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V ýročí říjnové kalamity v Československu

Proti plíživé kontrarevoluci!
Letošní program slavnostních sovětských kalamit byl splněn nad plán. Ještě
neskončily oslavy bolševické revoluce a už se vyrojily jako předvoj Varšav
ského paktu sovětské umělecké soubory, aby v závěsu mírových tánků pro
vedly obcfcjvatnou družbu kultury a oddechu. Praha, Brno, Bratislava, P lzeň J
ba i Síně sovětské armády a! hrob neznámého vojína nezůstaly ušetřeny
před nájezdem bratrských Tatarů, přežvykujících slunečnicová semínka. Z á 
stupy baleťáků a zpěváčků vedla sama atamanka Jekatěrina Furcevová, mi
nistryně kultury a oslav. K Týdnu Československo-sovětské kultury a družby
uvedlo N árodní divadlo v Praze vhodně Prokofjevovu operu V ojn a a mír.
Zlatým hřebem programu však byla manifestační neúčast československých
mistrů kultury. Jelikož mistři nebyli, nastoupili ministři. Z n ovu se ukázalo,
že politika a umění Ve Varšavském paktu se vzácně doplňují, jako se nevy
lučují stanné právo a normalizace.
V popředí pražských
oslav sovětské revoluce
letos stáli tajemník ústředního výboru KSČ
Vasil BrTak a sovětský
velvyslanec Červoněnko.
Je to spolehlivé dueto,
které osvědčilo znameni
tou souhru už před víc
jak dvěma lety v Čierné
pri Čope a v Bratislavě.
Soudruzi Husák, Svo
boda a Štrougal jenom
závistivě přihlíželi^ jak
se zase jednou zájmy če
skoslovenského lidu zto
tožnily se zájmy sovět
ského velvyslance.

ského paktu a M ojsejevova tanečního souboru.
Červoněnko to rád sly
šel a ujistil všechny^ kdo
byli na pochybách, že
Sovětský svaz nikdy ne
dopustí.

doucnosti ani nemluvě,
budeme potírat už jenom
"plíživou kontrarevoluci” .

srdcem celeno mezmarodního dělnického hnutí
a vůbec celého osvoboze
neckého hnutí.’’ A když
to tvrdí i jisté francouz
ské listy, musí na tom ně
co být.
Není snadné, pravil
dále Červoněnko, mít to
lik pfiáteil jako má Sovět
ský svaz:
"Antisovětismus není
ani zdaleka
druhořa
dým, tím méně pak ná
hodným rysem plíživé
kintrarevoluce, ačkoli se
její tvůrci nezřídka ma
skují, dokud nepřijde
vhodná doba, a vydávají
se za přátele Sovětského
svazu. ’
I Vaisil Bil’ak měl p o 
dobné pochybnosti:

Červoněnko se přizná^
že to nemá jfe své hlavy,
ale že se takto vyjádřil
Protože Sovětský svaz "jistý francouzský list” :
už rázně zajistil klid a "Sovětský svaz je srdcem
tábora. (Pokračování
bezpečnost, o šťastné bu- socialistického

na str. 2i

Co svazák — to kubík kompostu!

Svaz socialistické mládeže

V období let padesátých a šedesátých, kdy socialismus v Československu
nebyl ještě doveden k takovému stupni dokonalosti jako nyní, Vyhnala
strana d o polí a do továren každého, kdo měl ruce a nohy. I děti a mládež,
Vasil Bil’ak se o tom pochopitelně. Mládež z venkova měla například za úkol pomáhat místnímu
rozmluvil v pražském družstvu nebo státnímu statku. Když se parta kluků a děvčat přihnala na
Sjezdovém paláci. Z je  družstevní dvůr (n eb oť nechodit na brigády znamenalo zapsat se coby neho projevu bylo zřejmé, socialistický živel a nedostat se případně na studie), řekl předseda obvykle:
že by nevěděl, co si po "V em te si lopaty a vidle, támhle je hromada hnoje, budete dělat kompost.”
čít, nebýt divizí Varšav I hrabaly se děti v hnoji, vyrábějíce komposty. N oviny se předháněly ve vý
robě budovatelských titulků a protože Mladá fron
ta jako mládežnický list musela mít ty nejbudova
telštější1
, vznikla tato slovní perla: Co svazák — to
kubík kompostu!
Při pohledu na Mla zpravodaje M F ) nastává
dou frontu ze dne 12. vpravdě slavnostní histo
listopadu 1970 se mi ono rická chvíle - delegáti
staré dobré heslo hned hlasují o návrhu stanov
vybavilo. Z e třetí strán Svazu socialistické mlá
ky zmíněného listu na deže. K do je proti? N i
nás zírá řada pořádných kdo. Kdo se zdržel hla
"hrom ad” - nově zvole sování? Nikdo.
né předsednictvo Ústřed , Stovky rukou nadšeně
ního výboru Svazu socia aplaudují, voláni " A ť ži
listické mládeže.
je S S M !” se nese jedna
V olba se konala ve cím sálem jako neutucha
středu 11. listopadu ve
jící zvuková vlna. A p o
Sjezdovém paláci PK O- jednou odkudsi vytrysk
JF a nešetřilo se na žád
ne písnička, tolik zná
né z rekvizit, které po
má všem, kteří před dva
dobné komedie obvykle
ceti roky pomáhali všeT
doprovázejí. Před vcho
mi silami své vlasti a ko
dem do Sjezdového pa
munistické straně budo
láce zpívali a poskakova
vat socialismus:
li tanečníci ve východKdo nejde s námi, jde
niarských krojích vytvá
proti nám,
řejíce radostnou atmo
. . . a odsouzený nebude popraven, dokud nesloží sféru. V 10 hodin 30 mi ale nás nesmí z cesty
svést. . .
zálohu na tvůj výkon v úředním kursovním přepočtu nut (abychom se přidr
osobně nebo Jeho nejbližši příbuzní, . .
želi autentického líčení (Pokračování na straně 2>

Máme-li o co opírat své národní sebevědomí,
svou národní hrdost, je to především o vědomí,
že naše národní společenství je vybudováno na
socialistickém pořádku, že patříme Jk té skupi
ně avantgardních zemí, v nichž byl nastolen so
cialistický řád a je dále rozvíjen. Ž e patříme
k těm, kteří (vybojovali pokrokovou podobu své
h o národního společenství, zbavenou vykořisťo
vání, a tedy důstojnou pracujícího člověka, že
tak stavíme ostatn&n — spolu s dalšími sociali
stickými zeměmi — předobraz budoucnosti lid 
stva. T o je důvod k oprávněnému sebevědomí,
k oprávněné hrdosti a neměli bychom nikomu
dovolovat nám ji upírat. Tím méně trpět, aby
nám z ní někdo odkrojoval vlastním, domácím
nožem. Ž el, takových pokusů však bylo vždyc
ky habaděj — stačí si vzpomenout na léta 1968
— 1969 . . .
Karel Vaněk v Rudém právu,
16. listopadu 1970

PARAGRAF I0 9 -2 TR. Z.I
Československé úřady stupňují válku nervů proti
více než padesáti tisícům “ posrpnových uprchlíků” .
Na jejich adresy v cizině docházejí doporučené do
pisy, podobné tomu, který citujeme:
“ Sděluji Vám, že na základě usnesení vyšetřovatele
ze dne . . . bylo proti Vám zahájeno trestní stíhání pro
trestný čin opštění republiky podle par. 109/2 ťr. z.
protože na základě zjištěných skutečností je podle
cit. usnesení dostatečně odůvodněnýzávěr, že se
zdržujete neoprávněně v zahraničí. Podle zákona je
v tomto případě obhajoba obligatorní a obhájce jste
si zatím nezvolil, takže jsem Vám byl obhájcem usta
noven a z toho důvodu Vám podávám shora uvede
nou zprávu. Zároveň Vám sděluji, že podle cit. usta
novení tr. z. můžete být souzen v nepřítomnosti a
uložen Vám trest odnětí svobody na 6 měsíců- až 5
let, nebo nápravné opatření, případně propadnutí ma
jetku. Je ve Vašem zájmu, abyste mi sdělil, .zda máte
nějaké skutečnosti, které bych jako obhájce mohl pro
Vaši obhajobu uplatnit. Zejména sdělte, zda jste ne
podal žádost o prodloužení pobytu, nebo zda V tomto
směru neprobíhá řízení. Konečně Vám sděluji, že ná
klady řízení i náklady obhajoby jdou k Vaší tíži.. Po
kud se týká nákladů obhajoby, jsem povinen Vás vy
zvat, abyste do 15ti dnů složil přiměřenou zálohu, tj.
700.- Kčs. Zálohy je ovšem nutno poukázat podle na
šich devizových předpisů v měně státu, v němž se
nyní zdržujete, v úředním, kursovním přepočtu a to
na účet Městského sdružení advokátů v Praze u Živ
nostenské banky v Praze 1. Pokud byste zálohu v uvedené lhůtě neuhradil, má advokátní organizace
oprávnění přijímat platby od Vašich blízkých pří
buzných v ČSSR. Očekávám Vaši odpověď a jsem . .
(advokát).” Dole je dále připsáno, že kopie dopisu
se posílá na vědomí matce adresáta, která žije v
ČSSR.
Není jistě snadné najít vysvětlení pro frašku, kte
rou čs. úřady aranžují. Komedie vynikne tím jasněji,
čteme-li ve Večerní Praze (12. 11.), “ že zákon 109/2
platí a byl by to špatný právní stát, kdyby své záko
ny nedodržoval” . Lidská práva jsou v ČSSR ovšem
také uzákoněna . . .
čtenář ze Švýcar nás upozornil na případ uprchlí
ka, který se pokoušel poslat. k projednávání svého
případu obhájce z ciziny. Výsledek: obhájce nedostal
vstupní vizum. Jiné dva případy popisuje zmíněná
Večerní Praha: Korektor L. A. vysvětloval prostřed
nictvím “ svého” obhájce, že se nevrátil pro svůj
zdravotní stav. Soud si naproti tomu vyšetřil, že L.
A. doma v roce 1968/69 prosazoval svržení výboru
ROH a provozoval i jinou činnost- “ nepřátelskou na
šemu socialistickému zřízení”, a odsoudí! ho na 3 roky
vězení. Technik ze Západního Německa dostal jen 18
měsíců a jeho manželka 12. Udávali prý, že se chtějí
učit německy, ale věrohodnější je další jejich údaj:
“ vidina lepšího života” .
Věcí jsme se už zabývali (HD č. 22) a připojujeme
proto jen krátkou poznámkuj
Kdo by se chtěl v nejbližší době vrátit do ČSSR,
může být jistý, že mu v návratu nemůže nikdo za
bránit, má právo rozhodnout si sám o svém životě.
Ostatním nedoporučujeme, aby na podobné dopisy,
jaký citujeme, jakýmkoli způsobem reagovali. . Pří
padným pokusem o oddálení formálního “ vyřízení
případu” v ČSSR mohou uškodit — s ohledem na dal
ší vývoj poměrů — i příbuzným v Československu.
Published b y .F . Váňa,

8 Moorhouse St., RiChmond, Víc., 3121.
Printers: “ Unification” Pty. Ltd.
497 CoUins St., Melbourne, Víc.
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Proti plíživé kontrarevoluci
(Pokračování se str. 1)
"K d o se pokoušel a
pokouší oslabit toto naše
spojenectví, zvrátit nás z
nastoupené cesty? Ti,
kteří zradili, kteří nás
chtěli svést ze socialistic
ké cesty. Z a jidášský
imperialistický groš ha
nobí dnes svou sociali
stickou vlast, vydávají
lež za pravdu, vydávají
naše nepřátele za jakési
přátele.”
Promluvil tu odborník
a znalec, který ví_ o čem
mluví:
"K dyž dnes po určitém
odstupu hodnotíme celý
náš vývoj v roce 1968,
znovu si uvědomujeme,
jakou těžkou zodpověd
nost mají před stranou,
lidem a mezinárodním
komunistickým
hnutím
ti, kteří pustili u nás vý
voj z rukou a přestali
hájit vymoženosti sociali
stické revoluce v Česko
slovensku.’ ’
"T ím si kontrarevoluce
vytvořila volné pole pro
své působení. Tak se vy
hrotila situace, že v/ p o 
lovině srpna 1968 stálo
Československo na pra
hu krvavé kontrarevolu
ce a občanské války.”
'Proto
pom oc pěti
bratrských národů 21.
srpna 1968 byla aktem
kontrarevolučním silám,
ty, který přehradil cestu
konkrarevolučním silám
uchránil nás od bratrovražedného boje, od fy
zické likvidace mnoha
čestných budovatelů sosialismu. Z a to patří na
šim spojencům naše hlu
boká vděčnost.’ ’
Můžeme se prostě roz.
víjet bez bratrovražedného boje. Máme mocné
přátele, kteří věří ve
zdravé síly našeho lidu.
jako třeba Afanasjevič
Slucker, pracovník K o
munistické internacioná

ly mládeže. T o je taky ství. Tolik jsme se těšili,
odborník, neboť se svě že si s námi oslaví výročí
řil redakci pražské Prá Velké říjnové revoluce.”
N u, neoslavil. U jel.
ce - a ta to zase svěřila
čtenářům -, že "to, co na Zanechal za sebou truch.
zýváme dětstvím, mlá lící redakci. Tak je to
dím, to Naum Afanasje teď v Československu
napořád - pěkně vpřed,
vič nezná’ ’ .
Redaktoři Práce se na pěkně po stáru. I doby
tek se zapojil, jak sdělu
něho trošku zlobí:
"Je nám to tak trochu je táž Práce z 14. listo
líto. H ost našeho vyda padu :
"C hloubou plemenář
vatelství, sovětský novi
nář Naum Afanasjevič- ského závodu Kolos z
Slucker, od jel z Česko-'1 kyjevské oblasti je krá
slovenská zrovna začát va, které dali jméno
kem Měsíce Českosloven Artistka. Tato dojnice za
sko - sovětského přátel- 300 dní dala 12.895 kg

