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21. srpen 1969: Den vzdoru
Přes všechnu námahu komunistické vlády se 21. srpen 1969 nesJal jenom
dnem hanby Sovětského svazu. 21. srpen 1969 se stal výročím vzdoru a,
hněvu. Vzdoru proti okupantům a hněvu proti komunistické vládě. Každý
československý občan věděl, že hanba patří Sovětskému svazu. Ale byl si
také vědom, že domácí komunistická strana je svolná vládnout ve jménu le
ninské strany iv Moskvě — bezpodmínečně, bez výhrad. Od pádu Dubcekovy vlády v dubnu tr. se (vytvořila jistá legenda: Husák je přijatelněiší
než Štrougal a ostatní stalinisté. Je tomu skutečně tak?
Nejzdravéjší
je
se
držet mínění lidu doma.
A to není Husákovi ni
jak příznivé. Lidové mí
nění referuje o generál
ním. sekretáři Komuni
stické strany Českoslo
venska takto: buďto je
to Husák - Kusák, nebo
Husák - Hnusák. N eví
me, jak říkají lidé v Čeř
skoslovensku Štrougalovi, Indrovi, Biťakovi a
dalším přičinlivým k o
munistickým quislingům.
C o dokázal, co zachrá. nil Gustav. Husák z če
skoslovenské
reformy?
Z a jeho vedení bylo
Slovensko odříznuto od
'historických zemí, Slo
váci dostali prázdnou federativní svobodu jako
Češi a Moravané.

Praze. Z e stalinistického
hlediska byl Husák asi
právem vězněn jako buržoazní nacionalista. Ted
má
svoje
federované
Slolvensko. . Z a jakou ce
nu? ■
.
Gustav Husák dostal
v minulých dnech Leni
nův řád zato, že jeho
vláda zvládla
demon
strace v Československu
bez pom oci "bratrských”
armád Varšavského pak
tu. Je proto větší libe
rál?
Průběh
výročí
přepadení Českosloven
ska byl předvídán so
větskou vládou. Ludvík
Svoboda a Gustav H u 
sák ztrávili nepříjemnou
dovolenou na Krymu se

sovětskými představiteli.
21. rpen 1969 byl označen jako "den han
b y’ ’ Sovětskéhe svazu.
Demonstrace v Praze za
čaly dřív, demonstrace
v Brně skončily později.
N ikdo nemůže pochy
bovat o tom, že tyto de
monstrace byly spontán
ní. že byly výrazem lid o
vého odporu vůči H u 
sákově vládě, vůči So
větskému svazu, vůči ko
munistickému hnutí.
Čs. komunistické no
viny dnes tvrdí, že tyto
demonstrace byly inspi
rovány a řízeny z "ka
pitalistické ciziny” , hlav
ně ze Západního
N ě
mecka.
T o je velm i

výmluva. ,Lež je lehký
únik z nepříjemné situa
ce, jenomže opakováním
ztrácí věrohodnost.
Srpndvé demonstrace
v Praze, Brně, Bratisla
vě byly příliš rozptýle
ny, než aby "nepřátel
ští agenti’ ’ mohli nějak
účinkovat.
A byly de
monstrace i v menších
městech.
V Praze protestovali
čs. občané hlavně na
Václavském
náměstí.
Větší demonstrace zača
ly 19. srpna, kdy se sku
pina studentů pokusila
položit věnec na pomník
svátého
Václava.
20.
srpna pokračovaly sráž
ky s policií, která použí
vala' pendreky, hasičské
hydranty a slzotvorný
plyn.

21. srpna bylo praž
ské Václavské náměstí
přeplněno. Anglický re
portér Robert Elphick,
byl překvapen, jak rychsnadná (Pokračování na str. 2)'

Reakce na situaci v Československu:
Bůhví, proč je Husák
vydáván za poměrného
liberála. Je jasné, že to
byl oin, kdo' potlačil na
V Československu kolují smutné zprávy, které zvyšují nervozitu a obavy
Slovensku
reformní
hnutí, jakmile se D u b lidí — většinou právem. Nemáme ovšem na mysli pověsti o zamýšleném při
ček musil zabývat celo pojení Československa k Sovětskému svazu, resp. "vyhovění prosbě ěs. li
státními
problémy
v du’ ’, až se hospodářské problémy země stanou jiným způsobem neudržitel
né. i když se zmínky o tomto "řešení” vytrvale pře
nášejí pokoutními letáky a ústním podáním po ce
lém státe už druhý měsíc. Takové pověsti se ne
Při demonstracích v Brně dne 21. srpna večer se zdají dost logické a bylo by spíš zajímavé zjistit,
poblíž náměstí Svobody polil benzínem a zapálil čeho se má jejich šířením docílit.
Mletý Jan Polášek, aby tak protestoval proti omeze
K n ejčem ějším oba zbytku loňského uvolně
ní osobních svobod a proti okupaci země. Byl pře
vezen do vojenské nemocnice, kde podle jedné zprá vám stačí však zpráv.' ní života.
vy popáleninám podlehl. Jiná soukromá zpráva p od ložen é až příliš z ř e j
Na tiskové konferenci
tvrdí, že se jeho stav zlepšil a že se může po jednom m ou skutečností.
dne 25. srpna sdělíL
až dvou měsících uzdravit. Je typické pro nové po
D on edávn a zdůrazňo mluvčí ministerstva vnit
měry v zemi, že se čs. noviny a ČTK o této nové po
litické sebevraždě vůbec nezmínily.
vaná o sob n i
svoboda, ra, že při minulých de
Do uzávěrky HD se nepodařilo zjistit, co je prav "nem ožn ost návratu d o monstracích bylo zatče
dy na pověstech, že Přemysl Štrougal, bratr “ české
no 3.690 osc^j, z toho 73
ho gauleitera” Lubomíra Štrougala, požádal ve Vel padesátých let” , se už
cizinců. Pražský rozhlas
nikom
u
nezdá
tak
zaru
ké Británii o asyl. Britské úřady tuto zprávu londýn
ských novin dosud ani nepotvrdily ani nevyvrátily. čená. D n e 22. srpna vy hlásil naproti tomu, že
President Ludvík Svoboda, předseda federálního hlášený zákon o m im o bylo zatčeno jen 72 ci
parlamentu Alexandr Dubček a předseda federální
zinců- z nichž bylo 19
vlády Oldřich Černík podepsali 22. srpna zákon řádných opatřeních, kte
Američanů, 2 Angličané.
rý
má
platit
zatím
d
o
o mimořádných opatřeních (viz vedlejší článek). Pro
Dúbčeka by to mohl být jeden z posledních úkonů, k on ce letošního roku a 8 Francouzů. 7 Italů, 9
které se na něm v jeho nynější funkci požadovaly. d le
kterého
podléhá (západních) Němců, 2
Je dost nyní opět vlivných komunistů v zemi, kte
Švýcaři a 2 Holandané.
ří žádají, aby byl Dubček postaven před soud pro ¡soudnímu stíhání každá
Pražské
rádio
také
dem
onstrace
proti
reži
své hříchy z loňského roku. Ludvík Svoboda by pak
byl pravděpodobně “ rezignován” , třebas “ ze zdra mu, každá kritika v ed ou  hlásilo, že z 1-005 osob,
votních důvodů” . Naproti’ tomu Černík předvádí vý cích osob dom ácích i ze zatčených
v samotné
tečné výkony, aby mohl plout znovu plně s proudem.
"spřátelené
c i z i n y ’ , Praze,
bylo 10 osob
Nad zpravodajstvím západního tisku z Českoslo
venska se pomalu stahuje opona. Ze zbytku západ, zkrátka každý p ro je v ne mladších 15 let, 275 ve
nich novinářů akreditovaných v Praze byli dva nej- souhlasu se stávajícím stáří 15 až 18 let, 389
známější vypovězeni ze země: dne 21. srpna dostal režimem, znamená velký 18 až 20letých, 161 do
vypovídací dekret van Beer zi význačného německé
průlom
do
dosavadní 30 let a 170
starších.
ho listu Die Welt a 28. srpna byl vyhoštěn stálý zpra
liberálnějšího Z n ovu se tedy potvrdilo,
vodaj-londýnských Times-ů Michael Ilornshy. Tako politiky
vé zprávy aspoň ČTK nadále hlásí.
-S- soudnictví - posledn íh o (Pokračování na straně 2)

Další uprchlíci

Na okraj událostí v ČSSR

Poražení kontrarejvolucionáři, dirigovaní ze
Západu, dělali další provokace v Praze. Proto
že cítí, že jim půda mizí stále více1pod nohama,
uchylují se k metodám, které odhalují jejich
skutečný charakter — jejich neskrývané nepřá
telství k lidu a jejich protisocialistické smýšle
ní. Ti slušnější lidé, oklamaní buržoazní propa
gandou, začínají mít tím správnější pohled na
situaci, čím nenávistněji se chovají nepřátelé
lidového Českoslojvenska . . . Marné je kvílení
imperialistického tisku a rozhlasu na Západě,
šířících lži a pomluvy o socialistickém Česko
slovensku a vyzývajících pražskou lůzu k protisocialistickým provokacím. Lidé, kterým leží na
srdci zájem o budoucnost jejich země, jim ne
věří . . .
Pravda, Moskva, 22. srpna 1969

PO 21 LETECH
Karel Schwarzenberg
Není divu, že se pořád uvažuje o výkonech a úko
lech české emigrace; ale zdá se mi, že se poněkud
přehlíží jedna zásadní změna, která nastala v jejím
vztahu k domovu. Jaký byl původně, po “Vítězném
únoru” , tento vztah? Myslím, že, ač se tomu sama
bránila, emigrace bezděčně a nevyhnutelně podlé
hala dojmům z toho, co slyšela o předešlých emigra
cích. Průměrný Čech dobře věděl-o minulých emig
racích. Věděl o emigraci za Ferdinanda II. Tehdy
emigrovala větší část vzdělaných tříd: a protože po
krokový směr v literatuře ještě snižoval význam
katolické složky v pobělohorském období, byl prů
měrný čtenář Denise přesvědčen, že emigroval vý
květ národa a doma zůstali jedině hamižní podlci a
fcořistnícL
Emigrace z první světové války byla ovšem pří
pad ideální, případ vysněný, transparent z “Libuše” :
vrátil se president Osvoboditel, vjel do Prahy stře
žen svými legionáři, a třebas tam v jel v automobilu,
brzy si pořídil bílého koně. V roce 1948 jsme se
ovšem brzy naučili šibeničnímu humoru, s nímž
jsme dělali o tom vjezdu na bílém koni vtipy; ostat
ně jsme nevěděli, zda dr. Z en i i je dobrým jezdcem.
Ale pěšky nebo za vozem, pořád jsme b yli na své
postavení emigranú fardL K tomu nám dopomáhal
dvojí činitel: vzpomínka na em igraci z druhé světo
vé války a způsob, jak o nás psal pražský tisk.
Věděli jsm e dobře, že když na pražském letišti
přistála košíčka vláda s presidentem Benešem, byla
uvítána Národní radou, která vedla pražské povstá
ní se značným osobním nebezpečím ; a tuto spon
tánní reprezentaci bojujícího národa pozdravila vra
cející se emigrace přibližně s takovým blahosklon
ným posuňkem, jako jsem v tutéž dobu pozdravil
svého klíčníka. když jsem se po německém záboru
vrátil na svůj hrad Orlík. V e stejných formách se
vracel president Beneš na svůj Pražský hrad: dob- ře, dobře, doufám všecko zdrávo, teď mě zaveď te.
do mého pokoje, doufám, že je uklizeno a- v pět ho
din- přineste čaj! Ba e » -dna — všechny, kteří emig
rací vítali, aepokiepaia takhle blahosklonně na ra
meno — viz K utlvašr. . . P Sšfy dekrety různých ve
likostí a v podstatě se věcí zněly tak, že na -ty, co neemigrovali, padala t2 a důkazu, že nekoláborovali.
Dokud jste se meočětiL, b y l jste v očích emigrace
přinejmenším podezřelý. Není divu, že nás bezděč
ně ovlivnil tento způsob názoru na lid doma.
K tomu přistoupily naše životní podmínky a ta
ké, ba především Jepcšs obraz v pražském tisku, I
když pisatel íětáá» řádků, maje za -hranicemi přá
telstvo, patřil -v emigraci mezi šťastlivce, trvalohezkou chvíli než jsem rozmnožil nákupem počet
svých střevíců; jak ale žili druzí — řekněme, m oje.
sestra v Loáwigsburku —, to je celkem známo. A
z těchto obtíží sž dělal vládní tisk šprýmy. Zde ovšem
přestává každé přirovnání s pobělohorským . Tem
nem. Můžete řídi, že Ferdinand II. jakožto páh b i- '
goíní černěl smysl pro hum or. . . -každopádně h e ne
napadlo žertovat o tom, jak je emigrantům špatně
a k jakým zaměstnáním se musejí snížit; to, naopak,
bylo každodenní zábavou vládních vtipálků a zat n , co se smáli našim- děravým střevícům, jejich "
chl-ebctiárci vykazovali životní sloh 'zdaleka ne pro-'
letářský. Tuto protivu jsm e si pochopitelně v hlavě
srovnalí tak, že jsme v duchu stavěli proti sobě
mravní převahu svou — strádajících zastánců ná
rodní nezávislosti — , a mravní nízkost těch druhých,'
co se dali do služeb nové vlády a rozdělili se o náš
majetek. Jak to říká romantická píseii, ¡kladená do
úst oněm tehdejším emigrantům:
“Krásná je to řeka, řeka Vltava,
kde jsou naše domy a vlast laskavá — ”
kde vládnou ti, co si ty naše domy přisvojili.
(Pokračování na straně 2)
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Po 21 letech
(Pokrač ování se strany 1)
Jenomže je nepodrželi. Komunisté si vůči české
mu/; lidu počínali j:ako japonští rybáři vůči svým ochočeným kór/moiránům. Tito ptáci obratně spoly
kají množství ryb — pak přijde rybář a stiskem na
kořmoránův krk ho donutí, aby kořist zase vyzvra
cel; kormiorán dostane jenom to, co potřebuje k ži
votu a ostatek patří pánovi. Panská půda patřila
“tém, eo na ní pracují” jenom několik měsíců, pak
.přijely traktory .a rozoraly selslké meze; a bylo sed
lákům chabou útěchou, že ty traktory -toho mnohem
víc nezoraly nýbrž brzy' zanedbáním zrezivěly. Tak
to české pohraničí, které' v roce 1945 vypadalo jako
gigantický dar' osudu pro český národ, bylo obrá
ceno v tm í a hloží. Takto továrny, odkud byli vy
hoštěni podnikatelé i takoví, 'kteří museli prchnout
před /Hitlerem, byly velmi rychle zbaveny závod
ních, výborů..a podřízeny plánování, českým dělní
kům zcela cizímu.
A za několik lét., věci dospěly tam, že vtipy vlád
ních psavců o bídě emigrantů naprosto umlkly. Ne
můžete dobře tragicky říkat “ Opustíš-li mne, zahy
neš!” pánovi, kterému — pokud, možno inserátem
y emigrantském tisku! —. radíte, aby svému, stráda
jícímu, příbuzenstvu pomohl zásilkou přes vládní
Tuzex. Nemůžete ani- tuze stíhat styk s .emigrací u
rodiny, které domlouváte, aby si o ten tuzexový dar
psala. — protože -si’ z toho daru majitel Tuzexu, to
tiž, stát, uřízne, pořádný kus. Přestal jakýkoli hovor o
tom, zda lidé. doma smějí či nesmějí pomáhat emig
rantům; řeč- se točila výhradně ¡kolem toho, zda a
jak emigranti smějí a mají pomáhat lidem doma.
To ovšem bylo poněkud nápadné. Byli jsme snad
v té' emigraci obsypáni nějakými dary?' Odměnila
nás Amerika či Austrálie za to, že jsme “hlasovali
nohama” pro demokratickou soustavu? Asi ne. Kaž
dý emigrant musel pracovat. Jenomže pracoval —
pno sebe. Kdežto doma nejen náš pozůstalý majetex,
nýbrž- i-, výdělek pracujících byl jako ten. kormoránův úlovek odčerpán někam jinam. A tak se vztah
naprosto změnil. Nemuseli jsme závidět lidem do
ma' a přehlušovat tento vznět pocitem vlastenecké
hrdosti na emigraci; ba ani už nemělo smyslu pře
mýšlet o tom, co by ti doma v případě zvratu, měli
vracet a nahrazovat; Naučili jsme se jich litovat a
přemýšlet raději o ¡tom, co bychom pro ně mohli
udělat. Ne, že bychom se vzdávali zásadně vyhlídky
na pracoviště doma; ale vidíme ho ne talk v podobě
kapitálu, který by se nám vrátil, jako v podstatě
pustiny, kterou by nám bylo uloženo dát do provo
zu . i .
Neříkáme ovšem, že ti z nás, co. doma pozůstavili
majetek, by -byli právě nadšeni výklady určitých
spoluemigrantů- o výdobytcích socialismu, a znárod
nění: Ty výklady někdy zněly tak, jakoby chtěl
autor říci: Zaplať Pánbůh za košický program; za
plať Pánbůh za komunismus, který udělal' tu špina
vou .práci: za nás. Teď jsou bývalé třídy zničeny,
máme socialismus, teď už. potřebuje jenom čert vzít
bolševiky, a pák to převezmeme my a -bude na svě
tě dobře. Budu zcela upřímný a řelknu, že jsem ta
kové rozklady, kterých býlo nemálo, slyšel ve stejné
náladě jako kolem r. 1940 výklady o- -tom, že naci-.
smuB sice zašel příliš daleko, ale zlomil’ vliv židov
stva» a. dal německému lidu životní' prostor, který
už. zůstane jeho výdobytkem. A nezůstal. . .
Jenomže tyto různice pozbyly, významu, jakmile
věci byly tak zřetelně jasné jako v loňském srpnu.
Národ doma projevil odvahu, projevil obětavost,
projevil politický ostrovtip, který se výkonům emig
race přinejmenším vyrovnal. Emigrace dnes není
žádhou politickou elitou; je pouze — a. to je ovšem
mnoho! — . Svobodné Československo. V tak těžké,
tak jasné, situaci nebývá dohoda, těžká. Dohodneme
se snadno na tom, co můžeme pro krajany dělat;
dohodli1bychom- se snadno co a jak, kdyby uspěli.
Dvě obtíže ovšem zůstávají: Především je vylou
čeno, aby se emigrace s domovem dohodla na spo
lečném programu. Domov může žádat to, o čem na
místě usoudí, že to žádat může. My se ovšem nebu
deme ve svých projevech řídit tím, co říká člověk
koukající do hlavně střelné zbraně. My tudíž nepře
stáváme žádat tu . plnou nezávislost a lidovládu, kte
rou národu přiznala ústava z'r. 1920. Dá se tu něco
ujednat?" I mnichovskou dohodu, i dohodu v Čiemé
roztrhala ta strana, v jejíž prospěch bylo ujednání
učiněno; s, takovým partnerem těžko se smluvit. Tu
je třeba vývoje...
Druhá obtíž je v tom, že mezí národem jako cel
kem a. odpovědnými, činiteli zůstává pojmový roz
díl.' Když režim za časů Slánského procesu věšel li
di, kteří ho- zřídili, bylo nám zatěžko jich opravdu
litovat. A to; se do jisté míry týče i určitých lidí
dnes z domova uprchlých. Stěžuje-li si na režim ten,
kdo ho budoval — a kdo byl ochoten emigraci ne
slušně spílat, protože jho nebudovala —, je mi za
těžko o něm. soudit jinak nežli o tom, kdo by mně
do bytu přinesl krokodýla a pak naříkal, že byl po
kousali. Polituji ho tehdy, až s -ním svede nebojác
ný zápasi l takové případy už se ovšem staly, a jsou
lidě, kteří své viny čestně smývají.

