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Přípravná jednání čs. bezpečnostních orgánů

Spiknutí dramaturga Havla
Dne 26. dubna prohlásil Gustáv Husák v Praze, že "nikdy nebyly čs.
kriminály tak prázdné jako nyní”. Je to ovšem dle názoru generálního ta
jemníka KSČ proto, že lidé důvěřují novému- vedení strany a státu. Podob
ná prohlášení vedoucích čs. komunistů jsme slýchali i- v padesátých letech,
takže je není třeba brát za bernou minci, ale i soukromé zprávy z domova
potvrzují, že zatím skutečně nedošlo k hromadnému zatýkání režimu ne
pohodlných osob. Otázkou je, jak dlouho zůstane při "jednáních příprav
ných’’, která jsou nepochybná.
M inisterstvo vnitra je
na zásah p ro ti m nohým
lidem
připraveno
už
d louh o u dobu. M ezi svý
mi kád ry m ělo vždy i v roce 1968 - dost těch
•příslušníků,' kteří sh ro 
m ažďovali a vyráběli "u svědčující m ateriál” .
Stačí vzpom enout na
odposlouchávací zaříze
ní, které objevil v lednu
1969 ve svém pražském
bytě d ra m a tu rg V áclav
H avel, jed en z předních
členů K A N . T e n měl
tehdy ještě m ožnost po
psat veřejně (v L iterár
ních listech) celé zaříze
ní, uveřejnit fotografie a
zm ínit se o tom , ja k po
ohlášení "nálezu” a p řed
příchodem opozdivších
se členů VB zařízení
"záhad n ě’’
ze stropu
zmizelo. Z ů sta la tam jen

d íra vedoucí na půdu
dom u.
Z á je m V eřejné bez
pečnosti o nepohodlné
lidi zesílil, když se zvět
šil počet členů bezpeč
nostních orgánů a když
se daly sdělovací p ro 
středky v začaté honič
ce p lně k dispozici.
N ezodpovědnost a zlo
činnost lidí Českosloven
ského ja ra se o dhaluje
n a stránkách nynějšího
stranického tisku d en ze

dne. M ístní a krajské
časopisy si všímají toho
či onoho dom ácího "zlo
d u ch a” , který se exponor
val v roce 1968 a ústřed
n í orgány píší totéž o
větších rybách.
K rom ě už docela běž
ných popisů hřích ů ve
doucích politiků D ubčekova režimu vynikl za
tím svým rozsahem po
pis "klikaté cesty hlasa
tele
antikom unism u”
p ro f. d r. V áclava Čemé-

ho, který vyšel z pera J i
řího H ečko ve dvou čí
slech R udého práva (9.
a 10. d u b n a). D ovídám e
se, ja k tento "rehabilito
vaný’ vědec světové po
věsti
"koordinoval akce or
ganizované v zahraničí
p ro ti ČSSR s těmi, které
probíhaly po lednu 1968
u nás. Šlo o to, aby tyto
akce byly v souladu, ne
tříštily se, ale naopak,
vzájem ně se doplňovaly
v závislosti n a politickém
vývoji v Československu.
K tom u navazoval prof.
Černý kontakty jak po
-linii francouzské, tak i
americké, a neváhal ve
jít ve styk i s tok zapri(Pokračování na rtr. 2)

Vzpomínka na sebevrahy z roku 1968

Dvojí rehabilitace
Ještě před rokem obhajoval president Ludvík Sjvoboda svůj kolaborantský postoj především poukazem na to, že rehabilitace nevinně odsouzených
lidí bude pokračovat. I dnes se mohou najít lidé, kteří budou tvrdit, že má
stále ještě pravdu. V poslední době totiž věnuje strana, úřady i sdělovací
prostředky dokonce zvýšenou pozornost rehabilitacím — oivšem "rehabili
tacím” těch lidí, kteří prý neprávem trpěli v době po lednu 1968.
Rehabilitační zákon č. dostatků” .
O rehabilitaci a jejím
jed n al
už
tě oficielně platí, jen se provádění
přestal, provádět. Jeho předtím ústřední výbor
změna . bude však nepo České národní fro n ty a
chybně odhlasována ve rozhodl, aby byla dnem
31. března tr. zastavena
velmi krátké době.
rehabilitačních
Z atím n ad ním vyne činnost
komisí
N
F
a rehabilitač
sla ortel politicko-právní komise byra Ú V KSČ, ních poraden SPB.
T ajem ník Ú V Č N F
která konstatovala 20.
dubna, že "zákon je R ejhon prohlásil n a ti
form ou a do značné mí skové besedě, že "tím to
ry i obsahem poplatný rozhodnutím byl učiněn
atm osféře roku 1968” , význam ný krok k tom u,
což je' dnes závada vel aby procesu soudních re
mi povážlivá. Komise habilitací byl dán smysl
proto přijala doporuče a náplň, které nejsou v
ní "sm ěřující jak k n á  rozporu, ale naopak v
pravě zřejm ých nedo plném souladu s našim i
statků zákonů, tak i k socialistickými zákony” .
oproštění agendy rehabi
Stěžoval si dále n a to,
litací od současných ne (Pokračování na str. 2)
82 z roku 1968 stále ješ

,
"Fotku Husáka nosím všude s sebou. Ten má víc
tváří, vím, ale už ta jedna stačí zahnat stesk po
domově . .
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Bolševizmus je negáčia demokratizmu, bolševizmus hovoří, křičí, řeve — demokracia myslí,
poučujé, přesvědčuje, bolševizmus burcuje ňajnižšie pudy, demokracia apeluje na česť a svedomie, bolševizmus sťahuje bližnému kožuch,
demokracia šije plášť pre všetkých, i pre chu
dáka, bolševizmus dává l’udom pálenku a dý
ku, demokracia kladivo a pluh, bolševizmus
hádže protivníka do mora, vyťahuje ho z vázenia a ubíja, demokracia konštatuje, lieči, po
případe trestá, napravuje, bolševizmus skupuje
duše za (výhody a tvoří strany banditov a sektárov, demokracia účastní všetkých na výho
dách podl’a práva. Bolševizmus, toť rozklad,
bieda. Demokracia tvoří, je základom normálnehq života a blahobytu. Bolševizmus je oslňu
jící záblesk traskaviny, demokracia maják spá
sy. Bolševizmus je nepriatďom 1’udsCva a musí
sa proti němu bojovať.
(Z grejavu prvého čs. ministra vojny gen.
M. R. Štefánika k I, čs. údernému pluku v
Rusku — Československý deník z 14. 2. 1919).

Štefánik zase v nemilosti
Len čo sa objavil aký-taký záblesk slobody. v> sta-:
rom kraji, celý národ spontánně sa přihlásil ku svojmu bohatierovi gen. M. R. štefánikovi. Nielenže sa
přerušilo dvadsaťročné mlčanie, ale l'ud sa dožado
val aj jeho plnej rehabilitácie. Dožadoval sa aj odstranenia hanopisov a ich autorov (a la Holotik),
ktorí pod egídou Slovenskej akadémie vied předsta
vovali před svetom štefánika ako “agenta imperialístov, dezertéra, dobrodruha” a pravdaže aj ako
“pavedca” . Po záblesku slobody, slovenská história
dostala aj nové diela o Štefánikovi. Nielen denná
tlač, ale aj odborné časopisy, miestné noviny a hlav
ně obrázkové časopisy hrdo sa hlásili ku štefáhiko-.
rej pamiatke, k jeho odkazu “a k jeho ideálom. Dr.
J. Juríčkov “štefánik” dosiahol záslužného uznaniu aj za hráni cami.
Štefánikové Košariská, jeho rodný okres i kraj,' no, V-:
najma slovenská študujúca' mládež vykonali s vel’- y
kým óduševnením všetko, aby zanedbané Bradlo bolo okrášlené a z košaršskej ev. fary, kde sa Šte- i:
fánik narodil, aby bolo vybudované štefánikove mú- 'l
zeum. kde by sa zhromaždili všetky pam iatky.. po
nebobom hrdinovi. Našli sa finančně prostriedky, ,1
zaistil sa aj potřebný materiál, -hlásili sa i pracovně ' ■
silf a Štefánikovi rodáci chystali sa k dóstojným "
oslavám aspoň v jubilejnom roku štefánikové} devaťdesiaiky, ked’ sa to nedalo uskutečnit’ k 50. výročiu oslobodenia ani k 50.. výročiu jeho . tragickej
smrti. Slováci v Ameríke tiež pomáhali. Stála konferencia demokratických Slovákcv už před dvoma
rokmi začala rehabilitačnú akciu slávnostným za-,
sadnutím v Clevelande, při jedinom vel’kolepom
štefánikovom pomníku na pode Ameriky, a osobitný ■
výbor zložený zo zástupcov krajanských organizácií a spolkov z New Yorku a okolia poriadal po dva ro
ky mohutné oslavy v sokolskom tábore v Booťóne
N. J., kde zbromáždení z nadšením přijali rezolúciu,
v ktorej žiadali, aby v starom kraji vydali zákon,
ktorý by konštatoval, že aj M. R. Štefánik sa zašlá- :
žil o československý štát a aby štefánikovi aspoň1“in
memoriam” bol udelený titul “ Ošloboditel” . Všetok •'
materiál bol zaslaný do nového muzea v Košariskách. ,
No, rodné Košariská sa dožili nového sklamania.
Úradné miesta nielenže zastavili finančně dotáčie,
zastavili i stavebné práce a znemožnili, hoeáké osla- r
vy. Košarišský hrdina sa dostává znova do - nemilp-:;;
stí a národ je odsúdený k novému mlčarrřu. Teda
“normalizácia” postihuje aj pamiatku Šfefánikovu. :
Věřili sme, že náš národ sa predsa len dostane na 1
nové cesty a že sa ako-tak dostane z objatia teroru
a násilia. Ako sa ukazuje, čas zase všetko meni.
Poziiávamé, že úhlavný nepríatel’ nášho Štefánika zno
va obehádza rodný kraj a dožaduje sa obnovenia ■starých pekelných poriadkov. Táto nová a hádám
ešte nebezpečnejšia situácia nás v celom .svete za
vazuje, aby sme se dali pevnejšie do kopy a áby sme ..
znova volali do. celého světa i k. představitelem vlád:
krajin, v ktorých žijeme, aby poskytli pomoc nášmu ;
národu pod Tatrami. Apelujme na celý svět, nechnedovolí zotročovať náš l’ud, naše národy; ktoré tak :
pevne věřili a vyznávali ideály týcb, čo před 52 Tok- _
mi nám vydobyli slobodu a nezávislý štát. Duch Šte- 'í
fánikov nech nás vedře, nech.nás chrání'a Všemohúci nech nám pomáhá v tomto rozpoložení!
Dr. J. M„ N. YorK
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Spiknutí dramaturga Havla
(Pokračování se str. 1)
sáhlým i nepřáteli socia
listického Českosloven
ska, jako je T ig rid a d a l
ší prom inentní em igran
ti” . T e d y "provinění”
podobná těm , kterým i se
zabýval nedávno soud ve
V aršavě.
R edaktor
pařížského
"Svědectví’’ Pavel TigridTiýl dle J . H ečko vel
mi aktivní v zasahování
d o vývoje v Českoslo
vensku.
K tlum očení
svých názorů a pokynů
do P rahy používal svého
bývalého
p ro feso ra z
K arlovy university V ác
lava Č erného. H lavním i
spojkam i v Praze byl
spisovatel J á n Beneš a
d ram atu rg V áclav H a 
vel. Ja n Beneš poznal
slasti československého
krim inálu a n a další ne
čekal. Ž ije dnes v U S A ,
ted y z dosahu moci p raž
ských orgánů.
V e světě nej znám ější
čs. d ram atu rg V áclav
H avel žije podle d o 
šlých zpráv ve svém

dom ku na Litom ěřicku,
tedy zatím ná svobodě.
V m inulém měsíci jen
dostal ú řední vyrozu
m ění, že bylo p roti n ě
m u zavedeno vyhledáva
cí řízení za spiknutí ohrožující republiku a
poškozující zájm y socia
listického státu.'
O bžaloba
proti V.
H avlovi říká, že jeho'
nenávist k socialistické
m u zřízení byla pro k á
zána při jeho' schůzkách
s ostatním i provinilci na
V eslařském ostrově v

Praze, "k d e byly spřá
dány plány, jak zničit
socialismus v Českoslo
vensku” .
Ja k jsm e už minule
oznámili, bylí současně
' s H avlem obžalováni:
autor "2000 slov” spiso
vatel Ludvík Vaculík,
rozhlasový
kom entátor
K arel Kyncl, universitní
docent Luboš K ohout a
novinář K arel N epraš.
V obžalobě se dále
praví, že všichni z nich
podepsali a rozšiřovali v
srpnu 1969 ilegální p o d 

vratný pam flet "D eset
bodů’’, v němž žádali,
aby byly v zemi udrženy
svobody, vydobyté v ro 
ce 1968. "D eset bodů”
podepsal také Luděk
Pachm an, který už je od
22. srpna loňského roku
v e vězení a Emil Z áto pek, který žije na jižní
M oravě a - pokud je
známo - nebyl dosud
obžalován.
P rof. dr. V áclav Čer
ný byl zatím jen (p o d ru 
hé) zbaven profesury na
K arlově universitě, -sv-

