmy živý
jazyk potřebuje. “Ekonomiku” jsem v Pravidlech
českého pravopisu z roku 1965 nenašel, pravděpo
dobně se ale do spisovné češtiny dostane, •protože
výrazy “šetrnost” nebo “hospodárnost” jeji význam
ve sféře soudobých tržních vztahů plně nevystihují.
Ekonomie ovšem zůstane vědou o zákonech' spole
čenské výroby a hospodaření. Vezmeme-li si na po
moc Websterův slovník, zjistíme, že anglický termín
“economics” je ekvivalentní k naší ekonomii (národohospodářsťví) a “economy” znamená 1) archaic
ky vedení domácnosti, 2) hospodárné využití m ate
riálních zdrojů, 3) účelné a šetrné využití prostřed
ků, 4) systém uspořádání — organizace a 5) ekono
mickou strukturu na územní jednotce.
Snad ještě stojí za zmínku, že české přídavné
jméno “ekonomický” angličtina překládá podle vý
znamu buď jako “economic” (národohospodářský)
anebo “economical” (šetrný, vyplácející se, hospo
dárný) .
IP

M inule jsm e citovali svědectví am erického spisovatele M ichenera o pom ěrech v uprchlických tá 
borech, d o nichž bylo natlačeno p ů ld ru h é h o m ilio n u A rabů, když roku 1948 Palestina byla rozdě
lena a když p otom ro k u 1967 po vojenském vítězství Israel obsadila rozsáhlá arabská území. Michener vylíčil bídu, beznaděj a nedostatek norm ál ního života, jež jsou atm osférou těchto táborů. V
nich vyrostla P alestinská fro n ta, k terá nedávno vzrušila svět vzdušným terorem . Z m ocnila se při
tom několika set občanů jiných států a prohlásila je zá rukojm í, která nevydá, d o k u d její politické
požadavky n ebudou splněny. Poznám ky, jichž se Palestiňané přitom dopouštěli, byly svrchovaně
znepokojující. "Z ab ijem e je, kdyby byl učiněn p o k u s je osvobodit”, řekli jednou. "O su d rukojm í je
bezvýznam ný’’, řekli p o d ru h é. Svět je nakloněn považovat je za zločince, ale oni se pokládají za
arabské rytíře, a m noho jiných A rab ů se na n ě tak dívá. T a to Palestinská fronta' každý okamžik
dychtí bojovat p ro ti Israeli, i p ro ti tom u, k d o by jí v tom bránil. N ení m noho naděje, že tito P a
lestiňané by se d ali ovládat hum anitním i zásadam i, nejm éně tehdy, kdyby Israel je k tom u vyzýval.
M ají v zásobě je d n u odpověď : "P ro č vy Israel ští jste tedy zabili dokonce vyslance Spojených n á
ro d ů Bernadottai když byl k vám poslán, aby vy jednal m ír?’’
M ichener referu je o dy, o tom si ještě nikdo pouhých šest dní boje je těžko říci: toto je prá
podlehly s dokonalostí, vo a nic jiného není p rá 
hovoru, jejž měl kdysi v neučinil představu.
Z d á lo se nám , že vliv jaká se zřídka vyskytuje vo. Je jasné právo oby
jednom z uprchlických
táborů s dvaceti hočhy, P alestiňanů do té míry v dějinách porážek. A vatelů Israele, aby pře
kteří seděli ve stínu vzrostl, že nastala nová jed n a vzpom ínka se vry staly krvavé hrozby, jež
strom u a nem ěli co dě fáze v arabsko - israel- la do pam ěti Palestiňa si pro ně vymýšlí Pale
lat. "Jejic h konversace ském konfliktu. Podle n ů : ja k snadno na ně stinská fronta. A le dál,
m ne zděsila” , píše M i úsudku, jejž m ožno p o  arabští zapom ínali, jak za tím, je zm atek mezi
chener. " Z a dva za tři k lá d a t za obecný, pale jen m atně si byli vědo jiným i právy.
- ro k y ” , pravili hoši, "p o  stinské guerilly m ají to  mi, že existují Palestiňa
O bě strany se dovolá
táhnem e do Israele, za lik síly, aby zvrátily kaž né. dokud oni sami na vají historického práva.
bijem e každého
žida, dé přím ěří a m ír, s nímž sebe radikálním i činy ne A rabové uvádějí,
co
kterého potkám e, a zby b y nesouhlasily. N ení upozornili.
nikdo nem ůže popírat:
tek vženeme do moře. d o su d známo, s čím by
N a d ruhé straně stojí od šestého století do
P ak můj otec zase bude souhlasily.
Israel, který’' také je si dvacátého Palestina pat
Ještě nedávno věci tak vědom, že zejm éna on řila jim , čtrnáct století
m ít velký dům , jaký mí
val y a Palestina zase bu- nestály. K do by o vlivu sám musí b á jit svou věc. Palestina byla arabská
Palestinské fro n ty p o  Israeíští sledují jed n án í země. Israel se dovolává
d e svobodná.’
O d tohoto rozhovoru chyboval nech ť pohledí ve Spojených národech toho, co také nikdo ne
uplynulo několik let, a na přím ěří, jež bylo u je d  a p atrně důvodně cítí. že může popírat:
dávno
takoví bývalí hoši dnes náno v Jord án sk u . T am nem ohou m noho spolé p ře d tím, než se A rabo
tvoří odvážné a enthu- Palestiňané vyvolali ob h a t na svědom í světa, vé nastěhovali do Pale
siastické údern é čety pa čanskou válku. Sešly se které prý je v této insti stiny, Palestina byla ži
lestinské fronty. Israel- arabské státy v čele s tuci soustředěno- "N ikdo dovská země. a historic
ští budou m rtvi, a P ale Egyptem , aby Jordánsko nebude za nás bojovat, ké právo židů je starší. .
stina bude sv o b o d n á . . . pokáraly a uložily mu když
my nebudem e” ,
N eexistují váhy. aby
T oto praví Israeíští. T a k dva zvážily tyto dva argu
P od společným nátla vnitřní přím ěří.
kem A m eriky a Ruska přím ěří je blahovolnější tvrdé elementy stojí pro m enty. který z nich je
bylo ujednáno přím ěří k Palestinským než ke ti sobě, a kolem nich se závažnější.
Palestiňané
ve věčné už arabsko - králi H usseinovi. K ráli třepetá m noho dosud proklam ují právo Paieisraelské
válce, bude bylo uloženo rozpustit m arně diplom atické akti stiňana v rátit se na mí
snad i jednáno o mír, vládu, která stála při vity.
sto, kde žil. Israel do jíale Palestinská fro n ta něm, a p řijm o u t nějakou
A v tom to konfliktu (Pokračováni na sír. 6)
sotva ztratí moc, již n a jin o u vládu, jejíž věr
byla. Je jí hněv a pom sty nost by nebyla tak oči
chtivost, které vznikly v vidná. K rálovská arm á
beznadějných táborech, da a povstalci musili om usejí Být zařazeny do p ustit hlavní město. A
celkového obrazu, ne- výslovně bylo v přím ěří
m á-li být vynecháno nic pam atováno na to, aby
Palestiňanům zůstalo v
důležitého.
Z ajisté, arabské státy Jo rd án sk u vyhrazeno úa sověty, jež stojí za n i zemí, z něhož m ohou
mi, m ají dost důvodů, snadno p odnikat vpády
aby nehnaly věci ke ka do Israele. J e m ožno se
tastrofě. Ale zároveň je p tát, kdo více patří k o 
zda
Palestinská
třeb a vidět, že Palestin mu,
ské h n u tí je nepotlači fro n ta arabským státům
telné, poněvadž vyrostlo nebo arabské státy P ale
z přirozených příčin a stinské frontě. P ři nejponěvadž tyto přirozené menším je vidno, že me
Prodávám e pouze p rv o tříd n í maso, uzeniny a drůbež. N A ŠE S P E C IA L IT A : uzená šunka^ a
příčiny
nepřestávají. zi nim i není hluboká
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
' LI i. . »
Israel m á právo, jež mu propast.
Palestiňané si počínají
dály Spojené národy, a
D O M Á C Í JA T E R N IC E , JE L ÍT K A A S M E T A N O V É K LO BÁ SY
Palestiňané m ají lidské sebevědomě. P ravděpo
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po V ictoria P d e .), zastávka č. 38
^
právo nežít do konce ži dobně nem ají m noho re
číslo 48 (z Flinders St. po B ridge R d .), zastávka č. 38
vota ve stanech v píseč spektu k pravidelným
ných pouštích. Ja k tato arabským arm ádám , kte
T elefon: 86-7178
dvě práva d á t d o h ro m a ré před třemi lety za

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ

UW CONTINENTAL BTiTCHERS Pty. Ui
KOPECKÝ SMA1LG00DS Pty. íh l.
3 2 6 High Street, K@w, Víc.
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Potřebujete

vymalovat

byt, dům, podnik — kdekoliv v Meibourne?

Obraťte se s důvěrou na odbornika! Doko
nalá znalost řemesla umožňuje pracoval
lépe a přitom za levnější ceny

W ardale Painting Service
MAJITEL J. MELIH
55 W ahroonga Ave., Noble Park, Vic., 3174
telefon: 546-0503
uspokojí každého zákazníka

Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

MÁTE OBAVU Z TU BERKU LÓ ZY?

Nemusíte ji mít. Victorian Tuberculosis Associa
tion Vám vysvětlí, proč ne.
V dřívějších dobách se bál každý tuberkulózy a měl
pro to důvod. Účinný způsob léčení onemocnělých
osob nebyl znám a nemoc se mohla šířit na ostatní
členy rodiny, spoluzaměstnance atd. Tato situace se
však zcela změnila.. Tuberkulózu lze dnes zjistit v
počátečním stavu roentgenem plic nebo jinými lé
kářskými zkouškami, a ' moderní léčení, používající
nové léky, může umožnit prakticky všem onemoCně
lým vrácení jejích dřívějšího dobrého zdraví.
Léčení mohou obstarat vládní plicní kliniky a je
ZDARMA. Kromě toho, jestliže onemocnělý musí pu
dobu léčení přestat pracovat, dostane finanční podpo
ru k obživě své rodiny.
Prosíme, upozorněte své dospělé přátele, aby se
•dostavili k roentgenování plic, až roentgenologickú
karavana zavítá do Vašeho města nebo předměstí.
.Zvláště upozorněte ty, kteří se přistěhovali do Austrá
lie před krátkou dobou a nemluví anglicky. Risik'.
nakažení tuberkulózou je u nových přistěhovalci
větší, protože ti jsou poměrně pod větším tlakem
mohou zažít více depresí a úzkosti, než se sžijí s no
vým prostředím.
■ Podle zákonných předpisů je roentgenování plic
pro osoby starší 21 roků povinné, když roentgenolo
gické jednotky navštíví bydliště dotyčného, a neupo
slechnutí může být trestáno pokutou do výše $ 40.00.
POMOZTE VYMÝTIT T. B. V AUSTRÁLII
' Další porady můžete dostat na těchto klinikách:
Central Chest Clinic, 372 Lit. Lonsdale St., Melbourni
Prahran Chest Clinic, 240 Malvern Rd., Prahran
' Northern Suburbs Clipic, 93 Bell St., Coburg
Geelong Chest Clinic, Ryrie St., Geelong. (Zasláno;
K třistapadesátému výročí bitvy na Bílé hoře