DOMOVA

1. 9. 1969

DEN VZDORU
(Pokračování se str. 1) asistentem v reform ním svaz dovolí ztratit pre
le se lidé dostali na Vác procesu. D nes je to on, sidenta "bratrské’ ’ ze
lavské náměstí.
který obviň u je D ubčeka mě. Myslíme si, že Lud
Bylo známo, že fioli- a Sm rkovského ze zrady vík Svoboda za tolik ne
cie zabraňuje přístup v socialismu.
stojí
ani Sovětskému
hlavních ulicích, které
O sud D ubčeka a Sm r svazu.
sm ěřují k Václavském u kovského je celkem jas
■náměstí.
ný. Sovětský rituál se
Na celé demonstraci d osu d nezměnil,. Předse
bylo něco pozoruhodné da N á ro d n íh o shrom áž
h o: deset minut před dění- a místopředseda
dvanáctou hodinou v p o  p ů jd o u d o "černého- ne
ledne nebyla ani noha návratna” , jak o něm
na ulicích, které vedly mluvil- soudruh Buchak soše svátého Václava. rin-.
Během těch deseti minut
Je otázka, co se stane
se vynořili tisíce lidí, a s hrdinou o d D u k ly zaplavily celé. -náměstí, Ludvíkem S v ob od ou . Je
takže -policie byla zcela v očích Sovětského sva
bezmocná.
zu vinen jak o D u bček?
Podle, úřední zprávy Je, ale otázka pořád zů
byli v Praze zabiti v po- stává, zdalj si Sovětský

liřejních akcích dva li
dě, v Brně tři. Zprávy
ze Slovenska nejsou po
ruce. Je jisté, že nepo
k oje v Brně trvaly nej
méně o. 24 h-odin déle
než v Praze a skutečný
počet mrtvých se tam udiává na 8.
21. srpen 1969 byl den
vzdoru. Čs. občané řek
li jasně, co si myslí o
sovětských okupantech.
Řekli to za okolností,
které připomínaly naci
stickou okupaci Česko
slovenska před třiceti
lety.
T ím hůř vypadají či
ny čs. vlády. President
L udvík S v ob od a sedí na
pražském hradě a p ři
hlíží k likvidaci reform ismu.
O ld řich Černík,,
D ubčekův
ministerský
předseda,
je dnes ve
službách sovětů:

řečeno: měli bychom si
jako exulanti uvědomit,
že tito -lidé, kteří dnespředstavují Českosloven
sko, nejsou hrdiny: ani
Dubček, tím méně Smrkovský nebo Svoboda,
Dubček vedl hospo
dářskou reformu, která
souvisela s. reformou po 
litickou. Ekonomie byla,
hlavní, důvod- Smrkovský byl muž, který v ro
ce 1948 vedl dělnické
milice proti čs. demok

J.e to dějinná ironie,
že československý
lid
dnes vidí D ubčeka jako
hrdinu v b o ji proti s o -'
větsfcému: panství. D u b ček a je h o rádci nikdy
nechtěli být vzbouřenci.
N ak on ec
je k tom u
přim ělo
co o b y 
čejn éh o občana v sovět
ském blok u : pitom ost,
byrokratismus, surovost,
necitelnost a šovinismus
sovětského režimu..

Další uprchlíci
(Pokračování *e str.

1) nebo studenti a to bez zenu

je

přeplněn a. v

že n ejvíc nespokojených, ohledu na skutečnost, prostoru V ídně museli
je v řadách
režimem, že měli řádná -dříve udě být uprchlíci přechodně
už vychovávané mládeže. lená víza- Bavorské p o  ubytováni v menších h o 
¡Československé noviny
(souhlasně s novinami
sovětským i)
zahájily v
posledních dnech nená
vistnou kam paň proti ci
zincům.
M n ozí z nich
prý p řijížd ějí d o Česko
slovenska jak o
turisti;
ale ve skutečnosti m ají
za úkol provokovat, o r
ganizovat n ep ok oje, za
m ezovat pok ojn ém u v ý 
v o ji v zemí.
K rom ě Osob zatčených
byly další lidé z Česko
slovenska
vypovězeni.
R udě právo
píše např.
22. 8., že je n ,v předchá
zejícím dnu bylo z Če
skoslovenska vypovězeno
8 .cizinců (m ezi nimi dva.
žurnalisté).

Dubček a. Smrkovskv
jsou karceřbváni za vě-ci, které Dubček, SmrU ž několik dní před;
kovský, Černík a Svobo
da podepisovali, před ro 21. srpnem odm ítaly os.
pohraniční orgány p o v o 
kem.
N e j trapnější je úloha
O ldřich a Černíka. N e 
může být p och yb o tom ,
že on byl D ů bčekovým

racii. S v ob od a byl m i
nistr národní
obrany,
který Benešovi v d ob ě
kom unistického
puče
řekl, že "arm áda p ů jd e
s lid em ” . Dneská sklíze
jí,
co zašili.
U ž by tolik mělo být

lit vstup d o
země ci
zincům, kteří měli uve
deno v osobních dokla
dech, že jsou novináři

Poměr dnešní emigrace vůči domovu je tedy, pod
statně jiný, nežli-; byl. poměr londýnské, neřikuli kpšické. vlády, vůči, lidem1 v Protektoráte. Tehdejší
emigrace spílala Háchovi, ačkoli Hitlerovi k moci
nedopomohl; my- vděčně pamatujeme, co kdo- dnes
pro národ udělá, ačkoli minulost pamatujeme. Teh
dejší emigrace organizovala zastřelení Heydricha,
ačkoli mohla předvídat důsledky nebo dokonce prá
vě proto, že takový projev -nacistické zvrhlosti če
kala a slibovala si od něho získání mezinárodních
sympatií pro českou věc; dnešní emigrace nikomu
neporadí, aby hnul prstem proti nezvaným bos-tům,
a naopak ise třese při pomyšlení na činnost provo
katérů, kteří mohou hodit kamenem a tím vyvolat
krveprolití. A le náš poměr k domovu .se zdá také
být jiný nežli při emigraci pobělohorské. Tu nezkla
mali jehom západní spojenci, když Oxenstiema do
jednal koexistenci švédské a habsburské velmoci.
Tu zklamali především dorostenci české inteligence
— pražští studenti, když ha pražském mostě odrazili
poslední švédský nápor. Radíme dnešním rnocipánům, aby u pomníku těchto studentů v nádvoří Kle
mentina položili pěkný věnec; takové, věrné studen-,
ty je dneska těžko najít. I, když jsou na vysoké uče
ní pouštěni většinou jenom synkové rodin “nezá
vadných” .

hraniční úřady hlásily,
že jén 21.. srpna bylo
vráceno od všech čtyřech
přechodů
čs. - bavor
ských hranic 72 cizích
novinářů, a 22. srpna
dalších 10.
V e všech těchto opatr
řeních spatřují lidé d o 
ma jen předehru. Čeka
jí se další čistky, další
persekuce, další zhorše
ní hospodářského života
a: další ohlupování lidí.
Jedním z důsledků ne
utěšené, nejisté situace
je V ídeň přeplněná bez
radnými Čechy, a: Slová
ky. Protože se- výjezdní
povolení dostávalo v Če
skoslovensku. až. d osu d
poměrně snadno, použi
li mnozí čs. turisté - ja
ko před rokem a jako
před půl rokem - pře
devším Vídeň za záchytr
nou stanici, v níž se roz
hodují, co dělat dál.
Neue Zeurcher Z eitung hlásila už 31. čer
vence, že rakouské uprchličké
tábory jsou
přeplněny, protože cd:
počátku letni sezóny sít
ině vzrostl proud čs. ob 
čanů, kteří žádají o asyl.
V táboře Traiskirchenu
jsou poměry tak stísně
ny, že někdy bydlí až 8
rodin v jedné místnosti.
Také tábor v Bád Kreu-

spodách. Počet Čechů a
Slováků, kteří v Rakou
sku vyčkávají, jak se vy
vinou , poměry ve vlasti,
je asi 50.000.
Ohlas zhoršujících se
poměrů v Českosloven
sku: je však patrný i ve
■vzdálenějších
zemích
než. je Rakousko: Např.,
počátkem srpna požáda
li ¡o asyl ve Francii dva
čs. hokejisté z klubu
Auto-Škoda,. který hrál
dv.a. zápasy s mužstvem.
Chamonix. Jsou to Petr
Šanda- a Miroslav Bárta.
N a druhém konci svě
ta
hlásil
28.
sípna
Christchurch;. že se čle
nové známého Pražské
ho kvarteta rozhodli ne
vrátit do vlasti a požá
dali N ový Zéiand o asyl.
Dva z -nich - houslista
Jaroslav Karlovský
a
cellista Zdeněk Koníček
- jsou členy kvarteta od
jeho založení.
Pražské
ministerstvo
zahraničí naproti tomu
tvrdí, že po vyhlášení
amnestie- se obrátilo přes
15:000 osob -na čs. zastu
pitelské úřady se žádo
stí "o radu a pom oc’ ’ .
RP píše: "Všemožně, se'
jim- Vychází, vstříc ve
snaže, aby amnestie vy
užilo co nejvíce našich
občanů . . .”

O D B O R N ÍK
H L E D Á S P O L E Č N ÍK A
k založení stavebního podniku v. M elbourne.
Sám nemusí být odborn ík, ale je nutná.znalost
angličtiny, zájem o administrativní vedení
podniku a vůdčí list.

Informace: telefon. 419-2601.
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Sbírá se materiál proti bývalému ministru vnitra Pavlovi?

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE Ministerstvo vnitra a rozvědky