Č ES K O S LO V EN S K Ý K L U B V M ELB O U R N E
a restaurace
134 Carlisle St., St. Kilda (proti radnici)

mléka s tučností 3,98%.
Její nej vyšší výkon byl
50 kg za 24 hodin. D o 
jička Efrosinija Demidenková, která má Artistku v opatrování, nadojila za léta své práce
2.7 milionů kg mléka.”
Tato drzá sabotáž plíživé kontrarevoluce byla
otištěna pod ošemetným
názvem "Obdivuhodná
kráva” . T e ď aby státní
bezpečnost
zjišťovala,
kdo co, kráva? Artistka,
ministr, mládežník, co
nepoznal
mládí, nebo
velvyslanec?
vm

Dne 18. listopadu bylo dojednáno vybudování
Československého klubu v Melbourne, jehož otev
ření bude dne 1. prosince 1970 v 7.30 hodin večer.
Můžete tam večeřet nebo v neděli obědvat, avšak
můžete tam přijít jen posedět mezi svými, zahrát
si šachy atd., aniž byste cokoli utratili.
Otevřeno: v pátek, sobotu a neděli od 6.30 hod.
, večer, v neděli též od 12 do 2 odp., v pondělí,
úterý, středu a čtvrtek od 7.30 hod. večer.
Dne 24. prosince od 6.30 bude v klubu společná
štědrovečerní večeře. Přihlaste se laskavě předem.
Kdo chce přijít posedět s námi po večeři, je vítán.
Jiřina Polášková

1
Rodičovské sdružení v Melbourne
i
i srdečně zve všechny děti i rodiče a přátele na

: MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
>
|

Svaz socialistické mládeže
(Pokračování se str. 1)
Tolik líčení zpravoda
je MF. V následujících
okamžicích se koná buj
né veselí a po dobrém
obědě na státní útraty
delegáti soustředěně .vy
slechnou nositelku Rádu
práce soudružku Jiřinu
Švorcovou,
procítěně
přednášející dvě básně
mladého umělce, "věští
cí nové jaro socialistické
kultury První báseň se
jmenuje Naše
barva,
druhá Leninův úsměv. A
staronový předseda SSM
Juraj Varholík s tváří
poněkud
znachovělou
následkem přílišné kon
zumace alkoholu mla
distvě objímá soudruha
Ťažeínikova, zástupce le
ninského
Komsomolu.
N ikdo v té chvíli nezů
stává na pochybách,' že
čas se může zastavit a
historie vracet do všech
podrobností.
Zajímavá jsou však
čísla: Z a několik miliónů
mladých lidí rozhodova
lo o ustavení Svazu so 
cialistické mládeže $37
lidí, z toho 138 politic
kých pracovníků, Í20
příslušníků ozbrojených
sil, 118 dělníků, ale .je

nom 12 vysokoškoláků a
27 středoškoláků. Přitom
170 delegátů je možné
počítat za přstárlé, neboť
pracují jako aparátčíci už
víc než 15 'let a 49 jsou
poslanci zastupitelských
orgánů a národních vý
borů všech stupňů.
N-už ale vraťme se ny
ní ke kopkám hnoje, kte
ré byly vyvoleny, aby
zúrodňovaly duše česko
slovenských chlapců a
děvčat. Číslu 1 _ Juraj
Varholík. Z a dva roky
mu bude čtyřicet, zkuše
ný aparátčík, nepřekona
telný v přátelském popí
jení vodky se sovětskými
soudruhy. V roce 1968
byl jedním z prvních
mládežnických vysokých
funkcionářů
bývalého
Československého svazu
mládeže, kteří zachovali
neochvějný kolaborantský postoj. ■
T otéž se dá říci o je 
ho stejně starém nohsle
du
A ntonínu H im lovi,
který nyní
povýšil na
m ístopředsedu Ú střední
h o výb oru Svazu sociali
stické mládeže a zároveň
se stal i předsedou české,
h o Ú V SS M s platem, o
němž
se
obyčejn ým

ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V M ELBOURNE
Vás srdečně zve na

M IK U LÁ ŠSK O U Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 5. prosince 1970

V SÁLE D O M U Č. 3 D IC K E N S STR E E T, ST. K IL D A
Z A Ú Č A S T I M IK U LÁ ŠE A ČERTA
Začátek v 7 hodin večer
K tanci hraje výborný kontinentální orchestr
LIK É R O V Á LICEN CE — B O H A T Á T O M B O L A
Přineste si vlastni nápoje
Vstupné 5 2.50
Dárky se přijímají u pokladny
S P O JE N Í: elektrikou c. 4 nebo 4 D ze Swanston St., City
nebo vlakem d o stanice Baiaclava r
Reservování míst:^telefon 393-1340 (Skružná), 379-2156 (Rosenfeld)

smrtelníkům ani nezdá.
Galerie pokračuje no
vým předsedou sloven
ského Ú V SSM Ottou
Moncmanem z Ružindolu. Své jmenování si poc
tivě vysloužil aktivní účastí při všech kolaborantských
okupačních
akcích nejen na Sloven
sku, ale i v Čechách. V
novém
předsednictvu
jsou i předseda kolaborantského Čs. ústředí vy
sokoškoláků
J an Pro
cházka (který ovšem ne
má vůbec nic společného
se spisovatelem téhož
jm éna), šedivý svazácký
vlk Jindřich Poledník a
president Mezinárodního
svazu studentstva Dušan
Ulčák.
Svaz socialistické mlá
deže zůstal věren starým
tradicím nechvalně pro
slulého SČM a ČSM i
nemladým již věkovým
průměrem svého vedení.
Tajemníkem Ú V SSM
Janu Buchalovi táhne
čtyřicítka, Libor Batrla,
dnešní šéfredaktor Mla
dé fronty, se narodil v
roce 1933, Július Chvat
ný v roce 1927, Jaroslav
H ájek 1920, Otto Čmolík 1931 atd.
Soudruh Vasil Bil’ak
v jednom ze svých mno

která se koná v neděli dne 6. prosince 1979
"Na Šumavě" u Belgrave South

>
Začátek ve 2.30 hod. odpoledne
; Mikuláš s andělem budou mít nadílku pro všechny
•
přítomné děti a čert bude přihlížet
»
Jídlo — občerstvení — hudba
! Pro dospělé vstup dobrovolný — Bohatá tombola
ha projevů pravil, že
mládež teď povedou ke
komunismu zkušení staří
soudruzi, oproštění od
iluzí a přemýšlivosti mlá
dí. Což se stalo a výjim
ky zřejmě platí jen pro
ty mladé lidi, jejichž
jména jsou sama o sobě
zárukou spolehlivosti.

SKUPIN OVÉ
LETY

do Frankfurtu a Vídně
pro
spolkové příslušníky
za $ 690.00
Podrobné informace
ochotně sdělí

ALMA

Tak například na li
TRAVEL
stině nových členů Ú V
SSM
figurují
Lenka
S E R V IC E
Peimingerová, studující,
330 Little Collins St.
mladičký politický pra
MELBtURNE,
covník Ján Husák z Bra
Víc., 3000
tislavy, mladý Karel MaTelefon:
mula. Věřme tedy, že
63-4001, 63-4802
Svaz socialistické mláde.
je opravdu v dobrých
rukou a půjďou-li syno zal zůstat věren. Pak při
vé a dcery ve šlépějích šla okupace a na Plajneotců, rozpadne se nejpoz. rovu už šedivou hlavu
ději do deseti let.
dopadla rána: chtěl za
Jen ještě jedno jméno: chránit co se dá, ustupo
členem. Ústřední rady valy až nakonec sám poPionýra byl zvolen i Ru depsal ortel o "spolu
dolf Plajner,' bývalý ná práci” á tím pohřbil ne
čelník Junáka, komuni jen skauting v Českoslo
sty vězněný, náš milý "tá vensku, ale i vše, čemu
ta Plajner” . V kratičkém zasvětil svůj život.
období poměrné svobody
Což jenom dokazuje,
se dočkal obnovení skau- že někdy je lépe odejít
tingu a jeho myšlenek, na štítě než zůstat bez
jimž po dvacet let doká něj.
-mč-

CS. SILVESTR u EDY ZLATÉHO
Zajistěte si včas místa k oslavě

ukončení starého a přivítání nového roku v restauaci s licencí Rheinlánd,
9 - 1 3 Drewery Lané, Melboume-City
(Drewery Lané je z Lonsdale St, — proti Myer Emporium)
Telefon: 663-1266, 663-1267

Bude tam nejveselejší Silvestr — s prvotřídním jídlem, velkým výběrem1
pití a samozřejmě s hudbou orchestru Edy Zlatého. Tančí se na hořejším,
parketu i v dolejším “ sklípku” .
Na Hod boží pořádá se slavnostní vánoční oběd od 12. do 16. hod. — rovněž*
s hudbou a tancem. Zamluvte si místa.
<

I po všechny ostatní dny — od pondělku do soboty — najíte se v poledne,
i večer, pobavíte se a zatáčíte-si nejlépe u Edy Zlatého.
.
r •■-

30. 11. 1970
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Změněná taktika českého ministra kultury

H U SÁ K PROTI “ L E V IC I”