Kousek historie
Zdenko Milevský

Když jsem naposledy procházel Prahou před svým
odjezdem do ciziny, neopomněl jsem navštívit praž
ské-zahrady a parky. Po Ledeburských terasách jsem
se dostal až po nyní přístupnou zahradu pod Hra
dem. A nohy mne nesly k dvěma památníkům, jež
byly postaveny jako poděkování za “zázračné” za
chránění pánů Jaroslava Bořity z Martinic, Viléma
Slavaty a jejich písaře Filipa Fabriciuse, kteří byli
při druhé defenestraci .pražské 23. května 1618 vyho
zeni českými pány z oken pražského hradu do Jele
ního příkopu.
A právě tato defenestrace je mezníkem v našich
dějinách a můžeme ji klidně označit nejen za po
čátek třicetileté války, ale i za počátek poroby na
šeho národa, neboť bitva na Bílé hoře byla téměř
již jen důsledkem událostí těchto dnů.
2. března 1458 se čeští pánové jednomyslně shodli
na volbě Jiřího z Poděbrad za krále českého. Tato
jednomyslnost a svornost nepanovala již mezi nimi
po smrti krále Matyáše, který přenesl řízení monar
chie z Prahy do Vídně. Protestanští stavové se po
stavili za Fridricha Falckého, katoličtí pak volili
Ferdinanda II. za českého krále. V Čechách nastává
v této době chaos, trůnu se ujímá Fridrich Falcký,
zvaný Zimní král, a Ferdinand -II. táhne se svým
vojskem na Prahu, aby si vydobyl českou korunu.
A 8. listopadu 1620 dochází na Bílé hoře k rozhod
né bitvě, v níž jsou vojska českých stavů na hlavu
poražena vojsky císařskými. Marně se snaží hrabě
šlik s Moravany uhájit své postavení, Bukvoj zvítě
zil a tím i Ferdinand II. A Fridrichu Falckému se
stěží podařilo uprchnout z pražského hradu, kde do
poslední chvíle hodoval.
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Problémy Středního východu
(Pokračování se str. 5)
sté míry uznává toto p rá 
vo a je ochoten přijm out
asi 250.000 Patestm anů
podle vlastního výběru.
Palestiňané žádají přívai
do Israele. bez výběru.
Všichni Palestiňané^ i ti,
kteří se dusí nenávistí k
Israeli, i všechna terori
stická kom anda, i ti, pro
něž už k rál H ussein je
předm ět
nenávist^ ti
všichni nechť m ají vol
ný vstup do Israele a
tam svobodu jednání,
on ad m ají m ít i právo
vstoupit do Israele se
svými zbraněm i. P ro 
gram Palestinské fronty
praví: “Palestinští A raoové m ají zákonné p rá 
vo se vrátit do své země
a jed n at tam výlučně
podle vlastní vůle a-roz.iodnutí” .
N ikdo rozum ný nem ů
že rad it Israeli, aby toto
přijal. V ytvořil by si p o 
měry, v nichž co nevidět
oy musel podlehnout,
ísraelský stát nem ůže jen
zoufale doufat, že p ale
stinské guerilly by se
snad uvnitř Israele cho
rály sm ířlivěji než se
zhovají uvnitř Jo rd án sk á
: arabském u králi.. M í
.to aby existovalo jed n o
-ozhodující právo, stoji
proti sobě aspoň čtyři
;rsva, historická i p řiro ená.
N ad tůn vším, ovšem

opět se klene velmocen
ská m etafysika. S třední
východ, daleko spíše než
V ietnam , sověty zvolily
si za dějiště, kde má být
zvrácena rovnováha sil,
kde sověty hod lají pev
ně se usadit v nové posi
ci, lede, je-li možno, má
být ukázána slabost Ameriky. Z d e sověty, s
m nohým i intelektuálním i
obětmi, získaly na svou
stranu sto m ilionů A ra
bů s jejich vášní. T o v
praktické sovětské poli
tice znam ená, že sověty
se usadily v nových p o 
sicích, z nichž už je n i
kdo nevypáčí.
Ruský
ministerský
předseda Kósygin se účastnil p o rad Egypťanů,
kdo má být nástupcem
N asserovým .
Sovětský
zástupce jistě se v Česko
slovensku účastnil porad
kdo m á být nástupcem
Dubčekovým . A sověty
se zvědavě dívají, jak se
povede Americe, která
drží ruku nad celými tře 
mi m iliony obyvatelů
Israele.
N ení známo, do jaké
m íry Israel si uvědom u
je, že čas nepracuje pro
něj. A n i není snadno ří
ci, co by Israel měl
vzhledem k tom u učinit.
M noho dobrovolníků již
vypracovalo plány na
mír na Středním výcho
dě, ale většina z nich

Bělohorskou bitvou bylo zlomeno české povstání,
bylo zlomeno konfiskacemi a popravou 27 českých
pánů na Staroměstském náměstí 21. června 1621, by
lo zlomeno vyhnanstvími. Nekatoličtí kněží museli
ze země. Roku 1627 bylo vydáno pro Čechy a o rok
později pro Moravu tzv. Obnovené zřízení zemské,
jímž byla práva sněmu značně ztenčena, obnoven
habsburský absolutismus. Němčina byla prohlášena
sice za rovnoprávnou s češtinou, ale ve skutečnosti
byla panujícím jazykem a čeština se stále víc a ví
ce ztrácela z jednáni a úředních zápisů.
V církvi nabyla opět výlučného postavení latina a
podle zásady “čí země, toho náboženství Dyla pro
hlášena katolická víra za jedině oprávněnou v_ zemi.
Šlechtě a měšťanstvu bylo ponecháno na vůli buď
do šesti měsíců přestoupit na katolictví nebo prodat
majetek a vystěhovat se ze země.
V této době nastaly í značné přesuny hospodářské.
Cizinci skoupili za babku statky persekvovaných je
jich majitelů, nebo je dostali od císaře v odměnu a
tak se stali zakladateli nových šlechtických rodů na
české půdě. Drobné statky těch zemanů a svobodiýků, kteří zůstali v zemi, se stávali obětí velkostatků,
a byvše v mnoha případech prodluženy již před vál
kou, utonuly v nich a jejich majitelé se ztratili v tří
dě měšťanské. Je samozřejmé, že prostý selský lid
se vystěhovat nesměl, aby statky pánů nebyly zba
veny pracovních sil. Tento lid byl pak nucen k pře
stupu na katolickou víru, při čemž obracení se dělo
násilně; lid své přestoupení často jen předstíral, ve
svém nitru zůstával věren víře otců.
Tuto dobu — od roku 1620 až téměř dojoku^ 1780
— označuje naše historie za dobu nejhlubšího úpad
ku hmotného a duševního. A přece jen vzdor všemu
útisku dochází v té době k -velkolepému budování
Prahy, Prahy barokní, na niž se dnes jezdí dívat
celý svět. A barokní poesie česká, jež vzniká rovněž
v této době, dokazuje, že lid ani za velkého útisku

měla jen tolik poctivosti,
že řekla jen : “Snad se
to povede.’’ N a d toto
"snad"’ se ještě nikdo n e
dostal v situaci, v níž na
jed n é straně stojí velká
vášeň, jež uzavřela spo
lek se sovětským m ocen
ským výpočtem.
Z atím všechny plány
učinily by Israel daleko
nesnadnějším nebo ne
možným bránit se proti
příštím u útoku, kdyby
přišel. Israel nem á val
né důvody spoléhat na
sym patie většiny světa a
spoléhá n a svou bojov
nou schopnost, již uká
zal již roku 1967. A le
byla to schopnost, uká
zaná v určité situaci, kte
rá se už nebude věrně,
patrn ě ani přibližně opa
kovat. A rabové vzali si
k srdci ponaučení a p ra 
cují na tom , aby za pět,
za deset let stály proti
Israeli zcela jiné arabské
arm ády. P racují k tom u
p o d pečlivým dohledem
sovětů.
Senzační israelské ví
tězství v šestidenní válce
se zakládalo na absolut
ní letecké převaze. Sově.
ty se starají, aby tato
převaha pom inula. D o
dávají Egyptu i po třeb 
ný m ateriál i vlastní let
ce. T o činí svět ještě nervosnějším:
co kdyby
israélský letec S e bojov
ně setkal se sovětským?

Ja k velice sovětům zále
ží na tom , aby A rabové
nem usili počítat s israelskou leteckou převahou,
ukázalo se v první den
přím ěří. Sověty dodaly
v tento den Egyptu ještě
doplněk k protileteckým
bateriím a daly se při
tom chránit přím ěřím . S
obvyklou
lhostejností
přijaly výtku věrolom nosti.
O d arabsko - israelské
války uplynuly tři roky
a někteří znovu rozmýš
lejí své sympatie nebo
svůj úsudek. N ěkteří
prostě p ro to ) že A rabů
je m nohokrát více, ně
kteří proto, že nalézají
něco pravdy na arabském
stanovisku, že vlastně
A rabům byla způsobena
křivda zřízením státu
Israel na území, které obývali v celé m oderní
době. T oto stanovisko
praví, že A rabové byli
donuceni zaplatit za ev
ropský
antisemitismus.
N a p řík lad Francie jd e
v čele revise sympatií.
V celku je možno ří
ci, že arabské stanovisko
získává větší pozornost.
P řátelé Israele jsou sta
rostliví. Jestliže čas ne
pracuje pro Israel, uvě
dom uje si to Israel a do
vede nebo vůbec může
toto vědom í nějakým
způsobem vtělit do svého
jednání?

neztratil humor — tato poesie skýtá dosud nepro
bádané bohatství. Většina knih kacířských, jež byla
pálena fanatikem Koniášem^, se nám zachovala do
dneška, byvše skryta v klášterních knihovnách.
Česká literatura v době pobělohorské je dvojí: jed
nak exulantská (Pavel Skála ze Zhoře, Pavel Strán
ský, Jan Amos Komenský), jednak katolická na če
ské půdě (Bohuslav Balbín, Tomáš Pěšina z Čechorodu, Jan František Beckovský).
Na obrození českého národa působilo přímo i ne
přímo západoevropské osvícenství, jež vzpružilo dohasínající síly národa.
Zatím co v Čechách byla ještě doba, již Jirásek
nazývá temnem, jinde v Evropě přinesly nové výzku
my přírodovědecké (heliocentrismus, Newtonův zákon
gravitační) nový způsob myšlení. Josefinismem bylo
nazváno osvícenství u nás po svém horlivém vyzna
vači a šiřiteli Josefu II. Roku 1773 byl zrušen pa
pežem jesuitský řád, což zlomilo nadvládu protire
formace, reformy císařovy přinesly tolerančním pa
tentem z roku 1781 značnou svobodu náboženskou a
úlevy sociální zrušením nevolnictví, omezením roboty
a menším er.rvým zatížením sedláků.
Bylo podp-rrváno vzdělání, zakládány i vědecké
společnosti. V Praze byla založena nejprve Soukro
má, pak —- za Leopolda II. — Královská česká spo
lečnost nauk, což vše napomáhá vzrůstu blahobytu
i svobodnému rozvoji duševnímu.
Avšak josefinismus měl i své stíny. Neměl napro
sto smysl pro- umění a nedařilo se v něm ani poesii.
Josefinismus kritisoval, ale sám neměl dosti tvůrčí
síly, centralisoval, rušil poslední zbytky zemské sa
mosprávy a nemilosrdně germanisoval, přehlížeje ná
rodní osobitost. Roku 1774 byla čeština vyloučena
již i z venkovských škol obecných.
Ale právě tento hrozný útisk vzbudil protitlak,_
vzkřísil dohasínající národní vědomí, takže dochází
k velkolepému zjevu dějinnému — k národnímu obro
zení.
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George Macdonald Fraser: Flashman. PAN Books Ltd., Londýn

Procházka

Viktorie a její dragoun
'