— Dne 13. srpna ¿e ko chytila a am erický: h líd  socialistické . soustavy,” nal ve Sjezdovém 'paláci k ový člun přispěchá! ‘ 'h a' —■ Ministerský předsedáv Praze aktiv komunistic pom oc P ionýr se vracel Černík odmítl na televizi
"Po lednu 1968 se ministerstvo vnitra a Bezpečnost staly terčem mnohá
pověsti, ' že “živíme Ru
kých funkcionářů z Pra z K u by d o E vropy. ■
zuřivých
útoků: realizoval se strategický plán antisocialistických sil na osla
hy a ze středních Čech. — V M oskvě dlela. čtyř sy” . Jsou prý. uzavřeny
kteří měli být duševně členná -delegace .-Svazu., velm i přesné smlouvy me bení a likvidaci mocenských orgánů našeho statui Zároveň měly útoky
posilněni do nastávajících slovenských . spisovatelů, zi ČSSR a SSSR, “které diskreditovat ministerstvo vnitra a Bezpečnost a vyvolat ve veřejností
dnů. V- hlavním projevu vedená predbedou . SSS vzájemně umožňují roz apriorní nedůvěru ke každému jejich pokusu informovat státní a stranické
fflfaT ÍW ni; víjet ' hospodářství •jed
řekl G. Husák rr.j.: "N ej- V ojtěchem
činitele o reálném 'nebezpečí, jež pro republiku vyvstává z horečné činnosti
bližší dny budou prověr která- podepsala dohodu notlivých zemí ■a j sou, po-r
sovětských staveny .zcela na, rovno západních rozvědek u nás1 a z působení našich občanů, které západní rozkou lid i Každý se bode se Svazem
prověřovat sám, -každý spisovatelů. M ihalík .o-,. právném principu. Neexi vědky pro svou činnost získaly. Pamatujeme sé ještě, jak sdělovací prostřed^
si bude psát kádrový,-po značil dohodu za A relrri stuje případ, ' kdy b y ' ná ky velmi zlé odmítaly jakoukoli informaci o tomto nebezpečí a vydávaly pra
sudek.. A jak. si ho napí dů ležitý dokum ent, -pro- celkovém obratu záhrá- covníky ministerstva a Bezpečnosti div ne za lháře.”
še, tak ho budeme číst. toželke'..jim.-,<9ÍHKivg|l. tra  ničního obchodu vydělá
T o je úvodní poznám
Následuje dlouhá ob tochvílová a Stroebihger
Jak se kdo b u d e-chovat diční . přátelské vztahy vala. jedna nebo druhá
k socialistickému zřízení, m ezi ' literaťúraiisi obou strana” . Zrovna tak Od ka jk ' celostránkovému žalobě zaměřená proti, z Lidové demokracie a
m ítl pověsti, že současné článku Rudého práva z ministerstvu vnitra za jin í že Svobodného slo
tak se socialistické zříze zem i” .
ní -bude chovat k ’něsm .” — “ N árodní' -správce” T á - zásobovací potíže jsou za- 2. srpna tr., nadepsané-’ Pavlova řízení. M luví va, , Signálu, Czechoslo— Dne 3. srpna zemřel v terárnich novin, z r- 1961 viaěay přítomností sovět
Praze senior českých: spi d r ., Jan. -Z d en k a , . který ských vojsk u nás. “Mo mu: "C o dokazují dvě se obšírně o nadějích, vak Life, rozhlasu aj.
sovatelů D. K. žižka. By b y l „nedávno ’jm enovánjá~ hu říeí čs. veřejnosti, že tajné zprávy bývalého které Vývoj v ČSSR způ- ' ■ Ztíláště podrobně- Se
siřerinírr. ředitelen: ' Čš. všechny . potřebné . potra ministra vnitra Josefa sobil v ^ápadním
lo mu 102 let.
N ě projednává případ ; so
.— Z celkového.. plánu na televize,- už začal v č š . viny, které sovětská v oj Pavla.’ ’
mecku,
mluví
se
o
čin-. ciálně ’ demokratické 7. a
školskou investiční. -vý televizi “ čistit” . N ovým i ska sižívají, jsou dodává
socialistické
Podle
jeho obsahu. . ao-sti americké C IA a národně
stavbu na Slovensku, na nám ěstky . ústředního .ře- ny do Československa na
základě
-.speciální
doho
■její
•
"rezidentury”
;
o
záditele
jm
enoval
Přem
ysla
strany
a
činnost
funkcio
"
jsou
k
dispozici
dvě
ob
•
-r. 1969 (tém ěř 1,1 mi
(um ělecký pro dy.” „
liardy K čs) se do konce K očíh o
"rozvěd- nářů K 231. Článek úto
sáhlé zprávy minister padoněmecké
července pronivestovalo gram ) a V .' Sdeckého- — V činohře pražského stva - vnitra, v nichž se .¿e” a, o "rozvědkách’’ č í na dr. Prokopa Drti
necelých
400 miliónů (p olitick o - zpravodajský Národního. divadla nasta
ly značné změny: B yl na nesčetných a průkaz francouzské, . . anglické, nu, který prý pomáhá
Kčs. Zvláště na úseku program ).
rozvázán pracovní poměr ných faktech ukazuje, italské a N A T O , o p o  diskreditovat KSČ .a je
—
N
ecelé
ďva
týdny
po
výstavby škol 1. cyklu , a
Krejčou, nakolik se naše republi litických cřlech- špiónů, ve , spojení "s ., čelným
předškolních zařízení se neštěstí na železničním s Otomarem
plán plní jen na 30% . přejezdu, při něm ž -při který byl již 3 roky na ka stála rejdištěm zá o . přílivu zahraničních funkcionářem,-, čs.- emig
Má se proto na Slovensku šel o život- řid ič' autobu neplacené dovolené, dále
turistů, mezi nimiž prý race de Herbefném’’ . (T o
rozvinout
brigádnická su a 22 cestu jících , zaži se sólisty činohry ' Marii padních rozvědek a do
bylo mnoho spolupra je nejlepší ' důkaz, jak
TcEsášovra
a
Janem
Tří
jaké
míry
je
jejich
ne
la
.
M
ladá
B
oleslav
daišt
akce “Národ dětem” , kte
seriozní jsou informace
rá by pom ohla.zlepšit si katastrofu-.. D n e 12. srpna sknu a s dramaturgem přátelská ‘ činnost . spoje covníků. "rozvědek’’ .
vyp u k l - požár- v tam ní Jaroslavem Plichtou. Nětuaci.
..
Mezi "obžalovanými” ve "zprávě’ ’ ) .
na
s
působením
ántisó—■ Rada ONV v ÚstLn. autom obilce, který se p o keHt umělců - je na neV
závěru
'dlouhého
je
prof.
Václav
Černý,
cialistických
sil
uvnitř
L. zrušila výměry, podle dařilo - lokalizovat až jjo níacené eovoíaié. Ředitel
kterých b yli v padesátých v íce než 5 hodinách. V el SD -dr. J. Urban píše v země” . Klade se důraz který se sešel s Pavlem článku Rudé právo kon
letech odvoláni ze svých ká část. autom obilky šk o dopise novinám, že -“po- na to, že zprávy schvá Tigridem. Odrazem to statuje, že
firnkcí Václav Brůha, ře da byla tém ěř docela zn i čáťšfiž. izizistra. kulury, lil J- Pavel, který je zá hoto. setkání byly. prý ná
"Uveřejněním podstat
ditel školy, v Neštěmicích, čena. R ozšířily se pověsti, afay vytevěl žádosti šéfa roveň obviňován, že z zory Ivana Svitáká.
ných
výtahů ž obou
čkadhry
TSězslava
V
ej
že
požárzpůsobila
sabo
Fraht. Pinč,' - ředitel 2.
Další útoky se týkají zpráv chceme aspoň; d o 
střední školy U divadla. táž. P ři požáru b y io zra ražky o zproštění z této nich nevyvodil "potřeb
žanltrg**. Protože se de- né a velmi naléhavé zá- K A N u a. K 231, snah. datečně seznámit čtená
a Ant. šedivý, ředitel 6. něno 11 lidL .
•__ 5 * .
. národní školy v Ústí a. — V národních podnikách zágaovaBý šéf čánohry dr. I,very
.
obnovit politické strany, ře s nebezpečím, které
Šala, ■_ ca trcv ar E-Pavlách: vzdal sv é kanL. Zajúnavě jsou tehdej D ošlo
setkání pracovníka US republice hrozilo. M y
Saateary
s
a
tuto
funkci,
-Trnava
a.
K
garo
Trnava
ší důvody k odvolám :
Goetz odchází do důcho
IA Abrahama Brumber- slíme, že . '. : nemusíme
Brůha měl ve školní_kni- byla ' odhalena rozsáhlá, igrfc k 1. srpnu jm enová du.
sfaojxra.
hovhě knihu, v ě které organizovaná
— V . m ělnické nemocnici ga s Arnoštem Lustigem . psát komentář: každý
byl
kritizován- Stalin která' v e svých p raesvS- n i efesobry: Rudolf Hru- zemřel 7. srpna po dlou a A . J. Ltehmem, ná přemýšlivý člověk v -Ob
(proto byl- rehabilitován tích rozkrádala - rtErtf a ážaský, J S í Dotroal, Mar- hé nemoci ve věku. 48 let
vštěv u atalé "jistého sahu ' zpráv ‘ ministerství
až .v r . 1969 1), u Pince prodávala ji pod cenou ífa. S iá sk a Čestmír Sar— básník Oldřich WenzaL
Jonso- vnitra může najít od p o
prý došlo k záměně jmen j ugosiávssýrr. jdefcupní- dk. Zásteace šéfa Sadbcy 2fo Dobříší zemřel náhle velvyslanectví”
-a u A . Šedivého nesu tam B ylo zračeno 12 čs. X M arSijet zůstává ve v 81 lesech literární kri na, při čemž jsou jm e vědi na m n oh é. ze svých
podle Svobodí slova do občanů a 2 JagoáávcL ■své fs s k s i posase á o k oo- tik dr_ Jaroslav Janů.
nováni Tosek,
H och - naléhavých otázek.”
Škcda je a e ja é c ě 358J3©® ss ň f f a bfirrgg d ra ca dnes důvod znám.
man, Jozíi z Práce, Kra
FBI
FE/HD
sxrg
Sncfery
peuf.
Fsaaí.
Kčs..
— K nutnému zlepšení
zásobování obyvatelstva — Z P ráce 414. 8.) pňsmá se letos dovézt 22.000 íjsk ajeB ie: “V yšefio-vstel
■tun masa z kapitaliáic- 0 O 'V B v Lcsm ech u k o o kých států (s čímž se dří čfl vyšetřován í ve v ě d
ve nepočítalo} a další výpravčíh o-. ČSD J . ú maso -se má vypůjčit v fcíerý 14. červen ce sefarai
riadi napr. známou teóriou " o osudovej nevy
časopis Z v a zs
Á w es^ cýcii sptsovatei av
Polsku. Má se též dovézt a rozšířil obsah štvavých
hnutelnosti konfliktu spisovatďov s mocou’ ’ , čo
|Z1SS)
literám
y
řivet,
laarčho
drahé
číslo
po
82 mil. kusů vajec. Zhor letáků - v k b lejišíi, z vlaku
dvojmesačnom
zastavení
vyšlo
26.
juna,
nenavyvolává napátie medzi spisovate-Pmi a politic
vyhozených"A
-pcraěvadž
ší to ovšem zahraniční
t ý l je jich , text. špatně či
kým vedením, a to nápriek tomu, že štátne or
šieí ani texaz v co a c h icžíbib mílose a — ako
platební bilan ci
— Generálmajor inž. K. telný. opsal jed en z nich
sa zdá — nepodFahol ani jeh o "ekonom ickým '’
gány všemožné vychádzajú _ZSS v ústrety pri
- Blahut byl jm enován ná na psacím stroji a . vy le
tiešení ideových otázok, . ekonomických ' probiézvodom.
Pravda
z
29júla
odrlačíla
©známenie
městkem ministra národ p il ' j e j u ' okénka' osobní
mov s-lovenskej literatury a. podobné. Materiá
Slovenského
úřadu
pre
dač
a
ínformácie
(SÚ
pokladny.'
V
yšetřovatel
ní obrany a generálmajor
ly, uverejnené v 6. čísle časopisu - LŽ,\ najmaT I ) , ktorým "v duchu platného dačového zá
' Inž.' J. Mašek velitélém OO VB v látonsěřř-cich
poznámka ’k procesu normálizácie v oblasti máVojenské akademie A. podal návrh na zahájeni
kona’ ’ odňal Zvázu slovenských. spisovatel’ o v
: Zápotockého-..v. Brně. ...- -trestního stíhání dělníka
sovokor.vunikačných prostriedkov,. . svedčia, . že
ako
vydavateLovi
-registračné
oprávněme
na
. — -,-Č&/-loď- Pionýr .vysí čéhiérítárňý v;Č ížkpV icícn
redakcia v. praxi přešla od skrytých , invek-tívs k
D.
P
.,
-který
’
p
ři
n
oční
vydávanie
Literárneho
životaRozhodnutie
nalala- signály ŠOS, když
otvorenému výpadu proti politike strany v tejte
najela 8. srpna v ’ oblasti' -směně z 8. na 9. srpna
dobudlo platnost’ 25. júla. V oznámení sa h o
oblasti. Redakcia tak dokázala, že nechápe kon
Bahamských ostrovů ha napsal na zdi závodu ná
voří:
;
■:mělčinu. Americká ' po- pisy hanobící republiku,
solidačně úsilie .strany a vlády-’L
"Obsah Literárneho života č. 4. - 6. svědčí,
, -březni ’stráž signály za-. ieií představitele a státy
Podl’a, správy bratislavského rozhlasu, zišiel
že redakcia schválená koncepciu náďalej p o ru 
sa 5. augusta výbor
Z S S ná- mimoriadněj
šuje, pretože publikovala máteriály, ktoré obsa.
„ Přijmeme
.
schódzike, ha której sa p od vedením svojho
hujú invektívy proti súčasnej vnútornej a žahraM U Ž E I Ž E N Y ',
předsedu Vojtěcha Mihálika zaoberal odňatím
ničnej politike: státu, čím. porušila par. 1. záko . registraoného povolenia ■pre L Ž . Uzniesol sa
Nemusí mít žádné zkušeností a m ohou
na č. 127-68. RedaJkcia tým v praxi popřela áj
"uložit’ šefredaktorom zvázových čásopisov' v
vydělávat; VELKÉ- P E N ÍZ E prodejem ..realit
rezolúciu pbsledného zjazdu Z S S , ktorá zava
; Rychlé zaučeni ,zdarma
redakčnej , praxi striktně řešpěktovať rezolúciu
/Vlastní auto.není.nutné, ále práci- usnadní
zuje všetkých špisováteťov k pozitívnej činno
zjazdu slovenských spisovatďov a súčasnú p o 
'D obré vystupování -je důležité
sti-v oblasti kultury a umenia. A ko vidieť, ZSS. litiku strany' a: vlády’’ . Předsedovi, podpredseDostavte se osobně k
nemá ako vydavatel’ dostatočný prehl’ ad o čin
dom a riaditePovi vydavatelstva Slovenský spi
; -‘ p. R. S A T Z K E
'
sovatel’ výbor nariadi! "vytvořit’ podmienky pre
nosti redakcie, a nie je v jeho silách zabezpečit’
/.p r v n í poschodí, 150 'Qúeén St., Melboúrne
vydávanie zvázo-vého týždennika a požiadať o
pl-nenie vlastných uzne-sení a zavázkov. RedakW ILLM O R E & RANDELL,
jeho registráciu tak, aby mohol vychádzať naj: ciá na druhej stráně -nedokáže odolat’ vplyvu
neskór 1. januára budúceho roku.’ ’
FEI
' Telefon: 67-7501
pravicových tendencií a vo svojej činnosti sa

ZSS bez týždenníka
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"Odhalení činnosti” v loňském roce