Dvojí rehabilitace
(Pokračování se str, 1)
že snahou protisocialistických sil bylo "zafi
xovat ve vědom í občanů
představu, že všechny
osoby stihané pro p ro 
tistátní ■trestnou činnost
po r. 1948 byly odsouze
ny nezákonně” , že vy
tvoření zvláštních reh a
bilitačních senátů k ra j
ských soudů bylo výra
zem neoprávněné n e d ů -|

ADELAIDE
Nejlépe připravená čs. i jiná evropská!
jídla dostanete denně až do půlnoci v!
RESTA U RA CI B U D A PEŠŤ

36 P ort Road, H indm arsh (Adelaide) 5007:
i
Telefon 46-1986
i
;
Různé domácí speciality
]

Providíme veškeré práce optické
přesni, rychle a za levné ceny

573 H am pton St.
H am pton, Vic.
Telefon 98-5756.

M. CHRPA
Optical Service

věrý k řádným soudům ,
že se kádrovém u zabez
pečení těchto senátů ne-,
věnovala dostatečná po
zornost a- přednost se d á
vala těm
právníkům ,
"kteří svými politickými
postoji se nezdáli být
spojeni s m inulým ob
dobím ’’.
T ito právníci se pak
podle názoru Ú V ČN F
dopouštěli hrozných p ro 
hřešků proti straně, pro
tože "přistupovali k ře
šení jednotlivých p říp a
d ů z pozic jakési " a b 
solutní
spravedlnosti’’,
přičem ž negovali třídní
hlediska
a ’ konkrétní
fakta” .
Rovněž kádrové obsa
zení krajských a okres
ních rehabilitačních ko
misí a právních poraden
nevyhovovalo
předsta
vám o spravedlnosti u
těch, kteří dnes vlád
nou.
D ostali se prý
do nich dokonce práv
níci, kteří byli sami ža
dateli o rehabilitaci. K o
mise pak ovšem "n ap ro 
sto negovaly politická a
rá d n í hlediska i konkrét
ní okolnosti jednotlivých
p říp ad ů ’’.

ČESK É O C H O T N IC K É D IV A D L O V M E L B O U R N E
Vás srdečně zve na
M Á JO V O U

TANEČNÍ ZÁBAVU

k terou p o řád á dne 23. května 1970
V SÁ LE D O M U Č. 3 D IC K E N S S T R E E T , ST. K IL D A
Začátek v 7 hodin večer, konec o půlnoci
K tanci h ra je oblíbený orchestr E dy Z latého
Vstupné $ 2.50'
Přineste si vlastní nápoje;
TOM BOLA
L IK É R O V Á L IC E N C E
R E S E R V O V Á N Í M ÍS T : tel. 459-1992 (H ab ero v á), 50-2953 (Kimlová)
S P O J E N Í: elektrikou č. 4 nebo 4 D ze Swamston St., City
nebo vlakem d o stanice Balaclava

Ú V Č N F dospěl k zá
věru, že za plnění úkolů
soudu m ají zůstat o d p o 
vědni předsedově k raj
ských a okresních soudů
a k jednání zvláštníclr. i
senátů m ohou vysílat
R O H , organizace m lá
deže apod. své zástupce
jako společenské o b h áj
ce, protože "tím odpadá
u d rž o v á n í. nákladného
profesionálního aparátu
poraden’’. N aše před sta
va o tom , s jakým úspěchem zástupci podob
ných "nezávislých” orga
nizací . v y stu p u jí.ve p ro 
spěch
žalovaného, je
ovšem dost mlhavá.
Podle některých zpráv
rostou v .Československu
obavy, že po změně re
habilitačního
zákona
do jd e v m noha p říp a
dech i k zrušení dřívěj
ších rozhodnutí rehabili
tačních senátů.
Jak jsm e se už zm íni
li v úvodu, zesílila n a 
proti tom u v posledních
týdnech akce k plném u
očištění těch, kteří ně
jak "trp ě li’’ po lednu
1968. N oviny uveřejňu
jí historky i okresních a
m ístních trpitelů a vy
zdvihují jejich zásluhy.
D nes už se ovšem vel
ká většina těchto lidí
vrátila do významných
pozic ve stranickém , stát
ním nebo hospodářském
aparátu. V ýjim kou je
A ntonín N ovotný, který
žije . klidně jako bohatý
penzista a generál Šejna,
který snad žije také klid
ně v U SA .
N a další lidi, kteří se
nevrátili do svých funk
cí, pietně vzpomíná Ru
dé právo 11. a 14. dubna
- sebevrahů z roku 1968:
soudce dr. Breštanského
("který hledal - výcho

POZOR!
BYTY

:
;
!

PRO

SVOBODNÉ

$ 7 týdně ($ 1 za den)
5 minut z City .
70 Gipps St., East M elboume
Tel. (po 6. hod. več.): 41-4088

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

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbourae. 3006
Telefon 62-2908
P o ra d ím e vám , o p a třím e cestovní doklady a
z p ro s tře d k u je m e
b e zp la tn é
cestu
lodi
nebo
letad lem - kam koli. Za h o to v é n e ro na splátky.

Zasíláme dárkové' balíčky do celého světa

Výroba umělecké keramiky všeho druhu

Meera Ceramics Studio
(majitel Vladimír Mirvald)
18 S to rtfo rd Ave., Ivanhoe W est, Vlc.

Telefon: 49-4122
Zvlášť velký výběr moderních lamp a figur

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

J. KINDA & CO. PTY. LTD
er. Jonas * Victoria Sts., Richmond, Vie.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Míllers Rd., Nth AItona, Vic. (314-6281
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Potfebujete vymalovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melboume?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalast řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

Wardale Painting Service
MAJITEL J. MELIH
|
55 W ahroonga Ave.,’ Noble Park, Vic., 3174
telefon: 546-0503
j
uspokojí každého zákazníka
I
Přesvědčte se o mé prácí kdekoli,
j
kde jsem ji již prováděl!
]
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
disko z nespravedlivé sí
tě pom luv” , generála
V ladim íra Janku, "který
spáchal sebevraždu za
podobných
okolností”
atd. RP přitom cituje
tehdejší L iterární listy,
v nichž napsal Pavel Ko
h o u t:
"Řadoví pracovníci stalinisté a gottw aldovská
justice po 15 letech účtu
jí se svým svědomím v

jarních lesích” ,
a rozhořčeně dodává:
"Jak ý to cynismus, jaká
nehoráznost! - Bylo to
přes 40 zbytečných smrtí.
Bez form ální "nezákon
ností’ . Z a pár měsíců,
od března do srpna
1968. A těžko teď do
mýšlet možné konce . .
M ožné konce, kdyby
nepřispěchaly na pomoc
bratrské arm ády.
-sv-

4. 5. 1970
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Předpisy o cestách z ČSSR do ciziny