Thomas Hughes zplodil původního Harryho Flashmana ve své populární
knize "Školní dny Torna Rrowna”. Marně hledám v paměti nějaké dílo;
české literatury, které by bylo lze přirojvnat k Hughesově. Je to asi proto,
že instituce "veřejných škol’’ (které byly v Anglii vždy strašně soukromé)
nebyly nikdy součástí našeho školního systému. Je to pochopitelné. Zatím
co, podle slov vévody z Wellingtonu, byla bitva u Waterloo vyhrána na,
hřištích Etonu a zatímco britské impérium bylo zbudováno kolem krike
tových a golfových hřišť (v nejrůznějších dílech světa, bylo ideálem české
ho rodiče dostat dítko na studie (Pane profesore, on nic neumí, na řeme
slo se nehodí, tak aby aspoň tu maturitu udělal ).
Pozdější brigádní generál Harry Flashman zanechal po sobě pečlivě psa
né paměti. Jeho život byl rušný. Maturitu neudělal, protože ho z "veřejné
školy” vyhodili pro opilství a jiné mladistvé hříchy. Zahodil kriketovou
pálku a chopil se šavle, sleduje tytéž ideály, které přiměly feldkuráta Katze
.zahodit šavli a chopit se kutny. Harry Flashmaín nebyl ani lepší ani horší
než stávky mladých gentlemanů z doby královny Viktorie,, jejichž rodiče
je raději viděli na výspách impéria než v exklusivních klubech a v zákulisí
šantánů pro šlechtu nadanou penězi. Thomas Hughes vykreslil portrét Har
ryho Flashmana: docela věrně: je to portrét nafoukaného sobce, vypočíta
vého zbabělce a libertina, mladíka bez zásad a bez budoucnosti. Všechny
tyto vlastnosti mu posloužily v jeho úctyhodné — byť náhodné a nezaslou
žené kariéře. Alespoň tak nám to namlouvá Fraser v údajně pravých a taj
ných pamětech generála Flashmana.
T v rd í se, že F ra s e r n a 
psal
" F la sh m a n a ” ta k
d o k o n ale, že se našli k r i
tikové, k te ří vzali je h o
sa tiru sm rte ln ě vážně.
N ec h c e se m i to věřit.
P o k lá d á m to spíš za m i
strovský k o u sek reklam y.
S tačí p řeč íst d v a tři
od stav ce n am átk o u , aby
bylo ja sn é , že scéna je
v ik to riá n sk á, a le že d u ch
m e m o árů je d o ce la m o 
d ern í.
F ra se rů v F la sh m a n se
liší, o d H u g h e so v a F la sh 
m an a n e je n p o je tím , ale
h la v n ě stylově. K o m en 
tá ře , p řip iso v a n é zm o u d 
řelém u ■ F lashm anovi.

jso u sou d y k ritik a d n e š
n í doby.
P rv n í díl F lash m an o vých p am ětí, k te rý se už
d o sta l d o A u strálie, p o 
p isu je je h o život o d vy
h n á n í ze školy až do
skončení p rv n í afgán sk é
války. T a skončila p ro
A n g ličan y velikým n á tě 
rem . F lash m an byl p ř iro 
zeně je d n ím z m ála účastníků b ritsk é expedice
do K ab u lu , k te ří p řež i
li tu to pečlivě zo rg an izo 
v an o u k a ta stro fu .
F lash m an
přišel k
h rd in sk ý m činům ja k o
slepý k houslím . P o v y 
h azo v u ze školy nem ěl

Díla se ujali vlastenecky cítící a smýšlející mužo
vé. Jejich zásluhou jest, že nebezpečí odnárodnění
bylo odvráceno. Tito buditelé, jak je nazýváme,
využili kladných stránek osvícenství ve prospěch ná
roda. Je škoda, že jen poměrně málo jejich jm en'
nám zachovala historie. Mnohem více bylo bezejmen
ných “zapadlých vlastenců” — českých kněží, kan
torů a písmáků, kteří po venkově i ve zněmčenymh
městech přístupnou formou a osobním stykem šířili
snahy pražských vlastenců tak, jak o tom krásně
píše Jirásek ve svém F. L. Věku nebo Rais v Zapad
lých vlastencích.
V této době se zájem vědců obracel jednak k déjezpytu, aby našli pravdu.v českých dějinách zkre
slených protireformací (Gelasius Dobner, František
Martin Pelcl), a jednak k jazykozpytu, aby zanedba
nému a porušenému jazyku dali pevné základy mluv
nické (Josef Dobrovský); vzniká literatura výchov
ná (Václav Matěj Kramerius) a literatura národně
uvědomovaní, vznikají počátky českého divadla (Vác
lav Thám).
Roku 1791 jest zřízena při pražské universitě, jíž
dal základ sám Karel IV., stolice českého jazyka a
literatury a jejím prvním profesorem se stává F.
M. Pelcl.
Na Slovensku již v té době mísili slovenští spiso
vatelé katoličtí, jejichž kulturním střediskem _ byla
Trnava, do své řéči prvky dialektické a první sou
stavný pokus o založení vlastní slovenské řeči učinil
kolem r. 1790 katolický kněz Antonín Bernolák.
Do literatury vstupují v českých zemích romanti
kové, ovlivněni opět západoevropským romantismem
(Josef Jungrriann); nedostatek našich národních zpě
vů bohatýrských se snaží nahradit podvrženými sta
robylými písemnými památkami (Václav Hanka, Jo
sef Linda, RZK), začíná rozkvétat slovanská myšlen
ka (Jan Kollár), do služeb buditelských přistupuje

an i čas se ro z h lé d n o u t,
k d y ž zjistil, že si je h o
světácký ta tíč ek v y d ržu 
je p řím o v d o m ě m ilen 
k u . Je n o m že ta si d a la
říci je n o m je d n o u ( " J e d 
n o u p ro le g ra ci je d o st,
a já si m usím d rž e t d e
k o ru m ” , p ra v í tato v ý 
te čn á ž e n a ) .
T atíče k n a d to tuší, že
si d rží d o m a n ek a lo u
k o n k u ren ci. Je lik o ž si
vy p o čítal, že b u d e vý
h o d n ě jší, k d y ž b u d e m ít
n a d ě jn o u ra to le st z d o 
m u, že se je m u i d ám ě
je h o a m ěšci b u d e lépe
spát, ocitl se F lash m an
p o d velením lo rd a C a t-

d ig a n a a v řa d á c h p o 
v ěstn ý ch
11.
leh k ý ch
d ra g o u n ů .
F la sh m a n i C a rd ig an
byli špalci z je d n o h o
špalku. Z b a b ě le c F la sh 
m a n to b rzo p o zn al, s te j
n ě ja k o o b jev il zn e p o k o 
ju jíc í p ra v d u , že slavný
lo rd je o p ra v d u ta k p i
tom ý, že z n ě h o b u d e
d řív nebo p o z d ě ji v o je n 
ský h rd in a .
N a ště stí se F lash m an
sp álil d řív , než se m olu
d o p u stit n ě ja k é h o h r d in 
ského sk u tk u . J a k o šv ar
n ý d ů sto jn ík , p o sla n ý z
tra stu do SkotsK a, sved;
om ylem d ce ru svého h o 
stitele.
Řeklo by se, že n á ro d ,
k te rý žije o h ag g is a
w hisce a k te rý h o ld u je
k iltů m a d u d á m , m usí
m ít alesp o ň d ro b e t sm y
slu p ro h u m o r. R odina
slečny E lsp e th ne.
A p ro to ž e se F la sh 
m an po je m n ém n átlak u ,
k d y se začalo m lu v it o
so u b o ji n ebo o v ý p rask u ,
m usil n ak o n ec o žen it s
p o u h o u m é šťan k o u z tra 
til n á ro k n a členství v
d ů sto jn ick é m sb o ru 11.
d ra g o u n ů lo rd a C ard igana.
P ak už je n o m zbývala
služba v In d ii, k d e slo u 
žili ti, co n em ěli p en íze
n a důstojnické, p aten ty ,
če rn é ovce z n ó b l rodin

i národní věda slavistická a historická (Pavel Josef
Šafařík) a historie (František Palacký) a česká poe
sie je později obohacována národní písní (František
Ladislav Čelakovský).
Do této doby spadá pak na Slovensku štúrova
odluka z let čtyřicátých, již provedl jednaký Ludoví!:
štúr sám, jednak čilý šiřitel této slovenské odluky
Jozef Miloslav Hurban s jazykovým organisátorem
Michalem Miloslavem Hodžou.
Doba obrozenecká ma své počátky v roce 1780 a
končí roku 1848, kdy nastává v Čechách éra bachov
ského absolutismu, jaký byl tehdy udržován ve vět
šině evropských států panovníky ze strachu před
revolucí.
Proti němu se zdvíhal mocný odpor zvláště mlá
deže a projevoval se politicky četnými revolucemi
(roku 1830 v Paříži, v Belgii, ve Varšavě).
V Rakousku udržoval absolutismus kancléř Metterqich přísným režimem policejním a censurním.
Proti absolutismu bylo namířeno revoluční hnutí břez
r.ové roku 1848. Metternich byl propuštěn a Rakousko
nuceno připravovat novou ústavu. V Praze se ohla
šuje revoluční hnutí 11. března 1848 ve Svatováclav
ských lázních. Památný červnový Slovanský sjezd
byl rozehnán Windischgrátzem.
Nová ústava byla po skvělé Riegrově řeči “Všech
na moc pochází z lidu” založena na svobodě, byla
zrušena robota, pak i censura. Vznikají dvě strany
české; radikální, jejímiž vůdci byli Sabina a Frič,
konstituční, v jejímž čele stáli Havlíček a Palacký.
Absolutistický režim Bachův zdusil však na čas
slibné národní hnutí politické z roku 1848 obnovením
přísné censury i systému pojicejního.
Ferdinand V., poslední korunovaný český král, se
zříká roku 1848 trůnu ve prospěch Františka Josefa I.,
který nedodržuje sliby, ať již Čechům dané svými
předchůdci či Ferdinandem V., ať již jim dané jím

v listopadový den
i
:

Jaroslav Seifert
Těch okřídlených tři sta let
už nezní ve fanfárách řečí,
je neděle, proč měl bys zahálet,
ty věčný zaháleči!
A tak jsem došel, v duchu hovoře
s tím větrem, který už splýval s nocí,
až ke Hvězdě, v té smutné oboře
tam nad Libocí.
A nad domky se vinul klidný dým.
až prosakoval tmou jak bílá pěna.
tam za nimi je zed’, tu nevidím,
ta zeď je zkrvavená.
A jak bych dneska zahleď na blátě
otisky kopyt prchajících koní.
—

★

—

Dnes posloucháme teskně, dojatě
o slávě těch, kdož opřeli se o ni.
a v o jáci z p o v o lá n í, k te 
ří ro zu m ěli v o ja n če n í a
jim ž se v I n d ii líbilo. By
li p ro to o p o v rh o v á n i ve
všech lep ších p lu c ích J e 
jíh o V eličenstva.
F lash m an o v ý m snem
bylo stá t Se p o b o čn ík em
ve štábu, k d e zříd k a
h v íz d a jí střely . B o h u žel
h o p ře d c h á z e la z A n g lie
p o v ěst, k te rá se. m u v y 
m stila.
Z F la s h m a n a vých n e h o d a n eštěstí uso u d ili je h o k olegové, že
jd e o p rv o tříd n íh o je z d 
ce, čaro střelce bez b ázn ě
a han y .
' F lash m an p ro to sk o n 
čil ja k o k u rý r p ři vý
p ra v ě b ritsk é h o sb o ru
d o A fg a n ista n u , k d e p r o 
žil všechna m o žn á d o b 

ro d ru ž stv í Ja m e sa B onda, k dyž b yl ve službách
J e jíh o V eličen stv a' o víč
ja k sto le t p o té.
’ý
F lash m an o v i an i tak
n ev ad ilo , že je h o předjstav en í by h o sp ráv n á
m ěli svým i rozkazy p ř i
v ést o ro zu m - k d e nič
n en í, an i sm rt n eb e re
ale p an ick ý stra c h m ěl ž
afg á n sk y ch žen, ' k te ré
byly n ad šen ý m i' n ů n v á rt
k am i, k d y ž tu a ta m j e 
jic h m u žští zajali n ě ja 
k éh o F ra n k a a n ec h ali
h o o m y lem naživu. '
I to m u h ro zilo v rá m 
ci h rd in sk é h o ú stu p u - ý
K ab u lu , i ja k o Ja m es
B o n d m ěl b ý t v ržen d ó
já m y p ln é h a d ů , n ad to
(P o k račo v án í n a str. 8)