1. 9. 1969

tií službu pro .vládu a
rozvědky U S A . . .’ ’
Bolí Vá» hlava?
V ěcné námitky proti
činnosti doplňuje SmrčiNoste brýle od O P T Á !
na. "profilem ’’ funkcio
V loňském roce vzniklo v Československu několik celostátních organizací;
nářů:
avšak dvě z nich svým významem a oblibou veřejnosti převýšily ostatní:
"Předsedou přípravné
organizace poúnorových politických vězňů, která použila v názvu čísla záko
výboru
na, dle něhož hýla většina jeho členů dříve odsuzována — Klub 231, častěji h o krajského
Capitol House, 113 Swanston St.
byl
zvolen
R.
S.
z
Bohu
jen K 231 a dále Klub angažovaných nestraníků. — K A N . Obě organizace
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
mína,
který
sejiž
v 15
vzbudily
už
před
srpnem-značnou
nelibost
Moskvy
a
bylo
proto
jen
otázkou
8. poschodí
Telefon 63 -2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHU
času, kdy bude jejich skutečná i smyšlená-' ''činnost” Husákovým režimem letech zúčastnil krádeže
Vašim příbuzným i bez lékařského- předpisu,
náležitě "o dhalena” ! K první větší práci při: plnění daného úkolu se -pro s vloupáním . . . V r.
v nutných případech i telegraficky
1952. byl .zadržen v hra
půjčili dva výtečníci, pro něž má Rudé právo vždy dostatek místa.
ničním prostoru při po
V RP z 15. srpna si podstatě našeho spole R. Procházkou, Z . M rá- ;
kusu o ilegální přechod
vzal Miloslav H ájek na čenského zřízení, které zem . . . V Severomorav
do
zahraničí. . . Další
mušku K 231.
Aspoň, bylo hlavní pohnutkou ském kraji byly velice
člen předsednictva- K V
část jeho článku "S íť K dřívější činnosti těchto silné tendence připojit
K A N , jistý Š. z H aví
JASNÝ NÁVOD
231 a je jí úloha’ ’ stojí Osob, se dále stupňovalo se ke Společnosti pro
řova, v r. 1962 zneužil
Tento národ potřebuje dnes takové noviny, tele
ochranu
lidskýchpráv
.
.
v době výkonu tres-tu . .
vizní a rozhlasové vysílání, které'mu pomohou , kon za přetištění:
svou -hospodářskou funk
solidovat politickou, hospodářskou, kulturní či mo
"Klub 231, který byl
Vznikem tzv. ústředí Krátkodobými cíli bylo ci, falšoval .poštovní, po
rálně hodnotovou situaci. Směr, cesty, stanoviska oficiálně
ustaven
31. K 231 byl dán impuls k dosažení obnovy Orla a ukázky a okradl závod
našich vlád i vedení strany známe, od novinářů —
března 1968 na Slovan zakládání
přípravných Sokola a obsazení těch o 7.600 Kčs . . . atd'.’ ’
i když nejen od nich — doba žádá především pocti
ském
ostrově
v
Praze,
výborů
této
-organizace
v funkcí; z nichž lze ovliv
vě a prospěšně pracovat. A to v jednoznačném slo
Hrozná činnost K A N u
označil se v programo celostátním měřítku. U - ňovat veřejně mínění ... je popisována zase na
va smyslu.
Je obdivuhodné, jak
M. Halenková z Českého úřadu pro tisk, vém prohlášení za celo Btavující schůze v Par
prokladech-:
Rudé právo, 6. srpna 1969 státní nepolitickou orga
dubicích byla začátkem se tyto živly umějí: spol
"N ěkolik
veřejných
DOSAŽENÉ TĚŽKO DOSAŽITELNÉ
nizaci sdružující osoby května a zúčastnil .se jí čovat bez ohledu -na pro
schůzí organizoval i pří
Minulý týden jsem byl na služební cestě v Ma odsouzené za údajně p o  předseda
středí:
ve.
vězení
i
v
.ka
ústředí
K.
riánských Lázních. Cestoval jsem nově zavedeným
pitalistické cizině. Někte pravný výbor ve Valaš
expresním vlakem ě. 63 a 64, který má přímé vozy litické delikty po roku Nygrin. V e svém proje
ském 'Meziříčí s cílem
do NSR. Německé dráhy dávají všechny vozové sou 1948. Proklamoval plnou vu ostře napadal funk ří .z těch, kteří zůstali
organizovat opozici pro
doma,
rovněž'
nechtěli
pravy k dispozici, včetně bufetového vozu, v němž podporu K SČ a sociali cionáře KSČ a požado
vedle běžného občerstvení prodávají též zahraniční stickému státu při dů val odchod všech, kteří zahálet.. Jejich útočištěm ti ’KSČ. mimo N árodní .
čokolády, bonbony, sušenky, pomeranče, banány a
se. stala- Společnost pro frontu: Bylo propagová
Coca-colu v plechových obalech, takže o cestující sledné rehabilitaci ne byli ve funkcích do roku
lidská práva . .,
která no heslo: odbory bez ko
je opravdu dobře postaráno. . . Bylo však otřesné, právem postižených ob  1968 . . . Z a okresního
munistů. Konkrétní vý
•od
května
už
nepůsobí,
když při příjezdu do Plzně — první stanice, kde čanů.
tajemníka
byl zvolen
sledek této ;čitmosti. se
nebyla,
zaregistrována.
.
vlak staví — se na bufetový vůz doslova vrhlo asi
Stal se však něčím ji člověk <s pestrou minu
20 - 30 pracovníků plzeňské stanice, aby nakoupili
Bývali’ funkcionáři K projevil v dílnách ČSD,
lostí
R.
Veselý:
M
ěl
sty
ným.
Byl
ideovým
a
or
pro sebe a své známé některé u nás těžko dosažL
231 se scházejí v .bytech kde Ve výboru R Q H ne
telné pochoutky. Z lidského stanoviska chápu toto ganizačním centrem, z k y s C1C, při přechodu
ní ani jeden člen strany.
počínání. . . To, co se mi nelíbí, je právě způsob, něhož skupina lidí usi hranic v r. 1950 použil a snaží- se u držet, spoje
v
jakým zaměstnanci ČSD tento nákup p rov á d ějí... lovala o likvidaci zá zbraně a po amnestii se ní s těmi, kteří uprchli Funkcionáři ■ R A N
ČSD b y li rovněž iniciá
Přesvědčil jsem se, že v jiných stanicích to není
do
zahraničí!’
kladních principů socia aktivně zapojil nejdříve
lepší.
Je nasnadě, že se tory kampaně za schvá
Práce, 13. srpna 1969 listického zřízení včetně v R O H , kde propagoval
akce
proti- bývalým -či lení výzvy 2000 slov . .”
zbavení
komunistické heslo: O dbory bez ko
JOZEF LENÁRT MÁ SVÉ NÁZORY
novníkůmK 231 neza
strany jejíh o vedoucího munistů. Po ukončení
Smrčina
se rovněž
Když soudruh Lenárt hovořil (v Jičíně, p. r.) o
postavení v e společno své činnosti v K 231 staví u H ájkovy denum- .zmiňuje o- "souhlasu a
možnostech nápravy chyb, které se ukázaly začát
emigroval . . . V J-imdř. -ciace; i’ když není ještě podpoře” ,. . které
měl
kem minulého roku, po lednovém plánu, zdůraznil: sti.
jasné, jak to bude -akce
Iniciativu strany, která usilovala dostat se na le
K A N též u "církví a
K 231 vstoupil na p o  H radci pomáhal při za
ninské pozice, aby obnovila správné metody stra litické jeviště; hrál úlo kládání klubu O. Ram důsledná.
dalších institucí’ ’ a ke
* * *
nické práce a byla na úrovni úkolů, které na ni
bousek, odsouzený agent
konci
dodává:
hu
rozhořčeného
zastán
kladl další vývoj, naší vyspělé socialistické společ
RP' z 13- 8. přineslo
nosti, toto její úsilí zneužili pravicoví oportunisté, ce volného působení p o  nepřátelské rozvědky . . .
"P o .vydání úředního
D o Plzně na ustavu zase povídání "Jiřího
protisocialistické síly nejrůznějšího druhu, nepřáte litických sil v- našem
že
činnost
lé- socialismu doma i v zahraničí. V dalším s. Lenárt státě, hájil absolutní, ne- jící schůzi přijel ústíc, .Smrčiny” (pravděpodob lOznámení,
K A N nebude -povolena,
j hovořil o silách, které chtěly zneužít snahy strany
ně
tajemník
O
V
KSČ,
, svobodu
pro tajemník J. Brodský ... .
i o nápravu chyb k zápasu o politickou moc, o zvrat třídní
veřejná- činnost oficiál
Prohlašoval, že už je dr. P. Auersper.g), na
všechny
a
se
sociali
| vývoje ke kapitalismu. I po srpnových dnech se tyto
ně zanikla, avšak neofi
zvané
"Protisocialistická
;j síly pokoušely vyvolávat krizi za krizí. . .
smem neměl nic společ nás 100.000, s rodinnými
ciální ,činnost -pokračova
!
Rudé právo, 9. srpna 1969 ného . . .
příslušníky a těmi, kteří podstata K A N ” .
la. -dál. V souvislosti s
Píše
-nejprve
o
"celé
UVOLNĚNÁ PRACOVNÍ MORÁLKA
D o klubu, především s nimi sympatizují, je
činností pravicových sil,
V souvislosti s potížemi naší ekonomické sousta i do jeho vedení, vstupo miliónovou armádou vo řadě. faktů o rozbíjení
kterou vytvářely .sdělo
politickéhosystému
na
vy a situace se stále častěji hovoří o pracovní movaly vedle těch, jejichž ličů . . . bude mít mož
; rálce. Nedostatky našeho hospodářství nelze rozší společnosti protisocia- vací prostředky, pokra
j hodně přičítat jen na vrub pracovní morálky a po- požadavky na rehabili nost navrhnout své kan íistickým i silami,- které čovala- -ilegální .činnost
byly
oprávněné, didáty do ústalvodámé| žadavek na upevnění pracovní kázně je pouze jed- taci
§e (týkají "pravicí ovlá -. K A N , ovšem se změně
! nou z mnoha podmínek k ozdravění naší ekonomi- většinou osoby právem ho shromáždění . . .
daných sdělovacích pro nou taktikou’’ , kterou
| ky. —i Dobrá pracovní morálka působí příznivě na v minulosti stíhané pro
Na Slovensku a M btj hospodářskou situaci, a naopak dobré ekonomické
středků’ ’ , "tvořící se pra- .prý charakterizoval je 
nepřátelskou ravě se dostali do funk
?! podmínky ovlivňují úroveň pracovní morálky. I aktivní
vicové. soč. demokracie’’ , den. z; funkcionářů, -.této
li když tedy nelze problém pracovní morálky zveličo- činnost proti republice: cí mno-zí stoupenci kře K.
231,- výborů ná robra- -organizace-- tak, že je ' úI vat a nevidět důkazy nesmírné obětavosti pracují- spolupracovníci a přímí sťansko - demokr. stra
vyvíjet
j cích některých odvětví — kteří v současné době vy- agenti nepřátelských roz- ny. V ústředí K 231 v nu svobody slova atd. a činnější než
vlastní
činnost,zapojit
ří soko překračují své úkoly, aby přispěli k odstraně
dále o- roli, kterou hrál
ní hlubokých nedostatků v těchto odvětvích národ- vědek, členové teroristic Praze však byli většinou K A N . Zm iňuje se o bývalé členy do legálních
; ního hospodářství — bylo by rozhodně nesprávné si kých skupin, rozšiřo.vate- zastánci bývalé strany
¡programu ’ K A N a o -organizací a politických
;j zastírat, že se pracovní morálka, zvláště v posled- lé protistátních
letáků nár. soc. v čele s gen.
"charakteru
hlavního stran "a v nich dále vy
•'! ní době, uvolnila . . .
apod.
Nepřátelství k Palečkem, J. Brodským,
ideologa, zakladatele a- víjet opoziční činnost.”
Práce, 15. srpna 1969
•organizátora” Ivana SviNEPŘIPUSTÍME...
A tak prý vedle letá
V ADELAIDE
( táka.
kových
akcí, šeptané
j
Znovu se objevují vandalské činy poškozování pa
se. nejlépe najíte v
mátníků společných bojů našich a sovětských anti"Dnes ‘ Ivan Sviták, propagandy
atd. volí
nově zřízené kontin. restauraci
fašistů za svobodu naší vlasti. Nedovolíme, aby
. jak známo, pracuje na K A N v současné době
;; oběti čš., sovětských a druhých bojovníků proti fa
PRAHA
Západě s instituty, kte daleko
nebezpečnější
šismu byly znevažovány, aby antisocialistické a anti318 A Tapley’s - H ill Rd., Seaton, 5023
ré hledají vědecké me taktiku:- cbce proniknout
sovět&ké elementy ohrozily plnění denních úkolů a
Otevřeno do .půlnoci po celý týden
tody rozbíjení socialismu do legálních organizací
pokoj i rozvoj soudružských vztahů se sovětským
(včetně neděle)
lidem- a ostatními národy socialistického tábora.
. zevnitř, . vypracovávají a ovlivňovat je zevnitř
Různé domácí speciality
čs. svaz protifašistických bojovníků,
strategii tohoto rozbíje "v
protisocialistickém
Srdečně zve R. Danešová, majitelka
Práče, 14. srpna 1969.
ní a vykonávají export- duchu . . .’ ’
FE/s
Z L O B Í

VÁS

OČI?

OPTO
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Třídní boj - zájem diktatury

b o ie e j a z p ív e j
Černoch — zpívá Waldemar Matuška

FERDINAND PEROUTKA
.
sec no má mít jm éno a skupina, která od 17. dubna formálně vládne nad Českoslojvenskem, na:
/vládou marxismu a "třídních aspektů” . "Otázka svobody a demokracie stojí pro nás tříd'
ne J re^ Patí Husák. Bylo třeba odvahy, aby to řekl, neboť kdysi byl málem popraven a pak aspoň
ina léta poslán do vězení, když jiní pravili: "Otázka spravedlnosti stojí pro nás třídně’ ’ .
; Marx pádně psal v Komunistickém manifestu: "H istorie veškeré až dosud existující společno- ,
Sti je historie třídního b oje.” Sovětské Rusko a komunistická Čína se krvavě srazily na Sibiři. Jestliže
celá historie je historií třídního boje, pák tusko-čínský konflikt b u ď je třídní b oj — anebo nepatří
d o historie.
Nauka třídního boje si vyžádala nesčetných obětí. Nauka s tak velkými nároky na vládu nad
člověkem zajisté" tíiá být spolehlivá a fakta ji m ají potvrzovat, sice fantom bude soudit lidi. Rusko
a Čína jsou komunistické státy, v obou byla nastolena diktatura proletariátu, v obou vládne nauka
třídního boje. Číňané zakázali hrát Beethovena a číst Tolstého, poněvadž nemají čistý třídní původ.
A čkoli tedy neňiůže být pochyb o třídní pravověrnosti čínských komunistů, sovětští komunisté s nimi bojovali o jeden holý ostrov v sibiřské řece. Ještě nikdo nevystoupil, aby to vysvětlil jako třídní
konflikt. A le -z nějakých netři dní ch příčin rusko-čínský konflik trvá už déle než deset let a nikdo
neví, jak 'velká část historie z něho snad jednou bude. Zatím Rusové a Číňané se navzájem nazý
vají nejhóřšími jmény.
hýbaly světem. Kdyby
toto všechno bylo vyne
cháno, dějiny by
se
smrskly na tenkou kníž
ku.
D ějiny prý jsou usta
vičný třídní konflikt, ale
jakým způsobem je ne
návist a vojenská srážka
mezi dlvěma komunistic
kými a nejlidnatějšími
státy světa třídní kon
flikt?
Jiné prvky širší lidské
Starší filosofové styd
povahy se tu ukazujílivě zavírali oči nad tříd
Z ájem a pýcha ruského
ním bojem, nehodil se
státu. Asijské povědomí
jim
do idealistického
Číňanů. T oto je Asie a
obrazu světa. Dnes sot
tařnto je Evropa a tam
va chápeme, jak bylo
jsou bílí lidé. Rusové
možno nevidět, že třídní
jsou bílí. Asiaté patří
boj v historii existuje.
O d začátku lidstvo se
dohromady. Rusové ma
Dodejme: t a k é exi rozkládalo nejen na tří
jí impérium na asijské
stuje. Marx vytáhl na dy, nýbrž také na skupi
půdě. Čínská civilisace
světlo, co každý v pod ny a boj mezi nimi oži
je nej starší civilisace.
vědomí věděl. Ale v o- voval dějiny. Čistá vůle
Čína je Maocetung a
pojeaí, jež provázívá dů k moci a ctižádost vytvá
stará uražená kultura.
ležitý objev, Marx pře řela události. Vedle to
O n a bude mít atomovou
kročil meze svého obje ho. spíše nad tím., mvsl.'
bombu, Čína odcir.i ně
vu á učiiiil z třídního duše. rozum měly své
kolik století bezmoci a
pravda, a.
hoje universální princip, požadavky,
vyjádří svou individuaomyl a lež měly svou
jímž celý život dýše.
ikn .
Opatrnější pohled na chvíli, myšlenky a crtv
N ad tímto skoro pří
rodním dějem, jeh o ž dů
sledky ještě nelze od 
hadnout. sovětští tfieoredkcvé žvatlají. N azý
vají čínské komunistv
maloburžoasními nacíoVEDOUCÍ ZÁ V O D PÁNSKÉ MÓDY
naiisty, jak kdysi s men
Specialisté; na importované košile a obuv
ším risífcetn nazvali také
pana Gustava Husáka.
Čína bu d e mít miliardu
obyvatelů. Kam se kdo
schová před maloburžoasním nacionalismem
miliardy lidí?
Sovětští theoretikové
jsou vyschlá sekta, bez
mocná proti terminologii
fcdyši vytvořené. Nad
ozývajícím se již země
třesením, nad rodícím
se zápasem ras a konti
nentů nedovedou více
než opakovat starou fo rmulku.
50 BOURKE STREET
Československo nemá
M ELBOURNE, 3000
miliardu obyvatelstva a
Telefon 662-1273
sověty sem navezly své
formulfey. češi a Slová

•Zdá1 se, že všechny
nauky vznikají tak, ze
na začátku jsou přehá
něny, JN á s 1 e d o v n í c i Freudovi lituj í toho,
že mistr někdy nesnesi
telně přeháněl, Marx žil
v době, kdy ještě nezmi
zela ctižádost starých fi
losofů vysvětlit jedním
principem' všechno děni,
které pravděpodobné má
principů několik. •

dějiny ukazuje, že vždy
hýly veliké zápasy mezí
příslušníky téže třídy,
mezi krály, palpeži, rytí
ři a generály. Caesar a
Pompeius proti sobě bo
jovali, zuřivé polemiky
byly mezi kiněžími a uni
versitními profesory. V
krutých
konfliktech
příslušníci buržoasie stá
li ná té i oné straně, děl
nické strany navzájem
se obviňovaly ze zrady,
komunisté - bojovali je
den proti druhému s ab
solutní necitelností, více
komunistů bylo zabito
komunisty než někým
jiným.

AMERICAN
Continental Suit Co.

ci nesmějí zapomenout,
že třídní boj existuje, i
když se tak nezdá, češi
a Slováci nesmějí zapo
menout, že základy spra
vedlnosti
jsou
třídní.
Nesmějí zapomenout, co
by rádi zapomněli, a
musejí zapomenout, co
se zdráhají zapomenout.
Musejí si uvědomit,
že to, co se roku 1968 v
Československu dálo, byl
buržoasní nacionalismus
- ne pokračování v sou
vislé československé hi
storii, jak se Čechům a
Slovákům zdálo. Je dost
na tom, že Čína má
plnou samostatnost, Če
choslováci
ji nesmějí
mít v zájmu socialismu
a třídnosti.
M nozí komunisté dnes
rozumí, jak neblaze vý
znamný byl ten okamžik,
kdy Stalin vyhlásil, že
třídní boj se zostřuje,
když staré třídy byly po
raženy a vyhlazeny. Ny
ní. pravil Stalin,, jsou
nebezpečnější než když
nebyly poraženy a vy
hlazeny.
Poněvadž m nebylo
srozumitelné, mnozí so
větští komunisté se za
čali obávat. T u jakási
stavidla byla vytažena.
Vskutku luzy Stalin za
hájil zostřený třídní boj
proti většině v Politby
ru, proti většině v ústředním výboru, proti
hlavním theoretikům ko
munismu, proti starým
bolševikům- V yšlo naje
vo, čím zostřený třídní
b oj má být: trvalým ná
strojem diktatury, buď
diktatury strany nad obyvatelstvem nebo dik(Pokračování na str. 6)

Z a vrchy bez moří
lejží ta zem.
Překročte pohoří
a dělte stem
rozlohy velmocí
a dálky prašných cest.
A jděte půlnocí
až tam,
•
kde růže začínají kvést.