P O JE D E M E D O G ED ELE

— Svoboda, list Středoče nyní dělá v Praze taxi “trávil neúměrně dlouhý
,jg čas v restauracích poblíž
ského KV KSČ, se veřejně káře.
Pražská M ladá fro n ta si d ala práci a k l . ’dubím připravila "již tradiční
tázala 26. dubna, proč by — V Banské Bystrici byl svých pracovišť na sva
činách” .
stránku,
která m á poskytnout základní inform ace všem, kteří se chystají na
neměla být KSČ vyčištěna otevřen
nejmodernější
tak- důkladně, jako to u- hotel na Slovensku — 16- — Podle soukromé zprávy vlastní p ě s t . . . na soukrom ou cestu d o zahraničí’’; T y to "základní inform a
dělali Maďaři po revoluci poschoďový Lux. Projek se dne 2 2 . dubna nervově ce” zabírají p ln o u stra n u novin zaplněnou drobným písmem. P ro zajím avost
v r. 1956, kdy počet čle tantem hotelu byl ing. zhroutil bývalý předseda
nů KSM klesl z 1 miliónu arch. Dušan Boháč, ná České národní rady 501e- jsm e ukázali noviny australském u kolegovi, který se právě chystal na cestu
na 130.000. Přesto prý pak klad na stavbu přesáhl 37 tý Čestmír Císař. Je do kolem světa a vysvětlili, oč n a té stránce jd e. T rvalo pak dobu, než uvě
sud ošetřován na klinice. řil, že to nebyl je n aprílový žert pražské redakce, ale zcela vážné zprávy.
byli maďarští komunisté miliónů Kčs.
schopni řídit celou spo
— Vyšetřování příčin vý R edaktoři M lad ě fro n ty je získali tím, že "zalistovali v právních norm ách,
ředitele buchu plynů na Dole
lečnost a vyvézt ji z kri — Náměstek
ze. Podle neoficielních Technoexportu Kuchta po- Paskov v ostravsko-kar- navštívili pracovníky Správy pasů a viz m inisterstva vnitra, S tátní banky
zpráv z KSČ dosud resig- depsal v Bagdadu dohodu vinském revíru o prvním čs., cestovní kanceláře A u íoturist a České státní pojišťovny” . V šim nem e si
novalo nebo bylo vylou s Irákem o dodávce rafi subotniku 4. dubna, při aspoň několika uveřejněných inform ací.
čeno 620.000 osob. Očeká nérie ropy, kterou ČSSR kterém zahynulo 26 hor
M F píše především , ní nasvědčuje tom u, že zvání nej bližších příbuz^
vá se, že strana bude mít vybuduje v oblasti Basry níků, pokračuje. Podle
kdy
se nemá zájemce o hodlá zůstat v cizině po ných (m anželů, dětí, ro 
i po provedeném náboru v jižním Iráku. Celková jedné verze nastal výbuch
nových členů asi 900.000 hodnota kontraktu činí při trhacích pracích, pod cestování za hranice ani uplynutí povolené doby, dičů čí sourozenců). . P o
6 2 j/2 miliónu US dolarů. le druhé jej zavinily zá pokoušet o získání povo
straníků.
6 . jde-li o cestu, která zvání musí být ověřeno a
Tato rafinérie s roční ka
elektrického zaříze lení:
to : jde-li o příbuzné čs.
— Novým šéfredaktorem pacitou přes 3 mil. tun vady
není
devizově kryta,
bratislavského
deníku zpracované -ropy, je do ní.
1
.
je-li cesta do cizi 7. občan, proti němuž státiíí příslušnosti, žijící
Přáca se stal Jan Višvá- sud největším investičním — V Malé galerii Čs. spi ny v rozporu s ochranou se vede trestní řízení ne trvale v cizině, ově
dera, který drive praco celkem, který bude vyve sovatele vystavoval v dub
nu grafik a sochař, člen bezpečnosti státu, vnitř bo který byl odsouzen řuje pozvání čs. zastupi
val v Pravdě, Rudém zen.
Černého divadla F ranti ního pořádku, veřejného pro trestný čin, pokud, telský úřad, jinak ově
právu a naposled vedl
krajský deník Hlas l’udu. — Novým čs. velvyslan šek Kratochvíl a to sou zdraví nebo m orálky,
odsouzení nebylo .zahla ř u jí pozvání ú řad y ze
cem v Indonésii se stal bor ženských aktů.
mě, kde tito příbuzní
2
.
jde-li o cestu do stázeno,
— Dne 20. dubna zemřel dr. Jiří Pinkava.
— Západočeský krajský
v Praze na srdeční zá
8 . občan, který v cizi bydlí,
výbor KSČ provedl kádro tů, s nimiž ČSSR n eu d r
chvat národní umělec J a  — V Praze zemřel ve vě vé změny: vyloučil z KV žuje diplom atické styky, ně poškodil dobré jm é
2 . žádost m usí obsaho
roslav Vojta, dlouholetý ku 67 let prof. dr. V. Haš- 1 B. šouláKovou a J. Plom3. jde-li o cestu k n á no československá.
vat výslovný souhlas za
člen činohry ND. Bylo mu kovec, profesor psychiatři jjra a “vyhověl žádosti o
N a koho se nevztahu m ěstnavatele s cestou (u
rie a neurologie na KUJ uvolnění” J. Parnahaje a vštěvě státního občana
81 roků,
— President Ludvík Svo — Po dvou letech poho ÍE. Geltnera. Dále zvolil ČSSR, který se v cizině je žádná z uvedených o- důchodců- souhlas ná
boda převzal 2 0 . dubna vu nastoupily šiky Praža M. Novotného do funkce zdržuje bez povoleni čs. mezení, může si podat rodního výboru, u ško
při slavnostním ceremo nů a venkovanů opět dc I tajemníka . KV pro náro- úřadů,
žádost k cestě n a Z áp ad láků ředitele školy, u
průvodu.! | iohospodářskoú politiku a
niálu v Moskvě “Meziná prvomájového
4. občan, proti které nebo do Jugoslávie - vysokoškoláků rek to ra).
rodní Leninovu cenu za Účast však byla menší stranickou práci na zá
opatřenou
3. u m užů pod léh ají
vodech a kooptoval za mu je veden výkon roz dvojdílnou,
upevnění míru mezi ná než dřívější léta.
k terá cích branné povinností
rody” . Pronesl při té pří — Od 14. do 26. dubna členy seKretariátu J. Meč h o d n u tí pro neplnění 10 Kčs kolkem
ležitosti podlézavý, vazal byla v SSSR 130 členná Ia a F. Brabence. Plénum finančních závazků vůči musí m ít tyto náležito je nutný souhlas přísluš
KV rovněž doporučilo
ský projev.
né okresní vojenské sprá
byla v SSSR 130členná kondidaturu G. Rady do státu či socialistické or sti:
— Od 21. do 28. dubna se* Školských
1.
devizový
příslib vy,
pracovníků, funkce plzeňského primá ganizaci,
konal v Brně veletrh spot kteří se seznamovali “sé tora.
5.. občan, jehož jed n á banky nebo písem né po (Pokračování na str. 8}
řebního zboží, kterého se současným rozvojem so
zúčastnilo 281 vystavova větského školství” .
telů z 27 zemí. Některé
- Obyvatelé města Karvi
zahraniční agentury popi —
ná
“se rozhodli”, aby
sovaly, jak pořadatelé ve
letrhu rozeslali pozvánky každý dospělý občan od
některým významným zá pracoval 25 brigádnických
Om ezení m ožností cestovat na Z á p a d snaží
vají za politické uprchlíky a vyprávějí, jak
jemcům na Západě k hodin, čímž oslaví 25. vý
ročí osvobození Rudou ar
se pražské Rudé právo lidu československému
byli stiháni. Politické delikty jsou n ap ř. tak o 
slavnostnímu zahájení ve mádou.
zřejm ě y y n ah rad it a inform uje nyní častěji o
vé, že ukradli kom unistovi kolo, a on nem ohl
letrhu a jak těmto zájem
cům odmítlo pražské mi — V Praze zemřel národ
kapitalistické cizině a o bídných pom ěrech, kte
ha schůzi . . .”
nisterstvo
zahraničních ní umělec malíř Jan Sla
ré v ní vládnou. Snad aby se jeho čtenáři už
T en to zcestovalý zámečník, který "p ro jel již
věcí udělit vstupní viza. víček. Byl pochován 13.
začali připravovat na okamžik, kdy vykořisťo
skoro
celou A ustrálii’’, poznal v P e rth u českou
— V minulém čísle jsme dubna v rodinné hrobce
vaný pracující lid kapitalistických států začne
na
Olšanských
hřbito
rodinu,
y níž muž, bývalý sazeč, je pom ocným
se zmiňovali o pracovních
hrom adně ilegálně prch at na ivýchod, do stá , dělníkem a vydělává $ 50 za 60 h o d in práce
“úspěších” v sobotu 4. vech.
tů, v nichž je ráj dělníků, rolníků a pracující
dubna, kdy byl nařízen — Dne 15. dubna byl v
týdně. D o práce m á 5 km a chodí pěšky, p ro 
pro všechny pracovní den. Hradci Králové slavnost
inteligence.
tože si nem ůže dovolit p latit autobus. Ž en a
Následující víkend už ne ně odhalen pomník V. I.
dom
a studovala^ práva á teď stu d u je, jak vyjít
N
ejh
o
rší
to
m
ají
v
kapitalistické
cizině
ovšem
byla všeobecná pracovní Leninovi. O tvorbu poms 240 ušetřeným i dolary, když čekali v dubnu
lidé, kteří tam z ČSSR nedávno odešli: v U S A
povinnost, ale pro mnohé híku nebvl asi velký zá
to zase nebyly dny odpo jem mezi čs. sochaři.
pro ně zbývá většinou práce, kterou nechtějí
dítě. "P o ro d bez lékařské asistence stojí $ 100”
činku. RP píše 13. 4.: Tvůrci odhaleného pomní
a vedle toho p latit pobyt v nemocnici atd . M e
d ělat černoši, v K anadě rozm noží řad y neza
“Druhá dubnová sobota a ku jsou totiž sochař Bezi jiným i je taky problém , jak to zařídit, když
m ěstnaných, v A u strá lii. . .
neděle byly na mnohých lostockij a arch. Ignas"taxi těhotné ženy nevozí — nesmí je b rá t’’.
místech naší republiky ve čenko, oba z Ukrajiny.
O A ustrálii podávali <v poslední době zprávy
znamení pilné práce. Ja r
Jin á inform ace zní tak to : "D o penze se tu
"pobloudilí’’
em
igranti,
kteří
se
hod
lají
polep
ní' slunce zastihlo mladé — K slavnostnímu podpisu
chodí
až iv 65 letech. Starší člověk tady nese
šit, tj. kteří se už vrátili nebo se chtějí co n ej
i starší při dobrovolných sovětsko - čs. smlouvy o
přátelství
a
vzájemné
po
žene
práci,
a tak se té penze m álokdo dožije.
směnách na závodech, po
dříve vrátit. N edávno jsm e přetiskli vyprávění
moci, k němuž dojde 9.
J
e
totiž
jen
8.40 dolaru, za to nezaplatí ani n á
lích, při úpravě domů, května,
navrátilce pana N eum anna, dnes si všimneme
očekává v P ra
ulic i při zvelebování měst ze celá se
jem .” Konec inform ace.
dopisu, který poslal m už té d ruhé kategorie,
garnitura
kremel
či vesnic. Dobrovolná po ských vůdců.
P ro ti zprávě navrátilce (H D č. 5/70)1 který
pan bývalý zámečník u Pozem ních staveb v
moc je nejlepší oslavou
tvrdil, že zde lidé "divadlo v našem smyslu
ČSSR, své příbuzné "soudružce V ítové z T ep 
25. výročí našeho osvobo — Akce k snížení počtu
zení sovětskou armádou” . “nemocných” zaměstnan
vůbec neznají” , lze tentokrát zjistit určitý po
lic” . D opis je uveřejněn v RP z 15 d u b n a tr.
Noviny současně popisují ců pokračuje. Pražská
krok: příbuzný soudr. V ítové totiž oznam uje,
po
d
nadpisem
"
J
a
k
žijí
dělníci
v
A
ustrálii”
.
“Leninsky
subbotnik” , Práce píše např. o razii,
že " jít s m anželkou do divadla, to je týdenní
Pisatel si nejprve stěžuje, že "zde v M elbourkterý se odpracovával tu kterou udělaly orgány Ve
výdělek pryč’’.
též dobu v SSSR. Dne 18. řejné bezpečnosti v Hrad
ne je skoro každý měsíc stávka’’, čímž on ztrá
dubna se zase konala v ci Králové: v jediném dni
V závěru se ještě čtenáři dovídají, že "vy
cí
na
výdělku,
zatímco
ceny
stále
stoupají
a
českých zemích i na Slo zkontrolovaly 355 “nemoc
chází
zde český časopis H las domova. Jelikož
dochází
ke
krizi,
neboť
kupní
síla
dělnictva
11
zjistili,
ných”
osob:
u
vensku ;‘‘směna mládeže’’.
že jsou hledáni pro různé
red ak to r m áv stále okurkovou sezónu, tak ne
stále klesá. N ap ř, nájem né, které stálo v r. 1955
— Národní umělec Jan přečiny a 25 “nemocných”
chává na svých stránkách prom louvat lidi, kte
2 až 4 dolary, stojí dnes 24 dolarů i více. Z jiš 
Pivec odešel na vlastní trávilo dopoledne v ho
ří pro pár do larů špiní Československo a vy
ť
u
je
pak,
že
z
ČSSR
"
je
zde
dosti
lidí,
kteří
žádost z pražského Národ stinci. Kromě toho větší
ního divadla. Z přinuce počet zaměstnanců růz
h rožují lidem , kteří se chtějí vrátit’’. K dyby
utekli p řed trestem za krádeže nebo před p la
ní musel ND opustit Ru ných podniků — ČSD, sta
tak ještě věděl že píší i bez těch dolarů . . . -scením alim entů na děti. T i se zde pak vydá
dolf Hrušínský, který prý vebních organizací atd. —
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Udělaly to bavorské úřady správně?

Vrácení uprchlíci
České listy, které vycházejí v Mnichově, přinesly v březnovém čísle zají
mavou zprávu: hranici republiky s Bavorskem překročili ilegálně čtyři mla
dí Čechoslováci, z nichž d,va byli předáni bavorskými orgány čs. pohraničníkům. Německé úřady vydání zdůvodnily tím, že oba osmnáctiletí mláden
ci hledali — podle vlastních slov — jen dobrodružství, že chtěli na Západě
víc vydělat a že výslovně popřeli politické důvody útěku. Druzí d|va mla
diství byli v Německu ponecháni.
Těm chlapcům dnes asi není příliš veselo. Nezákonné opuštění republi
ky, na ně se ještě mohou nalepit nějaké trestní čir.y poškození zájmů státu,
případně ohrožovální orgánů Bezpečnosti — vypadá to na nápraívný pra
covní tábor. Pokažené mládí, zničený život.

RO ENTGENO VÁNÍ
PLIC
JE. PO VINNÉ PRO VŠECHNY
3SOBY STARŠÍ 21 LET.
VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI, K DYŽ JE
ROENTGENOLOGICKÁ JEDNOTKA
VE VAŠÍ OBLASTÍ !
Přesvědčte se, zda m ají všichni členové
vaší rodiny včas roentgenovány plíce. P ro 
vádí se zdarm a. K dokoli může mít tuberku
lózu — m ůžete být jejím nosičem a p řen á
šet ji na jiné. Je zvlášť důležité, aby se
starší členové rodiny podrobili tom uto rych
lém u a jednoduchém u zjištění. T . B. se dá
zpravidla léčit snadno a rychle. V případě
potřeby delšího léčení se vyplácí živitelům
rodin státní pense. D ozvíte se, kdy bude
roentgen prováděn ve vašem okolí. N ebo
m ůžete zajít kdykoli do M ass X-Rays, 25
Flinders Láne, M elboum e-C ity. T elefon:
63-3191.

The Victorian Tuberculosis Association
TB509 Lonsdale Street, Melboume, 3000.

Zpráva ze školy
1. Z hodiny biologie:
■“Víte, jak se rozmnožují volové?”
— “Sím, přesvědčováním!”
2. Z hodiny fysiky:
— “Těleso ponořené do kapaliny . . . ”
— “To. není pravda! Když sovětský kapitán zařve:
“Potápíme se!” , loď plave klidně dál. To jenom
americká se potápí!”
3. Z hodiny občanské výchovy:
“Je možno vybudovat socialismus .ve Švýcarsku?” !
— “Ano, ale byla by to škoda.”
— “Je možno vybudovat socialismus v USA?”
— “Ano, ale dvě velmoci by Československo asi těž
ko uživilo.”
— “Je možno vybudovat socialismus v Lucembur
sku?”
•— “Ne, protože do tak malé země by se tak velký
bordel nevešel!”
4. Na konec ze schůze rodičovského sdružení:
— “Soudruhu inspektore, proč vlastně máme vycho
vávat děti k socialismu? ”
—- “Protože ti parchanti si stejně nic jiného nezasloužej!” .
:"
(Dovezeno z Československa)

D říve však, než vyslo
víme soud n ad hraniční
m i orgány nebo nad
chlapci, pokusm e se re
konstruovat , situaci, k
níž mezi pohraničním i
úředníky a 1 uprchlým i
chlapci došlo.
N aši západní sousedé
se od srp n a 1968 dozvě
děli o povaze Čechoslo
váků m nohé, co je ne
jen překvapilo, ale i po
učilo. V iděli Čechy a
Slováky, ucházející se o
zaměstnání a ohrnující
přitom nosy nad vším,
co se jim zdálo být "p o d
úroveň’’. Rakouská i západoněm ecká vláda vě
novala statisíce šilinků a
m arek na ubytování a fi
nanční podporu našich
lidí, za což se jim často
dostalo stížností n a n e 
dostatečný kom fort v
ubytovnách, n a pom alost
při vyřizování úředních
form alit, n a nízkou výši
peněžních příspěvků.
D o náruče, kterou tyo vlády otevřely up rch 
líkům z kom unistické,
sověty okupované země,
_e vrhali lidé, jejichž
hlavní starostí nebyly otázky svobod či nesvo
bod, ale to, zda si stačí
do měsíce našetřit na
tuto. K aždý druhý V í-

deňák zná česky a mohl
se p ro to kochat typický
mi rozhovory:
A : J a k ted’ bydlíš?
B: Ale,, stojí to za .bač
koru. Představ si, že je
nás pět na cimře a ně
kdy nám ani neteče h o r-'
ká voda.
A : Z ůstaneš ve V ídni
nebo jedeš dál?
B: Byl jsem se hlásit
na K anadu, ti dávají
nejvíc prachů. Je to ale
otrava lítat po ouřaděch.
A:
Snad
nechodíš
pěšky, vole? Skoč si tám 
h le za roh, tam ti dají
zadarm o poukázku na
benzin, když jim řekneš,
že nic nevyděláváš.
B: J á ale chodím dě
lat, sehnal jsem docela
slušnou práci . . .
A : T o nevadí, oni to
stejně neprověřujou . . .
N aši hostitelé m oudře
li den za dnem . Stále ča
stěji si kladli otázku:
"P roč jste vlastně od
cházeli z Českosloven
ska?”
"N o ,” p ro táh l u p rch 
lý m ládenec a pohodlně
se rozvalil na nabídnuté
židli, "ono to dom a za
nic nestálo, víte. M álo
jsem si vydělal.’’
"Pronásledovali
vás
politicky, že.’’