samotným, povolává k vládě hraběte Stadiona, chová
se vůči českém unárodu způsobem věrolomným, vy-'
hlašuje oktrojovanou ústavu.
Byť i byl však na trůně českém téměř sedmdesát-,
let, nemůže již jeho vláda nic změnit na tom, že
český národ stoupá a to jak politicky, tak i kulturně.
V této době — ještě za Bachova absolutismu — vy-’
cházejí dvě klasická díla literární: roku 1853 Erber
nova Kytice a roku 1855 Babička Boženy Němcové.
Rovněž česká hudba a české umění nevymřelo. Sou
střeďuje se kolem nově vybudovaného Národního
divadla, k němuž byl položen základní kámen 16,května 1868, a do popředí se dostávají jména českýchhudebních skladatelů Smetany, Dvořáka a Fibicha;
právě tak i jména českých umělců výtvarných, z,.
nichž malíři jsou representováni jmény Aleš, žení-.;
šek, Liebscher, Brožík, Mařák a Hynais, stavitelé '
pak Zítkem a Schulzem a sochaři Myslbekem, Wag-.;
nerem a Schnirchem.
.;
Roku 1862 zakládá Jindřich Fuegner s Dr. Míro-:
slav Tyrš Sokol.
j
Na místo starší generace spisovatelské, jež vymi-,.
rá, nastupuje generace nová vedená Nerudou, Hál- ■:
kem, Máchou a Světlou — a za ní kráčejí další: Čech, '.
Sládek, Zeyer, Vrchlický . . .
.;.
Do čela národa se staví Dr.Ladislav Rieger,bratři-;
Grégrové, později .Masaryk, Kramář, kteří jsou roku
1891 zvoleni do vídeňského parlamentu.
Kruh se pomalu uzavírá.
Naši otcové a dědové zpívávali v rakouské hvmně '
zkomponované samotným Haydnem slova “ . . . říš r-a
kouská nepomine
Ne, nezachoval Hospodin císaře, nezachoval ;rakousko-uherskou monarchii, nezachoval ani ro d :
habsbursko-lotrinský vládnoucí na trůně. Zachova’ '.
pouze naši vlast a říš rakouská pominula.
:
Přišel 28. říjen 1918.
;
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Viktorie a její dragoun
(Pelračování se str. 7)
jedovatých, ale všechno
ve zdraví přečkal.
V kapitole, která se
čte jako nejhorší strán
ky z Kiplinga, je Flashman obležen v malé pevnústce,
v
pevnůstce
mrtvých. Obležení strá
vil Flashman na palan
dě, kde se zotavoval z
šoku, jejž mu připravila
Afgánka, která z něho
chtěla vyříznout pověst
nou řeznickou pochout
ku.
Teprve když ho po
slední obránce vyvlekl
ze zákrytu, odhodlal se k
pozitivnímu činu. Roz
hodí se, že rytířsky stáh
ne vlajku a vzdá se A fgánců:m. Naštěstí při

\

tom na něj spadlo lešení,
poslední
obránce
je
chválabohu
m rtev,
a
Flashm an, svírající na
h ru d i britskou vlajku, je
slaven po vojenských ne
mocnicích jako přík lad
ný voják královny.
V šechno však m á tr p 
ké jád ro . K dyž se navrá
til do A nglie, zjistil s
hrůzou, že jeho skotská
žena mu zanáší nejm éně
tak pilné, jako kdysi to
dělal on.
N esnesitelné pom yšle
ní - Flashm an, hrdina
vyznam enaný královnou,
h rd in a, jem už sám vévo
da z W ellingtonu potřásl
rukou - a paroháč. Je
nomže pani Flashm anová
m á bohatého tatínka,

ČESKÁ K N IH A — V Á N O Č N Í D A R

| Svobodná čs. knižní služba nashromáždila za
: více než 20 let tisíce svazků nejlepší čs. literatury
I původní i překladové, básně, díla politická a všech
j ostatních literárních oborů. Vyžádejte si seznamy.
»které Vám zašleme zdarma. (Placem účtů našemu
[zástupci v Austrálii.)
í ODKUD POCHÁZÍTE? Máme jedinečné sbírky
[ ilustrovaných knih o krásách ČSR i o jednotlivých
•krajích a městech. Do Vašich nových domová
[umístěte staré, kolorované rytiny našich faratSL
jšetelíkovy reprodukce z díla o Praze, barevné.
| umělecké tisky z díla “Krásy Československa”
• apod. Konečně tři zvláště zajímavé publikace:
• Sbírka fotografií srpnových událostí: “ANNO
| HUMANITIS, 21. 8. 1968” s testy v čes... něm.,
langl., franc. jazyce; cena Aus. $ 3.40.
S Kniha o únoru 1948 “ČESKOSLOVENSKO ŽA
ŠLUJE” od J. Jostena, s předmluvou Sir Roberta
;H. Bruče Lockharta; cena Aus. S 2_25 a Čapkovo
•slavné dílo: “HOVORY S T. G. M.“ : cena Aas.
[$ 1.85.

V PARKLANDS. . .
Nenajdete skvělejší místo kdykoli v roce! Cítíte-li, že potřebujete
ode všeho na chvíli odejít a trochu si užít, pak zajeďte do Parklands hotelu! Je to ze Sydney jen příjemný kousek cesty do Mod
rých hor. Věřte, že je to ta nejlepší proposice pro ty, kteří jsou
unaveni a kteří chějí mít dovolenou podle svého gusta — aby si
mohli skutečně odpočinout!
* Vyhřívaný plavecký
basén
* Tenisové kurty
* Vlastní golfové hřiště
* Dietní strava pro ty, kte
ří si chtějí udržovat váhu
Především léto je sezóna,
kdy je Parklands skutečně
plný života (od 20. prosin
ce do 28. února). Určitě
se' Vám bude líbit naše
prvotřídní ubytování i vý
tečná strava a noční život
u nás je úžasný.

M exiku, v burské válce.
S jistotou můžeme urtat tertatiotív Flashm anových "p am ětf5:. jeden se
vždycky protluče, kde
deset n a to doplatí,
zvlášť nem rava v um rav
něné viktoriánské společ.

ZAM LUVTE SI POBYT
CO N EJD Ř ÍV E

Od nynějška
do 20. prosince
specielní
nízké ceny.

2S O S G .

J.ak to hlásala reklam a
dávno zašlé firm y! Lesk
jako blesk d á O BE (O rd e r o f the B rittsh Em pi
re ).
jun

arklands
GOVETTS LEAP R D , BLACKHEATH.
PH ONE BLACKHEATH 8211-8212

S Y D N E Y

; F . C. I. — Knižní služba, 4 Holland RcL, London
ÍW. 14, 8AZ, Great Britain (Tel. 01 603 8252,3) .
; Máme féž kufříkové psací stroje Seiífh-Corona
;s českou klávesnicí.

ZLATNÍK •
HODINAŘ *
STEVEN VARDY

PO T Ř EB U JETE NUTNĚ ZNÁT A N GLICKY?

596 George St.
Sydney

Nejlepší možnost je v
ENGLISH TEACHING LABORATORY
(první spec. škola angl. pro cizince v Austrálii)
113-115 Oxford St. (roh Crown St.}. Sydney.
Telefon: 31-7589.
Příští celodenní kurs: 16. 11. — 4. 2. (včetně 2
týdnů vánoční dovolené). Počet je omezen, žádejte
o zápis ihned.

Užijte si jak se patří

který to platí, takže z to 
ho kápne alespoň přim ě
řené kapesné. A tu kon
čí první d 3 pamětí.
Bylo by to nesnesitel
né pom yšleni, fedybycnotn už nevěděli, že n e zicitr. vyšel d ru h ý díl
("R oyal F la sh " ).
G eorge
M acdonald
P rase- a ť je nám zacho
ván. - už kvůli Flashtnanovýzn. pam ětem . Čtenář
se m áze těšit na další
episody: na K rym u, v
Indii, v Číně, ve válce
Severu
p ro ti
Jih u
{Flashm an tam sloužil v
obou arm ád ách ). Flashman raky bojoval n a M a
dagaskaru, n a Borneu,
byl s generálem. Custerem a jeh o 7. kavalerii
. na lá rtie B ighorsu, s cí-

(p ro ti

T ro c ad e ro )

Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a S lo v e n s k y .
Tel.: 61-8579

Přijmeme prvotřídního
|

PO T Ř EB U JETE
R YC H LE OPRAVIT
AUTO ?

Veškeré opravy i ge
nerálky celého vozu
provádím se zárukou
a nejméně o třetinu
levněji než v ostatních
autoopravnách

k vedení kuchyně restaurace pro asi 150 hostů, j
Dáme přednost ženatému, jehož manželku bychom!
mohli také plně zaměstnat jako pomocnici v ku-1
chyni. Nabízíme byt s plným zaopatřením v našem!
překrásně položeném hotelu v Blaskheath, NSW.j
v Modrých horách (Blue Mountains),- poblíž Syd-j
ney. Plat pro manžele $ 7.000 ročně a kromě toho!
bonus. Volejte laskavě v obchodní době o sjednáníj
interview: Mr. L. Senes, tel. (Sydney) 51-3472.

SPECIA LISTA VW S
PRAXÍ V NĚMECKU
A ŠVÝCARSKU

Volejte večer (po 5.30
hod.) tel.- 90-1082
K PRONAJMUTÍ

ČESKÉ OCHOTNICKÉ D IVAD LO V SYDNEY
sehraje v sobotu 14. listopadu 1970 v 8. hod. večer
veselohru o 4 jednáních od Viléma Wernera

Pétersham (Syd.), 21
Croydon St. - 2 ložn,
přij. pokoj, kuchyň a
přísl., plně zaříz. K
disp. tenisový kurt.
Volejte: 660-3350

Přijmeme spolehlivou
HOSPODYNI

pro zaměstnané man
žele. Malá domácnost,
k docházení 5 dní v
týdnu ipond. až patek)
8 hod. ráno až 6 hod.
odp. — Rose Bay. Tel.
(Sydney): 37-8541.

PRÁVO NA HRICH
V A N Z A C HOUSE AUDITORIU
26 College Street (Hyde Park) Sydney
Účinkují:

VLASTA VLAŽNÁ, HANA SLAVÍKOVÁ, ALENA
ŠTASENKOVÁ, JARMILA CAROLL, HILDA DOMABYLOVÁ, BEDŘICH SLAVÍK, ALEX MIRSKÝ,
ZDENĚK ŠTASENKA.
REŽIE: VLASTA VLAŽNÁ
Začátek v 8 hodin večer
Vstupné: # 1.- 2.-, 3.-

|

KONTIN. ŠÉFKU C H AŘE

Prvotřídní vaření po domácku
v nově otevřené restauraci

Hledáme
HOSPODYNI

samostatnou, střed, vě
ku, pro dům lékaře v
Rose Bay (Sydney).
Oddělený byt včetně
koupelny, televize átd.
a vysoká mzda) žádné
praní a žehlení. Je tře
ba znát trochu anglic
ky. Volejte (Sydney):
337-4089.

Přijmeme
ZUBNÍ

PRAHA
235 Oxford St,, Sydney
(blízko Taylor Sq.) Tel.: 31-5429
Otevřeno od úterka do neděle,
od 5. hod. odp. do půlnoci
Srdečně zve Božena Lukešová

OŠETŘOVATELKU

mladší nebo starší, za
pracovanou nebo dosud
bez zkušeností. Musí
mluvit anglicky. Stálé
místo. Volejte: 394-3480
A. Rotkopf, 2 Gardeners Rd., Kingsford
(Sydney).