'

Z a vrchy bez moří
leží ta zem.
Svět o ní hovoří
v dobrém i zlém.
Tam zvony vyzvání
a v očích plane žár,
když lo ď se naklání,
tak lidé, lidé, najdou svou tvář.
D ou fej a zpívej,
•člověk tolik síly máf
aby m ohl žít.
D obře se dívej,
abys viděl,
co se má a kudy jít.
T o je má zem.
T o je tvůj chléb,
člověče zpívej!
Pro dětskou dlaň, pro dívčí smích,
budeš žít.
Z a vrchy bez moří
leží má zem,
nikdo ji nezboří
ohněm i zlem.
A ť zvony vyzvání,
a ť v očích plane žár
a v srdci a ť nám zní:
jsme lidé,
lidé, mějme lidskou tvář.
D ou fej a zpívej,
národ tolik síly má,
aby m ohl žít.
D obře se dívej,
abys viděl,
co se má a kudy jít.
T o je tvá zem,
to je tvůj hlas,
jd i za svým snem,
který je v nás.
Člověče zpívej,
svět se dívá,
pravda bývá
štít.

VÍTE, ŽE
můžete letět luxusním dzetem
Z A U ST R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T
Z A Z V L Á Š Ť S N ÍŽ E N É J ÍZ D N Ě $ 864.70
ve skupinách (A ffinity Groups) aspoň 15 osob
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné
informace
ochotně sdělí

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
Melbourne, Vic., 3000
telefon 63-4001, 63-4002

Veškerá PO JIŠT Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-242Í
958 Nepeán Highway, M O O R Á B B IN , 'V ic,, 3189
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Třídní boj - zájem diktatury
(Pokračování se str. 5)
ta tury jedince nad stra
nou. V československém
případě
teď :
nástroj
diktatury nad jinou ze
mí.
Na
československé
scéně se vyskytly obtí
že, které nepochybně
trápí sovětské theoretiky, ačkoli snad ne tolik
sovětské praktiky. Z d e,
pokud možno pozorovat,
byrokrati irozhodněji vy
stupují pro třídní politi
ku než dělníci.
Dělníci se chovají ne
srozumitelně: byl jim

slíben ještě jednou tříd
ní iboj, ještě jednou je 
h o šťavnaté ovoce, ale
orní tu a tam hrozí stáv
kami. Bývalý zahraniční
ministr, malíř,
někdy
pan profesor,
mnoho
sekretářů a -policejních
agentů
ukazuje
více
třídního zanícení než ho
koluje v továrnách. Tam
se filosofuje o svobodě
tisku, o právu na shro
mažďování a o nezávi
slosti odborových organisací. Sověty buď jsou
neschopny tomu rozumět
nebo se rozhodly nero
zumět.

Provádíme veškeré práce optické
přejmi, rychle a za levné ceny

573 Hampton S t
Hampton, Vie.
Telefon 98-5755.

WCÍ HR PA
Optical Service
Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
'nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-62811

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

Wardale Painting Service
MAJITEL J, MELIH
61 Wardale Rd:, Springvale Sth., V ic., 3172
telefon (po 6. hod. večer): 546-0503
uspokojí každého zákazníka
- Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
' ' kde jsem ji již.prováděl!
. . .
Rozpočet sdělím Ochotně a zdarma

Plánujete cestu do zámoří
nebo -máte V úmyslu pozyat
své příbuzné na návštěvu’
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL

SERVICE

27-29 Elizabeth St., Melbourne, 3000
■ Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
,
Telefon 62-2908
¿prostředkujeme , bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa .

Třídní boj trvá ve
staré podobě v zemích,
kde nebyl učiněn ani p o 
kus řešit sociální otázku.
V jiných zemích dělnic
ká třída prodělala hlu
bokou proměnu o d dob
Marxových a Lenino
vých. N ení možno osvo
bodit
proletaríát, p o 
vznést h o z jeho ponižu
jícího postavení - a zá
roveň ještě mít proletariát s jeho starými reak
cemi.
A ť je to dobré nebo
špatné,
emancipovaný
proletaríá: se bez líto
stí stává střední třídou
a osvojuje s: je jí záliby.
V politickém ohledu osvoju je sí obecné myš
lenky na práva občanská.
D o jeho hlavy se nyní
vejde š myšlenka svobo
dy.
Je to logické: osvobo
zený prolétá riát je dale
ko méně zvláštní třídon.
než býval a následkem
toho přístupnější společ
ným národním ideálům.
Mirr.o to, snad, při
cházejí i myšlenky na
to, jak to ve skutečnc- stí vlastně bylo. V so: větském
Rusku
byla
; dlouhá perioda, kdy vlá
da usilovala více o indusírialisaci než o cok o
li jiného a neostvchala
se rušit i dávno vybojo
vaná práva dělnická. V
té době vyhlásila mnoho
dělnických zákonů, jaké
žádný kapitalistický stát
by se neodvážil vyhlá
sit. V
Československu
byla odhalena různá ta
jemství let padesátých,
mezi nimi i to tajemství,
že v táborech nucených
práci bylo více dělníků
než příslušníků buržoasie.

Moderní prachové přikrývky
DREAMDOWN
Má tedy hnutí svobo
Peřiny, polštáře, přehozy, ložní
dy
v
Československu
materiál všeho druhu výhodně dodá
podporu dělníků, nad
níž není nic cennějšího.
560 LONSDALE ST., é|é
Jen ta myšlenka, která
MELBOURNE
dosáhne až k dělníkům,
Telefon 67-2666 a 67-1887
je v zemi zakořeněna
Brisbane: 85-2738
nad všechny pochyby.
Sydney: 759-8463
A le v sovětském p oje
tí třídní boj je drahoceaý
nástroj,
který
nikdy nemá vypadnout
z diktátorské ruky. V e 
Aleš Nebeský
dena sověty, vláda, kte
Americký časopis TIME uveřejnil k prvému výro
rá nastoupila 17. dubna, čí “bratrské” okupace několik kreseb českoslovenbude se muset snažit kých dětí s námětem Srpen 1968. Viděl jsem před
zbavit hnutí
svobody tím mnoho záběrů, zachycujících s fotografickou
přesností vše to, co jsme před rokem prožívali a
dělnické podpory. Bude viděli na vlastní oči. Žádný z těch. záběrů však ne
vydávat proklamace, bu říká tolik, jako obrázky dětí — jejich o či to viděly
d e to zkoušet í s přísno jinak, pravdivěji, protože prostěji. Tím jsou hrůza
stí: musíš třídně bojovat, a absurdnost hrůznější a absurdnější, protože je vi
děna bez iluzí a zábran světa dospělých.
£ když se ti nechce. Po
V době, kdy píši tyto řádky, hlásí světové agen
dle sovětských
textů, tury demonstrace a střelbu v pražských ulicích. De
vláda bude vydávat tříd monstranti, zejména a především mladí lidé, skan
ní b o j za jedinou přiro dují “Dubček, Dubček!” , kterého současně v Tribu
ně označuje pověstný Oldřich švestka za lháře. A
zenost, ačkoli tento b o j Anatol Kuzněeov píše v Londýně otevřený dopis
jako každý jiný se mění ěeskosiovenskému lidu: “Já, ruský spisovatel, jehož
p odle okolností, podle knihy vyšly v Československu v mnoha vydáních,
toho, kolík b oje je p o  prosím, abyste Rusku odpustili. . . ” Současně v Pra
ze někteří lidé, kteří před rokem m luvili a psali o
třeba. K dykoli vláda u- uraženém národním citu, dnes nazývají “zločinnými
děla něco nerozumného, živly” ty, kteří toto uražené cítění projevují.
nebo
neušledbtžlěho, I V Moskvě se radují: měli jsm e pravdu, byla to
vždy řekne: ruce pryč ' kontrarevoluce. Sovětské tanky byly v ulicích Pra, by. Bm a a jinde vystřídány o rok později tanky čeo d toho, toto je třídní ] skýmL A vláda to vvstvětlí s významným pomrkáb oj.
"váním — je lépe mít v ulicích tanky české než soM ezi mnoha nejistota věíské. Jenže zavražděné demonstranty tento jemný
rozdíl asi těžko upokojí.
mi o tom, c o je to dnes : česká armáda a policie v těch chvílích v ulicích
třídní b o j. je jedna ji j.e pro národ okolnost tragičtější a to nejen proto, že
stota: třídní b oj je to. se skoro všichni je jí příslušníci před rokem zapří
co je v zájmu sovětské sahali věrností svému národu. Mnohem horší je. oži; vování oné hořkosti boje bratra proti bratru na roz
diktatury a v zájmu kaz zahraničních chlebodárců.
ruského státu, třeba i
I to vidí dětské oči a vnímá dětská mysl. Možná,
jen v zájmu jeh o vojen že si všimnou i jiných věcí. Možná, že právě v tuto
chvíli někde probíhá ono tolik nám známé jednání
ské strategie.
o nás a bez nás. Y takovém případě by jistou útě
Málem bychom bylí chou mohlo být, že výsledek podobných “jednání”
zapomnělí, že třídní b oj se v minulosti obrátil skoro vždy proti svým původ
má jednu dosti přiroze cům.
“Kdo je pánem Čech, je pánem Evropy” , řekl
nou basi. Dává příleži
kdysi Bismarck. Snad si na jeho slova; vzpomněli y
tost nevrlým a zlostným
Kremlu. A le “pánům Evropy” se v Čechách obyčej
povahám, které přišly ně dlouho nevedlo. Bismarck řekl jindy zase: “Kdo
r.a svět. aby se jiným chce mít potíže, ať se zmocní Čech!”
To vše však může být. jen lacinou útěchou, která
dostávaly na kůži. K dy
by se neměla proměnit v jednu z oblíbených iluzí.
by třídního boje nebylo,
Již vůbec to nesmíme zaměňovat za naději. Skuteč
musely by hledat nějaký nou nadějí jsou vnímavá dětská očka, která zachy
jiný boj.
cené obrazy z loňského roku nezapomenou.

R Ú M l-lL C O .

ÚTĚCHA A NADĚJE

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ
KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. LU.
KOPECKÉ SMALLGOOÍS Pty. Ltd.
3 2 6 High Streep Kew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso a uzeniny. Též domácí jaternice, jelítka, sekaná a drůbež
Naše specialita: smetanové klobásy.
Velký výběr.
Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po V ictoria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 / z Flinders St. po Brigde R d ./, zastávka č. 38
, T elefon : 86-7178
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Richard Deacon: John Dee. Frederick Muller, Londýn, 1969

James Bond v roce 1588
Deaconovu knihu by těžko bylo možno parafrázovat jako " Z Prahy, mi
l u j í c í ...’’ . Daleko blíž by byl podtitul "Goldfinger” . Deaconova kniha je
životopis dr. Johna Deea, licenzovaného astrologa královny Alžběty Brit
ské, první tóho jména. Doktor Dee byl asi jeden z prvních Jainesů Bondů
britské výzvědné slůižby. Jeho život byl spojen se životy dvou známých hi
storických. postav. Sir Francis Walsingham -byl po léta prvním ministrem
královny Alžběty a nakladatelem britské tajné služby, čili špionáže a protišpionáže. Edward Kelley byl alchymista, jehož jméno nám připomene Z la 
tou uličku na Hradčanech a třeboňský zámek Rožmberků. Edward Kelley
byl také kříž, který John- Dee musil z profesionálních důvodů snášet v dru
hé polovině svého iživota. Oba Angličané prožili v Čechách jenom pár let.
John Dee tam šel z politických důvodů, zatímco Kelley hledal, nebo před
stíral, že hledá, kámen mudrců a formuli na výrobu umělého zlata. Rudol
fínská Praha byla tehdy střediskem mezinárodních intrik, a Rudolf II. při
tahoval k sobě romantické a tajuplné postavy. Russworm, Bassompierre,
Lang a Kiirtz, Zlatá ulička alchymistů, přízrak Černé věže se mísily s po
stavami: učenců, kteří hledali obživu na dvore neurotického císaře a krále.
impéria - a
Jako máme dnes "čer moderní řeči. Je nutno mořského
Richard
Hakluyt,
muž.,
si
uvědomit,
že.
v
alžbě
nou” a "'bílou” propa
gandu, tak měli; lidé v tinské době byla prote který tento výboj p o
šestnáctém století "čer stantská reformace vel psal.
nou ” a "b ílo u ” magii. mi mladá a že stíny stře
Dee tedy -nebyl pouhý
"Bílá” magie byla zhru dověku. těžce dopadaly hvězdopravec a rozhod
ba totéž, čemu se dnes na jakékoli bádání.
ně ne šarlatán. Jenom
říká vědecký výzkum.
Dee například navrho dědictví středověku nu
. praktický tilo vědce jako byl Dee,
. John Dee byl "bílý val- ... jako
m ág” , vědec, asi jeden obranný prostředek brit že své -objevy skrývali
,z posledních žáků ital ských ‘ostrovů signali před laiky, kteří by je
ského rínascimenta. V zační spojení pobřežních mohli denuncovat před
pomocí "magic církevními shory. Dee
Anglii samé byl poklá městdán za čaroděje, díky kých” . zrcadel — tedy měl před očima osud
..politickým
odpůrcům, pom ocí heliografu.
Giordana Bruna, jedno
¡kteří se snažili očernit
Zajím al se velmi o h o z mučedníků vědy,
je h o jméno v očích -lidu problémy námořní navi který zemřel na hranici
a hlavně v očích králov gace. Mezi jeho stálé kacířů.
ny Alžběty.
klienty
patřili
Davis.
Ze
svědectví, které
Hawkinss,
Frobisher,
Richard Deacon tlu
Richard Deacon sebral,

aniž mu záleželo na. círk
vi, která boží slovo hlá
sala. V ždy se však hlá
sil ke křesťanství a h o
rečně zamítal všechna
obvinění z bezvěrectví
a z praktikování "čer
né” magie.
"Č erný’’
mág
byl
Deeův
spolupracovník
Edward Kelley
(vlast
ním jménem T albot),
mastičkář z Norwiche a
odsouzený
penězokaz.
Než se připojil k Dee*
ovi, byl pro penězokazectví a podvody odsou
zen a byly mu uříznuty
uši. Proto nosil ve dne
v noci kuklu, která tutodeformaci zakrývala.
D ee věděl, že Kelley
provozuje "černou” ma
gií jako prostředek, k
rychlému
obohacení:
D eacon tvrdí, že Dee
potřeboval Kelleybo jar
ico spírítuálistické me
dium, A le nejen proto.
D eacon také tvrdí, že
to- byl patrně sir Francis
Waisragham, který trval
na tom, aby Dee a Kelley spolupracovali.