— Pro všechny diktatury rozbušek, důlního střeliva, — Na čs. vysokých ško
malorážku a lách studuje nyní 104.000
je příznačné, že' dobře revolver,
Vnitropolitická situace v Československu postupuje zatím p o Husákově
posluchačů a 30.000 při
honorují příslušníky bez ostré náboje.
linii,
která se zdá Kremlu momentálně nejpřijatelnější. Dubček a jeho nejpečnostních oddílů. Fede — Novým čs. velvyslan- zaměstnání.
bližší
spolupracovníci zmizeli v politickém propadlišti počátkem roku, mož
rální shromáždění schvá cem v Uruguayi byl jme — President Ludvík Svo
lilo 17. listopadu (1. den nován dr. A. Vavruš.
boda rozhodl, aby částka nost potíží, které by působili "liberálové’ ’ (v krajích, okresech, místech a v
podzimního
zasedání) — “ Vlakem přátelství” 25.000 rublů, spojená s Me podnicích, byla zažehnána čistkami ;v orgánech strany, zvlášť důkladnou
vládní návrh zákona o ú- přijelo do SSSR na školení zinárodní Leninovou ce výměnou pracovníků sdělovacích prostředků, drastickými čistkami R O H ,
pravě služebního poměru ouO aktivistů Čs. svazu so nou Za upevnění míru me
příslušníků SNB. Federál cialistické mládeže.
zi národy, která mu byla "reformami’’ mládežnického hnutí atd. Výměna osob, prováděná postupně
ní ministr vnitra R. Kaudělena v dubnu 1970, by mezi vedoucími kádry hospodářského života, probíhá už pod pevnou kontro
— Ve dnech 12. - 14. listo
ska řekl v odůvodnění ná
la věnována na nákup lé lou spolehlivých místních funkcionářů strany, takže ústřednímu vedení1stačí
padu jednala v Praze brit
vrhu zákona: “ Rozsáhlá ská delegace vedená ná čiv pro bojující vietnam dávat k ní jen povšechné pokyny.
škála povinností příslušní
městkem zahraničního mi ský lid.
V diktatuře však nelze ny” a tedy jeden z před jemník KSČ v Jihoče
ků SNB nebyla dostatečně nistra Sir Thomas Brime- — Gustav Husák byl 18.
vyvážena jejich právy.
na
dlouho trpět žádné ních mluvčích nynějšího ském kraji Josef Trojan
listopadu
u
krátkého
ralowem “ o otázkách evrop
Naší snahou je zabezpečit ské bezpečnosti á spolu portu v Moskvě, kde byl úchylky od linie kterou vedení
(Švestka
se a při prohlídce doku
právní a sociální jistoty
vedení navrhne a kre vždycky snaží mluvit za mentů, které měl u sepráce a o aktuálních prob přijat Brežněvem.
příslušníků SNB a sou lémech ve vzájemných
časně vyžadovat důsledné, vztazích” . Z čs. strany — Dne 18. listopadu ze melské ústředí schválí. "nynější vedení” ). Na be, byly objeveny dva,
mřel v Brně ve věku 95 Husák se proto odhod psal však útok všeobecný nad nimiž se Husák p o 
přesné a odpovědné plnění
vedl jednání náměstek
úkolů, pozorný a citlivý ministra zahraničních vě roků vrchní rabín židov lal i k zákroku proti spíš varování těm kteří zastavil.
ských náboženských obcí
vztah k občanům, ráznost
pro-sovětským, prý svými omyly vlastně
cí J. Bušniak.
v ČSSR prof. dr. Richard hlučně
V jednom byla stížnost
a rozhodnost v postupu
Feder.
'krajně
levicovým
sou zavinili, že se dostal adresovaná Ústřednímu
—
ČOS
pracovníků
želez
proti nepřátelským, antisocialistickým a kriminál nic se konečně plně “ kon — Hodně pozornosti vzbu druhům, kteří se nestaví Dubček k moci.
výboru
Komunistické
ním živlům.” Zákon nabu solidoval” . Plenům jeho dila zpráva o tom, že zmi do řady bez odmluvy,
Další tahy a protitahy .strany Sovětského svazu
ÚV odvolalo z funkcí dal zel klavír zn. Pleyel, který
de účinku 1. ledna 1971.
ších 5 členů ÚV a koopto- býval majetkem Bohusla kteří ruší práci českoslo byly drženy pod poklič na Husákovo Vedení,
— Do Prahy se sjeli zá
venského místodržícíhc kou a pokud možno de které prý je příliš slabé
valo do ÚV 25 “ zkušených
stupci okresních štábů odborových pracovníků” . va Martinů. Ztratil se zá
poťouchlým i poukazy na likátně byly presentová při prosazování marxi
hadně
při
dopravě
vlakem
Reflektoru mladých, aby Předsedou ÚV ČOS je F.
z ciziny a to až na čs. ú- ■jeho nerozhodnost, na ny v Moskvě. Rozpory sticko _ leninských ideí
si vyměnili zkušenosti z Vála.
zemí. Byl objeven ny jeho slabost při potírání vypluly
na
povrch a v druhém seznam osob,
“ boje proti různým nepo
ní ve velké bedně v pro
—
Čs.
zdravotníci
ohlásili
řádkům a nešvarům” . Úzbytků
"revizionistů”
,
stranického
života
(niko které mají tvořit vedení
dejně potravin na Lenino
kolem Reflektoru mladých Světové zdravotnické or vě třídě v Praze 6, která a kteří usilují o jeho ků li však na veřejnost) prý
KSČ a čs. vlády po vy
ganizaci,
že
cholera
byla
je vyhledávat nešvary a
jen náhodou.
ČSSR
zlikvidována. ležela omylem neotevřená ži.
žádaných změnách, tj.
nepořádky v závodech a v
po celý měsíc.
hlásit je výše. Zatím prý Hlavní hygienik ČSR prof.
Počátkem října se za bez Husáka a jemu po
První útok tímto smě
pracuje asi 800 hlídek Ref dr. škrovánek prohlásil, — Novým velvyslancem v rem vedl Oldřich Švest bil při autonehodě česko dobných.
lektoru mladých. V Praze že se vyskytla pouze v Súdánu byl jmenován dr.
ka. šéfredaktor "Tribu budějovický poslanec, ta
(Pokračování na str. 4)
k nim promluvil muž vel oblasti Vojan na východ Mir. Novotný.
mi povolaný, předseda Ú- ním Slovensku, avšak dí
střední komise lidové kont • ky dobré zdravotnické or
roly D. Kolder, jakož i ganizaci “ jakož i pomoci
předseda Výboru lidově sovětských expertů, kteří
kontroly Sovětského sva měli nejčerstvéjší zkuše
nosti s onemocněním” , se
členy strany" byl tím vlastně vytvořen "kádrový
Čistky ve stranických aparátech a vládních or
zu P. V. Kovanov.
ji podařilo likvidovat. RP
strop", což zviáště v odborech nabylo "katastro
gánech nebylo třeba "lidu" vysvětlovat. Sověty
— V aule pražského Karo tvrdí, že se vyskytli jen
zem
okupovaly
a
vybraly
si
místní
soudruhy,
o
fálních
důsledků".
lína se konalo 17. listopa 4 nemocní cholerou a 1
nichž byly přesvědčeny, že nejsnáze předělají KSČ
du slavnostní shromáždě bacilonosič. Předtím se
Náprava je proto nutná. Vždyť v kapitalistic
ní k Mezinárodnímu dni vyskytla cholera na čs.
opět na vzornou stranu marxisticko-leninskou, prokém systému jsou pověřováni vyššími funkcemi
studentstva. Vzpomínka na území před 50 lety.
sovětskou. To bylo každému zřejmé. Že však čist
jen stoupenci kapitalismu, i když se takový třídní
nacisty popravené čs. stu
—
Zástupce
čs.
minister
ky zasáhnou všechny obory života státu, to už asi
denty před 31 lety byla
postup balí do frází o svobodě povolání, demokra
mnohým tak jasné nebylo a režim považuje za
“ doplněna” udělením čest stva zahraničí protestoval
cii, odbornosti atd. Taková svoboda chrání jen
na
velvyslanectví
USA
ného doktorátu gruzínskénutné své stanovisko vysvětlit.
zájmy nepatrné menšiny, zatímco komunistická
mu pedagogovi D. O. Lord- proti “ svévolnému naru
V posledních dnech se stupňují čistky hlavně
šení
čs.
vzdušného
prosto
strana svou kádrovou politikou pracuje pro na
kipanidzemu.
ru” , kterého se dopustil
mezi vedoucími pracovníky podniků, závodů a
prostou většinu pracujících — ať už to ta většina
— Do Prahy přiletěla so americký vrtulník na čs.
ústavů. Vysvětlit pak např. podřízeným zaměst
chce nebo ne . . .
větská delegace v čele s západní hranici.
nancům, proč musí být schopný ředitel vystřídán
ministrem
strojírenství
"K S Č a vláda stanoví pro výběr lidí do vedou
všehoschopným straníkem, jehož odborné znalosti
žigalinem, aby jednala o — Podle statistiky ústřed
cích funkcí dvě hlavní kritéria. Je to angažovaná
ní
správy
železnic
dodržu
koordinaci rozvoje vědy a
jsou povážlivě malé, už není tak snadné. Předklá
oddanost myšlenkám socialismu a odborná způso
techniky mezi ČSSR a jí dělnické vlasy jízdní
dané argumenty jsou tak chabé a tak krkolomné,
řád
z
91.9%
a
o
něco
vět
bilost", přičemž "politická angažovanost se ne
SSSR. Současně jedná v
že splní těžko žádané propagační úkoly. Nedávno
Praze početná delegace ší zdržení mají běžné osob
může projevovat jen ve slovech a prohlášeních,
ní
vlaky.
Nejhorší
situace
Svazu spisovatelů SSSR
se o to pokusil "vědecky" Václav Hájek v Rudém
aie především v úsilí uskutečňovat politiku strany
je
však
u
rychlíků:
grafi
“ o problémech angažova
právu {18. 11.). Všimněme si některých moudrosti
v praxi".
nosti a poslání socialistic kon se tu plní jen na
soudruha, který to dotáhl na místopředsedu ústřed
68.1%.
Už
z
výchozích
kého spisovatele a uměl
Ti z vedoucích, co zklamali, musí nést důsled
stanic vyjíždí včas jen
ní kontrolní a revizní komise KSČ.
ce” .
ky, aie Václav Hájek je pro mírné represálie:
86.1% rychlíků a do ko
Hájkova dlouhá úvaha začíná stížností na pra
— President republiky L. nečné stanice jich přijede
"Nejsou správné názory, že každý, kdo v minulých,
vicí, jejíž demagogická hesla proti kádrové politi
Svoboda přijal delegaci na čas jen o něco málo
velmi složitých letech udělal i malou chybu, musí .
Všesvazového leninského víc než polovina - 50.4%.
ce strany "ještě doznívají a vytvářejí u některých
"k lopatě". To není rozumné stanovisko, a ť je mo
komunistického
svazu V zimě to má být h orší. .
lidí podhoubí nedůvěry k politice KSČ . . . "
mládeže, vedenou prvním — Federální výbor pro
tivováno třeba čestnými úmysly, a osobními zku
"Pravicové síly v r. 1968 vyzvedly požadavek
tajemníkem
Ťaželníko- ceny vyhlásil doprodejní
šenostmi . . ." Nepokouší se odůvodnit své stano
odbornosti zúžený často jen na školní vzdělání",
vem, který Svobodovi pře ceny některých osobních
visko morálně, ale hospodářsky: výuka odborníka
dal čestný odznak vojen aut - modelů 1969 a 1970,
přičemž "brutálně prosazovaly do řídících a vrchol
stála hodně, je škoda ho nějak nevyužít, pokud
ské chrabrosti.
ných funkcí pouze stoupence své oportunistické
které už nebudou v tomto
ovšem nejde o "aktivní organizátory a ideology
politiky nebo lidi povolné” . Naopak z vědoucích
— Příslušníci VB zvýšili provedení dováženy: Ford
pravice".
Cortina
1300
75.000
Kčs,
pátrání po neoprávněných
míst bylo tehdy "odstraněno tisíce schopných od
držitelích zbraní a muni Simca 1301 LS - 82.000
Naproti tomu při opětném obsazování vedoucích
borníků, osvědčených a vzdělaných funkcionářů".
ce. Např. v Prostějově Kčs, Simca 1501 GL míst
není třeba tolik lpět na školním vzdělání,
Aby
fo
pravice
mohla
dělat,
"rozkládala
existu
provedli domovní prohlíd 90.000 Kčs, Saab 96 V4 DL
vždyť
mít rozsáhlé znalosti je jedna věc a uplatnit .
—
90.000
Kčs,
Fiat
1500
jící
systém
kádrové
práce",
což
byl
podle
Hájka
ku u 261etého muže a za
je v socialistické praxi je jiná.
bavili samopal, maloráž- 125P - 80.000 Kčs, Toyota
"krajně nebezpečný útok", protože není možně
kovou pistoli s dalekohle Corona 150 - 79.000 Kčs,
provádět odpovědnou a prospěšnou práci, jestliže
Po svých dlouhých výkladech dochází V . Hájek
dem a tlumičem a větší Volha combi (bez rádia)
vedoucí pracovníci přestanou respektovat politiku
k zábavnému, nelogickému závěru, že "u nás ne
množství trhavin se zápal- —92.000 Kčs.
strany a vlády. Situace došla tak daleko, že "kád
existuje takový "kádrový strop", o jakém dema
. nými šňůrami. V Příbra — V Praze zemřela ve vě
mi zase objevili u 341etého ku 81 let Ella Musilová rové spisy byly mnohde zničeny a hodnocení pra
gogicky mluvila pravice v r. 1968". Vše se přece
muže větší množství vý Kraslová, bývalá členka
covníků zesměšňováno". Pro skutečně "poctivé
děje jen v zájmu K SČ, tedy v zájmu lidu . . .
bušnin, ostrých palníků, operní scény v Plzni.

KÁDROVÝ STROP
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F. J U Ř Í K
Fiat 8, 4 Park S L , S í. Kflda, V íc., Tel. 94-3177

Inforssácie dám ochotné
Za sprostredtoraHie váěšich práč 20% provisie

Potřebujete vym alovat
bgrt, é & n ij podnik — kdekoliv v Melboume?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

W ardale Painting Service
MAJITEL J. MELIH
55 W ahroonga Ave., N oble Park, V íc., 3174
telefon: 546-0503
nspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

30. 11. 19/0

Z parlamentního zasedání N A T O

Preváázaass ©cfeaEBe
lino — tiles — partesy — faMbesse — schody —
brúsenie parket a víe& y opravy popři zamestnabhl t soiwís í v nedelu

DOMOVA

Jednat se Sověty z posice síly
Letošní zasedání parlamentního Shromáždění severoatlantického paktu se proMášení’ ,
upozornil
konalo v holandském parlamentě v Haagu. Účastnilo se ho na 200 par-v kongresman Hays na' ne
lamentních delegátů ze 14 členských států, 15. členský stát — Řecko — bezpečí, které mohou
nebyl zastoupen.
skrývat, totiž diplomatic
V e shromáždění promluvili také generální tajemník a předseda Rady mi kého zneužití,Sovětským
nistrů N A T O Brosio, vrchní velitel branných sil N A T O americký generál svazem. A také - ná ne
Goddpaster, německý ministr národní obralny Schmidt a holandský ministr bezpečí, že Západ se.sta
zahraničí Luns, o němž se tvrdí, že se příštího roku stane nástupcem Brosio ne méně ostražitý v ove funkci generálního tajemníka a předsedy Rady ministrů Severoatlantické braně své svobody a zá
aliance.
padní státy postupně, oGenerální
tajemník N a toto stanovisko má dění,
demokratického bětí sovětského politic
Brosio a generál G odd- nesporně vliv vojenská kongresmana
z Ohio kého vydírání.
paster zdůraznili bezpod ínvase a okupace Česko W ayne L. Hayse. V e
Předsedou pro X V II.
mínečnou nutnost udrže slovenska a Sověty vynu svém projevu mj. opako údobí
parlamentního
ní a dalšího zpevňování cený nynější vnitropoli val prohlášení presiden Shromáždění N A T O byl
N A T O . Většina parla tický vývoj v Českoslo ta Nixona, že "Amerika zvolen lucemburský; so
mentních delegátů mlu vensku.
se nemůže odpoutat od cialista Romain Fandel.
vila Ve stejném smyslu,
V odhlasovaných reso- Evropy, jako se nemá- ■ Příští plenární zasedání
předložených, že odpoutat od Aljašky’ ’ . se bude konat na pozvá
což se potom projevilo lucích,
i ve všech odhlasovaných hlavně politickou a V07 Pokud se týká dvoustran ní kanadského parlamen
resolucích. Řada řečníků jenskou komisí, se opě ně uzavíraných smluv se tu v Ottawě ve dnech 20.
tentokráte také zcela o- tovně zdůrazňuje nut státy V ýchodu a podepi - 25. září příštího roku.
tevřeně prohlásila, že nost zpevnění severoat sování
A C E N (Paříž)
"slavnostních
jednání se SSSR má lantické aliance politic
smysl jedině, když se s ky, vojensky a hospo
ním jedná z posice síly. dářsky, jako základna k
H L ÍD Á N Í D Ě T Í V M ELBOURNE
úspěšnému jednání se
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů/ též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
SSSR v otázkách politic
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
kých a vojenských.
stálého dozoru. Informujte se.
Jedním
z
nejlepších
necháni, aby místodržíIR E N A K O P Á Č K O V A
címu připomínali, jak projevů, které byly na
1a Beafrice Ave., Surrey Hills, V lc. 3127
zasedání
předneseny
byl
snadno je nahraditelný,
Telefon: 88-1368
jak vděčný
musí být nesporně projev předse
dy
X
V
I.
údobí
ShromážMoskvě za své postaveni.

Husák proti “ levici”
.
■i
:
I
|
í
;{
:
1
1

(Pokračování se str. 3) 1 Iorganizace
mládeže
Husákova protiopatře-1 [ (Svazarmu). Větší po
ní postihla zatím dva ze trestání
pro-moskevznámějších-, komunistů, ských soudruhů Moskva
kteří byli na dokumentu nedovolila, ale jejich o d 
podepsáni: český ministr stranění z pozic vlivu je
vnitra Josef Groesser byl pro Husáka jistě důleži
zbaven svého křesla a té.
snad půjde db pense.
Mezi signatáři stížno
Styčný důstojník se so- sti jsou i jiní prominent
větskými jednotkami v ní komunisté, ale dosud
Československu generál není známo, zda a jaký
Otakar Rytíř byl odvo- zákrok proti nim Moskva
lán a, degradován na ve povolí. Proti některým
doucího
předvoj enské asi žádný. Ti budou p o 

DARUJTE

moderní keramiku

E L LIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.