2. 11. 1970
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Prebytok kanadskej pšenice rozhodol

Kanadsko-čínská spolupráca
Dňa 13. októbra vydali v Ottave a v Pekingu oficiálnu správu o vytvo
ření diplomatických stykqv medzi Kanadou a Komunistickou Čínou. Dochádza k tomu po dvadsiatich mesiácoch prerušovného rokovania medzi
diplomatmi oboch krajin v Stockholme. Kanada je teda štyridsiatou Siestou
krajinou na svete a druhou krajinou (po Kube) na západnej hemisfere,
ktorá po dvadsiatich rokoch komunistickej nadvlády poskytuje Mao-ce-tungovmu režimu diplomatické uznanie. Podl’a zdelenia kanadského ministra
zahraničných věci Sharpa začína sa hned’ s přípravami na otvorenie diplo
matických úradov a tak najneskoršie do pol roka dojde k výměně velvyslancov.
V úradnej správě ka- A le kanadská vláda h c . to ako ďalši dókaz o jenadskej vlády sa hovoří, v plnom rozsahu neuzna-S no snahe vrátit’ sa na
že Kanada uznává pe- la. V jej vyhlášení sa si-’ světová arénu a h ra ť na
kingský režim ako jediná ce spom ína, ale kanadská nej patřičn á álohu. P řed
revoláciou
legálnu vládu Číny a v vláda n epřipojila k tom u k u ltárn o u
důsledku toho dochádza nič, čo by oslabilo právo m ai Peking štyridsať je 
k prerušeniu diplomatic N áro d n ej Číny na T a j  den diplom atických misií
v činnosti. Z a k u ltárn ej
kých stykov s Národnou wan.
R ozhodnutie o vytvo revoiúcie odvolal dom ov
Čínou so sídlem na Tajwane. Velvyslanec Ná- ření diplom atických sty všetkých svojích velvyrodnej Číny už aj opustil kov s kom unistickou Čí slancov až na jednoho.
n o u představuje zo stra O d roku 1969 sa z tejto
Ottavu.
Z porovnania oficiál- ny vlády ministerského izolácie postupné vym a
nych správ vydaných v p ředsedu T ru d e a u ďaíší ňuje a na dvadsať osem
Ottave a v Pekingu vy čin v takzvanom nezávi- miest znova poslal šefov
plývá, že najťažším bo- slejšom kurze kanadskej misií.
R ozhodnutie kanadskej
dom rokovania bola o- zahraničnej politiky na
vlády
bude m ať dva dip
spojencoch.
tázka ostrova Tajwanu,
Z o strany P ekingu je lomatické důsledky. O k 
kde má sídlo Národná
Čína. Peking pri tejto to ďalší krok dostat’ sa z rem prerušenia vzťahov
příležitosti naliehal, aby m edzinárodnej izolácic, s N áro d n o u Čínou bu
'kanadská vláda uznala . do ktorej sa M ao-ce-tun- de K anada teraz hlaso
Tajwan za integrálnu gov režim sám zahnal v vat’ za p rijatie P ek in g časť Číny. Preto správa, rokoch 1967 a 1968 za ského režim u do S poje
vydaná v Pekingu, sa o takzvanej "kuitu rn ej re- ných národov. D oteraz
tomto nároku zmienuje. volucie’’. V ysvětluje sa sa vždy zdržiavaía.

Těžko byste hledali letní podnebí tak osvěžující a zdravé jako u nás na
horách. A kde jinde můžete si zaplavat v jezírku a nebo ve vyhřátém bazénu
a za hodinku lyžovat na sněhu? Bude ho ještě spousta zbylého přímo vedle
silnice, obklopeného horskými květinami. Ale mnodo jiných věcí je k vidění
nebo k podnikání. Jsme blízko Snowy Mountains scheme, pstruhařina ie
výborná v jezerech i v řekách, máme hřiště na tenis, odbíjenou, košíkovou
á také zvlášť pro děti. Když se večer ochladí, je příjemné posadit se blízko
krbu nebo si popít a pobavit se po česku v čeledníku (tak se u nás říká
baru), nébo v hospodě (restauraci). Ano, máme dobrou, kontinentální ku
chyni. Napište si o prospekt: Tonda Šponar, Kosciusko, 2630, telefon Smiggin
Holes 324. Ceny? Ubytování a snídaně již za $ 4.20!

A le to ešte neznam e
n á, že K om unistická Čí
n a dosiahne patřičný p o 
čet hlasov pre prijatie
za člena světověj organizácie. T o najm a preto
nie, že Peking s tým spo
ju je vyláčenie N árodnej
Číny zo Spojených náro
dov.
V o W ashingtone sprá
va o vytvoření diplom a
tických
stykov medzi
O ttavou a Pekingom ne.
vyvolala nijaké prekvapenie. T akéto rozhodnu
tie sa totiž očakávalo a
medzi W ashingtonem a
O ttavou sa o tejto věci
hovořilo. Tlačový tajomnik am erického m inister
stva zahraničia McCloskey však vyslovil obavu
v tom zmyslu, že postup
K anady móže poškodí,
m edzinárodne postavenie N árodnej Číny. T a 
kéto obavy vznikajá aj v
hlavných m estách niektorých štátov na Ď alekom východe.
Ináč však rozhodnutie
kanadskej
vlády prichádza v čase, keď aj zo
strany Spojených štátov
' bolo podniknuté niekolI ko krokov, ktoré by u■ m ožnili Pekingu dostať
| sa z nezdravej medzi
n árodnej izolácie. T ak
například na ja r tohoto
roku došlo na základe
obapolného príania k obnoveniu rokovaní medzi
americkým a čínským
velvyslancom vo V arša
vě. Potom , vláni prezi
dent N ixon uvolnil cestu
k určitým druhom obchodnej spolupráce s Čí
nou a americkí turisti
mohli cestovat’ na čínsku
pevninu. Ale americká
vláda sa pri tom pridržiavala zasady, že vytvoře’ nie diplom atických sty
kov s Pekingom sa nemóže stať na úkor N á 
rodnej Číny, ktorá právě
; v posledných rokoch
svojou
konstruktivnou
politikou posilnila svoje
m edzinárodné postavenie
najm a v rozvojových
krajinách. V láda na T ajwane má ešte aj dnes
diplom atické styky s via_
cerými krajinam i ako Pe
king. A tato okolnost’
iste zaváži aj pri očekávanom rozhodovanie o
členstve Kom unistickej
Číny vo světověj organizácii.

Čtenářům vřele doporučujeme dokumentární histo
rii Dubčekovy vlády a pádu:
Pavel Tigrid: KVADRATURA KRUHU

nákladem Edice Svědectví.
Objednávky na adresy: 6, rue du Pont de Lodi,
Paris — 6, France, nebo
Box 1181, Grand Central Station, New York 10017,
USA.
Cena: US dolarů: 4.00, francouzských franků 22.00,
západoněmeckých marek 14.00, švýcarských franků
t7.00.

Redaktoru nového časopisu
Milý pane Tučku,
jedna dávná přítelkyně z Prahy mi napsala:
“ . . . Jestlipak už jste navázali styky s Luďkem z
Nového Zélandu? Vždyť je to od vás coby kamenem
dohodil. . .”
Po takových slovech si člověk uvědomí, jak je
svět i při své malosti pro nás ještě stále rozlehlý. V
Československu se naši, milí domnívají, že my tady
v Austrálii (nebo kdekoliv jinde ve světě) známe je
den druhého, že se navzájem stýkáme a pomáháme
si, prostě že mezi námi zmizely ledy cizoty. A zatím
je skutečnost často jiná. Kdepak my v Melboume do
stat se na Nový Zéland! Kdepak Čech nebo Slovák z
Canberry znát Čecha nebo Slováka z Darwinu! Ani
v jednom městě se navzájem neznáme. Jsou ovšem
výjimky —■lidé, kteří po odchodu z Československa
procestovali Austrálii i s přilehlými ostrovy a dali
i,ak průchod komunismem nepovolené touze po po
znávání světa. Stejně se však nakonec ocitnou, tak
jako my ostatní, na jednom místě, obklopeni obzorem
denních starostí, bez možnosti vidět a dohlédnout
dál.
A přece je mezi námi pojítko. Je utkáno z černých
liter, vět a sloupců a vytištěno v jazyce, který dů
věrně známe. Kdykoliv je člověku smutno, nanico
vatě a vůbec všivě (jak by asi řekl dosud nepřeko
naný mistr slova Karel čapek), stačí vzít do ruky
krajanský tisk a přesvědčit se, že i jiní smýšlejí stej
ně jako ty, že nejsi opuštěn. Noviny tě povzbudí ne
bo někdy dopálí, ale vždycky ti dodají energii a
zbaví tě pocitu marnosti.
V prvním čísle svého nového měsíčníku BESEDA
jste řekl velmi hezky, proč je nám třeba víc česko
slovenských časopisů.
“Krajané, žijící ve stejném městě, jsou si třeba po
dvaceti letech většími cizinci než Australané. Ačko
liv putování světem a širší rozhled naučil nás dívat
se na Udi ne jako na členy určitého^ národa, ale na
člověka s určitým charakterem, země, ze které jsme
přišli, přece jen zůstává naším pojítkem a časopis
může být žádoucím mostem.”
Může a musí být něčím víc. Jestliže exil znamená
usilování o svobodu naší vlastní — myslím tím nejen
svobodu fyzickou, ale i duchovní — i o osvobození ze
mě, z níž jsme přišli, pak exilový časopis je nejen
naším pojítkem, ale i výrazem naší snahy, vysvěd
čením o naší práci.
V úvodníku k prvnímu číslu Besedy jste řekl, že
nám není třeba ideového a politického bubnováni.
Souhlasím. Je nám však třeba, abychom si uvědo
mili to, co jste vyslovil na jiném místě:
“Jako lidé nejsme víc ani míň ^než Australané,
Američané, švédové či Němci. Člověk od člověka se
liší jedině svou povahou, svými činy, svým postojem
k životu a možná i měrou materiálního úspěchu. Jed
no však máme záviděníhodné a to je národní tradice,
tisíciletá historie vybudovaná velikány, před nimiž
smekal celý svět. My všichni, kteří se nestydíme za
to, že jsme děti národa, který nás odchoval, máme
právo být hrdi na své národní velikány a na národní
tradici a je dobře si tuto tradici i velikány připomí
nat.”
K vašim slovům, tak přesně vystihujícím pravda
dnešního postavení exilu, není nutné nic dodavat.
Jen poděkovat za nový článek v řetězu našich myšle
nek, jemuž jste dal název Beseda. Snad se nebudete
zlobit, jestliže pro potřebu všech krajanů uvedu adre
su nového časopisu, jehož jste odpovědným redaktarem: Beseda, P. O. Box 1451, Canberra City. ACT
2601, Australia.
PRÁCI DOMŮ

jakoukoli přijme mladá že
na. Adr.: 1/49 Thomas St.,
Ashfield, Sydney.
DARUJI 1 rok starého
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BAGANA A BALBI

CH CETE S1 S NÁMI ZAZPÍVAT,
ZATANCOVAT, DOBŘE POBAVIT?

Petr Mařaft, Bougainville
Podle zájmu, projevovanému v dopisech, které jsem dostal po uveřejnění mých poznámek ze své
ho pracoviště (HD ě. 16 a 17/70 — "Ostrov zlata a mědi”, p. r.), si myslím, že jsem ještě nějaké
informace dlužen, a tak mi to nedá a sedám zno va k p saní. . .

KDY: V pondělí 9. listopadu 1970 v 7.30 hod. večer
Kam: 621 Punt Rd., Sth. Yarra, Melbourne

O strov objevil F rancouz Bougainville a dal mu
i jm éno. T e n k rá t asi netušil, že bude jed n o u o
ten kus země takový zájem. Je d e n z m noha o stro
vů, asi 130 mil dlouhý a v nejširším m ístě je n 40
m il široký — a přece se na tu m alou plochu vešly
dva .velikány: Balbi s nadm ořskou výškou 8.502
stop a T akvam 7.385 stop. Je d e n z těchto vrcholů
způsobil tu nedávno m enší rozruch. V ulkán M t.
Balbi začal k o u řit a seism ografy zaznam enaly do
konce značný otřes. A le n e je n seism ografy, i my
jsm e je j pocítili docela zřetelně, ostrovem to tro 
ch u zatřáslo. Byli jsm e však ujištěni, že žádné n e
bezpečí nehrozí, vulkán je příliš vzdálen o d o síd 
lené oblasti ostrova. Jin a k je n a ostrově něco ko
lem třiceti vulkánů, ale ty p rý jsou již dávno Vy
haslé. V ýjim ku tvoří je n sopka B agana, k terá je
aktivní již řad u let. Z je jíh o jícn u vytéká stále
láva, valí se dým a sem tam vyšlehne i plam en. P ři
dobrém počasí je to dobře vidět z letadla.
Sam otná Panguna, o které byla zmínka posled
ně, je dávno vyhaslá sopka. D nes ji pom ocí bul
dozerů o dhrnujem e, protože se přišlo na to, že
právě p o d tou obrovskou zátkou k ráteru je j to
největší bohatství zlata a m ědi. V yskytly se ovšem
obavy, zda se sopka po důkladném odkrytí ne
rozzlobí a neobnoví činnost, ale odborníci ujišťují,

<

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

J. KINDA & CO. PTY. LTD
er. Jonas 3t Victoria Sts., Richmond, Vie.
Telefon: 42-4783

nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

(ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí V át hlava?
Noste brýle od O P T Á !