Mračna večera
ROBINSON JEFFERS
Obrovská horstva mračen vrstící se nad'
mysem Lobos při západu slunce,
ohnivé postavy na hradbách bouře, jež
propukne dnes v noci,
zlatá pěna v plamenných stržích a mocné
šiky bojových duchů:
toť sny, jež vyvstávají v ztuhlém mozku
země —
,
mající nebe za klenbu lebky — na prahu
spánku. Neboť i ty, ubohá země,
mučena jako tvé děti zmatenými touhami,
si tvoříš sny . . .
Bouře ještě mohutnější, bitvy velkolepější,
horstva vyšší, vody vyšperkovanější,
ještě víc ohňů na neskutečných
pobřežích... . Jako ubohá dívka,
když si přeje, aby byl její milý urostlejší
a žádostivější a ona sama měla zlatou
kštici,
sníc o vytouženém světě na chladném
loži blízko před svítáním.
Sny jsou krásné; zotročenci tvarů jsou
však také krásní. A já jsem dospěl k
víře,.
že kámen je lepší poduškou než mnohé
vidiny.
,
Přeložil Kamil Bednář

D o Čech se oba d o
stali. oklikou. Šli. do Kra
kova na pozvání vlivné
h o polského . šlechtice,
jehož' sliby se, jako o b y 
čejně,
nerovnaly kape
B uď byl Kelley také
členem výzvědné služby sním možnostem.
John Dee obdržel sly
nebo dával Deeovi ne
zbytnou výmluvu k ča šení u polského
krále
močí jeh o často mystic Drake a Ráleigh, všichni je jasné, že D ee byl eka- stým cestám po celé Stepána a císaře Rudol
ky- zastřené projekty v zakladatelé britského zá tnenista - věřil v boha. Evropěfa II. V obojím případě

KOLÁČE BEZ PRÁCE?
Jarka Vlčková
Již dávno, dávno..minuly doby, o nichž píše Ovi.dius ve svých 'Proměnách jako o zlatém věku. Teh
dy nebylo strážců bezpečnosti, tehdejší lidé neznali
zákony, .které by byly vtesány do tvrdé žuly, neznali ani .papír,„aby si je na něj napsali. A také se
nikdo nemusel strachovat, že jej druhý přepadne
a bude chtít okrást, protože na to nikdo ani nepo
myslel. Ženy byly přitom modernější než nyní — ne
nosily bikiny, .stačil jirn fíkový nebo palmový list.
A každý s) mohl lehnout do hebké, zelené trávy,
dívat ¡se pánubohu do dken a přece mohl být vždy
nasycen. Vždyť stačilo jen natáhnout ruku, utrhnout
,;si z. nejbhžšího stromu »sytící , manu. Vlastně ani ta
kových. výkonů nebylo -zapotřebí, protože ovoce pa
dalo lidem přímo do úst,, ba i pečené ¡koroptve -tam
léíávaly. A stačilo se trošku, jen trošíčku odvalil
a nahnout nad potůček,; v němž teklo lahodné víno,
či rse napít anedoviny z- nedalekého rybníka. Ano, taková. -to byla tehdy doba! , ;
■A přece :.se -isbávaio, že, i tenkrát zemřeli někteří
lidé, hlady: Ne. mnoho, vlastně, jen mizivý- počet je
dinců,. těch, kteří -byli tak líní, že i otevřít ústa jim
přišlo za těžko, těch, kteří raději zemřeli žízní, než
: by se byli obrátili na druhý bok a napili vína z po. tc fe či -uhasili žízeň- ve studánce ¡plné piva.
Naše, pramáti .Eva- však všechno zplichtila-, takže
■dhes> b yť bychom, prošli celým světem, nikde se ne
setkáme s- oním blahobytem, jímž -oplývali lidé zla
tého věku. Zůstala -nám na památku jen práce a
dědičný hřích. Co však platnlo naříkat! A ť chceme
nebo nechceme, musíme se smířit s dobou, v níž
jsme se .narodili.
— O— O —

Tak si mnohdy myslím, že mnozí z nás, kteří při
jeli, nedávno na pátý kontinent, se, domnívali, že i
zde najdou zemi, v níž; panuje zlatý věk. Á teď jsou
zklamáni, že pečení ¡holubi nepřilétávají a že kašny
na námětích nejsou nap-lněhy vínem, jak tomu bý
vávalo -i u nás v Čechách •
— při volbách českých
králů. A snad i tehdy, kdyby tomu ta k ‘ bylo, našli

bylo- jeho chování při
nejmenším podivné. ^Ne
choval se jako ponížený
žadatel, ale jako kazatel
a karatel.
Deacon se domnívá,
že úkolem- Deeovy cesty
do střední Evropy bylo
zasít rozkol mezi panu
jícími mocnostmi.
Psal
(Pokračování na str. 3)

by se jedinci, kteří by zsn řtíi hladem či žízní, jako stihán pro příživnictví.
Protože jsem sem přiletěla o pár týdnů dřív, na
oni líní v době zlatého věku.
Slyšela jsem totiž nedávno, že velkému množství bídla jsem pomoc Dáši. Však, chudinka, je dost mlsu
přišedších sem Čechů se daří nevalně. Zajímalo mne dá, v cizím prostředí, jistě nezíkušéná, nezná slovo
to a pátrala jsem po takových lidech, poněvadž z anglicky . . . Místo “u -nás” se jí však nehodilo, prý
vlastní zkušenosti člověka, -který bez dobré znalosti se podívá sama a ona už se nějak domluví. Za-pár
jazyka zde nemůže uplatnit své znalosti, ví, že i týdnů jsme se sešly zase. “ Tak co zaměstnání?” ,
při malém příjmu a trošce skromnosti se zde dá ptám se. “Prima, jako doma, živím se tancem a to
nese” . Snad jen ze skromnosti neřěkla, co dodali
velmi slušně žít.
Víte, naši předkové byli vehni moudří lidé a vy jiní: že se jejímu tanci říká stryptýz.
mysleli si -spoustu přísloví, jež čerpali z dlouhole
Pro mnohé z nás jsou- hodně lákavé australské dá
tých ’ zkušeností. Ta přísloví, ač stará, platí ještě v lavy a jejich překonávání. Všechno je snadné: slo
dnešní době a ač česká, platí v celém světě.
žíte padesát dolarů a můžete mít auto. Horší je, když
“Komu se nelení, tomu se zelení” , platí za nor vedle auta jsou i dvě malé děti, když manželka ne
málních poměrů vždy a všude. To jen u nás v po může pracovat, když vedle auta je i lednička na
sledních dvou desetiletích jsme šli všichni od pěti deposit, televize na deposit, a pár toho nábytku na
deposit. Nářek na poměry pak nepřekvapí. Dluhy
ke čtyřem.
žerou z mísy, říkávalo se doma.
Tak jsem; při tom pátrání zjistila, že jeden z těch,
Oblíbenou zálibou několika z nás taky je, půjčit
kteří si naříkají, sice dobré místo měl, ale . . . Našel
si od jiného pár dolarů a pak se hodně chlubit: “Já
si hezkou slečnu, proti čemuž by jistě nikdo nic ne
pum pl. . . toho a toho” . Ještě lepší .je půjčit si na
namítal, jenže on místo do práce jezdil příliš často
deposit vozu a pak se s ním hledět ztratit někde na
za ní. A tak má dnes po dobré práci, po slušném
druhém 'konci světadílu. Konce podobných příhod,
pMjimiu:, ale i po slečně, jejíž rodiče neměli pocho
které jsem poznala, nebyly však nijak- žáviděnípení pro muže, který víc miluie.než vydělá.
hodne.
Jiný můj známý, mladík, který odešel z domova
Často jsem už ¿taky slyšela, -.hovořit, o- .těch, ¡kteří
(krátce po vyučení, se nemohl zbavit pocitu, že při
jel jako- misionář mezi divochy, a tak se snažil uplat přišli dvacet let před námi: ti se mají, ti jsou zazo
nit své metody práce ták vehementně a tak taktně, baní. Mnohdy to čpělo závistí. Kolik z nás uvažuje,
že ztratil velmi dobře placené místo. “Nedal si vy že mnozí z těchto lidí nabyli -svých majetků za da
mluvit, že je jedině správná ta jeho metoda, kterou leko těžších -podmínek, než do jakých jsme přišli my?
my jsme přestali jako -zastaralou používat už před. Mnozí z nich měli dvě zaměstnání, mnozí z nich
15 lety” , vysvětloval podnikatel na intervenci dru byli velmi skrovní a šetrní. Meli-li proti nám. výho
du, tedy jen tu, že my jsme žili v socialismu, který
hých.
-dělal “vše pro pracujícího” , zatímco oni žili v ka
Málokdy mám štěstí, že patkám na ulici někoho pitalismu, který je “vykořisťoval” .
z těch, ¡které jsem viděla buď na legaci ve Vídni
Mám nyní na mysli mladého českého malíře. Ma
nebo v Bonegille. A přece jsem je měla. Ani bych
ho bývala nepoznala, kdyby se nehlásil sám, protože luje a pracuje. A víte, že má? Za tu krátkou dobu,
za jeho čerstvě narostlé vousy by se nemusel sty co; je zde, má už opravdu dost. Možná, že byste to
dět ani pan Marx. Slovo dalo slovo a brzy jsem se ani neřekli třebas- vy, ¡kteří propíjíte na dluh dobré
dozvěděla, že onen- mladý muž přece nepřijel do. české jméno po hospodách. A takových, jako je ooes
Austrálie proto-, aby zde dřel své tělo. “A jak to dě mladý malíř, je daleko víc než těch z nás, kieží se
láte?” , zvědavě j-sem se otázala. “No, vono to de> vyhýbají. práci, kteří chtějí žít hned nad .poEaěEj^
všelijak, -dyciky se něco n a jd e. . . Paní, nepůjčila kteří závidějí....
A le psát o -té většině, o těch rozumným,
byste mi doláč?” — Tvářil se pak všelijak, když
jsem ho upozornila, že, doma by byl za takový život a slušných, není vlastně tak zajímavé —
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Život na Marsi ?

S Y D N E Y

j V Pasadene y Kalifornii ®a konala tlačová konfe- tý ešte zdaleka nemůže previesť do formy .“suché
'-.i.
•
rencia, na ktoréj Dr. George Pimentel, profesor Ka- ho 1’adu” .
“Plauzibílny model” pře možnost’ života na Marši
lifornskej . univerzity v Barikeley vyvolal údiv sdelfenim, že senzory Marínera 7 zaznamenali v jednej by podl’a Dr. Pimentěla hola potom asi takáte:
V oblasti na-okraj i 1’adove j čap ice martanského
dblasiti Marsu přítomnost’ methanových a amohiaikáljužného pólu 1’ad jé rezervoirem : vody. Pevný ky
nyeh plynov . . .
.
j Sídelenie Dr. Pimentela by foolo doteraz najvážnej- : sličník uhličitý vo forme mraku vytvárá ochrannu
šjím náznakom, že na Marši by sa mohol udržať v střechu, čo ohřáni před ultrafialovým žiaréním (kto
dajakej forme — pravděpodobné, v najnižšej — ži- ré zaznamenali iní vědci). Geografická poloha miesta, kde sa amoniak a methan zaznačili, naznačuje,
vot.
' •
že vnik oboch plynov umožnilo pre život- vhodné
j Tlačovú feonferenciu vyznačovala kontroverzia, -1
prostredie.
álebo aspoň pochyby a výhrady, -ktoré malí iní ved- í Iní vědci hněď na konferencii protiřečili. Na pr.
<ji, podiefajúci sa na. vyhodnocovaní celej škály m e-.; Dr. Gerry Naugebauer z Kalifornského technologic
daní, totoré prevádzali otoe americké kozmické son -’' kého inštitútu zas došiel — a -to na základe' zázña
dy — Mariner 6 a Mariner 7. Předběžné závěry, ku i; mov iných senzorov. na Marineri ,7 — k závěru, že
kterým došiel Dř. Pimentel, šú zhruba takéto: "
temperatúra. na južnom póle je miniis 157 stupňov
j Infračervený spektomeiter, čo mal analyzovat’ che - « Celsia:— , že sa z toho dá teda právom usúdzovaf,
mické ztoženie' mariánského. povrchu a jeho nižšej j! že polárná'čiapka' je zo zmrazeného kysličníká uhli
atmosféry, vykázal přítomnost’ plynného amoniaku-’ čitého a nie z vody. Přitom vraj jeho přístroje bolí
á mlethamu na povrchu, planety, v páse na rozhraní, specificky určené iba na zistenie temperatúry. na
kde končí biela, zmrznutá oblast’ juřhého mariánské - povrchu. Marsu, ¡kdežto přístroje Dr,, Pimentela toto
ho pólu. Podlá úsudku tohoto vedca, nemožno sa určeni® nemalí. Ďalší, na pr. Dr. Horowitz, ktorý sa
vraj preito vyhnúť špefculácii, že amoniak a methan specializuje právě na otázku života na Marši, dovo
ňa IMansi by mohli byt’ organického póvodu - - prav-, dil, že amoniak a methan sú běžné substancie v knzdepodobne vraj ako odpadový produkt primitivněji me..a že oba tnóžu vznifcnúť biologickou, ale i nevegetáciě, — jej rozkladu . . .
biologickou cestou. . .
i Dr. Pimentel vyslovuje ’ ďaléj pfěsvedčehié, že:
Dr. Naugebauer, okrem toho konstatoval, že sen
bidiu přikrývku južného pólu Marsu vyívára zmrz zory Marinera 6 nenašli v homej atmosféře Marsů
nutá voda. a nie, ako. to tvrdia -iní vědci, .zmrznutý, dusík; ktorý je základným prvkom živých organizkysličník uhličitý, číže itzy. “suchý. ra ď ” . ..Zmrazený! |mov . . . A to je zrejme ešte iba začiatok vel’kej dekysličník uhličitý sé podl’a něho nachádza aiko mraiv] "foaty, Napokon možno zostane jediná možnost': vy
jnad júžným pólom, K tomuto závěru Pimentel došielj pravit’ sa na Mars a zi-stiť na -mieste, ako je to taja
iia základe toho-, že přístroje Marinerá 7 zazhame-j i so životem . . . Jedno' je vraj celkom isté: nič, co by
báli temperatúru na povrchu južného pólu 58 stup- rsa podobalo nám pozemšťanom, astronauti na Marši
ňov Celsia pod nulou, pri fctorej sa kysličník uhliči-l Inetiájdu. . .
Peter Kačkovský, USA-

US výtvarné umění v Praze

1 . 9. 1969

Rodina o třech dospělých osobách přijme

HOSPODYNI
samostatnou ve věku 20 až 50 roků, která
mluví německy nebo mad’arsky. M oderní dům :,
v Rose Bay (Sydney). Nabízíme; pěkný, .....
samostatný byt s vlastní koupelnou a televizí^
výtečné pracovní podmínky á' plat $ 3 5 týdně'.-ř
Telefon: 36-5488

Hledáme
ŠVADLENY
PO DOMÁCKY
t šití kalhot a pán
ských šortek- Snadná
práce. Materiál dodá
me a ptáci vyzvedne
me. Mely by bydlet
nedaleko Taylor Squa
re. Muže vydělat § 60
až S 100 týdně.
tVAlKIKI CLOTHING
110 Oxford S t
(Taylor Square)
Sytfcey, tel.: 31-8849