"A le, to mi ani neva
dilo” , odtušil m ladík,
"já si voddělal svejch
vosům hodin a pak jsem
šel někam do biáku n e 
bo v neděli s partou na
čundr. M y jsm e na poli
tiku kašlali.”
"N em ěl jste se tedy
za socialismu zle.’’
"N ó nem ěl, von socia
lismus, ten s lidskou tvá
ří, je dobrá věc. Když
jsem si ale málo vydělal
a tady bych se m oh m it
lip...”
Ú těk z kom unistické
ho státu, jako z každé
diktatury, vyvolává otáz
ku, n ad níž bychom se
měli zamyslet. Jd e zde
totiž o princip. Každý
člověk bez výjimky by
měl m ít právo svobodně
se rozhodnout, kde chce
žít a jeho rozhodnutí by
mělo být respektováno,
ať už je m otivováno jakýmikoliv pohnutkam i.
T ak to žádá dem okracie.
Kom unistické režimy
jsou ovšem podstatně ji
ného názoru. N ejenže
nedovolují, aby jejich
poddaní opustili zemi,
nem ohou-li souhlasit s
jeho politickými zásada
mi, ale brání dokonce lid^m o d ejít z pohnutek
čistě m ateriálních. H ází

do je d n o h o pytle dvě
zcela rozdílné příčiny
odchodu občanů za hra
nice, neboť pojm y m o
rálka a čest jsou jim ci
zí a nedovedou rozlišo
vat životní hodnoty.
D om nívám se, že de
mokracie by se neměly
dopouštět stejné chyby.
Jin ak totiž dochází k
trapným paradoxům : do
exilu přicházejí i lidé
bez jakéhokoliv hlubšího
přesvědčení o správnosti
a nezbytnosti dem okra
tického systému, lidé,
hájící
m aterialistický
světový názor, lidé, kte
ří o sobě s hrdostí p ro 
hlašují, že navzdory o d 
chodu do emigrace zů
stávají m arxisty a kom u
nisty. T ěm to lidem se
od dem okratického stá
tu dostává stejně srdeč
ného p řijetí a stejných
výhod jako těm, kteří
jen zázrakem unikli p řed
kom unistickým vězením
a kteří si uvědom ují d u 
chovní propast mezi násiLnickým
kom unistic
kým systémem a dem ok
racií.
V e zmíněných Českých
listech je na jiném mí
stě i zpráva o posrpno
vé emigraci. Z 50.000
nově přišlých se 22.000
dostavilo na čs. konzulá
ty a žádostí o pro d lo u 
žení doby pobytu si p o 
nechalo otevřená zadní
vrátka: jistě, nejsm e pro
ti dem okracii, pokud se
ovšem bude p o jit s plnou
kapsou a novým bourá
kem. Jin ak se, kom uni
smus - nekom unísm us,
(Pokračování na str. 8)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZÉNÁŘSTVÍ
KEW C M N E M M BlITCHERS Pty. LttL
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 H igh Street, Kew, Vic.
Prodávám e pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A Š E S P E C IA L IT A : uzena šunka a
dom ácí sekaná. * V še ve velkém výběru. * M ám e též na skladě jelení maso z N. Zélandu.

DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ KLOBÁSY
Elektrika z City: číslo 47 / z Collins St. po Victo ria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 / z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38
Telefon: 86-7178
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•ZLOBÍ

PE RO U TK A

25. února Rudé právo přineslo na první straně fotografii Staroměstského náměstí jak vypada1°, když režim zde oslavoval 22. výročí puče. V komentáři Rudé právo praví, že tento svátek dostal
"důstojný rámec’’. Díváme se na tu důstojnost.
Toto staré náměstí nikdy ještě nevidělo tak dokonalý pořádek jako 24- února 1970. Toho dne
bylo celé vyplněno přesně vyrovnanými řadami místo známého nepořádku lidových manifestací.
Uličkami mezi řadami bylo vidět od tribuny až na konec náměstí. Každý stál na místě sobě urče, něm, nikdo nepřišel sám, všichni sem byli přivedeni důstojníky, kteří se pak postavili před řady.
Kam oko dohlédlo, všude uniformy, vojenské a policejní čepice a barety milic, které také jsou
uniforma. Byla zde |všechna vojenská důstojnost. Nikdo tu, kdo by nestál v pozoru, nikdo, kdo měl
ruku v kapse nebo hovořil s tím, kdo stojí vedle něho. Nic z chaosu, který pochází z různosti
cmbiích šatu a klobouků. Nic z života, který je tam, kde se lidé volně pohybují. V komentáři
Rudého právu stalo, že toho dne se po dlouhé do bé zase jednou událo setkání pražského lidu s milkemi, SNB a armádou. Kde se tak stalo, na fotografii nevidět.
T o to v řad ách spořá
dané shrom áždění mělo
p řed eh ru . V devět ho
din rámo předsednictvo
kom unistické strany še
setkalo na pražském h ra 
dě ve Španělském sále
s třem i sty příslušníky
lidových milic. V yslech
lo rozkaz hlavního veli
tele milic j pan. H u sák
rozdal třiadvacet řád ů a
m ilicionář D žbánek řekl:
"S polehněte se na nás,
soudruzi.”
O d p o led n e milice p o 
chodovaly na Starom ěst
ské nám ěstí. R eportéři
R udého p rá v a je sledo
vali, takže jsm e p o d ro b 
n ě inform ováni o všem,
co se dálo.
'Podle R udého práva
m ilicionáři
šli
hrdě,
vzpřím eně, n a některých
místech pevným , na ji-

ných
těžkým krokem .
T v á ře p o d barety, p o 
kračovalo R udé právo,
byly zbrázděny vráska
mi, pod některým i se ukazovalo "stříb ro ’’, šedi
vé vlasy. "T u h le a tám 
hle se otvírala okna, vy
kláněly se zvědavé hla
vy.”
S chodníku přihlížel
starší člověk menší p o 
stavy,
so u d ru h Josef
H oleček, nyní už d ů 
chodce. P ře d dvaadvace
ti lety v m razu n a Staro
městském nám ěstí přisa
hal, že bude věrně stře
žit odkaz února. O zá
b rad lí se opíral šedovla
sý muž, znám ý d lo u h o 
letý funkcionář strany
A n to n ín Černý. U stavič
né volal: "H oši, dobře
p o chodujete" 3.
•
d o kud poslední miikxo-

Nábytek, TV, radia, ledni^cy, pračky, topení
všeho druhu, přikrývky atd.
WARTA HOME SUPPLIES
210-212 Barkly St„ Footscray, Víc,
'
Tel. 68-399! nebo 689-1436
Mluvíme česky

nářská uniform a nezmi
zela. R eportéři R udého
práva pod ro b n ě p o jed 
nali o těchto dvou u d á 
lostech.
Na
chodníku
stál
m ladý m už a díval se.
R eportérka R u d éh o p rá 
va se ho ptala: "M áte
otce v milici? ’ "P odíval
se na mne užasle: "N e 
m ám . vadí to snad? P ro
stě jsem přišel, abych to
vidcL hledám pravdu ’
- co dal najed n o u vyzý
vavě.” U filosofické fa
k u lty
stáli
studenti,
šeptali sí. M ilicionář:
došli n a Starom ěstské
nám ěstí a tam "se doši
roka na asfaltu rozkro
čil:. pevně sevřeli samopaív*'. N a náměstí vpo
chodovaly také arm ádní
jednotky ("svižným, paT Á r .r .: ~ krokem ) a pluk
SN B í "šel jako vystři
žen ze žurnálU i .
Reoortér se zm oouí
rotného
SN B V ojty,
kterv rnu vše objasnil:
"N astoupil jsem k. SN B
proto, že vím. jak á je

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
* Šekové účty
* Osobní zápůjčky
*
*
*
*
*
*
*
*
*

V kladní knížky
Cestovní šeky
Služby cestujícím
Z ařizování investic
P lán osobního spoření "K apesní banka”
V klady s výpovědní lh ů to u na vyšší úrok
Pravidelné poukazy a inkasa
Ú schova cenin
Služba pró zahraniční obchod

V ÁS

O Č I?

Bolí Váa hlava?
Noste (brýle od O P T Á I

O P TO
Gapitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 -223}
DODÁME LEKY VŠECH DRCHtf
Vašim příbuzným i bez lékařského -předpiátiý*
v nutných případech i telegraficky

Sťažnosti jednotlivcov vo SN

V posledných týždňoch sa niekoTke raz debatovalo
v komisi! Spojených národov pre ťudškě prává ©
zde těžká práce, nej těžší tom, ako postupovat' pri podianiach jednotlivcov,
| je v P raze.” Je d n o u jé- čo sa obracajú na svetovú organizáciu so sťažno' d in k rát se R udé právo šťami proti svojim viastným viádam, že. porušuji
občianske práva. Tridsaťdva členný vý.
zm ínilo o "č e rn i civili základné
bór, v ktorom zasedajú i zástupcovia Sovietskeho
stů'” . N a fotografii čerň zvazu, Ukrajiny a Pol ska, bol právě svedkom tvrdo
civilistů není. "V e vzdu šíjného zápasu o to, čí takéto žiadosti Komisiá má
chu bylo o p ravdu ja ro .’’ vóbec právo prejednávať, alebo -nie. Komunistické
k-rájiny sa od začiatku postavili proti návrhu rezoA na trib u n ě stál pan lúcie navrhnutej Novým Zéiandom, aby takéto sťažG ustav H usák, viděl pod, nosti jednotlivcov proti vládám boli vyšetřené a presebou moře uniforem . řokované. Sovietsky a ppl'ský delegáti trvali na tom,
S n ad si myslil, snad si že žiadostl tohoto druhu vraj nepatria do kompetencie světověj organizácie, prejednávať ich by vraj
nem yslil, že je to jeho znamenalo zasahovat' do ynútorných záležitostí do
politické yítězství, jež tyčného státu; okrem fpho by to vyžadovalo mnoho
předpověděl
v
první personálu a mnoho nákladov . . .
den, kd y se uchopil m o
Táto debata sa y Komisi i pre ťudské práva skon
ci. P řijal hlášení náčel čila. Komunisti přehřáli. Pomerem 15 proti 10 hla
níka štábu lidových m i sem bol přijatý modifikovaný novozélandský návrh
rezplúcie, ktorý sa teraz postupuje na ďalšie konalic a "b lahopřál ozbroje nie Ekonomickej a sociálnej radě Spojených náro
ným silám k dvaadvacá- dov, poťažne jej Podkomisii o prevéncli diskrimitém u výročí vítězství v nácie a o ochraně menšin. Pri rozhodování o návrhu
sa sedem defegátov hiasovania řzdržalo.
tn o m 1948.’’
Tým sa však vec nevyriešila. Sude sa znovu de
"O zbrojeným
silám” batovat', či si jednotlivec móže sťažovať na vlastni
blahopřál. T oho dne měl: vládu, a ak hej, aký postup sa má pri tom zachovat'.
od rán a hlavní styk s Celým problémom sa znovu budě musiěť zaoberať
nieien spomenutá Podkomisia, ale i samotná Hospo
třm i, kdo m ají sam opa dářská a sociálna rada Spojených národov.
ly, pušky nebo revolve
Moskvě a jej spojencom -toto najmenej vyhovuje.
ry. A pronesl řeč, v níž Čeho si nejmenej žeiajú, je právě debata o týchto
vypočítal, k d o a co leží sťažnostiach. Celý problém prišial na tapetu Spoje
n a smetišti dějin. O zbro ných národov, keď sa na Západe začalo písať o
je n é síly tam odkazují sťažnostiach sovietskych štátnych prísiušníkov, ie sa
s nimi v Rusku nakladá proti duchu a liteře Char
lidi a ideje. Sám pan ty Spojených národov, že im "najpokrokovejší", "najH usák devět let ležel n a spravodlivejší" a "najhumánnejší stát na svete", za
aký sa Rusko před svetom vydává, upiera najzákladtom smetišti.
O zbrojené útvary ne nejšie ťudská práva.
Tieto sťažnosfi sa na Západ, ale i do Spojených
leží n a sm etišti dějin a
národov dostali okťukou. Kancelária Spojených ná
bylo jim d án o v pam át rodov
v Moskvě -tieto žiadosti — nie anonymně, ale
ný den vyplnit Staro s měnami, s podpismi a s konkrétnými údajmi —
městské nám ěstí. "Vás. jednoducho hodila do kosa. Takýto postup bol mož
vás máme rádi” , praštil ný prefo, lebo všetci zaměstnanci moskovskej kanrežim 24. ú n ora 1570 ceiárie, včítane je] riaďrtela, sú sovietski státní občania. Takéto privilegium nemá už nik druhý na
ozbrojeným, sílám.
-svete — iha s vínimkou ešte pražskej .kancelárie
P okud se týká oné] Spojených národov . . .
; "četn ě civilistů” , těch,
H a dovažok, tieto kancelárie, roztrušené po celom
: kdo nepatří ani k nalí svete, spadajú £od odbor Generáineho sekretariátu
čím ani k SNB a armádě, .Spojených národov, na čete kterého je tiez sovietsky
ti nenašli místo na ná štátny příslušník. Debata, která sa v Komis ii pre
městí a následkem táho ťudská práva predbežne skončila, vyniesta na po
vrch, ie světová organizácia dostává ročně tisíce
ani na fotografii. Snad takýchto sťažností jednotlivcov, ktoré sa však vó
byli v postranních uli bec nevybavujú, lebo neexistuji předpisy, ako by sa
maii vybavit'.
cích.
A Sovietsky zvaz a komunistické státy by boli najK dyž milice, SNB a
vojáci se rozešli a jejich spokojnejšie, keby to tak ostalo navěky.
Peter Račkovský
(Pokračování na str. 6),
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