OPTO
'Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)

že ji m ají stále p o d kontrolou, takže jsou obavy
asi zbytečné.
N ěkteří čtenáři se mne dotazovali v dopisech,
jaké p říro d n í zvláštnosti mezi živočichy má ostrov.
Především je to m otýl zvaný V ictoria, který je
tak vzácný, že za párek, samečka a samičku, nabí- ,
zejí sběratelé, především entom ologové z Japonska !
a A m eriky, až 6.000 dolarů. T ento m otýl je tu
však přísně chráněný. D ost d ra h á je i lastura zva
n á "G loria M aris’’. Platí se za ní až 600 dolarů a
— m im ochodem — je prudce jedovatá. M á žlu
tou barvu, je podlouhlého tvaru do špičky a vy
skytuje se v hloubkách kolem 60 stop.
D alší zvláštností ostrova je brouk z ro d u našich
tesaříků, jenže fantastické velikosti, až 12 cm, při
čemž jéh o tykadla jsou dlouhá přes 20 cm. Je
tm avě hnědé barvy s krovkam i špinavě žlutými.
Kůuše znamenitě. M yslil jsem , že je n dřevo — ale
jen do té doby, než mi prokousl kůži na dlani.
Po d ru h é jsem už měl m ožnost vidět zde škorpióna, 8 cm dlouhého, popelavě černého, ve p ře
du s obrovským i klepety, v zadu s nebezpečnou
jedovatou o struhou zahnutou nahoru. V iděl jsem
i další d ru h y h adů, barvy hnědé a pak h ad a čer
ného, značně velikého, avšak nejedovatého (tak
nám to aspoň dom orodci řík a jí).
P okud se týče dom orodců, máme zde nej černější
lidi na světě, vyrovnají se jim jen obyvatelé Abysinie v A frice.
Pro Evropany je velice lákavý ostrov Buká a
to pro je d n u velmi zajím avou vesnici. Jm enuje se
H ahalis a je vzdálena kolem 20 mil od hlavního
m ěsta Buká. T am totiž m ají farm u n a děti, která
p atří dom orodé náboženské sektě, m ající v učení
své víry že je třeba m ít více dětí a že je záhodno,
aby se mísila krev černých a bílých. "F arm u ” ve
de učitel, který je současně knězem. Cizinci jsou
vítáni. M ladé dom orodky "m eris’’ jsou ve stáří 15
až 25 let. N ocleh n a farm ě včetně večeře stojí
10 dolarů. Povídali naši dva . . .
V raťm e se však k našem u ostrovu, kde takové
"nebezpečí” nem ám e — starají se o to misionáři.
S některým i jsem se seznámil a ti vyprávějí různé
zkazky ze života dom orodců, vzpom ínají na dobu
než se zde začalo dolovat zlato i na potíže prvních
zlatokopů, kterým se práce ani nevyplácela. Dnes
se celý ostrov děraví, krajina se až neuvěřitelně
rychle m ění — a dom orodci pom alu také. Pokrok
se nedá zastavit ani na Bougainville.

P ř i j ď te

mezi

nás!

Má to být seznamovací večer mladých, starších
i starých, na kterém se vedle zábavy dohodneme,
jak organizovat pravidelně naše společné podniky.
Bližší informace: tel. 396-2068 (Dobešová)
Na shledanou se těší
Bývalí členové Besedy
s nově přistěhovalými přáteli

Výroba umělecké keramiky všeho druhu

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

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KTLDA, Vic.

Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.

BYTY

PRO S V O B O D N É
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně ($ 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St., East Melbourne
Tel. (po 6. hod. veě.):: 41-4088

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MELBOURNE
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.

IRENA KO PÁČKO VA
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Vic. 3127

Telefon: 88-1368

Dopisy redakci:

(Pokračování se strany 4)
Tedy pravdou je, že jsem již ve druhém odboji a
— ★ —
polopravdou je, že mám _styk s britským důstojní
P. S. Firm a B. F. Brown. Box 373, Frankston, kem H. G. Gilesem. Ovšem on mne nezískal pro
Britskou zpravodajskou službu v Praze v r. 1939,
Vic. přijm e kuchaře pro Bougainville.
protože tam byl naposled v r. 1925 jako lektor vo
jenské tělesné výchovy. Já jsem ale za to získal
ruku jeho dcery, s níž jsem se sešel poprvé za vál
ŽENU HRO
ky v r. 1941. Zajímavější ovšem je, že v článku je
48 nesprávných údajů, samozřejmě celá historie s
KERAMICKOU PRÁCI
Gestapem a SD je od A do Z vymyšlena a případ
přijme ihned
nyní studují jisté úřady, aby věděly, s čím lze počí
Box 358 P. O. Clayton, Vic. 3168
Ellis Ceramics,
tat, až si oddělení “smerš” vezme na mušku něko
S K U P IN O V É L E T Y D O E V R O P Y A Z P Ě T Z A
86 Nicholson St.,
ho jiného.
Abbotsford
Závěrem, proč ten článek: Zdá se, že byl připra
Tel. (Melb.): 41-6973.
ven v r. 1967, když desítky světových listů otiskly z
Eventuelně sami
pramene FCI první výzvu čs. spisovatelů ke svobod
LETY KAŽDÝ MĚSÍC
'
"
zapracujeme.
nému světu v jejíž redakční radě byl dr. Ivan Pfaff,
dnes lektor university v Basileji. Tání doma otiště
ní znemožnilo. Protože jsme od té doby uspořádali
P řihlašuji se za člena E. T . C lubu a přikládám členský příspěvek $ 1.00
nesmírně úspěšnou výstavu invazních dokumentů a
Přijmeme
založili Výbor na pomoc čs. neodvislosti, v němž jsou
HOSPODYNI
středního věku pro tři členové dnešní britské vlády, člen britské delega
U veď te, v kterém měsíci si budete p řá t cestovat I
1
ce u Spojených národů je předsedou a jiný člen je
moderní dům v Tooraku. Dobrá kontin. ku předsedou zahraničního výboru parlamentní frakce
K olik osob ' O
chařka přednost. K konservativní strany, je třeba původce pošpinit. Těch
hříchů je více, proto ta nervosita a to pusté lhaní.
ruce má pomocnici.
článek má samozřejmě i svoje klady. Lidé z něho
Nabízíme samost. pěk
Jm éno
................................................ '.................................................................
ný byt a výtečné mzdy doma vyvodili správné závěry a občas dostávám poš
a podmínky. Volejte tou i jinak informace a materiál, o němž se nám dří
ve nesnilo. A tak, kdo jinému jámu kopá, sám do ni
.P lná adresa
............................................................................................................
(Melbourne): 20-5480
padá.
J. Josten, redaktor FCI, Londýn
8.

poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

EU R O PEA N T R A V E L C LU B
$645
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DOMOVA

SPOLEČNOST PRO V ĚD Y A UMĚNÍ

koná pátý šjfezd ve dnech 13. až 15. listopadu 1970 ve
Variderbiltově sále Newyorské university. Dne 13. 11.
započne valné shromáždění v 8 hodin ráno. V 11 hod.
dop. bude přerušeno a tamtéž bude veřejná kohvokace k 300. výročí smrti J. A. Komenského. Proslov
bude mít projí, Otakar Odložilík. Od 2. hod. odp. bude
valné shromáždění pokračovat, včetně volby funkcio
nářů na r. 1970/71. Od 8.30 večer bude v Cartii Halí
koncert k 100. výročí narození Vítězslava Nováka.
Účinkují Frant. a Doly Smetanovi, Joža a Milada
Karasovi, a Jana Špačková. Sobota a neděle je pře
vážně vyhražena zasedání jednotlivých vědeckých
sekcí. V sobotu večer se koná v Loeb Student Cen
ter banket s uměleckým pořadem (Jan Krejčí - hou
sle, Carol Cramer - soprán, Lída Brodenová - klavír,
Kařol Prochotský - recitace).
Č ESK É OCHOTNICKÉ DIVADLO V M ELBOURNE

konalo řádnou valnou hromadu, která zvolila na dal
ší období tento výbor: předseda š. Bravenec, místopř.
B. Tomeček, jednatelka Z. Háberová, pokladník E.
Gruenberger, II. pokladník J. Skružný, členové vý
boru: K. Průšová, H. Průšová, Gráfová, Rosenfeldová, Skružná, Tůmová, Vaňková, Gerlich, Gráf, Kou
sal ml., Průša a Svoboda, revisoři J. Heller a E.

"Tůma.

SPORTOVNÍ KLU B SLAVIA M ELBOURNE

konal valnou hromadu, která zvolila za předsedu býválěhb .dlouholetého brankáře klUbu R. Barótajse a
sekretářem N. Robinsonovou.
HLAS DOMOVA V Y JD E LETOS

ještě 16. á 30. listopadu a pak — jako obvykle — v á 
noční dvojčíslo dně 21. prosince. V tomto dvoijčíslé
uveřejníme Vaše
BLAHOPŘÁNÍ K VÁNOCŮM A K NOVÉMU ROKU

zašlete-li nám, objednávku a poplatek 60 c do 17. pro
since 1970. Sdělte laskavě, máme-li pod společné bla
hopřání uveřejnit Vaši plnou adresu (nebo adir. Vaší
firmy), telefon atd., nebo jen jméno bez bližší adresy.
V tomto čísle uveřejníme také Vaše samostatná bla
hopřání — š textem a velikostí dle přání.

SPORT V AUSTRALII
Kopaná

v Melbourne

INTER ZAKONČIL SEZÓNU

- PO získaní “Premiership-u” ostal ešte boj o putovný pohár. Semifinálové stretnutie, 18. októbra, s vedúcim klubom z Premier Division, Kingsville (Makedónci) Inter krásné vyhrál pomerom 2 : 0. Góly vsietil A. Cetinič. Už-už sa rýsovala na obzore istota
výhry pre finálový boj, lebo super Fitzroy přehrál
len nedávno s Kingsville 0 : 7. Jednako šťastie od
vrátilo tvář od Inter-ú, ktorý vo finálovom zápase
musel začat’ svoj boj proti vetru. V tom polčase
padlí aj osudné dva góly, ktoré Inter v druhom pol
čase už nezměnil. Inter mal útěchu, že z 36 účastníkov pohárovej súťaže v prvom roku jestvovania ostal
na druhom mieste. V tejto súťaži nastrielal súperom
24 gólov a dostal len 6. Najdóležitejšie ale bolo pre
Inter to, že sa přebil do Premier Division, kde sa
začne boriť v roku 1971.