JANES BOND 1588

Z hlediska čs, výtvarné veřejnosti proběhl prudký vývoj západního umě (Pokračování se sír. 1} boňský zámek Viléma z
ní, výtvarná revoluce posledních dvaceti let, prakticky za oponou. Z a na se rok 1587 a invaze Rožmberka, který dal
rychlo stlačenou ohradou, kterou proti vší západní entartete Kunst vytýčil španělského loďstva by oběma Angličanům pří
socialistický realismus. Sami čs. výtvarní umělci, a tím spíše širší veřejnost, la jenom rok vzdálena. střeší v době, kdy Ru
John D ee nezůstal v d o lf II. ještě zcela ne
jež, se v Československu vždy tradičně zajímala o výtvarné umění, se po
Praze
dlouho. Císař R u věřil (asi právem)
sli
mnoho let směli dívat na západní výtvarné směry vlastně jen škvírami y
této stalinistické ohradě, jen letmo a pokradmu. A není tedy divu, že vše d o lf II. h o vypověděl, bům alchymistů.
Richard Deaoon od dě
obecná informovanost a schopnost umět aspoň trochu systematicky zvážit asi na nátlak papežského
a utřídit si v mysli tento dynamický vývoj západního výtvarnictví, který, nuncia. N ež od jel, mohl luje práci Johna Deea .
jak víme, často bere dech a schopnost se orientovat i mnoha zasvěcenými ještě poslat šifrovanou od dobrodružství Edwar- .
zprávu Walsingibamovi. da Kelleyho. V
jeh o
lidem na západě, v Československu začaly velmi vážně zaostávat- A několik
je
posledních roků, kdy už bylo přece jen možno se rozhlédnout po rychle, o úkladu španělské vlá interpretaci, která
se menící západní scenérii, jistě zdaleka nestačilo nahradit dvacet uplynulých dy.. Získal ji prosiřed- přijatelná: j e 1John Dee
nšetvíss Itala Francesca patriotický
Angličan,
hubených let.
P u cah o, alchymisty, kte který věrně sloužil .krá
, Tím zajímavější byla do popředí světové scě- měrem mnoha, dnešních
rý t y l krátce-poté upá lovně a budoucímu im
proto pro českosloven ny.
vedoucích
amerických
le n jak o kacíř.
périu.
skou kulturní veřejnost
Výstava začínala de výtvam&ů, kteří byli v
Španělsko vyslalo sku
Méně přesvědčující je
výstava, uspořádaná a- Kooníngem,
Gorkým. Praze poprvé zastoupeni,
pinu sabotérů, kteří měli jeho tvrzení, že Dee a
merickým Smithsonovým Jasper Johnsem,
Kel- je naopak velmi často ,
vypálit královský les, z Kelley neměli mnoho
ústavem,
která byla v lym a Franz Klínem a šokovat, dráždit, provo
něhož se bralo dříví na společného krom p rofe
minulých týdnech insta šla přes Roy Lichtenstei- kovat a nutit k novému ,
'stavbu anglického lod'- sionálních zájmů. Jedno
lována v Praze.
na, Pollocka. až. po Rau- výtvarnému
zamyšlení
stva.
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Přijmeme.ŠVADLENY
jen zapracovaně," k ši
tí šatů lepšího druhu'.
Mzda $ 41 týdně. Stá-,
lé , místo. Přihlaste, se
brzy.
LONDON FASHION
WORLD
2.. poschodí,
34 Wentworth. Ave.,
(blízko . Oxford.. Si.)
Sydney
tel.: 26-5674 :
Pekárna hledá muže kv
dodávkám, který má
■vůdčí list. Velmi dobré
výdělky pro- zdatného
muže.:
SOOS BAKERY
445 Old South Head Rd
Rose Bay (Sydney)
Tel.: .37-7341
■ . ■; -Hledáme
- ■
FINTŠÉKKY
jen znalé .šití prvotříd
ních šatů z iehké látky
■ (Jersey). 4J denní
týden."
'
TIGER QUEEN
400 Kent St., Sydney
Tel.: 29-1764
Hledáme
ŠVADLENY
pokudi.imožno zapraco
vané p ři'sítí kapes.
. Výtečné mzdy.
Stálé místo
2 min. ze stanice
Redíern.
KA — HA
LEATHERGOODS
■ Pty. Lití.
9-15 Bveleigh St., .
Redfem (Sydney)
Tel.: 69-2629
Přijmeme'ŠVADLENY
OBRUBOVACKY
na -kalhoty- - a pánské
šortky.Jen zkušené, 4£denhí
■týden. Stálé místo. '
Vysoké mzdy- a- bonus.
-Spousty přesčasů ■
WAIKIKI CLOTHING
110 Oxford St. : .
(Tayíor Square).’
Sydney, tel.: 31-8849
Přijmeme.
ŽENU K BALENÍ
Předchozí zaučení není
třeba. Dobrá mzda a
bonus. 4J dne - týdně.
Stálé míšto-.
WAIKIKI CLOTHING
110 Oxford St.
(Taylor Square)
Sydney, tel.: 31-8849
ga. Věděl jsem, ja k bu
de Hitlerovi radit dáv
no předtím, než si ho
Fuehrer povolal” .
Ironicky, řečen o:... per
aspera ad astra - přes
nesnáze k hvězdám.
jun
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PO ZE M K Y
v okolí Melbourne prodáme za velmi
výhodných podmínek.
Pouze 10% dep., 7% ■úroky se snižují čtvrtletně
W IL L M O R 5 & R AN D ELL
150 Queen Street, Melbourne
V neděli dne 7. září se koná prodej pozemků
v Paynesvi-lle Bake & Country Club Estate —
11 mil od města Bairnsdale. Krásné okolí, velká
jezera. Zavedené eesty, odpadová kanalizace
atd.
Dopravíme Vás zdarma z Melbourne i zpět.
O: podrobné informace volejte: Mr. Satzke,
tel, 67-7501, po úřed. hodinách, volejte
(česky nebo slovenský): 619-2601.______

Protestují, protestujeme...
Lidé doma. věděli předem, že, je za protest proti
okupaci- čeká krutá, odveta,, ale přesto protestovali.
Jednadvacátý srpen 1969 je proto 'hrdinským, činem
desetitisíců českých a slovenských občanů, neboť na
rozdíl od srpna 1968 každý přesně znal velikost své
ho rizika-, každý měl možnost rozhodnout se, zda
dá- přednost pohodlnému životu zrádce nebo aspoň
“neutrála” před strádáním toho, kdo hájí' pravdu.
Myslím na toto hrdinství národa a v duchu st
promítám jednotlivé okamžiky zdejšího jednadvacá
tého srpna.
Je sedm večer melbo-umského času. Prahou asi
právě projíždějí obrněná vozidla a po zuby ozbroje
ní , esenbáci zatýkají ty, kdo se jim zdají být po
dezřelí z “přípravy nepokojů” .
Chodíme s čs. vlajkami- a standartami v rukou
po trojúhelníkovém parčíku v City a rozdáváme po
hlednice, připomínající “Den,, hanby”, van^íci.
Australané přihlížejí se zájmem ,a zdá se i se sym
patiemi.
Něžný dívčí hlas, podbarvený hudbou, hovoří o
Jendovi. Palachoví, a o ostatních bezejmenných obě
tech komunistické zvůle. Australský policista, ještě
chlapec, má. ruce za zády a soustředěně naslouchá.
Je osm hodin- australského času. První r anění' a
snad. i mrtví v Praze. Demonstruje se na Václav
ském náměstí, v Brně padlo několik vystřelo, v
Bratislavě studenti zdobí místo u vchodil do fakul
ty,, kde byla zasažena ruskou kulkou osmnáctiletá
-dívka. V pověstných zelených antonech odvážejí
skupinky chlapců a- děvčat nařčených z “ výtržnictví".
V sále mielboiumské radnice vytahuje řečník lejstra.
Š napsaným projevem. Vedle mne se zdvgjli tři mla
díci a- odcházejí: “Vole, deme, je to vnínasaT.
Deset hodin večer. Vlajky pGrober.ých národů
(ach, nejsme -sami) opouštějí sál. V Praze }e po p o 
ledni, Kolik z.nás si; v tuto chvíli svědomá©, co se
děje na druhé straně zeměkoule v malém Českoslo
vensku?
_ o — O—
Protestovali: jsme. Sešlo se nás něco přes pět set.
Uvádím toto číslo, protože mnohé napovídá, V Méiboume totiž žije kolem pěti tisíc Čechů a Slováků.
Protestovala nás tedy asi jedna desetina. Je to hod
ně, či málo? V odpoledních novinách z 21. srpna na
jdeme zprávičku, která říká, že už od rána demon
struje asi tucet čs. přistěhovalců před sovětským
velvyslanectvím- v Canbeře. Že by v Cahbeře žilo
pouhých dvanáct Čechoslováků? Nevím, jak se vy
táhli sy-dneyští a ostatní, ale sál městské radnice v
Melbourne, v němž v osm večer bylo plno, byl před
ukončením posledního projevu poloprázdný. Může
me se chlubit, či stydět? Když výše zmínění mlá
denci pronesli své rezolutní “ vole, de se” a oddusali,
styděla jsem se. Nemysleli to ve zlém a měli i tro
chu: pravdy — poslouchat' dvě hodiny projevy v
angličtině, které našinec ještě pořádně nerozumí, je
přinejmenším únavné. Řečníci nás nešetřili, řečí byr
ly dlouhé á leckdy odtažité. Jenomže, .pánové, doma
v té chvíli., .tekla krev a řádily policejní, obušky —
a. lidé! přesto demonstrovali, vytrvali! Ostatně od
australských politiků bylo- hezké, že se vůbec uvo
lili ztrácet čas s několika stovkami Čechoslováků.
Jejich jmen-a se ve spojitosti s- naším- protestem...ob
jevila v novinách, které jsou pro Australany evan
geliem. Náš protest se objevil i v. televizi. — a po
mohl tak zesměšnit některé australské politiky, kte
ří by si nejraději s komunistickým Sovětským sva
zem podali ruku. A snad nepřeháním-, když řeknu,
že takový protest může- bojovat i proti omezenosti
australského úředního šimla, který například nedo
volí položit věnec za Jana Palacha k pomníku pad
lých jen proto, že prý Palach nebyl voják.
Protest proti nesvobodě v Československu není
ovšem společenskou povinností, ale záležitostí vnitř
ního přesvědčení každého,, z nás. Ten, kdo chyběl
jednadvacátého na protestní manifestaci, může být
dobrým a upřímným vlastencem, ochotným, pomá
hat svému národu. Jde jen o to přesvědčit jej, že
lhostejností australského i světového mínění může
v dnešní době otřásat jen a jen hlasitě projevova
ný nesouhlas, ať už je nám takové vystavování se
na odiv jakkoliv protivné.
Marcela Čechová
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Čs. pomocný fond
V uplynulých dvou týdnech došly další příspěvky
a to od pp. Z. Kudmy, Sunshine $ 5, P. Hroudy,
Sunshine $ 5 a. dr. O .. Fialy, Grays Point $ 10 a
splátka na zápůjčku $ 5, celkem $ 25. V téže době
bylo vyplaceno rodinám potřebných nových přistě
hovalců do Austrálie $ 50.

- 9Prvotřídní
PŘEVLEKY
N
A
PR
O ŠÍV A N É PŘ IK R Ý V K Y
-/
(na paplony)
I CELÉ P A P L O N Y
ve velkém výběru a ve všech rozměrech
dodá za zvlášť výhodné ceny
GU STA V
GRELLO
' F. 6, 8 Marriott Street
ST. KILDA, Vic., 3182

K případu A. Kuzněcova
Sovětský spisovatel Anatol Kuzněoov zvolil exil.
Zůstal v Anglii, kde měl studovat prameny k živo
topisu Vladimíra Hjiče Lenina. Řekl, že život se mu
stal nesnesitelný, protože všechno, co napsal, bylo
přísně cenzurováno. Na rozdíl o<j předcházejících
sovětských spisovatelů (s výjimkou Tarzise), Kuzněeov se nesnažil zastřít svoji intelektuální minu
lost. Snad proto je. sympatičtější. Člověk rozumí ob
čanu Sovětského svazu, když . občan mlčí. Tím že
mlčí, křičí, jak říkalo staré latinské pořekadlo. Za
tím se zdá, že Kuzněcov není další frivolní Jevtušenko.
Ausfcralian Břoadéasting Commision dála požehná
ni ke kritickému zhodnocení Kuzněco-vovy práce.
Nejen k tomu. Bdělý cenzor v ABC, který obyčejně
zabije všechno, co iby mohlo být zajímavé, tento
krát ponechal paragrafy stranou, O Kuzněcovove
práci a o jeho lidském profilu mluvila odbornice.
Dozvěděli jsme se, že Kuzněcov je špatný spisova
tel, o němž nic nevíme, že nemůžeme soudit podle
toho, co bylo uveřejněna v sovětském tisku (Kuznějcov sám řekl, že odešel proto, že jeho práce byla
vždy znetvořena státní cenzurou),
i Učená paní, která kritizovala Kuzněcova se svole
ním ABC, se -letmo zmínila o K uzněcovove knize
[“ Babi jar” . O knize-, ¡která vlastně způsobila celé fukore a která byla uiznána v celém světě jako důle
žitá a pádná kniha, jako -lidský dokument a jako
strašné obvinění antisemitů, ruských i německých.
¡Letmo. Jinak kritizovala tato odbornice Kuzněcovojvy knihy a hlavně to, že Kuzněcov opustil Sovětský
svaz a “nechal kamarády ve štychu” . Takhle to řek
la a to je nejpřesnější český překlad,
i Nina Christensenová je profesorkou ruštiny na
rcelboumské universitě. Její manžel Ghris Chrisfenjsen je proslulý vydavatel literárního čtvrtletníku
rMeanjin” , podporovaného universitou. Učení man
želé jsou známi jako- nadšení obdivovatelé Sovět
ského svazu. Činnost Christensena byla. jednou zkounáma královskou komisí; která je obyčejně velmi
liberální.
Otázka, která se nabízí, je prostá: musíme oprav
du bez protestu naslouchat Nině Christensenové a
¡podobným lidem? Protest je zcela oprávněn.
v-m
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Svátek sv, Václava
jakož i 1.100 výročí smrti sv. Cyrila
[
oslavíme
NÁRODNÍ POUTÍ NA ŠUMAVĚ
; které se zúčastní generální vikář Mgr. L. Clarke.
V Melbourne budou konceiebrovány obě mše sv. N Á R O D N Í P O U Ť
(P- Huber a P. Pek
D O M O V
sa) za domov: v 10 hod. Z A
v bývalé St. Patrick’sCollege, East Melbourne a
v 11.30 hod. v kapli v
Bethlehem Hospital, 476
Kooyong Road, South
Caulfield.
Na Šumavě odp. ve 3
hod. bude procesí od bu
dovy ke kapličce Praž
ského Jezulátka, kde bu
de pobožnost a modlitby
za domov. Kázání bude

Potřebujete peníze?
C H CETE IN V E S T O V A T ?
Ve všech finančních otázkách Vám odborně poradí

J. Kadaně
F. A. I. S. B., Finance Broker
4. Wilkinson St., East Burwood, V ic., 3151
Proč odkládat na později?
Volejte dnes- o- důvěrný rozhovor, tel. 232-5574;.

Nábytek, TV, radia, ledničky, pračky; topení
všeho druhu, přikrývky atd.
W A R T A H O M E SUPPLIES
216-212 Barkly St., Footscraý, Vic.
Tel. 68-3991 nebo 689-1436
Mluvíme česky
PRVNÍ KONCERT TOMÁŠE CHVOJKY
V AUSTRÁLII
U příležitosti, prvního výročí okupace Českosloven
ska uspořádalo Českosiovensko-auistralské sdružení, v
Canbeře dne 21. srpna, klavírní koncert ďvacetilě-tého čs. umělce Tomáše Chvojky, který opustil. Če
skoslovensko po loňském srpnu a -usadil se v Austrá
lii. Tomáš Chvojka studoval piano u profesora To
pinky na pražské konservatoři, a měl v Českosloven
sku už řadu koncertů. V Sydney dokončuje studia
na konservatoři u prof. Sverjenského a koncert v
Canbeře byl jeho. prvním vystoupením přeď austral
skou veřejností. Plný sál — 150 návštěvníků — při
jal Chvojkovo provedení skladeb' Beethovena, Sme
tany, Dvořáka-, Vítězslava. Nováka a Gersehwina
velmi- příznivě, -s údivem nad uměleckou zralostí,
-která -dosahuje na jeho věk neobyčejné hloubky. To
máš Chvojka je bezesporu mimořádným přírůstkemdo řad umělců, čs. původu v Austrálii a-jeho umělec--,
ké vyhlídky do budoucností jsou neobyčejně slibné.
______ _________________________ _____
PetrůCESKÉ KATOL. BOHOSLUŽBY V MELBOURNE
započnou. opět po. návratu dp. J. Peksy z Šíma v
neděli- 14. září 1969 (a pák každou neděli)- z. to .v
10 hodin dop. v St. Patritík College. v City (vchod
z Lansd-owne St.). a v 11.30 hod. v kapli Bethléhem
Hospital, 476 Kooyong Rd., Caulfield: Přijmeme
PRODAVAČE
pro železářství a obchod
staveb, dřívím. Může to
být even-t. i žena střed,
let.
Angličtina
nutná.
Dobré podmínky.
Hlaste se u ředitele
E. Grbssmana
WILLIAMS PEARCE
& SONS
431 Vietoria- St.,
A-bbotsford, Vic.
Tel.: 42-5695, 42-6855

Malý oznamovatel
SEZNÁMENI1'
si přeje se- slušným pá
nem přes 55- let. Česky,
německy, anglický-. ■Znač
ka “ Samostatná” do - HD.
Česká rodina přijme k
opatrování během- dne
nebo po celý týden
dítě starší 2 let.
Fiat 9, 5 Colleridge St.,
Elv/ood (M elb.)..