National Bank
Používejte raději National Baník

|R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokere. Volejte (Sošky neb slov.) 95-2421
958 N epean Highway, MOORABBIN, Víc., 3189
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o jedné fotografii
(pokračování se str. 5) nepochybně spatřil mlčí-:
hudby přestaly hrát, cí davy.
zbyla obsazená země.
Jestliže režim se ne
Jso u ještě y živé p a
m ěti fo to g rafie S taro
m ěstského nám ěstí z ún o ra 1948, když tenkrát
K lem ent G ottw ald stál
n a tribuně a ujím al se
moci. Srovnání těchto
fotografií s fotografií,
již letos přineslo Rudé
právo, ukazuje cestu, již
kom unism us v Českoslo
vensku urazil za dvaadvácet let. N a fo to g ra
fii z G ottw aldova února
je n epořádek lidového
hnutí. Celé nám ěstí bylo
vyplněno "černí civili
stu ’’, lidé se strkali, šla
pali si po nohou, měli
, v tlačenici obtíž, aby nad
■’ hlavu vznesli zaťatou
pěst. Byla to, ovšem ,'jen
část lidu, ale nepo p ira
telná jeho část a sálal
z n í trium f, vášeň a nad■. šení. F otografie z února
páně H usákova p řip o 
m íná symetrii francouz
ského p arku, v němž za
hradníci ráno. uhrabali
pěšiny. J e z té fo to g ra
fie tém ěř slyšet ticho,
jež se prostřelo n ad ná
městím, když vojenské
■ hud b y dohrály.
25. února 1948 v orgánisaci spisovatelů dem okraté a kom unisté de
batovali o tom , zda lid
. jed n é strany a na je d 
nom nám ěstí je celý lid.
’ K om unističtí spisovatelé
měli všechnu chuť pro
hlásit, že je to všechen
lid a, na konec tak .pro
hlásili. D nes už nejde
ani o to, zda lid jedné
. strany a shrom ážděný na
jednom . nám ěstí je vše
chen lid, nýbrž o to, zda
ozbrojené sbory na je d 
n o m nám ěstí jsou vše
ch en lid.
Ale sn ad se něco dě. Jo m im o toho nám ěstí,
. co foto g rafie nezachyti
la, ■ M ůžem e důvěřovat
rep o rtérů m R udého prá; ya, že by o tom nem lče
li, kdyby byli našli, co
. by se podo b alo vášni,
nadšení a trium fu. P o
dle všeho nenašli nic ta
kového v m ěstě citové
oslabeném a mezi lidm i,
kteří si odvykli triu m fo 
vat.: .Ale so udruh H ole
ček mával a soudruh
Černý volal. M yslíme si
: toto: kdo tak obšírně
prodlel u H olečka Jose
fa a Č erného A ntonína,

Co chcete
od
své banky?

4. 5. 1970

chal v pam átný svůj den
representovat
takovou
fotografií, jak o u přine-slo R udé právo, může!
to být bud’ z hloupostí'
nebo z úm yslu. Spíše to]
bylo z úm yslu. Režim si:
Máte-li přátele nebo
dal záležet n a tom, aby]
příbuzné, kteří přicházej i
předvedl posádku, jíž
ze zámoří a usazují se ve
ovládá dobytou zemi. Je
Viktorii, uděláte jim
velkou službu, doporučítesi vědom, jak velice jsou
-li jim THE STATE
rozšířeny pochybnosti o
SAV1NGS BANK hned
Nej důležitější služba,- kterou může
něm a neláska k němu
po jejich příjezdu. Může
poskytnout banka, je pro většinu lidí
a předvedl své ozbroje
se na ně vzít zvláštní
půjčka, která jim umožni koupi domu
zřetel při poskytování
pro rodinu. Je Vám známo, že VHK
né sbory, jež jsou pový
půjčky na dům.
STATE
SAYINGS
BANK
půjčuje
šeny n a d pochybnosti i
daleko víc peněz na domy než kterákoli
nelásku, n ad debaty a
jiná banka ve Viktorii? Ve skutečnosti
argum enty, nad různě
STATNÍ BANKA půjčuje téměř tolik
jako všechny ostatní banky dohromady.
sm ěry lidského myšlenu
T oto, podle všeho, .byl
vzkaz režimu zemi: kdy
Nemáte-li Vy sám
by bylo třeba, tu na jed 
dosud konto u THE
STATE SAVINGS
né straně bude ”čerň ci
BANK, bylo by ve
vilistů” , na d ruhé naší
Vašem zájmu poho
ozbrojené sbory.
vořit si s ředitelem
Ačkoli je STÁTNÍ BANKA největším
V duševním životě
Vaší místní odbočky
půjčujícím ústavem na stavbu bytů,
STATE SAVINGS
kolaborantů není žádné
nemůže
poskytnout půjčku každému,
BANK.
Ten
Vám
tajem ství. D ělají, co dě
kdo o ní požádá. Ředitel odbočky Vám
ochotně vysvětlí
lat musí. V žádném n á
vysvětlí, za jakých okolností budete
podmínky stavební
rodě lidové hnutí se ne
způsobilý jak k přijetí půjčky tak i daru
půjčky STATE
vlády ve výši $ 500 na stavbu domu.
SAVINGS BANK.
postaví za vpád cizího
vojska do země. D om á
cí režim, který tak uči
ní, je odsouzen k nelidovosti a musí s tim za
cházet, jak umí. N em á
Múžete-li dát stranou
m noho na vybranou.
peníze na krátkou dobu,
Když odpudil od sebe
uložte je do STATE
SAVINGS BANK DEPO
všechno, co by mělo cha
SIT STOCK, kde jsou k
rakter lidového h n u t.
dispozici na jednoměsíční
drží se ozbrojených sbě
výpověď a přinášejí
rů a ukazuje je. N ěkdy
úrok. Zjistíte také, že je
THE STATE SAVINGS
má maličké
úspěchy,
Tec Vám může také říci o osobních
BANK velmi nápomocná,
když zmáčkne nejslabš:
půjčkách, které uanka poskytuje k
čhcete-li posílat peníze do
nebo nejlhostejnější ns
různým účelům za velmi výhodných
zámoří.
podmínek. Zjistíte asi také, že je pro
o kraji veřejného života.
Vás levnější mít své šekové konto u
Aby měly pokoj, sva
STATE SAVINGS BANK.
zy kuželkářů a cyklistů \
vyhlásily věrnost sovět
""
Uvědomte si, že všechny peníze ve STÁTNÍ BAÍIČ2
skému svazu, jak od ničb .
jsou naprosto bezpečné. Banka je zaručena vládou
státu Viktoria.
bylo žádáno. Aby u d r 
Ke všemu, co potřebujete od bankovnictví, použijte
žel kolaborantskou n a 
uku v čistotě, režim mu
sí vylučovat a sesazovát.
Z a jed en den vyloučil,
ze strany bývalého za
hraničního
ministra."
předsedu akadem ie věd]
předsedu největší praž
ské kom unistické orgar.ísace, m inistra plánová bávám, že jejich upřím - nýbrž pěstovat kolábo- ho života se tam vzepře sovětech převládl, zaka
ly,
N ečekaně Leonid lilo by se slunce, které
ní, šéfredaktora svého h b st b y 'm o h la způsobit, rantskou linii.'
Brežněv
prom luvil
o svítí nad československý
Když
se
režim
takto
hlavního orgánu, Rudé že soudruzi dělníci by
mi politikáři, těm ito ry
tom
,
že
není
možno
p
ra
odlidovuje,
oddělničuje,
m
ohli
/
b
y
ť
výhnáni
,ze
ho práva, rektora K arlo
a covat starým způsobem, zími dětm i m inulosti . a
Režim vydal odintelektualisovává
vy university, hlavního strany.”
profesora - m arx - lenini směrnice pro zemědělské odtalentovává, je trap- že m inulost (vlastní so představiteli nepřekona
a vědecké orga-nisace, z no pohledět na to, co větská m inulost) je špat telné vzdálenosti od vě
smu.
Z bývají staří, ný rádce, že věda musí dy. A le snad ne. Snad
Přezkoum ává svědomí nichž se musí zdát] že zbývá.
být uplatněna rychle a sověty rozhodnou, že
každého
- jednotlivého hlavním úkolem země známí politikáři.
S nad něco se děje v účinně a že hospodářství poučit se z chyb a zku
člena strany aí Jeden z- dělství není vyživovat li
šeností je privilegium
přezkoumavatěSů řekl v di-a hlavním-úko.lem vě Rusku. Snad objektivní je věda.
sovětů. ■'
Kdyby
tento
názor
v
podm
ínky
hospodářské
dy
není
pěstovat
vědu,
radiu: ”Já osobně se o-

The State Savings Bank
of Victoria

4. 5. 1970
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G. Perrault: Rudá kapela (The Red Orchestra). A. Barker Ltd., Londýn

Kdo byl Leopodl Trepper ?
Byl to duchovní bratr Richarda Sorgeho, legendárního vyzvědače v T o
kiu. Richard Sorge vypátral za druhé s(větové války, že japonská vláda ne
hodlá vyvolat ozbrojený konflikt se Sovětským svazem. Vybrané divize so
větské armády ze Sibiře mohly být proto přemístěny na moskevskou frontu.
Od okamžiku, kdy 44. jízdní divize Mongolské republiky zaútočila proti
německé linii před Moskvou, vahadlo dějin se přiklonilo k Sovětskému svazu.
Leopold Trepper ojvlivnil dějiny druhé světové války neméně než popra
vený Sorge. Trepper přežE válku, přežil i obscénní Stalinovu éru. Žije dnes
ve Varšajvě, má jakés takés oficiální místo (které ovšem nemá nic společ
ného s jeho minulostí ve světě špionáže). Leopold Trepper dodal sovětské
vládě informace stejně důležité jako Sorge. Trepper byl šéfem sovětské
špionážní sítě v západní Evropě. V komunistickém žargonu byla tato organi
zace známa jako "Rudá kapela”. Kapele vévodili "pianisté”, telegrafisté,
kteří byli přirozeně vystaveni největšímu nebezpečí. Trepperova "Rudá ka
pela” měla několik operátorů v západní Evropě. V létech druhé světové
války to byli většinou latinsky vypadající důstojníci Rudé armády, kteří se
mohli krýt padělanými pasy exotických jihoamerických států.
"Rudá kapela” měla zprávy z Berlína, Paříže, Bruselu, Amsterodamu
mnohdy ještě dřív, než o nich. slyšel Adolf Hitler v Berchtesgadenu nebo v
Rastenburgu. Sorge zachránE Moskvu z východu. Leopold Trepper a jeho
kolosální špionážní organizace zachránEa po Moskvě Stalingrad.
K do
byl
Leopold
T rep p er? N aro d il se ne
daleko Z ak opaného v
roce 1904 a byl v m ládí
vystaven chudobě, neza
m ěstnanosti, vrozeném u
antisem itism u b ratří Po
láků a bůvolím u režimu
m aršála Pilsudského.
T rep p e r měl štěstí.
D ostal se do Palestiny,
o d k u d se m u podařilo
začít znova ve Francii.
V třicátých letech n a
stala p ro soyětské agen
ty zlatá éra. Byl to čas
"lidové fro n ty ’’, a p o d 
kopávání
"m ěšťácké

buržoazie’’. T rep p er měl
h o jn o st kontaktů, jichž
m ohl využít pro svoji
zpravodajskou síť.
V době těsně p ře d vy
puknutím d ru h é světové
války měl T re p p e r svoji
organizaci
připravenu.
Z á p a d n í velmoci sice ne
byly nakloněny s p o lu 
pracovat (zejm éna ne v
době, k dy Sovětský svaz
napadl F insko), ale in 
form ace byly více m éně
na volném trh u . "R udá
kapela” však měla vý
znam nou filiálku přím o
v B erlíně - v důležitých