Telefon

4 1 - 69 73

PONOŽKY — P O D K O LEN K Y

všech druhů a různých vzorů
, nylonové — vlněné. — bavlněné
koupíte nejvýhodněji u výrobce
UNITEX
J . & M. Voborsky
110 Wills St., Glen Iris, Víc.

Telefon: 25-6770

Ještě jedna ulálost
minulých dvou týdnů je
pozoruhodná - aspoň v
českých zemích:
hrdý
postoj naprosté většiny
českých spisovatelů, je 
jich odmítání podřídit
se diktátu režimu (viz
též minulé číslo H D )
donutily ministra kultu
ry Brůžka k náhlé změ
ně taktiky. Na zasedání
kulturního a školského
výboru České národní
rady ohlásil "amnestii”
těch spisovatelů, kteří se
provinili podpisem na
manifestu "2.000 slov”
či podobným způsobem,
pokud jen budou uzná
vat a plně respektovat
nynější režim. Prohlá
sil, že od nich dokonce
ani nebude požadovat,
aby pronesli obvyklou
sebekritiku, tedy pokání
a že jim bude umožně
no, aby dále tvořili a tak
posilovali českou kultur
ní frontu . jen když to
bude se schválením a pod
patronací režimu.

Veškerá P O JIŠT Ě N Í odborné provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , V ic., 3189

Těžko 6yste hledali letní podnebí tak osvěžující a zdravě 'jako- a 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 viděhí/
nebo k podnikání. Jsme blízko Snowy Mountains scheme, pstruhařina ie
výborná -v jezerech i v řekách, máme hřiště na tenis, odbíjenou; košíkovou;,
a také zvlášť pro děti. Když se večer ochladí, je příjemné posadit se blízké1
krbu nebo si popít a pobavit se po česku v čeledníku (tak se u nás říká
baru), nebo 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!
*
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Ke smlouvě se západním
Německem
FERDIN AND

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

P E R O U T K A

J. KINDA & CO. PTY. LTD

Politická hra o třech jednáních. První jednání: rok 1968, v Československu skupina ekonomistů
vypracovala plán na hospodářskou reformu, v němž vyvodila důsledky z chabého stavu domácí tech
nologie; došla k názoru, že země nemůže se vlastními silámi dostat ze stavu, jejž léta zanedbání
způsobila; že je třeba styku a výměny s vyspělej ší technologů západní, že je dokonce třeba pomoci
nejbližší německé technologie; je-li k tomu třeba uhladit politické styky se západním Německem,
má tak být učiněno.

cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona. Vic. (314-6281
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Druhé jednání: srpen 1968, sověty vtrhly do Československa, prohlásily tento hospodářský plán
za část mnohostranné zrady na socialismu, rozehnaly čekoslovenské reformisty, část jich uprchla za
hranice, ti, co zůstali doma, žijí jako psanci. Brežněv promluvil a prohlásil, že západní Německo
Peter Račkovský
je trvalou překážkou míru a klidu v Evropě, a že pokus o navázání styků s tímto zlotHlýrc státem
Třeba hned’ uviesť na pravú mieru pojem “ krase rovná zradě.
jania” , ktorý sa tu vlastně nehodí, pretože tu už ide
iba o potomkov krajanov, konkrétné, o kandidátov
Třetí jednání, rok 1970. Sovětské Rusko uzavřelo důkladnou smlouvu se západním Německem,
na volebně funkcie, ktorí sú slovenského, alebo če 
přijalo jeho pom oc v technologii, západo-německá firma Daimler-Benz vystaví v Rusku největší to
ského póvodu.
várnu na automobily. Bylo k tomu třeba uhladit politické styky mezi sovětským Ruskem a západním
Etnické podfarbenie kandidátov, záujmy. etnických
Německem. Sovětské Rusko neváhalo je uhladit.
skupin sa čoraz zretel’nejšie vtíska do celkového
Dávno všichni mohli Títo zase byl přijímán v čátkem sovětské politic dle nicli jen komunistic predvolebného obrazu Spojených štátov. "A nápadné
vědět, že v křivolakých Moskvě a titulován jako ké ofensivy v Evropě. V ká strana je schopna ře sa prejavilo v uplynulých voTbách.
Povodně to boli — odhliadnúc od Irčanov — pochodbách sovětské ideo soudruh. Češi a Slováci západní Evropě existují šit problémy, nikdo jmv.
logie čin nemá svou hod nesmějí stavět mosty k dvě instituce, které jsou Se sovětského stanoviska vačšine íba Poliaci. Za nimi přišlí Češi, Slováci a
dnes už i Jufacslovania, Rumuni a ďalší..
notu sám v sobě; nezále okolnímu světu, ale so sovětům proti mysli. Je bylo by výtečné, kdyby
Statistika ukazuje (pokial' ju možno brat’ za absuto ovšem západní obran se podařilo rozložit tyto
ží na tom, co se dělá, věty smějí.
lůtne spolehlivá). že v šestnástich z páťdesiatieh
nýbrž kdo to dělá. So
Sama o sobě by rus.-co- né společenství demokra dvě západoevropské in štátov americkej Únie figurovali medzi kandidátmi
věty
už
mnohokráte německá smlouva moh tických států, N A T O . stituce. Západní Němec do kongresu, alebo na miesto guvernéra, osobností
zdvihly se země program la být pokládána za víta Sověty si nepřejí, aby v ko je členem obou těchto póvoďeni z yýchodoeurcpského priestoru. Bolo ich
a
kritikové dovedná štyridsaťjeden, prevážne českého a sloven
poraženého
odpůrce. ný příspěvek k uklidně Evropě existovala proti institucí.
ského póvodu. Z týchto dvaja — polského póvodu
Když dva dělají totéž, ní mezinárodní scény, váha proti Rudé armádě. smlouvy domnívají se na Ldunind Muskíe a Roman Hruška, českého póvodu
lézat p o d smlouvou so — si udzžali svoj-e miesta v senáte a štrnásti boli
není to totéž.
kdyby nebylo skeptické
A je to západní spo
Stalin porazil Trocké- vzpomínky na osud ně lečný hospodářský trh. větský úmysl oslabit při- znova zvolení, poťažne po prvý raz sa dostávajú do
h o a provedl pak T roc- kterých smluv. Viditelný který svými výkony ve chvtnosr zapadnmo i^e— poslancckej sněmovně.
kého program koíektivi- povrch smlouvy nikdy výrobě a v životní úrov mecfca k těmto dvěma in_
Okrem desiatich Paliakov, poslanecké kreslá si
sace zemědělství. Roku nestojí za mnoho, a kri ni odhalil sovětské ho srirucím. a tak snad zahá cdržali i obaja českí kandidáti — Demokrat Charles
Yaník v Clevelande, Ohio. ktorý bol prvý raz zvo
1952 bylo v Praze pod tikové se snaží prozkou spodářské plánování ja jit jejich rozklad.
lený v roku 1954 a Demokrat Abner Mikva v Chi
■sovětským nádakem obě mat hlubiny, které mo ko neumělý pokus, který
Je-li tomu tak nebo cagu. ktorý sa do sněmovně dostal poprvý raz v roku
šeno j edenáct komuni hou být pod smlouvou.
má chudobu za trvalého nějak jinak- ■závisí na lř58- ako i jeden kandidát slovenského póvodu Jozef Gáydoš z Pennsylvanie, ktorý svoj mandát získal
Sověty
vysvětlovaly souputníka.
stických vůdců, mimo jí
tom, zda sovětští komu
prvý
raz před dvoma rokmi. Mimochodom, Gaydošoně proto, že prý chtěli invasi d o Československa
nisté se vzdali zásadního vým protikandidátem bol Jozef Honeygovsky, údajné
B'»1o zae —
ok ? / o navázat hospodářské sty mimo jiné tím. že bylo
nepřátelství k ostatnímu tiež slovenského póvodu.
...............
ky s Jugoslávií. Sověty prý třeba, aby Rudá ar že je možno řešit mnohé světa, jež. jak Sy snad
Zo
Slovákov
sa
o
poslanecký
mandát
uchádzal i
120
pak navázaly hospodář máda obsadila českoslo S-Q*C5iaS k -* -,í
motali Gic^dt. um. o-dici*.- William Petro, a to na kandidátke Republikánskej
ské styky s Jugoslávií, a venské hranice a chráni nejí jiným způsobem, nei. zal L e m \ R u s i bvlo strany v Ohio. Ale přehrál. Neuspěli ani mnohí ďalší.
la zemi před útokem zá~ tím. jejž sověty nabízejí, nastoleno itoleunvní ve- Z činitelov českého póvodu sa o rrandát v státe Ohio
uchádzal Ronald Mottl, v Kalifornii Freu časmir,
! padního Německa, jako- a že měl pravdu onen
porodem žo Sliezska, v státe Hlihois Alex ZaDrodský.
anglický
socialista,
který
|by útok odtamtud byl na
L ET A D L EM
itlkínějií časy. když se v Iowe Edward Mežvinský, v Michigane Walter Kus,
j spadnutí. N ajednou však před padesátí lesy řekl. "díval na vzezření členů v Oklahome John Cihoň, v Nebraske John Hlaváček
; do Anglie nebo Belgie
i sověty s tímto tak nebez že svěř jako celek, ne jp-. tohoto kolegia, které se a Kenneth Kostka, v Pennsylvanii okrem spomenuté;
za $ 450.pečným státem uzavřely ko jedna strana, se S I S zdálo šedivé a byrokra ho Gaydoša a Honeygovského ešte Alvina Balshiho,
v kteroukoli
v Južnej Dakote James Abourk, Fred Tabák vo
velmi přátelskou smlou k řešeaí sccšálsí f arábkv tické.
ro.ční dobu.
Winsconsine a Walter Miska v Rhode Islande. A to je
Sověty' nemohou při
vu a spolkly nesmiřitel
viac ako slušné, právom móžeme byť na takýto “ reReservujte u
CiPfeÉaaisFraiií na str. 6) co.ld” pyšní.
né negace, jež o něm pě pustíš s ic takovélics. P o-

Americké vol´by a krajania

ALMA

tadvacet lei pěstovaly.
Dvoj akost tohoto děje je
nápadná a připomíná, že
sovětským komunistům,
mnohokrát princip taktí
ky byl světější než ostat-'
ní jejich svaté principy.
Kritikům a vyklada
čům
sovětsko-německé
smlouvy
vychází,
že
smlouva ta je snad za-

TRAVEL
S E R V IC E
330 Little Collins St.

MELBOURNE,
Vic., 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

Z L O B Í

V Á S

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ '
KEW CONTINENTAL MJTCHIRS Pty. Líd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.

OČI?

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

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
M ELBOURNE, (vedle kina Capitol j
8. poschodí
Telefon 63 -2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisuj
v nutných případech i telegraficky

3 2 6 Hžgh Street, Kew, Víc.
Prodáváme
.

pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N AŠE S P E C IA L IT A :
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
D O M Á C Í JATERN ICE, JE L ÍTK A A S M E T A N O V É K L O B Á SY

uzená šunka a
'
.
"

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria P d e.), zastávka č. 38 ^
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge R d.), zastávka č. 38
Telefon: 86-7178

;

,
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Ke smlouvě se západním Německem
(Pokračování se str. 5)
Vypadalo nepravděpo
dobně, že člověk napří
klad Kosyginova vzezře
ní by byl schopen démo
nických myšlenek. Mimo
to zdálo se příznivou okolností pro klid ve svě
tě, že p o vládě jedince
nastoupila vláda kolek
tivní, v níž různé názor*,'
jsou zastoupeny a jsou
nuceny hledat kompro
mis mezi sebou.
Tyto dojm y byly tak
příznivé, že v určitých
chvílích americká vláda
dokonce očekávala, že
sověty jí pom ohou roz
řešit vietnamský prob
lém, a americký presi
dent veřejně vyslovil ta
kové očekávání. A ť jaké
koli je fysické vzezřeni
a způsoby dnešních so
větských vůdců, sověty
nepomohly.
Když Amerika se stala
vůdcem svobodného svě
ta, v Evropě Se ozvaly
některé starostlivé hlasy,
zda Amerika má pro te
to roli dost mezinárod
ních zkušeností a zda
měla dostatečnou příleži
tost seznámit se se sila
mi, jež hýbají světem.
Každá země dělá poli
tiku podle historického
charakteru svého obyva
telstva. Lze říci o Ameri
ce, že se dívá na meziná
rodní děje s určitou dobromyslnosti
a
nehle
dá v nich více zloby než
je v ní samotné. Násled
kem toho může mít urči

té obtíže pochopit, že i jich proklamace.
čistá vůle k moci hraje,
Po invasi do Českoslo
v dějinách roli.
venska sověty, daleko to
Utiíitaristická americ ho, aby se kály, vypra
doku
ká filosofie a psycholo covaly obšírný
gie, lidová i theoretická, ment, který měl toto fi
zabývají se zejména n ej. nále: mezi komunistic
bližším hmotným prospě kým a nekomunistickým
chem a nejbližší příjem světem bude zápas ještě
ností života, jež jedinec třicet let, ale pák skončí
komunismu
může získat. Starší reto- vítězstvím
ři by řekli, že to vyne po celém světě.
M noho se v Rusku
chává purpurovou barvu
ze života. A no, ale záro změnilo od dob Lenino
veň to vynechává mnohé vých a Stalinových, ale
myšlenky, které jsou p o  základní these zůstává:
hotový znepokojovat o- je posláním komunismu
ovládnout svět.
statní lidi a země.
Některým pozorovate
Je lidovou i diploma
tickou americkou vírou, lům se může zdát, že to
že většina zel, snad nesouhlasí s šedivým a
všechna, mohou být vy byrokratickým vzezřením
léčena hmotně. Jestliže dnešního ' Politbyra, a
nějaký národ vyvolává jsou nakloněni pokládat
problémy,
nechť jsou revoluční proklamace za
mu poslány hmotné da povinnou rétoriku. Pře
ry, nechť je mu pom o hlížejí, že víra v revoluci
ženo ve stavbě silnic a byla v sovětech institunemocnic a ve zvelebo cionalisována, že mnohé
vání jeh o zemědělství; instituce a velký úřednic
pak nezbude co dále ře ký aparát byly vytvoře
šit. Tato americká víra ny, aby ji udržovaly, pě
udělala m noho dobra ve stovaly a připomínaly,
světě a pomohla mno kdyby lidé zapomínali.
hým národům. A le vy A ť jakýkoli je osobní
nechává něco ze skuteč charakter dnešního vůd
nosti. Vynechává vůli k ce, žije v mezích revoluč
moci, která arnt dostup ní civilizace a strká ji.
Avšak sovětské vedení
ná léčbě prosperito®..
Někteří pozorovatelé se. přizpůsobilo přítom
hledají přerůzaým způ ným okolnostem. A ni nesobem, jak objevit, co v y z fv í k revoluci v ji
sovětští kammaisoé .mají ných státech ani ji ne
na mysli, ale ku podivo, očekává. jak Lenin a
mají sklon ignorovat ne Troeký činili- Nezabijí
bo aspoň podceňovat je o d p ůrce a kritiky, jak