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

TA N EČ N Í ZÁ B A V U
___ kterou pořádá v neděli 15. listopadu 1978
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
CK disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

Převzali jsme název, dodali jsme čs. pohostinství
Nově otevřená prvotřídní restaurace s licencí
RHEINLAND
9 — 13 Drewery Lané, Mélbourne-City

Telefon: 663-1266, 663-1267

K poslechu i tánci hraje orchestr Edy Zlatého
Srdečně zvou Eda Zlatý,
Mirek Tobiáš a Stan Farrar

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

-

11-

DVĚ VZPOMÍNKY
NA DR. VLADIM ÍRA VOŘÍŠKA

Marii Boučkovou roz. Jelínkovou ze Žirovnice u J.
Hradce, Jana Janotu (dř. Mayfield, NSW — dopis v
Dne 27. října 1970 zemřel ve svém bytě náhle dr.
řed.), Vladimíra Charouse (hledá Jirka a Franta) Vladimír Voříšek , , , A to je asi tak všechno, co vím
á lesního ihž. Adolfa Straku, který odletěl koncem
o tom, jak má vypadat nekrolog. Přišel jsem k tomu
ř. 1968 do Austrálie.
Zjistíme-ii idrery hledaných, Mnámime jím, kdo tak, že dr. Voříšek, jemuž takřka nikdo neříkal "dok
i; na n i dotazuj*. B«z výslovného pokynu hledaného tore Voříšku”, ale spíše “Vlaďare” nebo “Vořechu”,
nesdělujeme jeho adre*u tazateli.
HD pocházel z českých Budějovic, jako já; že tedy ten
týž Vlaďar, Vořech nebo dr. Voříšek znal a měl rád
táž místa a tytéž lidi jako já; že pil víno ve stejných
hospodách, kafe ve stejných kavárnách, že zkrátka
— Sjezd delegátů Ústředí boume, byla právě pří on a já jsme šlapali stejné dláždění kolem kašny se
čs. demokratických orga tomnou “královnou krásy
nizací v Austrálii a na N. světa” korunována na Samsonem.
Ž. se bude konat ve dnech “královnu krásy” rakous
Nebudu vyprávět o něm dlouhé historky. Ty, co.
21. a 22. listopadu 1970 v kých klubů ve Viktorii. ho neznali, to nezajímá a těm, co ho znali, nic vyprá
Národním domě v Adelai- Za kandidátku na “králov
de. Mezi delegáty z Vikto nu” byla vybrána na ra vět nemusím. Jenom tolik bych rád poznamenal, že
vlastně ten nekrolog mohl napsat kdokoliv z nás. Já
rie měl být i právě zesnu kouském plese.
lý místopředseda Čs. sdru — V nemocnici v Sydney s ním měl společné Budějovice, nějakou tu vinárnu,
žení ve Viktorii dr. Vladi zemřel po těžké nemoci nějakou tu hospodu a toho Samsona. My všichni
mír Voříšek.
čs. exulant Blažej Ryša
— V Melboume zemřel vý, který po r. 1949 pra jsme s ním měli společné přesvědčení, že lidé mají
náhle na srdeční infatt bý coval a měl obchod v Mel právo žít svobodně, což je vysoce důležité společné
valý příslušník čs. západ bourne, později farmu v přesvědčení. Kvůli němu a jenom kvůli němu se sta
ní brigády Zdeněk žežula. Tawonga, Vic. a poslední lo, že Vlaďarovi nebo Vořechovi je teď lehká zem
ABC vysílala na hlav tři roky obchod na Nové
ních stanicích ve všech Guinei. Zanechává man Austrálie a ne zem hřbitova podél silnice, která vede
australských státech dru želku a dva syny, kteří od Budějovic na Prahu. A proč také' ne? Každá zem,
hou půlhodinku pro Čechy studují v USA.
do níž přeneseme své ideály, v níž ty ideály živíme
a Slováky. Zajímavý po
a
rozfukujeme — je naše zem!
řad připravil a uvedl b ý — Jindřich Nermuť ml.,
Něco mi říká, že takto se nekrolog nepíše, nekrolog
valý pracovník pražského syn bývalého poslance čs.
rozhlasu Jaroslav Kováři- strany lidové Jindřicha že má být spíše důstojný a neosobní. Jenomže,
ček ze Sydney a vystoupi Nermutě, kandidoval v nejsa literát, nad hrobem kamaráda psát důstojně
li v nem další tři "po Austrálii - zatím na sekre
Karel Wendt
srpnoví”
přistěhovalci: táře odborové organizace a neosobně neumím.
Hubka, Mářík a Štěpánek. zaměstnanců elektrotech
S dr. Voříškem odchází z našich řad jeden ze starší
- V Tailem Bend V Jižní nických závodů na Tasmá generace přistěhovalců, z řad, které poslední dobou
Austrálií zemřel čs. uprch nii a -zatím proti levicové očividně řidnou. Odchází s ním vzpomínka na kuš
lík Bohumil Nevečeřal. mu kandidátu neuspěl.
staré země, o níž málokdy mluvil bez dojetí. Dr. Vo
Před 21 lety přijel se svou — Melbournský deník He- říšek zůstal celý svůj život věrný svému rodnému
ifaanželkou do Austrálie rald věnoval zvláštní člá kraji, českým Budějovicům, kde jako jediný syn vá
zcela bez prostředků, ale nek Adovi Kouřimovi ml., žené rodiny, hýčkán čtyřmi sestrami, strávil šťastné
úsilovnou prací a zdatným synovi čs. exulanta A. mládí. Dospíval v oné vzácné době, kdy s novým uče
vedením se mu podařilo Kouřima z Arthur’s Seat, ním osamostatnělého národa byly zapouštěny kořeny
Vybudovat největší kroca Vic. 171etý Ada se právě cpravdové demokracie. Vyrůstal jako ta mladá re
ní farmu v Jižní Austrá vrátil z ročního pobytu v publika — zdravé, houževnaté, nadějné děcko, u je
lii, z níž vyvážel tuny kro USA, aby se připravil na hož kolébky položily dary všechny sudičky. Daleko
canů po celé Austrálii i maturitní zkoušky. Jeho byla tehdy ještě doba, kdy znovuzrozené ideály rod-'
do ciziny. Jeho úspěchů hlavní zájem však není né země měly být pošlapány. Báj země, která se -svou
a odborných znalostí si studium, ale tenis. Podle líbeznosti přírody, morální a hospodářskou úrovní
všimly několikrát austral názoru odborníků je nej rovnala nejlepším státům Evropy, byl ukončen ně
ské noviny, rozhlas i tele nadějnějším australským' meckou okupací, a pak přívalem komunismu. -Dr.
vize.
tenisovým juniorem. Aust Voříšek překonal první katastrofu — po létech strá
- 271etý Jan Horáček, ralská tenisová asociace vených v koncentračním táboře — a unikl pronásle
který vystudoval s vyzna ve Viktorii to vyjádřila dování druhého totalitního režimu. Když se konečně
menáním na filosofické tím, že mu loni udělila tro octl v Austrálii jako uprchlík, který zanechal doma
fakultě Melbournské uni fej Warren Kennedyho, postavení a jméno, které si tam vydobyl ,byl to muž
versity, pracoval v kni kterou uděluje jednou za jiný. Pod známým nám povrchem bezstarostné ve
hovně státu Victoria a od rok nejnadanějšímu teni selosti se v něm skrýval nevyléčitelný sentimentalir. 1966 v knihovně univer sovému juniorovi, který sta. Zbaven prostředí, jehož byl produktem, nedbal
sity La Trobe, dostal ja má kromě toho bezvadný příliš o talenty, kterými byl nadán. Pěstoval si hlav
ko první vůbec stipen charakter a sportovního ně svoji zálibu, hru na klavír. Ani potřeba vybu
dium - James Cook bicen- ducha. Už loni vyhrál Ada
tenary scholarship - k jed Kouřim spolu s Ross Ča dovat si novou existenci zde ho mnoho nezaujala. Nenoročnímu studiu speciel sem juniorské mistrovství zapustil zde kořeny, zůstal jen poutníkem. Zatímco
ních oborů knihovnictví ve Kanady ve čtyřhře. Letos mnozí z nás se plazili v potu tváře nejdříve za dosa
Velké Británii, kam již v byl s tenisovou školou žením nejnutnějších požadavků života a později k
minulém měsíci odcesto Harry Hopmana na exhi- jeho zpříjemnění, dr. Voříšek hrál a zpíval své iro
val.
bičním turné po USA. nické písně, kterými si nás všechny trochu dobíral
— Dr. S. Hofírek vydal Složí-li Ada Kouřim letos a dojímal nesčíslné řady svých posluchačů svým
“Diskusní arch” č. 2 na maturitu (na Brighton břitkým vtipem.
téma Problém komunistic Grammar), stane se “re
Za tu drahou zemi tam za mořem, za dávné spolu
kého reformismu. O “Di gistrovaným hráčem teni žáky z gymnasia, dr. Voříšku, díky.
skusní arch” si můžete su” a :plánuje delší turné .
Helena Vodičková
napsat na adr.: 217 Royal po světě.
Pde., Parkville, Vic. 3052. — Dne 29. října byla za
- První pokus o literární hájena v galerii Canberra
práci udělala 141etá Karen Theatre Centre v CanfceDARUJTE K VÁN OCŮM
Sudová, dcera manželů ře výstava obrazů akade- ‘
KRABICI SUCHARŮ
Sudových z Geelongu, Vic. mického malíře P a v la 1
Zúčastnila se soutěže vy Formana, který nyní žije
BROCKHOFF
psané zemědělským prů v Brisbane. Výstava po
2 lb. dárková kolekce sladkých specialit
myslem pro žáky střed trvá do 3. listopadu.
1% lb. dárková kolekce sladkých sucharů
ních škol a byla jednou ze — Při havarii auta v NSW
tří vítězů, odměněných po byl zabit čs. exulant Jo
1 lb. dárková kol. - známé “Dundee Shortbreaď’
$ 108.00 a pobídkou k sef Dvořák- Pohřeb se ko
dalšímu psaní. Napsala nal dne 28. října v Dubbo,
esej o kuchyňských recep NSW. Štkpt. Dvořák bojo
tech.
val s gen. Klapálkem na
BISCUITS
— Před 18 měsíci ještě Středním východě a u TobPražačka Magda Krauso ruku, později s čs. východ
Výtečný dárek k Ježíšku!
vá, která žije nyní v Mel- ní armádou ha Dukle.

Z Austrálie

BROCKHOFF
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

Důsledek disciplinárních trestů čs. fotbalistů

S F IN Y V P R A Z E I : I

2. 11. 1970.
VÍTĚZEM 80. ROČNÍKU " V E L K É PARDUBICKÉ"

se stála Vesna II s bulharským žokejem Milevem.
4- 301etý Američan Gary Gabelich dosáhl na vyschlém
solném jezeře ve Wendoveru (Utah) na voze “Blue
Fláme” jako první člověk na světě v jízdě na zem
ském povrchu rychlosti tisíc km 427 m.
.
- - Teprve v 11. kole našlo vedoucí mužstvo n . čs.
fotbalové ligy Zbrojovka Brno přemožitele. Prohřálo
ňa Kladně 0 : 2, přesto zůstává v čele tabulky — má
ýšak se 17 body .a skórem 18 : 6 už jen jednobodový
náskok před Libercem. 3. Nitra 15 b., 4. Jablonec, 5.
Kladno, 6. Dukla B. Bystrica (po 13 bodech).