Omamné jedy
Jiřina Zacpalová
“Co se to s ním děje, co se mu přihodilo?” Po
dobné otázky jsem si dávala pokaždé, když jsem se
zadívala na syna. Pobledlý, večer unavený ,dnem,
ráno neosvěžený spánkem, hledící do prázdna, prsty
nervózně bubnující na každé dosažitelné ploše. “Po
hovořím si s ním” , slibovala jsem si, ale nenašla
jsem odvahu.
Jsem žena prostá, podle dnešních měřítek vlastně
zaostalá. Líbí se mi hezké věci, odmítám hrubost a
sprostotu. Dávám přednost kostymním hrám před
přehlídkami nahotin. Užívám jednoduchá slova, pád
ná a řízná ve své jednoznačnosti. Nenávidím krko
lomné výkony moderních žargonistů a tučné . slov
níky dogmatiků lahodící prázdným žaludkům či vy
pitým mozkům. Vítám své hosty podáním ruky a
častuji je kávou v obývacím pokoji. Polibky a lož
nici vyhrazuji rodinným příslušníkům. Vyzvu-li přá
tele ke hrám, pak mám na mysli jen žolíky. A dů
věřovala jsem svým blízkým.
Proto jsem se nemohla odhodlat k rozprávce, se
synem. Neboť — jak jsem se dověděla z článku
učeného sudího — jen pošetilá matka důvěřuje svým
dětem a věří, že jen ty cizí jsou schopny špatnosti.
Nač tedy s klukem rozprávět, nemohu-li mu věřit,
nač chtít jeho důvěru, smím-li očekávat jen lži?
Ani ve své prostotě jsem nemohla věřit, že by se
dnes dala únava vysvětlit nějak přirozeně. To jen
v dávných dobách mého mládí způsobovala únavu
podvýživa či fyzické vyčerpání a jako jediný psy
chologický činitel se nanejvýš uznávala nešťastná
láska. Dnešní mládež žije v docela jiném světě. Ve
světě sexu, omamných jedů . . . “O-mam-ných je-dů” , slabikovala jsem si zděšeně. Ovšem, že mě to
hned nenapadlo!
Rychle jsem vyhledala noviny a přečetla si o prů
vodních symptonech těch, kteří omamným jedům
podlehli. Únava, extrémní výkyvy v chování, roz
šířené zornice, vlhké dlaně, nedostatek peněz. Pro

m inisterstvech. Saiónní
bolševici nevym řeli po
čátkem války. P řízrak
"O stloesengu” honil ne
jen spiklence p ro ti H it
lerovi, ale i upřím né vy
znavače Stalinovy kon
cepce.
Schulze - Boysen, H a rnack a další nebyli jedi
ní, k teří byli členy nebo
přívrženci "R udé kape
ly
A tentátník hrabě
S tauffenberg byl sezná
men s touto "východní’’
teorií. O statně proces
proti berlínským členům
T repperovy vyzvědačské

sítě jenom urychlil p o 
kus o ■převrat proti h it
lerovském u
N ěm ecku,
jak svědčí W . L. Shirer.
N edělitelnou
částí
T repperovy organizace
byl tak zvaný "Funkspiel” . Z britské strany
popsal tuto radiovou šachiádu Serton D elm er v
"Č erném
bum erangu” .
Pravidla h ry jsou cel
kem jednoduchá.
V y pátráte nepřátelské
ho vyzvědače, ale přinu
títe ho, aby pokračoval
ve vysílání. D áte mu in
form ace, které jsou n e
podstatné, ale mezi ně
m usíte vm áčknout in
form ace, které jsou zce
la nepravdivé, které vlá
k ají soupeře do sm rtel
né léčky.
Britská tajn á služba
se poučila v této nové
h ře za cenu padesáti agentů, značné ztráty m a
teriálu a nezm ěrné ško
d y n a pověsti (šlo tu o
O peraci Severní pól v
H o la n d sk u ).
Sovětská tajn á služba
byla zase až příliš o p atr
n á. T rep p er si často zou
fal, když dostával poky
ny z M oskvy, které úp ln ě ignorovaly pom ěry
a události v západní Ev
ropě. M oskevská špio
náž neprozradila nic, ale

brala jsem je jeden za druhým, většina se hodila
na chování mého syna. Některé, jako třeba nedosta
tek peněz, byly chronické, jiné se vyskytly teprve
nedávno.
Místo otázek jsem se dala do pátrání. Jak jsem
mohla, nejčastěji u jídla, snažila jsem se přitáh
nout synův pohled, hledala jsem jeho oči. Ale chla
pec uhýbal, oči upíral sveřepě na květovaný ubrus
nebo do prázdna. Byla jsem přesvědčena, že tak
skrývá své rozšířené zornice.
S hrůzou, ale pevně odhodlána, jsem se vydala na
prohlídku jeho pokoje. S důkladností společnou mat
kám a detektivům jsem prohmatala polštáře a mat
raci, prosmýčila skříňky, pročesala nikdy nečtené
knihy. Našla jsem školní papíry, prohlášené za ztra
cené, rdící se za synovy nestydatosti. Vyhmátla jsem
několik obrázků, jimiž starší páni, zdatní obchodní
ci, vydělávají na mladické obrazotvornosti, aby si
sami mohli vydržovat nákladné milenky, staré do
pisy a obálky posledních šlágrů. Jen žádnou injekční
stříkačku či prášky jsem nenašla.
Upokojena jsem však nebyla. Zbývaly mi ještě ty
vlhké dlaně. Ale zkuste, jak je těžké chytnout šest
náctiletého mládence za ruku. Vyzkoušela jsem te
dy prostředek, který nemohl zklamat. Nabídla jsem
mu peníze, ale i tak mě to stálo třikrát po dolaru,
než se mi podařilo dotknout se jeho napřažené dla
ně. Zdála se vlhká, upachtěná. —
Chlapec se vůčihledně ztrácel, musela jsem něco
udělat. Nakonec mi — vzdor všem učeným radám —
zbyl než ten staromódní prostředek. Zeptala jsem
se rázně.
“Kdes byl dnes zase tak dlouho?”
“Nikde.”
“To znám. Nikde, s nikým, nic jsi nedělaly Tak
to laskavě přeskoč a použij trochu konkrétnějších
výrazů. Nebo tě násilím odvedu k doktorovi.” Sko
ro jsem se lekla vlastních slov, protože . . .
“Co bych dělal u doktora?”
“Léčil se. Vždyť jsi jako stín. Jak dlouho myslíš,
že to můžeš takhle vydržet?”
■ _ ' „;
Nějak se mu rozsvítily oči. Panenky měl rozšíře

VEČERNÍ PÍSEŇ
Jaroslav Seifert
Když bylo dobře mamince,
bylo i pěkně v našem bytě.
Hmoždíř, který stál na skříňce,
zatřpytil se a okamžitě
skla oken, po nichž před chvilkou
plakalo ještě bílé jíní,
atvítila opět po kuchyni,
kde vonělo to vanilkou.
Když zpívala, hned vesele
spustili ptáci před okny nám.
Měla-li mráček na čele,
odletěli hned ptáci jinam.
Zmlkli jsme rázem, ztichl smích.
I černé kotě, které tlapkou
pohrávalo si se skořápkou,
dívalo se jí po očích.
Když padala již únavou
a večer spát nás odnášela,
tu rukou drsnou od popela
stlala nám měkce pod hlavou.
V hořáku ještě přede plyn
a nad pelestí přechází nám,
podobaje se pavučinám,
(velikánský stín maminčin.
Dnes už tak šťastně neusínám.
také n a dru h é straně ni ďlosti.
čím nepřispěla k získá
Je d n o u z nejzajím a
vání inform ací.
vějších episod "R udé
T repperova síť vědě kapely’’ je politická spe
la týdny n apřed, že H it kulace, ja k dalece byla
lerovo N ěm ecko n ap ad  T ře tí říše zaujata, myš
ne Sovětský svaz. Ú stře lenkou uzavřít separát
dí v M oskvě se těm to .vý ní m ír se Sovětským sva
strahám sm álo. T rep p e zem? T rep p erd v maličký
rova síť nebyla ani do "F unkspiel’’ .naznačuje,
statečně 'vybavena vysí že zám ěry byly silnější
lačkami,
ačkoli
bylo než je doposud veřejně
zřejm é, že to je základní připuštěno.
požadavek špionážní čin (Pokračování na str. 8)

né, ale ne nezdravě. Skoro bych řekla, že je rád, že
si může pohovořit.
“Neboj se, už to dlouho nebude trvat. Nejhorší
mám za sebou. Ale couvnout už nemohu. Je to ší?
leně vzrušující. Vynese mě to až někam k výšinám,”
Nikdy předtím tak vzletně nemluvil. Exaltace —
co jiného to může být? Ty jedy!
“A kde ná to budeš brát peníze, na ta svá šílená
vzrušení?”, zeptala jsem se ironicky.
“Jsem trochu v dluzích, musel jsem si vypůjčit.
Ale všechno splatím. Teď se to musí začít vracet.
Vedle potěšení bude i dobrý obchod.”
Proboha, nejen užívá, ale i na obchod jedy mysli!
Kolikpak asi dostane takový překupník,, když ho
chytnou?
“Možná, že i na cestu se vypravíme”, pokračoval
syn.
“Kdo je to my? S kým se to stýkáš, víš vůbec
kam vedou takové cesty? Někdy do nemocnice, ale.
nejčastěji do hrobu. Blázince, sebevraždy, to jsou
konce těch vašich cest.” Polykala jsem.slzy, proto
že hoši v tomto věku je neradi vidí. Jsou jimi zne
chuceni, ne dojati.
“O čem mluvíš?”
“Dobře vím, o čem mluvím,'nejsem tak zaostalá,
jak si myslíš.”
.......
“No tak jo. Kopii jsem si buben" á činely — z
druhé ruky, ale i1 tak byly pěkně mastné. Založili
jsme rytmickou skupinu. Trénovali Jsm e každou -vol
nou chvilku. No, byl jsem z toho všeho kapku uděla
ný. Ale už jsme se sehráli, vystupujeme^ příští J ý :„
den na školním večírku. Uděláme záručeně díru;
možná, že dostaneme práci někde v klubu a o prázd:
ninách jedeme na cestu . . . ”
Chvilku jsem mlčela, než jsem sě zeptala mírně.:
“A proč jsi mi o tom neřekl?”
“No, víš'— ty se svými zastaralými hudebními zá
libami . . . ”
— O —

_

-. Mám teď jiný problém: kde sehnat tak dokonalé
těsnění ,na. uši, abych bez úhony na zdraví přečkala
doby, kdy skupina cvičí v našem domě?
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Vrácení uprchlíci
(Pokračování se str. 4)
vrátím e dom ů a posluš
n é budem e kapitalism us
pom louvat a zatracovat
tak, ja k to bude žádáno.
J a k zpívá K arel K ryl:
" h rá t dvojí, tro jí h ru a
O čtvrtou se s n a ž it. . .”
K dyž n a australském
zastupitelském úřadě p ři
jím ají Řeky nebo Italy,
je na obou stranách cel
kem jasno: velká část
těchto přistěhovalců p ři
jíždí do A ustrálie jen
proto, aby zde čtyři ne
bo pět let pilně pracova
la a pak se vrátila dom ů
s tučným i úsporam i. N e 
p řed p o k lád á se, že bě
hem pobytu v A ustrálii
b u d e italský přistěhova
lec pom louvat státní zří
zení Itálie a po n ávratu
dom ů
kydat špínu na
A ustrálii.
Něco jin éh o je, přijtnou-li na australském
konzulátu Č echa nebo
Slováka. N epsaná p ra 
vidla slušnosti k h o sti
telské zemi požadují p ro 
jevit alespoň m inim ální
vděčnost a snahu pocho
p it její názory a postoje.

J e nezadatelným právem každého člověka žít ta m ,;
k d e se m u líbí. M ělo by i
však být povinností kaž
dého, kdo odchází do
exilu, rozvážit nejprve,
zda pohnutky jeh o o d 
chodu jsou dostatečně
h lu b o k é. U šetřil by tak
m noho pozdějších těž
kých chvil sobě a m no
ho trapných n edorozu
m ění hostitelské zemi.
Pokusm e se proto n a
chvíli p ředstavit si sami
sebe v , uniform ě p o h ra 
ničního úředníka na d ru 
hé straně českosloven
ských hranic. P ře d vá
mi na židli sedí osm nác
tiletý m ladík, jehož do
emigrace nepřivedlo nic
jiného než jen touha
"něco zažít” a m ít nový
bourák. V pustili bychom
jej do země, jejíž zříze
ní bude pravděpodobně
zanedlouho zatracovat?
N ebo bychom jej vrátili
zpět s vědom ím , že m u
tím pokazím e celý život?
Myslím, že by to byl
vděčný nám ět k zamyšle
ní.
M . Čechová

DOMOVA

M EZINÁRO DNÍ SŇATKOVÁ
KANCELÁŘ TORONTO
Přejete si n a v á z a t .známost za účelem pozděj
šího sňatku nebo jste se rozhodl (-a) usadit se
na severoamerickém kontinentě (Kanada, USA),
v Austrálii nebo v ostatních zemích západního
světa? Obraťte se s důvěrou na
International Interpreter & Immlgration Adviser
& Mart-iage Service
70 Dundas Street East, Toronto, Canada
Všichni naši zájemci obojího pohlaví Jsou v
dobrém a váženém postavení a přejí si šťastný
sňatek.
.
Kromě toho Vám může naše kancelář zaručit
překlady všech potřebných dokladů pro přistěho
valce a turisty. Naše zprostředkování je rychlé
a úspěšné.

Kdo byl L. Trepper?
(Pokračování se sír. 7)
N ikdo m enší než ''v ě r
ný Heinrich.” H im m ler
(a možná i M artin Bormaim ) nejenže věděli o
telegrafické
korespon
denci mezi
sovětskou
špionážní sítí v nacistic
kém N ěm ecku a K rem 
lem. A celkem to d á r o 
zum. Po prohlášení o
"bezpodm ínečné kapitu
laci” v Casablance, co
mohli západní spojenci
•nabídnout Něm ecku? O
Churchillo.vi a Roosevel
tovi bylo známo, že drží
slovo. O pak byl znám o
Stalinovi.