Stalin činil. Nevyhrc Li
je polovině Evropy ato
movou
zkázou,
jak
Chruščov někdy činil.
Chruščov na zasedí-ú
Spojených národů svlékl
botu a bušil jí do stolku
před sebou. N ikdo dnes
neočekává nic takového
od sovětského zástupce
ve Spojených národech.
Sověty si vypočítaly
následky té okolnosti, že
komunistická
ideologie
vystydla a ztratila přitaž
livost. Jsou si vědomy,
že výzvy k revoluci by
byly vyslyšeny chladně mimo v některých zemích
v Jižní Americe. Nekla
mou se o tom, že perio
da lidových revolucí ve
vyspělém západním svě
tě minula. Pokud jiných
kontinentů se týká, díva
jí se na revoluce barev
ných mas s podezřením.
Obávají se, že revoluce
ty by se mohly dostat
pod vliv ,Číny, což by se
jim svrchovaně nehodi
lo. Jejich představy c
tom, jak dospět k světovládě, se změnily. Pokud
chápavosti
západního
světa se týká, doufají, že
nebude postřehnuto nebo aspoň pozdě po
střehnuto - že podstata
zůstala, i když taktika se

atomovém a v ostatní v o 
jenské technologii. H o r
livé zvelebují své lo ď 
stvo, a i někteří dosti
neteční západní pozoro
vatelé postřehli, že In i _
ký oceán se náhle hemží
ruským loďstvem. Bylo
rozšířeným míněním, že
cílem sovětského kolek
tivního vedení je status
quo. Pod ochranou toho
to rozšířeného mínění
sověty už dokonale zvrá
tily status quo na nej cit
livějším dnes místě, na
Středním východě.
Sovětská politika dnes
se zakládá na stálém tla
ku na nej různějších mí
stech. Sověty očekávají

konečný
výsledek od
mnoha menších změn,
které si vynucují svou
pohotovostí déle prodlét
na okraji atomové války.
Čekají, až součet, změn
bude dosti veliký. A je
třeba opakovat stále to
též: V zahraniční politice
se sověty spoléhají na
superioritu diktátorského
státu, který se nemusí
dohadovat s veřejným
míněním, nad státy de
mokratickými, které se s
ním musí dohadovat.. N a
superioritu toho, kdo bez
překážek může provozo
vat tajnou politiku, nad
•tím, kdo provozuje poli
tiku veřejnou.

n m ě m la

Svůj postup ve světě
sověty nyní zakládají na
síle sovětského státu.
Mohou být spokojeny
svými výkony na poli

FIGHT

TB
Půjčky na koupi domu
neize dostat tak snadno

Roentgenováni
plic '
je povinné
PRO V ŠECH N Y OSOBY STA RŠÍ
21 L E T . V Y U Ž IJ T E P Ř ÍL E Ž IT O S T I,
K D YŽ J E R O EN TG EN O LO G ICK A
JED N O TK A V E VAŠÍ O BLASTI !

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 jednbduchému zjištění. T. B. se dá zpra
vidla léčit snadno a rychle. V případě potřebí delšího léčení
I vyplácí se živitelům rodin STÁTN Í P E N S E . Dozvíte se, kdy
I bude roenťgen prováděn ve vašem okolí, nebo můžete zajít
I kdykoliv do Mass X-Báys, 25 Flinders Lané, Melboume-City.
|
Telefon 63-4191

The Victorian Tuberculosis Assoeiation, Lonsdale Street. M elbowne, 3000 TB515

zajistíte možnost dostat
A situace se nezmem,
dokud poptávka po nich půjčku od STÁTNÍ ,
bude převyšovat nabídku. BANKY, můžete být na
dobré cestě dostat
Avšak Vaše možnosti
příspěvek federální vlády
získat půjčku na clům
na koupi domu v částce
nemohou být větší než
$ 500.
když máte bankovní účet
Promluvte si s ředitelem
u STATE SAVINGS
BANK. Tato státní banka naši místní filiálky.
Může přivést Váš
poskytuje daleko víc
vysněný dům mnohem
hypotekárních zápůjček
blíže k realizaci.
ve Viktoru než kterákoli
jiná banka. Vlastně
THE STATE
téměř tolik jako všechny
SAVINGS BANK
ostatní banky dohromady.
OF VICTORIA
Kromě toho, zatím co si
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Vladimír Škutina: Presidentův vězeň. Severočeské nakladatelství, Liberec

Jak se stal pan president volem
Snad že měl k torny přirozené 'nadání nebo škole, řekl by povrchní pozorovatel. A le Vladimír SŠkutina z -vlastní zkušenosti poznal, že to bylo na
základě paragrafu sto tři, , který mluví o "snižování vážnosti presidenta re
publiky” , Škutina-fse/ dušuje, že nikdy nepronesl inkriminovaný výrok, že
"president republiky Antonín N ovotný je vůl’’. Přiznájvá pouze, že se jednou
ve veřemé-místiíosti — jako j e Film ový'klub, hospoda’ U Jelínků, hospoda
U Pinkasů — r vyjádřil,'že by "Antonín N ovotný neměl mluvit d o věcí, kte
rým neroŽumý b y ť byl presidentem:.republiky’’ . N echce se nám sice |věřit,
že pán tbk šalramantní a zběhlý jako 3Vladimír Škutina by se vyjadřoval v
tak nejapných frázích, ale budiž. -Skutečností je, že státní prokurátor mu
h odil naJ-krk tUčstotrojku s přívažkem: že prý řekl, že Antonín N ovotný je
"gauner, despota ař vůl” . Dva první- výrazy sama prokuratura rychle ze žalo
by 'vymazala, asiýže uznala, že by^ třeba; pan president těm cizím slovům ne
rozuměl, ale ná ýolovi frkala, i Jisiiý cítila, že obžalovaný nemůže nastoupit
důkaz pravdy/aytvrdit, že 'Antonín -Novotný volem není.
Bylo z tolro několikeré/stání, ; na nemž všichni s)vědci svorně přísahali, že
ten vůl nepadl. Prokuratura vsak nakonec předvedla z vazby jednoho zasloužilého/mistra sportu a ještě jed n oh o, který ty pašované hodinky rozpro
dával. O pá potvrdili, že se na žalovaný: výrok nepamatují, ale že to možné
je. N a základě tohoto sýědectví dostal Škutina šest měsíců podmíněně. Z d á
se však3 že Vladim ír Škutina tím rychle zpychl, protože se zakiedlouho dal
v jiné- veřejné místnosti s výčepem slyšet‘ takto: "Z n o v u jsem nahlas opa
k ovat že jsem nikdý něřekl, že president republiky Antonín N ovotný j e
vůlJ&lě když jsem zá to byl odsouzen, je tpj jako bych to měl předplacené, a
prejfo prohlašuji s plným vědomím, že vůl jé.”
I nNebyl -to- áni h fcbéký:. ní prokuratury nebezpeč l e t . .
'aMi senzační projev: " V ným recidivistou:.
5.
Škutinův "Presidentův
místnosti byltyáši pade května 1962 byl zatřen a vězeň.” není víc než
sát lidí. N ikdo z nich ne- dostal šestnáct měsíců chvatná, na okraj litera
šjpovstal, , nikdo mne -ne-.. nepodmíněně.
tury psaná reportáž z dů
po
rozstidku ležitého
dokřikl, hik-d-o mě nepo- . Jýdyž
průmyslového
káral. Dokoftcé bych si vstoupil na celu, ptal se odvětví československé
ji troufal tvřdítýžě můj vý ho- spoluvězeň: "K oiik’ s ho hospodářství.
,<
ři rok vzbudil mezi přítom- vyfasoval?” — "Šestnáct
Bohužel to ještě něja
|í mými sympatie.
Padlo měsíců.” — " A za jco, kou chvilku potrvá, ůéž
nic.’ ’ se podobná svědectví vy
'ješíččjpár anekdot a šlo,^.jprps.ím.tě?’ ’
— "T ak to mě nenalej- skytnou na pultech vel
se domu?*” ”
A le tímto projevem se vej, tos musel něco udě kých nakladatelství ne
stal Škutina v očích stát- lat- - za nic se dává pět jako pokoutní tiskovina

Ženský koutek
Milé přítelkyně, paní .a slečny a vůbec příslušnice
něžného pohlaví!
Jak všechny š’ nelibostí ‘ zjišťujeme, kapitalismus
r.ás zanedbává. Dokonce i ten Hlas domova, tedy in
stituce ryze našinecká, si hledí víc zahraniční politiky
a podobných mužských zbytečných záležitostí než re..ceptů n a .bramborové knedlíky. Neporadí, nepomůže^
dívá se na nás spatra. Ale my se nedáme, my si svá'
práva yymůžeme, tak jako jsme si je vymohly v
Československu'. Jen pohleďme na český tisk: nikde
nechybí ženská rubrika, byť jen maličká a chudičká
na duchu i na objěmú. Prý problémy správného ky
nutí bábovek a knedlíků nejsou hodny exilového ča
sopisu. Pchál Jen se, pánové, rozhlédněte kolem sebe a přiznejte, •že nebýt nás, dobrých hospodyněk,
mrhali byste na každém kroku silami i penězi. -Málo
' platné,. mužští se ' nikdy neučili skákat pro pírko,
kdežto my ženy jsme k tomu byly po dvacetiletí ve
deny. ženskými hlídkami v novinách a časopisech.
, Podívejte se třeba na Australany: Ženských časo
pisů vydávají, celé jury,, ale výchovný vliv to nemá.
Jen se honí za senzacemi. Jaká párty se pořádala u
milionářů na Tooraku a který -rnoHeí se teď nosí u
: Diora, to ano, to se dozvíte, ale o obyčejné pracující
žéim'ahí slovo. A vidíte ty konce. Teď před vánocemi
rozvěsí nád vchody "domů i na stromy na zahrádkách
1 girlandy z pestrobarevných žárovek a nechají to sví
tit celé-noci. Hezké to je, ale kde zůstala šetrnost?
■ Ne, ne, nemůžeme, se na, to dívat bez lítosti. A proto
. si raději všimneme, co v předvánoční době přináší
: českým3 a slovenským ženám socialistický tisk, re'í formovaný od zhoubného- pravicového oportunismu.
: Nikoliv bezuzdné hýření elektrickým proudem a vy" mýšlení extravaganci jež bychom předložily zmlsa:. ným vánočním hostům. Ženský tisk v zemi, která
\ vybudovala socialistický blahobyt, má zcela jiné sta\ rošti. Například co nám říká v domácím koutku ženji ský časopis. Slovenka ze , dne 9, listopadu?

z periferie republiky, ale
jako legitimní obžaloba.
"Presidentův
vězeň”
vyšel asi koncem roku
1-968, a autor i vydavate
lé měli už pochybnosti o
možnosti a účelnosti vy
dání. Naštěstí tak udě-láli. Vladimír Škutina tu
vydává počet z toho, jak
žil a co si myslil normál
ní politický vězeň, -který
nebyl zatížen příbuzen
stvím s popravenými po
hlaváry a lety stranické
ho svinstva.
Škutina píše bystře a
s humorem, je to Vyvá
žený
nésentimentáiní
obrázek, 'který podává.
Na jeho necelých osmde
sáti' stránkách kapesního
formátu ■ se • dočtěme
mnohé věci; nad nimiž
jsme se často zamýšleli.
Věznice v - Českoslo
vensku se mnoho nezmě
nily od válečných dob.
Snad jenom ' 'ta' němči
na zmizela. Šikanování
politických vězňů, ' šikamování systematické a
promyšlené, pokračuje -v
nacistických
tradicích.;
Z ločinec z povolání má
nadále více práv i ža mří
žemi než politický vězeň.
Československé hospo
dářství neostyšně tyje z

"lste si často lámete hlavu, ako ušetřit' v domáčom
rozpočte. Děti vám dorastajú, náklady na ich výživu,
ošatenie a vzdelanie rastů. Stojí zato porozmýšl'ať
o výdavkoch za maličkosti a príďete na to, že v priebehu dlhšieho obdobia móžu znamenat- pri šetření
určitú úsporu.
i

KDYBY
Oldřich Mikulášek
K dyby snad
pohnul se kámen v dlažbě
a místo udělal
tak zrovna přo hlavu,
kdyby snad
vytryskla z rány hlína,
nevykrvácí ta zem.
Z as jak dřív k podzimku
se šípky zajizví
p od mrtvým obvazem.
Z as napíje se vína!
Nahne si na stráních
mladého z Pezinku.
A kdyby zachvěl se kraj rodný,
kolínka trav se ani nepodlomí.
Ž n í nebude. N ebude žní,
jen opřít se, jen podepřít se o dny
všech padlých z dávných století:
na kosatec zněžní. —
K do přivoní si,
pozná své prokletí.
A pozná i tu zem.
T u hlavu p o palcátu.
Lučinu měkkou,
jež, vespod, uslyší-li patu,
ozve se mramorem.
dřiny trestanců a -nesty- -tu a tam slušní lidé, kte
daaě je 'vydírá finančně. ří .se ža’ 'své povolání
Jak Škutina potvrzuje z před politickými vězni
vlastní zkušenosti, v ý ro -. stydí. Agenti provokaté
b a ’ jablonecké bižutérie ři stále putují po celách.
je z velké části provádě A . vězeňské .hřbitovy se
nadále rozrůstají.
na ve věznicích.
Tradiční- hospodářské
Vladimír Škutina ztrákalamity jsou. zažehná- vil většinu trestu ve Valvány komandy trestanců. dicích u Jičína. Říkalo se
Mezi bačhaři se najdou (Pokračování na str. 8)
ných krémov. Neváhejte v domácnosti šetřit' na cuk
re. Přebytek cukru v stravě sú aj tak ien prázdné
kalorie. Zbytočně sa po nich tučnie. Cukor primeraňe dávkujte a zbytočně; nepresládzajte. Naučit' ša
móžete připravovat' chutné jedlá aj z lacnejšich druhov masa, například z predného hovádzieho, z vnúforností a podobné, Aj keď riie súsfavne, aspoň ob
čas-ich zařaďte na jedálhy lisfok. Je iste vefa spósobov, ako ušetřit' na maličkostiach, a že je to starý
a osvědčený špósob, kde so šetřením začat', potvrdzuje aj známe pořekadlo: Babka k babce, budu
kapce."