INTERVIEW SE ZÁ TOPKEM
Druhá západoněmecká televize má každé úterý
večer pořad nazvaný “ Sportovní zrcadlo” , ve kte^
rém představná nyní svým divákům i čtyřnásobné
ho olympijského vítěze Čechoslováka Emila Zátopka;
který je — spolu s celou řadou známých, sportovců
— pro Sověty “persona man. grata” . Reportér tele
vize Bruno Meyer se v polovině července rozjel za
mít otec Jiří Huber, S V A L Y VÁC LA V E
anglicky Msgr. L. Clarke. NEDEJ ZAHYNOUTI Zátopkem dc- Prahy, tam mu však bylo řečeno, že
tento nejúspěšmější čs. sportovec je ve sportovní
škole v Nymburku. Bruno Meyer se nenechal odra
v
*
dit a-Zátopka přece jen našel. Z rozhovoru vysvítá;
Prosím všechny kraj a][JÍ A A -A V A .^ že Zátopek je zde jako “-student” v- tříroční- trenérské škole (všeobecného tretnérství), že už nyní ne
ny, aby se zúčastnili v A i r y -r* T? A A ITT
bude v čs. armádě a že uvažuje o tom trénovat'atlenejvětším počtu. Kdo má- ^ ^
^ i ^
ty pražské Dukly jako své “ hobby” , bez jakéhokoli
te možnost, přijďte v ná- AU STR ALIE
honoráře. Zátopek se však obává, že ani to mní ne
rodním kroji.
s-E*
bude dovoleno.
V další části tohoto televizního pořadu. byl ■záběr
K pomníku padlých bude položen věnec.
z oslav 50. výročí založení Sokola v Kovanicíeh u
Nechť je neděle 28. září dnem modlitby zá domov
Nymburka, kde -byl Zátopek čestným hostem a di
a za ty, kteří položili život za vlast.
J. Peksa, duchovní správce váci se mohli- přesvědčit o jeho .nesmírné popularitě
v Československu.
K. Janovský
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

Janovský

Čs. sportovci nenásledovali východní Němce a Poláky

Polesná královnou vodáků
. Před několika týdny, na 68. zasedání M ezinárodního olympijského výboru ve Varšavě, roz
hodli členové této vrcholné světové organizace sportovců, že do olympijského pořadu r. 1972 v
M nichově bude zařazeno 8 disciplin vodního slalomu. A tak se nebylo ani čemu divit, že o letošní
$větové zápolení nejlepších vodáků v Bourg Saint Maurice, na řece Izeře v Savojských Alpách,
byl mimořádný zájem. N ejlépe se na toto světové mistrovství připravovali /vodáci pořádajícího
státu — Francouzi — , kteří získali 7 titulů mistrů světa, o jedno světové prvenství více, než
družstvo Německé spolkové republiky.
Reprezentanti obou států vyhráli však právě :y Polesná má stále ještě tak skvělou kondici, skvělou
discipliny, ve kterých by asi dominovali vodáci Vý technickou jízdu, jaká nemá v současné době na svě
chodního Německa. Ti však krátce před oficiálním tě vážnější konkurenci.
A kdo z Čechoslováků získal dva zbývající titu
zahájením z Bourg Saint Maurice odcestovali do
mů,, neboť nemohli u pořadatelů prosadit, aby vy ly mistrů světa? Zlatou medaili z Bourg Saint Mauvěsili vlajky účastníků a hráli na počest vítězů rice si domů odvezl kamoistický pár Svoboda (Kra
hymny. S východoněmeckými vodáky byli solidární lupy) se svou novou partnerkou Jitkou Trapplovou,
i Poláci. Čechoslováci Však na světovém šampionátu který porazil skvělou druhou jízdou francouzské rep
zůstali a získali 5 zlatých medailí, o 2 světová prven rezentanty manželé Lutzovi. A i z tohoto úspěchu
ství méně, než . před dvěma roky na mistrovství jsme měli radost, neboť manželkou Monsieur Lutze
světa v Lipně, a ták ve vodáckých kruzích doma se je bývalá čs. vodácká Jarka Košťálová. —- A koneč
vedou debaty, zda start' Čechoslováků ve Francii ně: pátou zlato.u medaili “vybojovali” členové hlí
byl úspěšný či. nikoliv. Bud’ jak buď, královnou dek smíšených dvojic: Koudela — Křížková, Svo
světového mistrovství na řece Izeře byla 351etá Lad- boda — Traplová a Horyna — Prouzová.
Celkem získali čs. vodáci na mistrovství světa
mila Polesná, která zde stála třikrát na nejvyššsch
Stupních vítězů. Ve vodním slalomu v soutěži kaja 18 medailí: 5 zlatých, 8 stříbrných a 5 bronzových.
ků jednotlivkyfi obhájila znovu své světové prven
ství (světový .primát získala poprvé v r. 1961 v
Drážďanech, o dva roky později opakovala svú;
úspěch v rakouském Spittalu a před dvěma léty
Jak jsme se už zmínili v .předminulém čísle HD,
vyhrála “zlato” ve svém domově Lipně), byla nej mezinárodní hokejová federace na svém červenco
rychlejší i ve sjezdu na divoké vodě a spolu s Bo vém. zasedání ve švýcarské Montaně rozhodla,
humilou Kapplovou a Růženou Novotocw. získaly 25 :25 hlasům, že na příštím světovém šampionátu
titul mistryň světa v soutěži kajakžřských Míček- r. 1370 v Kanadě může hrát v reprezentačním tý
Experti jen kývali hlavami, jak je možné, že 35Iefe mu kolébky ledního hokeje 9 profesionálů, žádný
z nich však nemá být ‘hráčem 12 nejlepších muž
stev tzv. americko-kanadské profesionální ligy. Jisíě to byl revoluční čin amatérské hokejové aso
ciace, ale došlo k němu svobodným rozhodováním
Oba nejpopulámější čs. fotbalové týmy Sparta a SJesů této vrcholné světové organizace hokejistů,
Slavie ve svých premiérách nejvyšší fotbalové sou Y SSSK natí tím plný měsíc dumali, až dospěli k
těže ročníku 1969-70 remizovaly, radost ze zisku názoru, že by profesionálové byli přece jen' tvrdým
jednoho bodu byla však jen v táboře ■
“ červm obí- ažSskem, pro jejich mužstvo mistrů světa. A proto s
lých’Y jejichž útok si vedl v Košicích nad očekává véUsým zpožděním se odhodlali k protestu, kterým
ní skvěle a jeho zásluhou skončilo střetnutí s YSS do celého světa křičí, že montanské rozhodnutí je
Košice 3 : 3 . Zato pražská Sparta, která musela éfc>- veHroa ranou amatérskému hokeji a může prý vést
ma v prvním utkání sezóny proti nováčku Zlínu na k tama, že lední hokej -bude vyškrtnut z programu
stoupit bez brankáře Krameria a zadáka Migase (vy olympijských zimních her.
loučených v přátelských zápasech v Německé spol
Proč teoío teátr? Vždyť každý, kdo se jen tro
kové republice), své fandy totálně zklamala a sta
cha zajímá o lední hokej, dohře ví, že sovětští ho
čila hrát jen nerozhodně 1 : 1.
kejisté nejsou už od svého vstupu, na mezinárodní
. Pět z osmi “mistráků” 1. kola skončilo nerozhod scéna {v roce 1954) žádnými amatéry, že jsou spo
ně: o body se rozdělili fotbalisté Irrteru Bratislavy lu s východoněmeckým 1 sportovci dobře placenými
s mistrem ligy Spartakem Trnavou ( 1: 1 ) , 1 : 1 hrál profesionály, kteří jsou 11 měsíců v roce na ledě
i nováček ligy Bohfemians s Lokomotivou Košíce nebo v soustředění na sezónu, že nic jiného nedě
a pátou remizu viděli diváci v Ostravě, kde domá lají, než hrají hokej. Proč by tedy nemohli změřit
cí Baník hrál s Teplicemi rovněž 1:1.
své síly s kanadskými profesionály, když tomu tak
Nejvyšší čs. fotbalovou soutěž vede po 1. kole chce většina členů mezinárodní federace? Vedení
slovenský triumvirát: Jednota Trenčín, Slovan Bra sovětského hokeje má však strach z toho, že jeho
tislava a Žilina. Nej imposantnější nástup do ligy reprezentanti ztratí světové prvenství, o které mohli
měla Jednota. Trenčín, která doma deklasovala no přijít už ve Stockholmu, když se museli dvakrát sklo
váčka Kladno 5 : ,1. Fotbalisté Slovanu Bratislava nit před uměním čs. hokejistů, a k prvenství na
vyhráli v ¡Prešově nad nováčkem Tatranem Prešov tomto světovém turnaji jím dopomohli jen a jen
1 : 0 a dobře se uvedla i Žilina, která porazila ve Švédové.*1
vlastním prostředí Duklu 3 : 2, Vojáci museli hrát v
Žilině bez svého nejlepšíhó střelce Hudce, rovněž VIKTORKA DOPLATILA NA REORGANIZACI
vyloučeného v přátelském! utkání’ v NSR. Zdá se,
68Ietá historie čs- kopané nepamatuje tak roz
že pražská Dukla to v budoucnu nebude mít tak leh sáhlou reorganizaci, k jaké dochází nyní v právě
ké jako v minulosti, i když má letos pohromadě
započaté sezóně ročníku 1969-70. Místo dosavadní
dobrý celek. Novinkou'v čs. kopané totiž je, že hrá 1. ligy se 14 účarstafky a dvou druhých lig, budou
či mohou startovat za vojenské mužstvo jen se sou nyní dvě celostátní ligy — 1. a 2. liga — ,se 16 muž
hlasem mateřských klubů.
stvy. Třetím stupněm je 3. liga, která má tři sku
piny: A a B (oesko-moravské) a C (slovenská). Jako
SVĚTOVÉ MISTROVSTVÍ
při každé větší reorganizaci, některé týmy na této
PROFESIONÁLNÍCH SILNIČÁŘŮ,
nové struktuře fotbalových soutěží vydělaly a jiné
‘které se jeto' před 200.000 Harm Otteubros, který prodělaly. Nejvíce jsou roztrpčeni fanoušci Vikto
diváky na okruhu belgic zajel 262,8 km za 6:23:44 rie žižkov, která vyhrála divizi a měla tedy postou
kého města Zolder, skon hod.. Stříbrnou, medaili pit do 2. ligy, po reorganizaci však zůstává ve 3.
čilo pro Belgičany vel získal Belgičan Juliens lize.
kým zklamáním. Miláček Stevens (15 cm za ním), - V 2. celostátní lize bude hrát 12 českomoravských
Belgie Eddy Merckx, kte bronz Ital Mechele Dan- a 4 slovenská mužstvu. Devět z nich už hrálo v po
rý letoší vyhrál téměř celli.
válečné éře v nejvyšší čs. soutěží, takže 2. liga se
všechny hlavní etapové
Na mistrovství světa může stát magnetem. Jsou to: Pardubice, Zbrojovka
závody, nevydržel tempo profesionálů startoval po Brno, Vítkovice, škoda Plzeň, Třinec. Hradec Krá
světové elity, závod vzdal prvé i čs. olympijský ví lové, Spartak Ústí nad Labem (bývalá Armaturka),
a byl svými krajany vy těz Jiří Daler. Obsadil Dukla B. Bystrica a Nitra. Dalšími účastníky 2. ligy
pískán. Mistrem světa se 49. místo z 91 startují jsou: Jablonec, Dukla Tábor, Sparta B, Vlašim, Bar
stal 26Ietý
Holanďan cích.
dejov, Michalovce a NHKG Ostrava.

SSSR PROTESTUJE

Fotbalová liga

1. 9. 1969

-- Ve z k r a t c e - — Jubilejní 20. ročník neoficiálního tenisového
mistrovství Evropy juniorů o tzv. Galeův pohár vy
hráli už popáté tenisté' Španělska, kteří ve francouz
ském lázeňském městě Víchy porazili ve finále mla
dé tenisové naděje Československa 3 : 2. Čechoslo
váci zvítězili napřed v “miariániskó-lázeňsfcé” skupi
ně nad Švýcarskem 4 : ' l a Francií 4 : 1, v semifinále
ve Vichy nad Rumunskem 4 : 1, na Španěly však už
nestačili a obsadili 2. místo. Za ČSR hráli: Jiří"
Hřebec, Pavel Huťka a Písecký.
— Cvetler ze Slovanu. Bratislavy posílí od podzimku
belgický fotbalový tým Royal Standart Club Lu-'
tych^
— Staří internacionálové pražské Sparty -vyhráli
i druhý ročník memoriálu Vlasty Kopeckého, když
v posledním. utkání zvítězili nad Herthou Berlin
10:1. Vítězný tým hrál v sestavě: Houška, — Senecký, Menclik, Zuzánek, — Hejský, Jareš, — Paz
dera, Svobda, Nejedlý, Preis (Borovička) a Cejp
(Zmatlík). Jareš dal pět, Borovička- 3 a Preis 2
góly.
— Bývalý čs. hokejový reprezentant Gustav Bubník,
který v posledních třech letech trénoval finské ná
rodní mužstvo, podepsai trenérskou smlouvu s ve
dením oddílu TJ Škoda Plzeň.
— 141etý americký školák Jon Brikson z Chicaga
zaplaval trať kanálem La Manehe z Francie do
Anglie za 11:23 hod. Eriikson je nejmladšim plavcem,
který v posledních třech letech trénoval finské ná— Jeden z nej slavnějších našich fotbalistů Josef
Bican z pražské Slavie uzavřel trenérskou smlouvu
s malým belgickým klubem velkých ambic — SC
Tongeren. Do Belgie odcestuje s manželkou.
HISTORICKÉ ZEMĚ — BAVORSKO 208,5 : 118,5
Bavorský Schwein£i|rt byl druhý srpnový víkend
dějištěm 2. mezistátního střetnutí lehkých atletů hi
storických zemí, kteří po triumfu- nad Nory v Oslo
zvítězili i ve Schweinfurtu nad reprezentanty Ba
vorska a to v soutěži mužů 125,5 : 73,5 b., v soutěži
žen 83 :45. Střetnutí sice nepřineslo “velké výkony” ,
žádné rekordy, ale ani k tomu nebyly podmínky:
dráha ve Schweinfurtu není ta nejrychlejší a utká
ní probíhalo za tropického vedra.
V družstvu Čech a Moravy chyběli přední čs.
atleti- jako evropský rekordman, v hodu- diskem Lud
vík Daněk a několik běžců, ale náhradníci za ně
čestně obstáli. Tak např. v hodu diskem zvítězil
nadějný čs. reprezentant Vidma, který hodil 58,38
m, v běhu půlkařů na 800 m protrhl cílovou pásku
Tomáš Jungwirth (za 1:52,8 min.) a v závodě na
1.500 m vyhrál Duda za 3:44,1 min.
THURN — TAXISOVA TROFEJ DO BRNA
Za přímo nesnesitelných veder, která koncem čer
vence a počátkem sípna zachvátila téměř celou Evro
pu, probíhal na bavorských kluzištích mezinárodní
hokejový turnaj o tzv. 'Thum — Taxisův pohár,
který se stává rok od roku stále zajímavější soutěží.
Vítězem celého turnaje se stalo mužstvo ZKL Brno,
které — ačkoli má nyní ve svých řadách několik mla
dých talentů (muselo hrát bez Jaroslava Jiříka,
který už podepsai profesionální smlouvu se St. Louis
Blues) — zvítězilo nad finským přeborníkem IFK
Helsinki- 10: 3, nad italským mistrem Recóaro Ortisiei 9: 2, porazilo i rumunské národní mužstvo 15 :2,
bavorský EV Landshut 6: 3, a v rozhodujícím utká
ní i hokejisty 14násóbného mistra Německé spolkové
republiky EV Fuesse-n 6: 5.
JAKÝ BYL START V DRUHÉ LIZE?
Favorité: fotbalisté .Pardubic, Hradce a Plzně za
hájili porážkou: mužstvo Pardubic prohrálo v Jab
lonci 1: 3, Hradec Králové v Třinci 0 : 2 a Plzeň
na ¡hřišti (ještě v minulé sezóně- příslušníka-1. -ligy)
Dukly Banská Bystrica dokonce 0 :3. Největším
překvapením 1. kola 2. ligy byla- snad porážka'Zbro
jovky Brno doma s Vítkovicemi (0 :-l), ¡zbývající zá
pasy -skončily podle očekávání. Tak fotbalisté Ústí
-nad Labem deklasovali mužstvo Vlašimi 4 : 0, Nitra
prohrála v Ostravě s NHKG 0 :1, fotbalisté Miehaloveú zvítězili v Bardejově 4 :1 a Béčko pražské
Sparty hrálo v Táboře 0: 0.
HLAS DOMOVA
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Řídí redakční fe>Adresa: Hlas domova,
8. Moorhou-se St., Richmond, Vic., 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ

PŘEDPLATNÉ:

(Austr.) $ 5.-, jedí <Uvvýtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodi za přibližná toto*.
předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £ stg. 2/10/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemí sdělíme na pořádá»*
obratem.