Pro československého
čtenáře je zvlášť zajím a
vá úloha kom isaře Pamnwitze, šéfa gestapa, k te 
rý řídil akci proti para
šutistům , kteří
zabili
H eydricha.
P odle T repperovy ver
se byl Pannw itz úplně
změněn, když byl odve
le n z P rah y do Francie.
D ělal všechno možné,
aby se distancoval od
heydrichiády.
Vyvázl
lehce. D ostal jenom d e 
set let nucených prací a ty přežil. Dnes žije ja 
ko penzista v Z ápadním
Něm ecku.

P O JE D E M E D O G E D E L E
(Pokračování se str. 3)
4. je třeb a přiložit vý
pis z trestního rejstříku.
Z ásad n ě může být po
volen. čs.' občanu je n je
den výjezd, do kapitali
stických států či Ju g o slá
vie v kalendářním roce
a to v době jeho do
volené.
Sam otné cestovní p a
sy nestačí, musí být opatřeny výjezdní' dolož
kou. P ro socialistické
státy se získá snadno: do
M aď arska, V ých. N ě 
mecka, B ulharska a Ru
m unska se dostane trv a
lá výjezdní doložka. D o
Polska, SSSR, Ju g o slá
vie a ovšem i do všech

západních států se u d ě
luje pouze jednorázová
cestovní doložka.
D alší n u tn o u součástí
cestovních dokladů je
celní a devizové p ro h lá 
šení, teré musí doprová
zet další kolky, potvrzu
jící zaplacení správního
poplatku (do čtyř d n ů
pobytu v cizině je to 25
Kčs u cest do zemí socia
listických a 100 Kčs do
zemí ostatních, n ad .4
dny pak 50 Kčs, resp.
300 K čs).
P ři cestách do nesocialistických zemí je ješ
tě třeba tzv. hraniční
průvodka, kterou vydává
rovněž oddělení pasů a

viz.
P o k u d dostane turista
přiděleny valuty, prodá
mu je S tátní banka čs.,
p řípadně
Živnostenská
banka a to měny socia
listických zemí Za p ře
počítací pom ěry pro neobchodní platy, měny
nesocialistických států a
Jugoslávie přibližně za
čtyřnásobek
kurzové
hodnoty. Krom ě toho
banka ještě účtuje m ani
pulační poplatek 5 Kčs,
u vyšších částek 1 %,
nejm éně 15 Kčs. Ovšem
uzávěrka žádostí o devi
zové přísliby byla už 13.
února tr. a na m noho
lidí se stejně nedostalo.

Z ajím avé jsou též in
form ace o cestách do
| jednotlivých zemí. T a k
PRO K AŽDO U PŘÍLEŽITOST
j třeb a při cestě do Bul[Reportáže ze svateb a jiných rodinných událostí.« | harska je třeba zvláštní
Vlastní slohově zařízený ateliér
i povolení, aby směl tu ri
[ Barevné smímfcy objektů pro realitní kanceláře, sta použít cestu přes J u Nejlevnějši ceny v NSW
i goslávii: Povolení se u-

FOTOGRAFIE

Specialista na barevnou fotografii
7 dní v týdnu
JA N DRVOTA
Phofographer
39 Collingwood St., Dnunmoyne
(Sydney), NSW, 2047
Telefon: 81-3268

4. 5. 1970
PŘÍPRAVY NA ZALOŽENÍ
ŽURNALISTICKÉ SEKCE SVU
Na podzimním sjezdu SVU v New Yorku bude usta
vena žurnalistická sekce, která bude sdružovat če
ské a slovenské žurnalisty v zahraničí, jakož i publi
cisty a zájemce o žurnalistiku či studenty tohoto obo
ru. Důvodů k založení takové sekce je rada. Nejdůle
žitější je však skutečnost, že čeští a slovenští žur
nalisté v zahraničí nemají prakticky od čtyřicátých
let žádnou zájmovou organizaci.
Řadě zájemců byly již rozeslány písemné návrhy
na činnost takové sekce. Mnozí z nich k nim už také
připojili své připomínky. Zdůrazňují zejména to, aby
se sekce snažila pomáhat nejen našemu tisku, ale i
našim žurnalistům, zejména po existenční stránce.
Uvažuje se také o organizování oblastních organiza
cí sekce, na příklad v Evropě nebo v různých čs. stře
discích v USA, Kanadě a Austrálii. Snad se také uplatní myšlenka oblastních jednatelů sekce, kteří by
vedli v evidenci naše žurnalisty i časopisy, a refe
rovali o jejich problémech do ústředí.
O sekci projevila zájem také řada žurnalistů, kte
ří nejsou členy SVU. Předpokladem pro členství v
sekci je ovšem členská přihláška do SVU. Někteří
z nich si napsali také o poslední seznam českých a
slovenských časopisů v zahraničí. Takový seznam
z roku 1968 je možno si objednat za příslušný popla
tek v sekretariátu SVU v New Yorku.
Písemné informace o přípravách na ustavení žur
nalistické sekce pošle na požádání: V. Nevlud, 5509
20th Plače, Washington, D. C. 20031, USA.
D ostal totéž co Leo
pold T repper. I on se
vrátil do
Sovětského
svazu záhy v roce 1945.
Byl
p řija t
ministrem
státní bezpečnosti A bakum ovem a byl též p ři
ja t do Lubljanky, kde si
poseděl deset let, než se
spisy vyřídily.
O tázka je: kdo byl a
kdo je L eopold T rep • per? Jak o sovětský agent

děluje jen výjimečné.
Polsko zase dovoluje čs.
turistům cestovat do po
hraničních
oblastí
(K rkonoše,
Kladsko,
Vysoké T atry a D u k la),
ale k cestě do dalších
částí Polska je třeba po
zvání příbuzných nebo
známých. T oto omezení
platí při soukrom ých ce
stách i v bratrském
SSSR, kde pozvání p ří
buzných musí být ověře
no sovětskou milicí. K ro 
mě toho musí m ít turista
v SSSR předem povole
nou cestovní trasu, kte
rou musí dodržovat a
musí m ít předem zajiš
těné a zaplacené ubyto
vání na této trase.
M F se zm iňuje.o mnoha dalších předpisech a
zákazech, s nim iž se m u
sí potýkat žadatelé o
povolení cesty. T en kdo
všechny nástrahy úřadů
s úspěchem překoná, za- j
slouží jistě náš obdiv. !

prodával gumáky. D nes
sedí ve V aršavě a p ro d á
vá židovskou, literaturu.
V ětší část života byl so
větský agent. T vrdí, že
zůstane kom unistou. Je
jednou z žijících m rt
vých schránek sovětské
ho špionážního systému?
P erraultova kniha ne
říká. L eopold T repper,
šéf "R udě kapely” , taky
nic neprozradí.
ju n

S Y D N E Y
HOSPODYNI
samost. přijmou za
městnaní manželé s 2
škol. dětmi. Nabízejí
oddělený pokoj s kou
pelnou, týdně 2 dny
volno a vysokou mzdu.
Znalost angl. není nut
ná. Hlaste se lask. osobně (po 10. hod. ran
ní) na adr.:
Carmen Coffee Lounge
4 Her Majesty’s Arcade, Pitt St. level
(Sydney)
TOVÁRNA PŘIJME
MOŽOV A ŽEN
s praxou ako letovači.
zapojovači a zostavovači elektronických pří
strojů. Mzda $ 52 a cezčasy k dispozici. Zna
lost angl. sa nevyža
duje. Záujemci - infor
mujte sa vždy medzi
21.30 — 22.00 hod. na:
Karol NAD, 3-139
Brougham St., Potts
Point (Sydney), 2011

Navštívlte-li Sydney, nezapomeňte navštívit
ČESKOU RESTAURACI S DOBRÝM ČESKÝM JÍDLEM

U H L E EUROPE INN
274 Victoria St. (proti požární stanici), Kings Cross, NSW.
Telefon 31-7977

ÚPRAVY domů,
zapouštění VANY,
jakékoli
POKLÁDÁNÍ CIHEL
stavební OPRAVY
za nejlevnější ceny.
Volejte (Sydney):
31-4827 (8.30 ráno až
5 hod. odp.)

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
a vedení knih obstará
registr, daňový porad
ce. I z neúplných do
kladů. Tel. (kdykoli) ■
67-2792 (Sydney

ZLATNÍK *
HODINAŘ *
STEVEN VARDY
590 George St.
Sydney
(proti' Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atď.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Tel.: 61-8579

HLAS
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DR. VÁCLAV PALEČEK ZEMŘEL V USA
Dne 23. března zemřel v Kalifornii ve věku 68 let
dr. ing. Václav Paleček. Býval čelným funkcionářem
Ústředního svazu čs. studentstva v Praze, za války
předsedou Ústředního svazu čs. studentstva v za
hraničí. Tehdy sé velmi zasloužil o prosazeni 17.
listopadu jako Mezinárodního dne studentstva. Kon
cem války by! spolupracovníkem Jana Masaryka^ v
ministerstvu zahraničních věcí. V r. 1946/47 byl šé
fem čs. vojenské mise v Berlíně, pří čemž mu byla
propůjčena hodnost generála. V r. 1948 byl komuni
sty vyhozen z ministerstva zahraničí a v 50. letech
odsouzen na 15 let žaláře. Po 8 letech pobytu v Já
chymově byl propuštěn a na jaře 1968 byl spolu
zakladatelem Klubu 231 a Společnosti pro lidská prá
va. Byl jedním z hrdinů “ Čs. jara". V moskevské
"Bílé knize" byl napaden jako "buržoazní generál" a
"jeden z vůdců reakce".
LETOVISKO
“Š U M A V A ”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
KTEROU POŘÁDÁ K OSLAVĚ SVÁTKU MATEK
v neděli dne 10. května 1970
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
J í d l o

—

p i t í

(K disposici budou pouze nealkoholická nápoje]
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ
VE VIKTORU
pořádá v pátek 15. května 1970
SPOLEČENSKÝ VEČER
v Lotyšském domě. 3 Dickens St., Elwood
Začátek v 8 od. večer, konec ve 2 hod. ráno
Likérová licence — Občerstvení v buffetu
K tanci hraje: Joe Prinz Combo
Vstupné $ 3.00 za osobu

VI7E, ZE
můžete letét luxusním džetem
Z A U S T R Á L IE D O

V ÍD N Ě A Z P Ě T

ve skupinách (A ffinity groups) již za
$ 864.70
Podrobné

informace

ochotně sdělí

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (ro h Elizabeth S t.)
M elbourne, V ic., 3000

Telefon 63-4001, 63-4002

Zprávy osobní

Malý oznamovatel
Manželé Egon a Jana
PRONAJMEME
Tůmovi oznamují,
2 odděl, pokoje a to buď
že jejich syn
jednotlivě nebo společně.
Jan
bude promován dne 7. Kuchyň k použití. 106 Nekvětna na Monash Univer pean Highway, Gardenvasity v Melbourne (Master le (Melb.). 3 min. od ná
Degree), když byla přija draží Gardenvale..
ta jeho these z oboru po
litických věd.
POKOJ PRO SVOB.
k pronajmutí. 770 Brun
N A JD U
swick St., N. Fítzroy
HODNÉHO
(Melb.). Z City elektr. č.
PA R T N E R A
9, 10 a 11, zastávka 27.
vyšší postavy od 35 do 45
let a nový domov? Jsem
ZRUČNÁ ŽENA
zde na návštěvě, mluvím
hledá
jakoukoli^práci do
obstojně anglicky, dobře
vařím a ráda bych zů mů, nejraději šití. Bydlí
stala v Austrálii. Značka v Elwoodu (Melbourne).
“Nedostatek příležitosti” Značka: “Anglicky ne
umím” .
do admin. HD.

DOMOVA

ČECHOSLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
— čs. svaz studentstva v
USA zastavil svou činnost.
Informace týkající se
studia a možností získat
stipendium podá prof. P.
I. Trenský, Institut of
Russian and East European Studies, Fordham
University, New Fork, N.
Y. 10458, USA.
— Letos vyšly v Paříži
ve francouzštině tři další
knihy čs. autorů: Pavlá
Tigrida
“Nevyhnutelný
pad A. Dubčeka” , A. J.
Liehma “Tři generace” a
J.
Pelikána
“Tajný
sjezd”.
— Za pobytu na Floridě
podlehl srdeční mrtvici
josef Michálek z Belleville v Kanadě, majitel
továrny na obuv ve Stirnngu.
— První čs. filatelistický
klub v Americe, v Chica
gu, vydal k 120. výročí
narozenin T. G. Masary
ka pohlednici (fotografii
olejomalby V. Tomíčka)
a pamětní obálku, na kte
ré je v modré barvě na
tištěna podoba čs. znám
ky z r. 1938 (pres. Masa
ryk drží děvčátko v ná-rodním kroji). V březnu
se konala v budově č. S.
A. v Chicagu výstava
poštovních známek' “Czerhopex 1970” , kterou íiiil F. štěrba. US poštov
ní úřad vydal k 7. březnu
pamětní razítko. Pohled
nice a pamětní obálku lze
objednat na adr.: 6624
Windsor Ave., Berwyn,
111. 50402, USA.
— Ve dnech 21. - 24. červ
na se bude konat v Clevelandu XI. sjezd Americ
ké obce sokolské, která
sdružuje 71 sokolských
jednot. Sjezd bude řídit
br. A. šustr z Clevelan-

du.