Veťa se dá ušetřit' na ělektrickom prúde, Keď buý
dete mať v zásobě vždy žiarovky každej ihtěnžíty,
ktoré v domácnosti používáte, nestane se vám, že
by ste vypálenu páťadvadsiatku museli na určitý čas
nahradit' ceikom zbytočně šesťdesiatkou. Ráno ča
sto svietime v celom býte. Nestalo sa vám už, žé \Hlě_ jak cenný pramen poučení nám skýtají’ rady,
odídefe z domu a v niektorej miestnosti ste nechali věnované slovenským ženám! Jak mnohé z nich lze
horieť světlo? Nehrá vám zbytočně rozhlas v obý aplikovat i do našeho emigračního života! Neboť i
vá cej izbe a vy ste odběhli do kuchyně, kde sa dlhšie : my, milé čtenářky, zvolna ale jistě propadáme hydře
zdržujete? Keď nemáte čas počúvať program v roz kapitalistické marnotratnosti. Kolikrát se například
hlase, bude lepšie, ak ho' vypnete a ušetříte tak za i oď našeho odchodu do emigrace objevil na rodinném
prúd. Ak vezmete ceruzkti a rátáte, vyjdu vám cifry ■stole pajšl? A pamatujete se ještě, jaká to bývala slámenšie i váčšie, ktoré ste ušetřili a věděli by ste ich : va; když se nám podařilo sehnat játra anebo srdíč
koniec koncov Využit' aj jriáč. Aj ked' dávsié do chla- ka? ^ady .je, ó hrůza, kupujeme kočce. Některé z
dičky len vychladnuté pokrmy, ušetříte, a to niélen n ás' se dokonce rouhají i tak svaté a vzácné věci
prúd, ale aj chladničku. V chladných dňoch vóbec jakou, je skopové plecko, řkouce, že tu beraninu ne
móžete chladničku aj vypnúť a odkládat' potraviny mnohou ani.cítit. Do buchet cpeme tolik vajec jako
do studenej komory. V niekiorých rodinách sa roz- ’ Magdalena Dobromila slavné paměti. A co všechny
plytváva veťa mýdla. Na pohťad maličkost'. Ale keď ty studené lahůdky na různých párty? Aby po nich
uvážíte,: že v priebéhu dvočlí mesiačov sa takto mi- . hosté rychle nevyhládli a nemuseli se dojídat něčím
nie v priemere jedno mydio navýše, pribiidne vám podstatným, musíme jich ' připravit celé kopce. Jak
opáť zbyfočná položka do výdajov domáceho roz . říká Slovenka: víc vnitřností ; a' předního hovězího,
počtu.
jináč to s .šetřením bude stále na levačku. A to vů
U šetřit'sa dá aj n a sfra v e /a p rito m nemusíte ohro bec nemluvím o jiných možných,1 Slovenkou dopořuzit' výživu rodiny, je dobré možné správné nahradit' . čovaných způsobech šetření jako třeba na mýdle.
drahú pdtravinu rovnako hodnotnou lacnejšou. Stu Mnohé .z nás dospěly už tak daleko, že si kupují toa
dené večeře, ktoré sú na pripravu nenáročné, bývajů letní papír, jehož barva ladí s barvami dlaždiček,
poměrně drahé. Rýchío sa po nich vyhladne a do- zatímco by nám docela dobře mohly posloužit noviny!
jedanie sa takúto večeru věru ešfe předraží. Zaklá Je 'proto nejvyšší čas obnovit socialistické uvědomě
dáte si možno, milé priateťky, na tom, že do koláča ní hospodárnosti ve vlastní ženské rubrice Hlasu do
ste dali máslo. Ak ánb, nuž verte mi, lepšie byste mova. Musí být ovšem zaměřena výchovně a ideově
urobili, keby ste čerstvé máslo dáli zješť rodině. Do nejméně tak jako Slovenka a další československý
koláča postačí aj stolový margarín. Ak chcete ušetr žeriský tisk. Kdo je pro?
Vaše názory očekává
rit', ani sánu, ktorá je drahšia ako stolový margarjn, '
v
tetka Pepička;
neprldávajte do cesta, ale radšej ňa prípraVu jem
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Jak se stal pan president volem
' Pokračování se str. 7)
mezi vězni, že na tam
ním vězeňském hřbitově
jsou pochováni ministři
bývalé lidové strany Šrá
mek a Hála i Bohumil
Laušman, bývalý předse
da sociálně . demokratic
ké strany.
Škutina říká, že Laušman byl "gangstersky
odvlečen z emigrace do
Československa” .
Jiný
náhodný objev: ve vě
zeňské nemocnici leží ve
vedlejším ajnclíku Ru
d o lf Barák, bývalý ko
munistický ministr vnit
ra. U špehýrky do jeho
cely sedí ve dne v noci
bachař, který dává p o
zor, aby si Barák "něco
neudělal” .
Političtí vězňové nadá
le trpí podvýživou, ne
ustálým chledem v ce
lách a denní dřinou.
MATE
VYROVNÁNO
PŘEDPLATNÉ ?

H ladová strava byl§
kořeněna vězeňským hu
morem:
"Jednou z lahůdek by
ly takzvané Fleky s pat
rovým vejcem. Byly to
rozvařené těstoviny s
nakrájeným
vejcem
jedno vejce na jedno pat.
ro. Vyhlášenou lahůd
kou byla takzvaná Rána
imperialismu . to byly
rozvařené brambory s
těstovinami, prolité po
lévkovým kořením.’
"K snídani byl serví
rován buďto Chruščovův
koktejl - to byla černá
brynda, vařená prý se
shnilých pražených ku
kuřičných
zm ,
nebo
Myslivcovy čekané pra
vá rozkoš aneb Pražené
králičí nebo zaječí bob
ky, podávané v neome
zeném množství.’ ’
Mukl Škutina byl po
šestnáct měsíců znám ja
ko "presidentův vězeň”
pso své zvláštní provině
ní. I bachaři ho jaksi
trochu uznávali.

S Y D N E Y
SWISS T R A IN ED
W ATCHM AKERS

K. E b n e r
19 York St..
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

HOSPODYNI
STŘ ED N ÍC H L E T

do domu v Darlingpoint
(Sydney) přijme rodi
na o 2 dospělých a 2
školních dětech. Musí
znát vařit. Nabízíme
výtečné podmínky. Od
dělený pokoj s koupel
nou.' Jsou třeba refe
rence a znát trochu
anglicky. K sjednání
návštěvy volejte (Syd
ney) v obchod, hodinách: 28-6525 nebo po
hodinách? 32-2984.

Přijmeme
PEKAŘE

za dobrých podmínek.
Hlaste se osobně.

soos
B A K E R Y

445 Old South Head Rd.
Rose Bay
(Sydney)

Přijmeme
POSLUHOVAČKU

na 5 dnů v týdnu, plné
zaměstnání. Bez bytu.
žádné vaření.
Stálé
místo. Dům v North
Shore (blízko Zoo). Je
třeba
znát
trochu
anglicky. Volejte po 4.
hod. odp. (Sydney):
969-2868.
Přijmeme
DVĚ

KUCH AŘKY

k denním a večerním
směnám. Dobré mzdy a
podmínky. Stálé místo.
DOMINO
RESTA U R A N T

ZLATNÍK *
HODINAŘ *
STEVEN VARDY

245 Oxford St.,
Bondi Junction
Tel. (Sydney): 38-7462

590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
, Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Tel.: 61-8579

Přijmeme
S P O LEH LIV ÉH O
M UŽE

s řidič, průkazem k vý
pomoci v naši pekárně.
Dobrý plat vhodné
osobě.
SOOS B A K E R Y P /L .
445 Old South Head Rd.

Rose Bay
Tel. (Sydney): 37-7341

S urážkou pana presi
denta měl však do konce
potíže.
Když
dostal
svých šestnáct měsíců,
byl mu vysloven zákaz
kulturní činnosti na do
bu tří let.
Když ho pustili, začal
dělat na stavbě a na čer
no v televizi. Byl auto
rem
revuálního film u
"Půjčovna talentů’ ’ , se
kterým jelo Českosloven
sko na mezinárodní fe
stival. Když se proseklo,
že autor má zakázánu
kulturní, činnost, vypuk
la panika.
Jiří Pelikán z televize
a Ladislav Mňačko ze
Svazu spisovatelů mocně
zadačili, zatímco autor
se uchýlil do ústavu pro
choromysíné, který v osvíceném socialistickém
státě už zachránil nejed
noho příčetného kumštýře.
Šlo to až k Nejvyššímu soudu, který šala
mounsky rozhodl:
"Rozsudek Obvodní
ho soudu pro Prahu I
ze dne 3. července 1962
se pro porušení zákona
ruší, neboť větu, že pre
sident republiky Antonín
Novotný je vůl, nelze
považovat za kulturní
činnost.”
Nemůžeme se přít o
socialistickou zákonnost,
ale z tohoto rozsudku
N ejvysšího soudu by vy
plývalo, že je nekultumí
mít pana presidenta za
vola, ale že je zcela kul
turní mít vola presiden
tem.
jun

O T T O ’S
HOFBRAUHAUS
vedoucí německá
pivnice v Sydney

svou atmosférou,
jídlem a programem
Přenesena do Austrálie
po 3001eté rodinné tradici
v Evropě.
77 W ILLIAM S T R E E T

KINGS CROSS
Tel. 31-5844
a 31-2070

OTTO'S HOFBRAU-HAUS

uvádí veselé

\

PIV N Í HODY

(German Bock Beer
Festival)
i
které potrvají až do 1. ledna 1971

Povečeřte v Otto’s HB
— můžete současně
vyhrát cestu pro dva
(a $ 500.- na útratu)
do původního HB
v Německu.
Jméno šťastného výherce
bude taženo na Silvestra.

DŮLEŽITÉ:
Vezměte laskavě
na vědomí:
Tento podnik není totožný,
ani nemá žádné spojení,
ani není náhradním za
podnik vedený ha
24 Bayswater Road.

V zábavném programu na dvou
poschodích účinkují:
SCHUHPLATLERS
2 kapely (1 dechová)
Mitzi se svou proslavenou citerou ;
jakož i další program
2 P Ř E D S T A V E N Í ZA V E Č E R

PIVO ZDARMA od 6 do 7 hodin večer —
od pondělí do soboty po dobu PIVN ÍCH HODŮ
Reservujte si místa nyní, abyste se vyvarovali
zklamání z nedostatku míst.
Výtečné slevy pro společné párty.
Telefon: 31-5844

a 31-2070
77 W ILLIA M S T R E E T
KIN G S CROSS

Přijmeme
ZKU ŠEN ÉH O

MECHANIKA
CH LAD ICÍH O
Z A Ř ÍZ EN Í
Dobrá mzda a
možnost přesčasů.
Volejte (Sydney):
666-9787 nebo 666-6649
mezi 8. hod. ranní
a 5. hod. odp.

Přijmeme
HOSPODYNI

pro rodinu o 3 členech
v Rose Bay. Nový mo
derní dům se vším
komfortem. K dispozici
je oddělený byt s TV
atd. 2% dne volno.
VELMI
VYSOKÁ MZDA.
Volejte (Sydney) v ob
chodní době 74-8083 ne
bo po hodinách: 74-6209
Je třeba znát trochu
anglicky nebo
maďarský.

Přijmeme
HOSPODYNI

U P O Z O R N Ě N Í V ŠE M Z Á K A Z N ÍK Ů M F Y .

pro domácnost v Bellevue HílL Nabízíme byt,
$ 34 čistých. 2 dny vol
no. Stálé místo, výteč
né podmínky. Volejte
(Sydney): 384466.

CYRUS

Manželé (33 a 32 roků)
s 5 1. chlapcem, tč. v
Sydney, by rádi praco
vali na farmě (nejlépe,
která patří krajanovi,
avšak to není podmín
ka). Nebojí se žádné
práce. Nab. na zn.
“ Farma” do HD.

Mladý muž

hledá k seznámení
dívku
nejraději v Sydney.
Nab. na značku
‘Samota tíží” ao HD.