Hokejová liga
. Neomilostní-lí disciplinární komise Československého fotbalového svazu nejlepší čs. fotbalisty z
Na rozdíl od nejvyšší čs. fotbalové.soutěže probíhá
tzv. aféry Puma — Adidas, nedostane se čs. kopaná z nejhlubšř krise svých téměř sedmdesátiletých
dějin. Přesto však, jže k premiéře evropského šampionátu musela v Praze proti Finům nastoupit tře 1. hokejová liga — až na jednu výjimku — podle
očekávání. Ta výjimka však stojí za to: několikaná
tí čs. garnitura, všeobecně se očekávalo, že s Čistými fotbalovými amatéry, v mnohá případech úplný sobný vítěz Poháru mistrů evropských zemí . a čs.
mi začátečníky, si i tato "imitace’” reprezentačního týmu poradí. Nestalo se však tak, nově zfor nejúspěšnější tým, ZKL Brno, je po 7. kole na po
mované národní mužstvo podalo výkon průměrné divizní úrovně, a nakonec ho jen nepřesná muš sledním místě. S tím nikdo z fandů “Komety” nepo ■
čítal. Pravda, ZKL Brno má ve svých řádách celou
ka finských útočníků zachránila od porážky.
řadu nováčků (zároveň i několik “přestárlých
Poměrně dobrý nástup Čechoslováků v utkání s a zasunul jej zblízka do sítě. Pak však následoval hvězd”), ale mělo se všeobecně za to, že velkou po
Finy, hraném před necelými 10.000 diváky na hřišti obraz bídy a utrpení, kopaná tak primitivní úrovně, silou brněnského týmu bude Jaroslav J iřík ,. který
pražské Sparty na Letně, byl korunován už v 18. mi- jakou snad ještě nikdy čs. národní^ mužstvo nehrálo, letos nemohl odcestovat k profesionálům do St. Louis.
nutě. Levý křídelní útočník Albrecht (jeden ze tří Finská jednoduchost a tvrdost dělala.. čs. hráčům a byl v moravské metropoli reamaterisován. Zdá se
hráčů, kteří už předtím oblékli dres národního muž- velké potíže. V 41. minutě měli Finové první šanci však, že Jiřík zde vše, “neutáhne” .
sťva) naběhl na míč, který se po prudkém' Strancově a tu také proměnili ve vyrovnávací branku. PaateTabulka po 7. kole: 1. Slovan Bratislava 10 bodů,
tréstném kopu odrazil od jednoho z finských zadáků, lainen se dostal po nevinně vyhlížející akci nečekané skóre 25 : 13; 2. Dukla Jihlava (obhájce titulu) 10
----------------------------------------------------- —
k míči a skóroval. Hra byla pak až do konce zápasu b., skóre 32 : 22; 3. Košice 8 b.; 4. Kladno 8 b.; 5.
rozháraná, diváci už to nemohli vydržet a předčasně Škoda Plzeň 7 b .; .6. Motor Č. Budějovice, <. Sparta
opouštěli stadión, a ti,- co zůstali, v závěru čs. tým Praha, 8. Tesla Pardubice (po 6 b.); 9. Litvínov 5
::
Fotbalová liga : :
úplně vypískali. V 27. minutě 2. poločasu mělo čs.
Takový průběh, jaký má letošní ročník 1. čs. fot národní mužstvo velké štěstí, když po Bombově hru b.; 10. ZKL Brno 3 body, skóre 29 : 32.
balové ligy, historie čs. kopané nepamatuje. Zatím bé chybě ve středu hřiště běžel levý záložník Toivoia
co týmy, které udávaly tón v nejvyšší čs. fotbalově sám na čs. branku, obešel i Schmuckera, míč se však
Debakl slovenských fotbalistů v Aténách
soutěži v minulých sezónách, hrají — alespoň zatím na štěstí odrazil jen od tyče.
PANATHINAIKOS
A TÉN Y — SLOVAN 3 : 0
— .bezvýznamnou roli, bojují o špici tabulky, bývalí
Dalšími účastníky “československé skupiny” evrop
Nestane-li
se
malý
zázrak
— a zázraky se nestá- .
outsideři,- a v 10. kole se dokonce nováček Třinec ského šampionátu jsou (kromě Finů) fotbalisté Wa
dostal na 1. místo. Těžko lze věřit, že třinečtí fotba lesu a Rumunska. Jelikož pouze jeden ze čtveřice po vají často — pak 16. ročník nejslavnější evropské
fotbalové soutěže klubových celků — Pohár mistrů
listé se v. čele dlouho udrží, ale bezpochyby — pro stupuje, nevypadá situace pro čs. kopanou růžově.
zatím — jsou největší senzací čs. kopané v posledních
ČSR hráío v sestavě: Schmucker (Ostrava), — Ve evropských zemí — bude ve své hlavní fázi probíhat
letech.
čerek (Ostrava), Bomba, Desiatnik (oba VSS Koši bez čs. účasti. Fotbalisté bratislavského Slovanu pro
.Nejpřitažlivějším střetnutím 10. kola bylo derby ce), Mutkovič (Slovan Bratislava), — Mojžíš, Bar- hráli totiž v řecké metropoli s místním Ranathinaikos
kdysi velkých, rivalů Letné Sparty a Slavie, k te ré ; tovič (oba Trenčín), — Utrunc (Dukla Praha), Nagy Atény vysoko 0 : 3 a tak lze jen těžko věřit, že by v
bratislavské odvetě 4. listopadu dokázali vyrovnat
mělo překvapivě dobrou úroveň. I tradice byla pře (Trenčín), Střatil (Teplice), Albrecht (Trenčín).
nebo dokonce ještě překonat tento tříbrankový náskok
rušena,. neboť favorisovaná Sparta skutečně pora
soupeře.
Světová trofej i Stříbrná váza do Československa
zila červenobílé 2 : Q brankam i:Chovance (v 47. mi
Pravda, ten z 25.000 diváků, kdo viděl zápolení čs.
nutě) a Migase (který v 66. minutě proměnil pe
a řeckého mistra, musí přiznat, že mužstvo Panathinaítu),.;Slavii patřil sice první poločas, kdy lip kom
TRIUMF
NA
ŠESTI
DENNÍ
naikos nebylo v poli týmem, který by měl tak pře
binovala než Sparta, ale před brankou nebyla ne
V druhém říjnovém týdnu se v okolí El Escoriálu svědčivě zvítězit, ale v kopané se počítají branky a
bezpečná. ,Po změně stran však udávali tempo Sparťané, kteří si také dokázali vypracovat více gólo v pohoří Sierra Guadarrama, poblíže španělského tak situace pro bratislavský Slovan není nejpříjem
vých šancí. 25.000 diváků z obou táborů si přišlo hlavního města Madridu, jel 45. ročník mezinárodní nější. Na rozdíl od slovenských fotbalistů dokázali
‘ šestidenní” soutěže motocyklistů, nazývané pro Řekové využít sebemenší chybičky soupeře, překva- '
na své.
Velké Štěstí měl obhájce mistrovského titulu Slo svou náročnost (vyžadující nejen perfektní stroje, pili svou vynikající míčovou technikou, pohybem,
van Bratislava, neboť se mu z kopačky náhradníka ale “celého” jezdce) olympiádou motoristů. A po rychlostí, bojovností i střelbou. Slovan Bratislava ne-'
Filla, podařilo v Plzni teprve 4 minuty před koncem 8. letech v této nejvýznamnější světové soutěži trium hrál špatně, když však se útočník několikrát netrefí
vyrovnat na 2 : 2. — Nováček Třinec si doma poradil fovali znovu Čechoslováci. Reprezentační družstvG ani do prázdné brány, pak nemůže být hráčem muž
i š prešovskou obranou, která je nazývána “prešov- ČSR: Josef Fojtík (29 let), Jaroslav Bříza (27), Kvě stva, které by se mělo zúčastnit bojů evropské fotba-ským betonem”, vyhrál 2 : 0 a dostal se do čela ta toslav Mašita (23), Zdeněk Češpiva (29), František lově elity. Navíc, a to je snad závažnější: bratislav
bulky: — F xm istr. ČSR Spartak Trnava měl s fot Mrázek (24) a Petr Čemus (23), startující na J a  ská obrana úplně “plavala”, zcela určitě má na své- .
balisty Žiliny téměř celé utkání co dělat. Až do 80. wách kubatury 175 ccm, 250 ccm. 350 ccm a 500 ccm, domí 2 ze 3 branek.
hráči zle: ohrožovali domácí a byli blízko k vyrov- získalo Světovou trofej (také nazývanou Mezinárod
Další střetnutí 2. kola Poháru mistrů evropských
uráči zle ohrožovali domácí a byli blízko k vyrov ní trofejí), což nyní znamená oficiální světové prven zemí: Borussia Mónchengladbach (NSR) — FC Ever
ství,
titul
mistra
světa.
Čechoslováci
svedli
velký
boj
náni.. Když se už zdálo, že protrhnou smůlu ve střel
ton 1 : 1; FC Waterford (Irsko) — Celtic Glasgow
bě a vstřelí vyrovnávací branku, přišla na žilinský s reprezentanty Německé spolkové republiky, které 0 : 7 ; Crvena zvezda Bělehrad — UT Arad (Rumun
tým- pohroma. Útok Trnavy se “chytil” a dvěma prakticky porazili jen v rychlostních zkouškách (oba sko) 3 : 0 ; FC Carl Zeiss Jena — Sportíng Lisabon
brankami Martinkoviče a jedním gólem Kuny doká týmy zůstaly totiž po skončení Šestidenní bez trest 2 : 1 ; Standart Lutych — Legia Varšava 1 : 0; US
zal se postarat o to, že Trnava vyhrála 4 : 0 . — TJ ných bodů). 3. švédsko, 4. Itálie, 5. Polsko, 6. Anglie, Cagliari (Itálie) — Atletico Madrid 2 : 1 a Ajax Am
Gottwaldov, která musela hrát od 16. minuty s 10 7. Španělsko, 8. USA, 9. Holandsko, 10. Finsko, 11. sterodam — FC Basilej (švýcarsko) 3: 0.
hráči (bez vyloučeného obránce Klimeše), prohrála v •V. Německo, 12. Kanada.
Aby triumf čs. motocyklistů na šestidenní ve špa- j
Bratislavě š.Interem 2 : 4 . — Ostrava měla doma
Vítězství Sparty, těsná porážka Trnavy
v utkání s Lok. Košice obrovskou převahu, vyhrála nělsku byl úplný, vyhrálo A družstvo ČSR: Jiří Ja-1
však jen těsně 2 : i. — Jednota Trenčín hrála doma sanský (31), Miroslav Vytlačil (30), Josef Rabas*
ŠANCE
V POHÁRU "VELETRŽN ÍCH MĚST"
s Teplicemi na jednu branku, nebyla však stavu (26) a Josef Císař (23) "'Stříbrnou vázu”, druhou :
,
Daleko
lépe
než Slovanu Bratislava v PMEZ dahlavní
soutěž
olympiády
motoristů.
2.
V.
Německo,
í
skórovat: zápas skončil bez branek. A konečně: muž
stvo VSS Košic vyhrálo doma góly štrausze a Daňka 3. ČSR B (všechny tri týmy bez trestných bodů); 4. !| filo se ve středu 21. 10. čs. účastníkům soutěže “VeŠvédsko, 5. USA, 6. NSR, 7. V. Německo, 8. Finsko, j! letržního poháru” . Moderní útočnou kopanou produ
nad pražskou Duklou 2 : 0.
kovala pražská Sparta, která doma při umělém osvět
Tabulka: 1. Třinec 14 bodů, skóre 11 : 5; 2. Ostra 9. Belgie, 10. Španělsko atd.
Pořadí továrních mužstev: 1. Zuendapp, 2. Jawa II, lení zvítězila nad skotským týmem Dundee United
va 14 b., skóre 10 : 6; 3. Trenčín 14 b., skóre 15 : 10;
4. Trnava 13 b.; 5. VSS Košice 12 b.; 6. Slovan Bra 3. Jawa I, 4. Zuendapp H. 5. Jawa m , 6. Husquarna 3 : 1 a má tak velké šance na postup do 3. kola PVM..
tislava, 7. Sparta Praha, 8. Teplice (po 10 b.); 9. II. — Klubové týmy: 1. SMK (švédsko), 2. ADM (V. Skoti hráli nevybíravě, někdy až bezohledně, přesto
nemohli útcč...L,. Sparty zastrašit. Dvě branky Spar
Dukla Praha, 10. Žilina, 11. Prešov, 12. Slavia Praha Německo), 3. Severorýnský ADAC.
ty dal Jurkanin, třetí gól Vrána.
(po 9 b.); 13. Zlín, 14. Inter Bratislava, 15. Plzeň
Spartak Trnava prohrál sice na olympijském sta
HLAS DOMOVA
(pó 7 b .); 16. Lokomotiva Košice 6 bodů, skóre 9 : 14.
diónu
v Berlíně před 20.000 diváky s předním muž
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
stvem nejvyšší západoněmecké soutěže — BundesliN EJPOPULÁRNĚJŠÍ SPORTY V USA
Adresa: Hlas domova,
gy —, s Herthcu BSC Berlín 0 : 1, avšak v Trnávě
“Americký fotbal” zů výzkumného ústavu: 1.
8. M-oorhouse St., Riehmond, Vic., 3121.
si nedělají z táto porážky velkou hlavu a doufají,
stává pro americké spor americký fotbal (30%); 2.
že se budou doma revanžovat. Trnava hrála vyni
Telefon: 42-5980
tovní fandy nejpopulárněj baseball (27%); 3. košíko
kající technickou a ofensivní kopanou. Plných 85 mi
ším sportem, čím d/ie, vá (11%); 4. automobilový ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.). $ 5.-, jednotlivý nut dokázala udržet čisté konto, teprve necelých - 5
výtisk 20 c.
tím více je však i auto sport (10%); o lední ho
minut před závěrem dostala z kopačky Lorenze Hormobilismus přitažlivější. kej se v USA zajímá jen PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž ] ra gól. Nutno poznamenat, že Trnava musela hrát
Baseball, který ještě před 2% dotazovaných, stejně předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £stg. 2/10/-, i v Berlíně bez svého kanonýra Adamce, dále pak bez
dvěma roky vedl, ustou jako o tenis, což dosti US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec- I talenta Masrny a i Kamila Majerníka, kteří v-důpil fotbalu. Nynější, pořa ■překvapuje.
kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádáni1 sledku trestu nemohli nastoupit. Jejich náhradníci
dí zájmu podle Harrisova
O obratem .
však se uvedli znamenitě.