PERSIAN CARPETS
Až do 1. listopadu ,tr. jsme provozovali obchod
pravými ručně šitými perskými koberci a přikrýv
kami v čísle 158 Pacific Hway., North Sydney.
SV É O B C H O D N Í M ÍS T N O S T I JSME V ŠA K
N Y N Í P Ř E M ÍST IL Y N A ADRESU.:
14 N elson Rd., Lindfield
Právě jsme se dozvěděli, že naše staré výstavní
místnosti jsou používány opět k prodeji podobného
zboží a rádi bychom proto své zákazníky upozor
nili, že obchod tam NENÍ V ŽÁDNÉM SPOJENI
S NÁMI. Nezaměňujte je, laskavě! Neoperujeme
s cizím kapitálem, abychom Vám mohli obstarat
perské ručně šité koberce nejlepší kvality I NADÁ
LE za nejlevnější ceny v městě.
K SJEDNÁNÍ NÁVŠTĚVY DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
volejte laskavě kdykoliv (Sydney) 46-1820
C Y R U S P E R S IA N C A R P E T S

HLAS

30. 11. 1970

DOM OVA
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Ú S T Ř ED Í ČS. D EM O K R A TIC K Ý CH ORGANIZACÍ

PŘÁTELÉ

Vladimíra Zahradníka (zpráva), Láďu Líbla z Pra
hy, který přijel do Austr. v červenci 1969, hledá pří
tel z Traiskirchenu, Edmunda (Mučo) Solčanského
(jakoukoli zprávu na adr.: Box 2462, GPO. Sydney,
2001 — je to pro sestru p. S. v USA) a pí Editku Čer
venkovou roz. Vránovou.
Ž U R N A LIST IC K Á

SEKCE

SPO LEČN O STI

PRO

vědy a umění vydala svou první publikaci. Je to
úplný seznam českých a slovenských časopisů v za
hraničí, včetně adres redakcí a informací o tom,
kdo je vydává. Seznam je v češtině a slovenčině.
Cena jednoho výtisku je 2 dolary. Možno objednat
na adrese: Mrs. Anna Faltus, Melbourne House, Apt.
414, 1315 - 16th Street, N. W.. Washington, D. C. USA.

,

* v Austrálii a na N. Zélandě konalo 10. řádný sjezd
čtvrtou (a poslední) dcerou manželů Sudových z I delegátů ve dnech 21. a 22. listopadu 1970 v míštnoReservoir, Víc., oznamují, že jejich sňatku b y lo , * stech Národního domu v Adelaide. Byli přítomni de
legáti organizací z Jižní Austrálie, Viktorie a Nového
požehnáno dne 21. listopadu 1970 v kostele sv.
Již. Walesu. Písemnou zprávu poslali důvěrníci z
Jana v East Melbourne.
N. Zélandu, Sydney, Perthu a Darwinu. Na sjezdu
Melbourne, listopad 1970
byl též čten pozdravný připiš Rady svobodného Če
skoslovenska. Po zprávách funkcionářů odstupující
ho výboru byla projednávána otázka opětného začle
nění organizací v Sydney, Canbeře a Brisbane a vy
DĚKUJEME UPŘÍMNĚ
tvoření organizace nebo pověření důvěrníka na Ta
p. dr. Františku Kopečkovi z Box Hillu a
smánii. Podle dosavadního jednání se zdá jisté, že
pí. Ireně Kopáčkové, vedoucí dětských jeslí v
tyto organizační problémy budou v brzké době vy
Surrey Hills, za záchranu života našeho 8měsíčnířešeny k všestranné spokojenosti. — Na další funkční
ho synka Richarda. Ten vážně onemocněl a jen
období byli zvoleni tito funkcionáři: předseda F. No
díky první pomoci pí. Kopáčkově a odbornému
vý (S. A.), I. místopř. J. Viola (Vic.), II. místopř.
zákroku p. dr. Kopečka byl přiveden z klinické
ing. V. Němec (NSW), III. místopř. J. Novák (NSW),
smrti zpět k životu. Neskonale vděční
jednatel O. Mikulčák (3 Bowen Cresc., Melbourne,
manželé Mlčákovi, St. Kilda, Vic.
Vic. 3004), pokladník T. Sladký (SA), tiskový refe
rent F. Kránský (SA), členové předsednictva: S.
Stavínoha (N. Z.), J. Kučík (WA), S. Lormaii (NT),
členové výboru: K. Saltman, dr. A. Brežný, J. VondEM ILU R O ES SLEŘ o vi, dříve bytem v King
ruška, dr. J. Vaněk, B. Panoch, J. Svehlák, P. íteis,
Albert Avenue, Leiehtville ve státě Victoria.
J. šatánek, smírčí soud: dr. J. Pertl, K. Bareš, K.
V E Z M Ě T E NA V ĚD O M Í, že E L A IN E MAY ROESSŠinček, revisoři: O. Treutler, J. Janeček, J. Utékal.
L E R zahájila řízení u Vrchního soudu ve Viktorii
V závěru byl přijat návrh, aby se po přistoupení
(Supreme Court of Vietoria) žalobou č. 2715/1970.
organizace NSW konala příští pracovní schůze v Syd
žádajíc rozloučení manželství s Vámi na základě
ney.
M.
opuštění a odloučení a placení výloh.
N E V Y P L N ÍT E -L I podání (Answer) v kanceláři re
Č E S K É O CH O TN ICKÉ DIVADLO V S Y D N E Y
gistrátora. Supreme Court, Melbourne, do 30. pro
since 1970, může se případ projednávat ve Vaši
sehrálo v sobotu 14. listopadu další představení. Za
nepřítomnosti.
režie Vlasty Vlažné měla veselohra Viléma Wernera
GEORGE A. MADDEN, Public Solicitor, of 272
"Právo na hřích” nesporný úspěch a výkony byly
Queen Street, Melbourne.
odměněny bouřlivým potleskem. Po . skromném _za
čátku je nyní jisté, že se bude v divadelních před
staveních pokračovat. Tentokrát byl sál v Anzac Hou
se v College Street zaplněn do dvou třetin švé ka
Děkuji touto cestou všem, kteří doprovodili na
pacity. účinkující: Bedřich Slavik, Hana Slavíková,
poslední cestě mého drahého bratra
Janrďla Carroll, Vlasta Vlažná, Alex Mirský, Zdeněk
p. Josefa Ž E Ž O L U ’
štasenka, Alena Štasenková a Hilda Domabylová se
kuchaře z Melbourne
zhostili svých úloh velmi dobře.
C. W,
za květinové dary a za všechny projevy sou
strasti. Zvláště děkuji bratrům legionářům za i
P Ř ÍŠ T Í SCHŮZKA Č LEN Ů " B E S E D Y "
proslov nad rakví a p. Zlatému za splněni po-1
A DALŠÍCH M ELB O U RN SK ÝC H ZÁJEM CŮ
sledního přání zesnulého, zahrání nad rakví I
Čechy krásné . . .
I o tanec a zábavu se bude konat ve středu 9. prosin
,
Václav žežula, bratr j ce od %8. hod. večer v restauraci pí. Poláškové, 134
Carlisle St., St. Kilda (proti radnici).
s rodinou
Melbourne, listopad 1970
B R IAN CHARLTON s chotí LÍBOU

HLEDAJÍ:

VÁNOČNÍ DVOJČÍSLO
HLASU DOMOVA

vyjde dne 21. prosince 1970. Uveřejníme v něm Vaše
BLAHO PŘÁN Í 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 adr. Vaší
firmy), telefon atd., nebo jen jméno bez bližší adresy.
V tomto čísle uveřejníme také Vaše samostatná bla
hopřání — s textem a velikostí dle přání.
Je to' nejvýhodnější příležitost, jak blahopřát nej
většímu počtu krajanů. Pro mnohé čtenáře je vá
noční číslo HD po celý rok adresářem krajanských
firem.

Plánujete eeitu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu’
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAYEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melboame. 3099
Telefon 92-2909
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.

Výroba umělecké keramiky včehe druhu

Dopisy redakci:
VZK A Z PANU JO Z EFO V I

Odpovídám na článek z HD č. 22 “ Rozsudky nad
uprchlíky’ '. Překvapilo mne prohlášení Jozefa Š . z e
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa
Sydney v Rudém právu z 20. 10., v němž se hlásí k
socialistickému systému v ČSSR a “ všemi deseti” pro
(majitel Vladimír Mírvali)
něj hlasuje a rád bych znal důvody, proč k^ takové
mu názoru přišel. Žiji zde 15 měsíců a stýkám se
18 Stortford Ave., Ivanhoe West, Víc.
asi s 20 českými a slovenskými rodinami. Jsou to
Provádíme veškeré práce optické
Telefon: 4M122
vesměs mládi lidé, kolem 23 let a všichni jsou tu
přesně, rychle a za levné ceny
přes rok. Všem se tu vede dohře, mají pěkné byty,
Zvlášť velký výběr moderních lamp a figur
hezké automobily a šetří si na domky. Všechny ty
rodiny by byly rády, kdybyste mohli otisknout, že
NA SJEZD U SVU V HOR- vzkazují panu Jozefovi, aby se jen navrátil do “ vy
genu u Curychu řekl dr. touženého ráje” , protože při jeho smýšlení zde pro
Tuček, že ve Švýcarsku něj růže nepokvete. O. Karnet, Regents Pk. - Sydney
573 Hampton St.
Máte v úmyslu
36% nových čs. přistěho
Hampton, Víc.
PRÁCI DOMŮ jakoukoli,
prodat svůj
valců vydělává méně než
Telefon 98-5759.
Malý oznamovatel
3 - 4 hod. denně, přijme
domácí švýcarští obyvate
dům či pozemek
mladá žena, bydlící v St.
lé, 36% vydělává skoro
rychle, spolehlivě?
PRÁCI DOMŮ nebo vý Kildě. Lask. nabídky do
stejně a 28% víc než Švý
Volejte (Melb.):
pomoc
na
4
hod.
denně,
HD._____________________
caři v podobných zaměst
jakoukoliv, přijme v Mel
57-5618
,
náních. Dále uvedl, že
PRODÁM použité i ne
38% přistěhovalců pokra bourne žena střed, let, použité pošt. známky Če
která
bydlí
ve
Footscray.
čuje v témže zaměstnání,
skoslovenska, Německa,
jaké měli v Českosloven Adresa v HD.
Polska, Maďarska a dal
sku, 40% pracuje v podob Ze 14.000 uprchlíků se ve ších evropských zemí, jed
ných zaměstnáních a 20% Švýcarsku trvale usadilo notlivě i v sériích. Cena
ŽE MÁTE zaplatit splátku, umýt nádobí, bolení zubů, navštívit známé,
má zcela jiné zaměstnání. 11.319 osob.
dle dohody. Adresa v HD.
ŽE MÁTE vyřídit_ přinést, záskočit, dodělat, připravit, obstarat, pomoci, vy
hledat, přispět či" rozdělat. . . ŽE MATE špatné počasí, neklidný spánek,
soužení, starosti! úkoly, poslání, běhání, málo času, manžela na služební
S P O R T O V N Í KLUB S L A V Í A M ELBOURNE
cestě či dceru na vdávání, . . .prázdnou ledničku, šatník či život?
srdečně zve na veselou
NEVADÍ, nic si z toho nedělejte! Zřejmě ještě nemáte

Meera Ceramics Studio

M. CHRPA

Optical Service

K R U H
nezávislý exilový časopis, věnovaný kultuře a Vám.

Prosincové číslo Kruhu obsahuje texty A. Bretona, O. Březiny, S. Dalího
J. Durycha, V. Hanče, K. Kosíka T. G. Masaryka, H. Michauxe, J. Ortena
A. Solženicyna, P. Sorokina, I. Švitáka . . . recenze knih J. K. Galbraitha
A. Schweitzera aj„ množství glos, aktualit, aforismů, zajímavostí, kuriozit
atd., to vše na 90 stránkách cyklost. kvartového formátu v orig. výtvarném
pojetí a s tištěnou obálkou.
Cena jednotlivého čísla (včetně poštovného): jeden dolar.
Adresa: K RU H , P. O. Box 402, Richmond, V ic. 3121, Auštralia.

(Programový věstník Kruhu s ukázkami zasíláme zdarma)

SILVESTROVSKOU

ZÁBAVU

kterou pořádá ve čtvrtek dne 31. prosince 1970
v novém velkém sále "Riviera” , 73 Capel St., N otth Melbourne
(Capel St. je z Victoria St., blízko tržnice)
BO H ATÁ TOM BOLA
L IK É R O V Á LICENCE
Začátek v 7.30 Hodin
Likéry si možno přinést sebou
[Vstupné (včetně koktailu, 3cKodové večeře a dalšího občerstvení) $ 9.00
Reservování míst: 69-3855 (M aciboba), 306-5803 (Košňar),
81-5272 (Cierný) .
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HLAS DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

Fotbalový podzim v ČSR vrcholí
\ 13. kolo 1. čs. fotbalové ligy tak zkomplikovalo situaci, že djva týdny před "poločasem ” mohou
být ještě tři týmy — Trnava, Ostrava a Trenčín — "podzimními mistry ČSR’ ’ a (v bojífch o dobré umístění je třeba počítat i s fotbalisty Třince,; kteří jsou bezpochyby největší senzací posledních let.
Zamotaná situace je i na konci tabulky, odkud se odpoutalo mužstvo Lok. Košic, je však i nadále
'
jedním z aspirantů-na nepopulární přezimování na konci tabulky.
“ Tahákem” 13. kola bylo střetnutí na bratislavském diváků. Ti viděli fotbalový průměr a vítězství Dukly
! - Tehelném poli, kde obhájce mistrovského titulu Slo 2 :. 0. Tvrdě se bojovalo v Třinci, kde domácí jede
van Bratislava hrál s Trnavou nerozhodně 1 :,1. náctka zvítězila nad Plzní brankou dosaženou ve 30.
25.000 diváků vidělo utkání dobré úrovně a spravedli minutě Jiskrou z trestného kopu 1 : 0. Tepličtí fotba
vou remisu. Levý křídelní útočník Ján ■čapkovic; zí- listé porazili TJ Gottwaldov 3 : 1 a Trenčín zdolal
1- /skal sice už v Í7. minutě 1. poločasu Slovanu vědění VSS Košice 1 : 0.
1 : 0 (když vrátil do sítě míč vyražený -brankářem
TABULKA: 1. Trnava 18 bodů, score 24 : 9; 2.
Trnavy Gerykem po švehlíkově střele) _ pak výsled- Ostrava 18 b., score 14 : 7; 3. Trenčín 18 b., score
kem velkého tlaku trnavských fotbalistů po změně 20 : 14; 4. Třinec 17 b.; 5. Teplice, 6. VSS Košice
/./ stran byla v 67. minutě jejich vyrovnávací branka, (po 15 b .); 7. Slovan Bratislava 14 b.; 8. Sparta
jejímž autorem byl Martinkovič.
Praha 13 b.; 9. Prešov 12 b.; 10. Dukla Praha, 11.
Čtyři z osmi utkání skončila remizou. Jsou to kro Žilina (po 11 b .); 12. Inter Bratislava, 13. Slavia Pra
mě zápolení Slovanů s'Trnavou i tato střetnutí: Žili- ha (po 10 b .) ; 14. Lok. Košice, 15. Plzeň (po 9 b .);
ná — Košice 2 : 2, Slavia — Ostrava 0 :0 a Přesev 16. Zlín 8 bodů, score 16 : 24.
— Sparta 0 : 0 .
• V Praze je zájem o kopanou, jen když hraje Sparta
nebo Slavia. Na utkání “ reservního národního muž
stva” nebo pražských vojáků (Dukla Praha) se už
V sanghaji se zrodila největší lehkoatletická sen
zásadně nechodí. Potvrdilo tp i střetnutí pražské Duk
;
ly s Interem, Bratislava, na které přišlo jen asi 21000 zace r. 1970. Postaral se o ní čínský výškař Ni-ČihČin, který skočil 2,29 m. A to by byl nový světový
rekord, kdyby komunistická Čína byla členem mezi
národní atletické federace. Takto je třeba výkon
281etéhO Ni-Čih-Čina vést jen jako nejlepší světový
výškařský skok všech dob; světovým rekordmanem
- Už tradičně po. skvělém nástupu do sezóny upadá výkonem 2,28 m zůstává i nadále Rus Valeri Brumel.
. . h o k e j o v é mužstvo bratislavského Slovanu do průmě- 184 cm vysoký a 73 kg vážící student z Pekingu za
;■• ru a-pomalu a jistě klesá vždy o stupínek v tabulce. čal na závodech v Sanghaji, které sledovalo 8Ď.OOO
i. čs. hokejové ligy. Žato obhájce mistrovského titu- diváků, na výšce 198 cm. Pak si nechal zvýšit laťku
. . . Tu. Dukla Jihlava se rozehrává a je podle názoru na 203 cm, 213 cm, 218 cm, 224 cm, a světového re
expertů znovu velkým favoritem. Přestože jihlavští kordu 2,29 dosáhl na druhý pokus. Skáče — stejně
vojáci hrají v. současné době v ČSR znovu nejlepší jako Brumel — Streaddleovým stylem.
hokej, hodně jim k prvenství v tabulce pomohlo kon
.Jak vypadá pořadí nejlepších 12 výškařů, kteří zdo
tumační vítězství 5 : 0 nad' ZKL Brnem. Brněnské
mužstvo zřejmě už překonalo krisi a dosáhlo několika lali 2,21 m a více? 1. Ni-Čih-Čin (Čína) 2,29 m; 2.
/
vítězství ža sebou...Počítalo ve 13. kole.i s 2 body v Brumel (SSSR) 2,28 m; 3. Dick Fosbury (USA) 2,24
. utkání s. Jihlavou/ Rozhodčí Hajný a .Bucala však m.; 4. - 5. John Thomas (USA) a Rus Čapka (oba
1 střetnutí už ve 12. minutě prvé třetiny předčasně u- 2,23 m ); 6. Ed Caruthers (USA) 2,22 m; 7. - 8. Elliott
. . kpnčili, něbot’ néznámý fanda z hlediště zasáhl bran a Brown (oba USA) 2,215 m; 9. - 12. Clarence John
káře Jihlavy Crhu prakem do hlavy tak vážně, že son (USA), Peter Boyce (Austrálie), Škvorov a GavCrha musel být odvezen do nemocnice. ZKL Brno rilov (oba SSSR — všichni skočili 2,21 m).
.tak ztratilo 2 velmi cenné body, přesto v moravské
. metropoli všichni příznivci klubu doufají, že ZKL bu
Ve " Středoevropském poháru"
de po sehrání 36,kol mezi prvními 4 mužstvy, která
P
LZ
EŇ
P O S T U P U JE, S L A V IE PROH RÁLA
búdou bojovat o titul mistra republiky.
Plných
35
let
čekali fotbalová fanoušci v západoče
• Tabulka 1. čs. hokejové ligy po 14. kole: 1. Jihlava
20 bodů, score 60 : 33; 2. Kladno 17 b.; 3. Košice 1G ské metropoli na střetnutí Středoevropského pohá
■ - b.; 4. Slovan Bratislava 15 b.; 5. Pardubice 14 b.; 6. ru. S poválečnou premiérou Škodovky Plzeň museli
ZKL Brno 13 b.; 7. Motor České Budějovice, 8. Lit však být spokojeni. Jejich mužstvo (po remize 1 : 1
vínov (po 12 b .); 0. Sparta Praha 11 b.: 10. Plzeň v Linci) porazilo doma za umělého osvětlení přísluš
níka rakouské 1. ligy Linzer ASK vysoko 4 : 0 , když
10 bodů. score 56 : 60.
mělo po celých 90 minut hru ve. své moci, a postou
Obránce Kladna a čs. národního mužstva Franti- pilo do čtvrtfinále kdysi slavné soutěže o Středoevrop
r; šek Pospíšil zvítězil v prvé části soutěže o Zlatou ho ský pohár.
kejku, ve které hokejoví odborníci vyhodnocují nejMenší spokojenost už byla v táboře “ červenobí
. ■/ lepšího čs.. ' hokejistu. Soutěž, .pořádaná. redakcí
týdeníku' “ Gól”., už potřetí,, má letos jiný charakter. lých” . Pražská Slavia podlehla doma v zahajovacím
- Experti budou vyhodnocovat nejlepší čs. hokejisty střetnutí Středoevropského poháru průměrnému ma
po každé části I. ligy -^-..celkem. čtyřikrát — a teprve ďarskému ligovému celku Csepel Budapešť 0 : 2 a
..: po skončení sezóny. v pátém hodnocení bude znám/ tak lze těžko věřit, že by tento dvoubrankový náskok
soupeře: v budapešťské. odvetě vyrovnala. Slávisté
. vítěz “ Zlaté hokejky” . ; .
pokračovali v sérii slabých výkonů, hráli bez koncepce a nepřesně.
Č T V R T F IN A L IS T É PM EZ

Senzace v Šanghaji

Skandál v Brně
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Osmým čtvrtfinalistou 16. ročníku Poháru mistrů
evropských zemí v kopané je španělský přeborník
Atletico Madrid, který po porážce 1 : 2 v sardinské
metropoli Cagliari, porazil italského mistra US Cagliari v odvetě doma 3 : 0. Reprezentant italské kopané US Cagliari postrádal hvězdu světové kopané Luigiho Rivu, který krátce předtím při mezistátním utkání Itálie — Rakousko ve Vídni si při srážce s domácím obráňcém Hofem zlomil pravou nohu.
Jak vypadají čtvrtfinálové dvojice? Ajax Amsterodam hraje s Glasgow Celtic, Everton s přemožitelem bratislavských fotbalistů Panathinaikos Atény,
Atletico Madrid s Legií Varšava a FC Carl Zeiss Jena.
s fotbalisty Crvene zvezdy Bělehrad. — V soutěži
“ držitelů trofejí” jsou tyto čtvrtfinálové dvojice:
Gornik Žábře — Manchester City, PSV Eindhoven —
FC Vorwárts Berlín, Reál Madrid — Cardiff City a
RFC Brugois (Belgie) —. Chelsea Londýn.

30. 11. 1970
D Á R E K K VÁNOCŮM,
na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřáni
Zasíláme do celého svobodného světa

- - Ve zkratce - -

— Na_ cyklistické dráze v Curychu překonal olympij
ský^ vítěz Francouz Pierre Trentin svůj vlastní svě
tový rekord na 1.000 m s pevným startem. Ujel trať
za 1:02,44'min.
— Šestým účastníkem A skupiny mistrovství světa v
ledním hokeji, které bude probíhat ve dnech 19. břez
na až 3. dubna 1971 v Bernu a v Ženevě, je repre
zentační tým NSR. Němci po vítězství v Mnichově v
kvalifikaci nad Poláky 6 : 3 uhráli v odvetě v Lodži
remisu 4 : 4. Pozoruhodné je, že Poláci vedli v Lod
ži 6 minut před koncem nad Němci ještě 4 : 0, v zá
věru už nevydrželi kondičně a inkasovali 4 góly za
sebou. Hokejisté Německé spolkové republiky nahra
dí v A skupině tým V.. Německa, který se rozhodl
hrát v B skupině, neboť většina hráčů loňského muž
stva zanechala závodní činnosti a mladí prý by na
Áčko nestačili.
— 37. ročník Velké Kunratické vyhrál za rekordní
účasti 1.458 běžců Balšánek z pražské Dukly, které
mu na trati dlouhé 3.800 m stopli 11:52,0 min. 2. Tempír (VŠ Praha) 11:53,0 min.; 3. Štěpánek (Dukla Pra
ha) 31:53,0 min.
— Ve 3. kole Poháru veletržních měst čekají čs. účastníky velmi nepříjemní soupeři: fotbalisté praž
ské Sparty hrají s předním týmem anglické nejvyšší
fotbalové soutěže Leeds United a Spartak Trnava s
příslušníkem německé Bundesligy 1. FC Koln.
— V ČSR se bodují výkony fotbalových rozhodčích.
V 1. lize je toto pořadí: 1. Krňávek, 2. Jursa, 3. Je
línek, 4. Horbas, 5, Mitrič, 6. Fiala, 7. Pouček, 8. Ká
láš, 9. Živný, 10. Pláček.
— V premiéře evropské tabletenisové ligy zvítězila
ČSR v tělocvičně Bohemians v Riegrových sadech v
Praze nad stolními tenisty Anglie 5 : 2. Mladý Orlowski porazil jak Nealeho (22 : 20 a 21 : 13), tak i Barnese (21 : 17 a 21 : 9), Kollarovits zvítězil nad Barnesem 2 : 1 na sety, prohrál však nečekaně s Nealem
18 : 21 a 20 : 22. Voštová zdolala Shierleyovou 21 : 13,
14 : 21 a 21 : 18 a pátý bod získala ČSR ve smíšené
čtyřhře, když Turai s Voštovou zdolali anglický pár
Neale — Mathewsová ve 2 sadách.
Ostuda i v tenisu: ČSR — POLSKO 1 : 4

Letošní rok se čs. sportovcům nevydařil. Nejsou
to jen fotbalisté, hokejisté, házenkáři či lehcí atleti,
kteří mají velmi špatnou pasivní bilanci, ale i te
nisté. Československo neuspělo v Davisově poháru
(porážka se SSSR), a nyní ani v soutěži o Pohár švéd
ského krále Gustava, která je jakýmsi neoficiálním
halovým mistrovstvím Evropy v tenisu. Čs. družstvo
mělo obhajovat trofej, bylo však vyřazeno už v pre
miéře, když prohrálo doma, v Ostravě, s tenisty Pol
ska vysoko 1 : 4. Jediný bod získal VI. Zedník, který
už v první den boje porazil Poláka Gasiorka 6 : 3 a
7 : 5. čs. tým hrál bez Jana Kodeše a i Jana Kukala,
přesto se Zedníkem, Pálou, Huťkou a HreDcem, si
měl za normálních okolností s Poláky poradit.
S ED M D ESÁ T N IC E E . JUNKOVÁ

V Praze se 16. listopadu dožila v poměrně dobrém
zdraví sedmdesáti let Eliška Junková, která v do
bách první republiky patřila k hvězdám světového
automobilového sportu. Za volantem sportovního vo
zu “ Bugatti” dovedla tehdy prohnat přední světové
automobilisty, jakými byly např. Francouz Louis Chiron (trojnásobný vítěz Masarykova okruhu), Maserati i Faggioli. Na mezinárodní scéně se,Objevila v
r. 1924 a už o.rok později patřila k nejlepším jezdcům
mezinárodmhó' závodu do vrchu Zbraslav —- .Jílovišťě. V r. 1927 startovala na “ světových Okruzích” .
Vyhrála na německém Suerburgringu třídu: do 3.000
A G IT A C E SPORTOVCŮ PRO D KP
Jak komunisté zneužíva tu svého zemského kandi cm a Cenu autosalónu, poblíže Paříže. Největším úspě
jí úspěchů sportovců z vý dáta Hermana Muellera chem však bylo 5. místo v r. 1928 na okruhu Madonie.
chodní Evropy k politické uspořádali bavorští komu
HLAS DOMOVA
propagaci, o tom refero nisté 13. listopadu v No
Vychází
čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh.
vala západoněmecká spor rimberku volební agitaci,
Adresa: Hlas domova,
tovní tisková služba SID z na kterou pozvali východo
Duesseldorfu. Aby totiž německé sportovce, hlav
8. Moorhouse St., Richmortd, Víc., 3121;
komunistická strana v Ně ně východoněmecké gymTelefon: 42-5980
mecké spolkové republice nastky v čele s mistryní
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 5.-, jednotlivý
nepohořela v nadcházejí světa Karin Janzovou,
výtM: 20 c.
cích volbách v Bavorsku, která vystoupila v exhi
jako tomu bylo v Hessen- bici. K tomu jistě není tře PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
sku (kde komunisté dosta ba komentářů! Z padesáti- předplatné, tj. austr. něho NZ $ 5.-, £stg. 2 /10/-,
li jen 1,2% hlasů), využí členné výpravy zůstala v US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
vají komunisté všech mož NSR 221etá gymnastka kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
Obratem,
ných prostředků. Z podně Beate Kuenzlová.