— V Římě vyšla kniha
kanovníka dr. Bezdíčka
“Dr. Tomíško a jeho do
ba” - životopis bývalého
profesora bohosloví v
Hradci Králové.
— V Indii výchází anglic
ky psaný měsíčník "The
Czech Bulletin” , který vy
dává Výbor pro obranu
Československa.' Adresa:
Committee for Defence of
Czechoslovakia, c/- Paradise Printers, Ne-v Delhi
5, India. Dubnově cjsI o
přináší na 4 stránkách
zprávy z Československa
a dobře informované ko
mentáře
— Společnost pro vědy a
umění,.svolává evropskou,
pracovní konferenci na
dny 26. až 28. června tr.
do Londýna. Jejím úče
lem budou porady o pro
gramu SVU v nové deká
dě, koordinace a spolu
práce mezi různými , sku
pinami uprchlíků - po
únorových a poinvazníeh
-, dále přednášky a pane
lové diskuse o možnostech
kulturních příspěvků Če
chů a Slováků v cizině,
jak vědeckých tak umě
leckých. Letošní sjezd
SVU se koná v listopadu
(k výročí smrti Jana Amose Komenského) v New
Yorku.
— Ve Švýcarsku byl usta
ven přípravný výbor pro
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Editku Červenkovou roz. Vránovou z Prahy, nym
založení Československé snad
Austrálie, Františka Vomáčku (rodiče a bratr
křesťanské odborové or prosí,
se ozval. Kdo ho zná, napište do HD).
ganizace, která bude čle Tome aby
Papatovský,
původně z Řecka, který působil
nem Křesťanského odbo ve Zlíně^ by rád přišel
znovu do styku se svými přá
rového svazu Švýcarska. teli, kteří jsou též v Austrálii.
Nechť lask! píší na:
Ustavující valna hromada P. O. Talbingo, NSW. 2697. — Do redakce došly do
je svolána na 9. května pisy pro: Františka Volfa (dř. East Melb.) a Frant.
přípravným výborem, je Vacku (dva).
hož předsedou je ing. La
adresy hledaných, oznámíme jim, ha.-,
dislav Husák. — Koncem s: Zjistíme-li
na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
března byl ve Švýcarsku nesdělujeme jeho adresu tazateli,
HD
založen spolek bývalých
politických vězňů.
-- J. Voskovec vystupoval
v Mark Taper Fórum v
Los Angeles ve hře Conor
Kopaná v M e l b o u r ne
Cruise 0 ’Briena ' MurtieSlavia Melbourne stále ještě postrádá nutné posi
rous Angels” v hlavni ro
li Dag. Hammarskjoeida. ly a je až dosud nejslabším týmem letošní ligy. V
— Profesor politiCKých dalších třech zápasech získala jediný bod, když muž
stvo Jirálo bez elánu a hlavně když mu chyběl hráč,
nauk na St. Joseph Coile- který
by dokázal dopravit míč dó branky soupeře.
ge, West Hartford, J. Kal
Proti mužstvu Lions prohrála 1 : 3 a týmž branko
voda, publikoval v indic vým
poměrem skončil zápas s týmem George Cross.
kém časopisu Internatio Teprve
2. května se rozešla s fotbalisty Melbourne.
nal Behavioural Scieu- za bezbrankového
stavu a získala tak 1 bod.
tist sv. 1, č. 3 zhuštěnou
verzi své práce “ čs. dip
lomacie v druhé světe ve
ČS. KLUB ODBÍJENÉ V MELBOURNE
válce” .
V
ligovém
zápase proti dobrému týmu Watsonia
— Hudební skladatel a di naši hráči “zabrali”
, podali dobrý výkon a zvítězili
rigent Karel Husa, rositei 2 ; 1. Rovněž další zápas
mužstvu SISU skon
Pulitzerovy ceny, nahrál s čil pro náš tým vítězně 2 :proti
0 , když se všichni hráči
mnichovskou filharmonii překonávali.
poprvé v Evropě svou
skladbu “Hudba pro P ra - Druhé mužstvo čs. klubu, které je zařazeno do
hu z r. 1968” . V Americe divize, sehrálo prvý zápas se Sunshine a zvítězilo
byla tato skladba poprvé 2 : 0 , ale druhé utkání s KÓDU po slabém výkonu
předvedena na národní prohrálo 0 : 2 .
Čs. klub dostal pohlednici z Bratislavy s obrazem
konvenci hudebních vy
chovatelů v lednu 1969 a čs. atleta a textem: “Milí chlapci! “čs. wolleybalisté
od té doby hrána více než hrají v nejvyšší soutěži ve Viktorii atd.” — tato zprá-.
va letí až sem k nám. Gratulujeme a kluci držte se!
dvěstěkrát.
Držíme vám palce! Ještě výš. Jsme tu stále s Vá
— Nakladatelství McGraw mi a fandíme na dálku. Chceme slyšet i o ženách. —Hill v New Yorku vydá Do toho! Vaši doma.”
letos knihu obrazů Alfre
Neznámým pisatelům (doufáme, že budou číst i
da Kantora, zachycujících tyto
řádky) děkujeme za povzbuzení a sympatie. I
život na gestapu v Praze, my jsme
stále s Vámi. Buďte ujištěni, že není dne,
Terezíně a Osvětimi a v abychom nemysleli na Vás a ná domov! — Naše
táboře Schwarzheide u ženy začnou také brzy hrát své soutěže. Srdečně
Drážďan. A. Kantor, kte zdraví Vaši sportovci v cizině.
B. C.
rý hrůzami všech těchto
míst za války prošel, žije
nyní v New Yorků.
Sdělte nám laskavě
— Při srážce vlaku s adresy svých přátel, kteří by mohli mít zájem o odběr
autobusem u Gawler v Hlasu domova. Zašleme jim zdarma ukázková čísla..
Jižní Austrálii bylo usmr
ceno 16 výletníků, mezi
PROMĚNY
nimi 641etý Ján Zopp,
Dubnové Proměny, druhé číslo sedmého ročníku, ,
který pochází ze Sloven
ska a bydlel v Adelaide. po nových básních Milučkého, Valeské, Jiráskové,
— Pavel Rítter, který byl Barzyové a Heřmana přinášejí rozbor Zahradníčko
po několik let plánovacím vy poezie z doby jeho věznění od Paul Bakera, stu
referentem hlavního m ě dii Zdenky Fischmannové na téma Max Brod a hud
sta Západní Austrálie ba, rozbor tvorby laureáta Nobelovy ceny za litera
Perthu, byl pozván ředi turu Samuela Becketta od Pavla Želivana, jakož i
telstvím
železářského úvahu o rozdílu exilu Komenského a našeho od Ota
kombinátu
LYSAGHT, kara Machotky. Ivan Sviták se zabývá vztahem děl
aby vypracoval plány na nictva k inteligenci v článku “Gordický uzel”, Ivan
velký průmyslový komp Pfaff uveřejňuje začátek své studie “Americké ohla
v českém politickém myšlení 19. století” a dr.
lex, který tato firma zač sy
ne stavět koncem letoš Zorka Černá píše o vězních a poměrech v moabitního roku v Hastings, u ském vězení v Berlíně v druhé světové Válce. Sešit
Westernportského zálivu o více než sto stránkách přináší také četné rozhovory
a polemiky a velký počet recenzí ' literárních i po
ve Viktorii.
litických knih, zajímajících naše čtenáře, číslo mož
— Universita v Adelaide no objednat a Proměny předplatit- v kanceláři SVU.
plánovala na rok 1970 o- Room 1121, 381 Park Avenue South, -New Hork, N. Y.
tevření fakulty slovan 10016, USA.
Tisková služba SVU
ských studií. Kromě slo
vanského dějepisu, socio
který si vydobyl výborné
logie a literatury se mě — Několik čs. umělců, jméno v Perthu. je ma
lo vyučovat také slovan kteří se usadili v Západní líř - krajinkář V. P. Ro
ským jazykům a čeština Austrálii, se plně zapoji han,' jehož osm obrazů za
měla být také na progra lo do kulturního života koupila tamní viááa i.
státu. V minulosti
mu. Měl ji vyučovat do tohoto
výzdobě parlameszL.
cent Alfred French, kte jsme již referovali o J. — Jméno malíře Váržesa
rý vyučuje na tamní uni Kučíkovi, který vynikl Máchy se stalo t B ě s t e
provádění úprav a
versitě klasické vědy. Je při
známým, když s e : i$3x
původem Angličan, mluví výzdoby kostelů, při re udělena cena za. ■aii«,pi,lilE
stauraci
obrazů
starých
plynně česky a je považo
“Města sv ětel'.
ván za jednoho z nejlep mistrů a jako malíř. Je
den
z
jeho
obrazů
zakou
—
V Melbosrae ž s t SOĚĚh
ších překladatelů české
poesie do angličtiny. Plán pila anglikánská církev v žen slovenský flitr*r i wa)
na otevření fakulty byl Perthu a věnovala jej gu
však nakonec odložen na vernérovi Západní Austrá tovn”. žsesý aai-ifiBHMi
předměstí
neurčito - pro nedostatek lie.
— Dalším čs. umělcem.
finančních prostředků.
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Pětačtyřicetiminuto vá exhibice v Prátru

R A K O U S K O - Č E S K O S L O V E N S K O 1:3

4. 5. 1970

- - Ve zkratce - — Cs. košíkářky vyhrály v italské Anconě kvalifikač
ní turnaj o postup na mistrovství Evropy. Porazily
družstvo Dánska 109 : 31, tým V. Británie 115 : 26 a
v závěrečném utkání Italky 73 : 36.
— Poprvé od r. 1912 skončilo letos finále 89. ročníku
“Anglického poháru” mezi fotbalisty Chelsea a Leeds
United i po prodloužení 2 x 15 minut nerozhodně 2 : 2
a musí být v Manchesteru opakováno.
— Jan Kodeš se stal v St. Petersboroughu na Floridě
vítězem “otevřeného” tenisového “Turnaje mistrů” ,
když ve finále porazil Mexičana Loyo-Mayo 6 : 2,
6 : 3 a 6 : 3, a inkasoval 1.000 amerických dolarů.
— V mezistátním vzpěračském trojutkáni NSR —
Francie — Belgie (které v belgickém Herbeumontu
v Ardénách vyhráli Němci) dosáhl držitel olympij
ského stříbra Belgičan Serge Reding druhého nejlep
šího výkonu vzpěračské historie: v olympijském trojboji vzepřel 592,5 kg. Vytvořil přitom 2 světové re
kordy: soupažným tahem vzepřel 215 kg a nadho
zem 222,5 kg.
— Hana Mašková se stala v Londýně profesionální
kf-asobruslařskou mistryní světa. V soutěži mužů zví
tězil Kanaďan Donald Jackson, považovaný experty
za nejlepšího krasobruslaře historie.
-- Do semifinále nejslavnější světové hokejové soutě
že, Stanleyova poháru, se probojovali: ze skupiny
východ” Chicago a Boston Bruins, ze skupiny “zá
pad” St. Louis Blues a Pitsbourgh. Poprvé v histo
rii Stanleyova poháru nehraje v soutěži ani jedno
kanadské mužstvo, protože se žádné neumístilo ná
prvních 4 místech některé ze dvou skupin americkokanadské profesionální ligy.
— Čs. fotbaloví dorostenci prohráli v Pasově s fot
balovými nadějemi NSR 1 : 2 a tak v kvalifikaci o
účast na neoficiální dorostenecké- mistrovství UEFA
ve Skotsku obsadili až třetí, poslední místo. Letenkv
získali němečtí dorostenci (6 bodů), druhá byla Ju
goslávie (5 bodů), třetí ČSR (1 bod).
— Čs. fotbalový svaz oznámil Mezinárodní fotbalové
federaci FIFA jména 40 hráčů, z nichž 22 bude oprávněno hrát na mistrovství světa v Mexiku. V no
minaci nedošlo k nějakému většímu překvapení.
Jsou v ní všechna esa čs. kopané, prý schopna na
mistrovství světa udělat tentokrát pěkný zmatek.
— “Dunajský pohár” vzpěračů vyhrálo v Sofii druž
stvo Maďarska (48 bodů), před ČSR (35-bodů), Ru
munskem (32), Bulharskem (28), NSR (24), Ra
kouskem (15) a Jugoslávií (14). čs. reprezentanti vy
tvořili čtyři národní rekordy, z nichž nejpozoruhodhější je výkon Petra Pavláska v supertěžké váze.
Vzepřel trhem 155 kg: v olympijském trojboji byl
výkonem 510 kg třetí, za Bulharem Atanasovem (515
kg) a Maďarem Chudíkem (rovněž 510 kg, byl však
lehčí).
— Americký astronaut Walter Schirra bude v květ
nu v šestičlenné delegaci města Denveru ve státě
Colorado, která chce na zasedání mezinárodního
olympijského výboru v Amsterodamu požádat o uspo
řádání zimních olympijských her r. 1976.

IX.’ mistrovství světa v kopané v Mexiku je už pomalu přede dveřmi a tak ani nepřekvapí, že
se všech 16 účastníků závěrečných bojů tohoto vrcholného Světového podniku fotbalistů v těchto
dnech pilně připravuje. Ve vynikající formě je Čs. národní mužstvo, které ve vídeňském Prátru
porazilo Rakušany 3 : 1 (čtyři dny předtím hráli Rakušané v Sarajevu s Jugoslávií 1 : 1 ) , když
v pttvních 45 minutách předvedlo 30.000 diváků úplný fotbalový koncert.
I když čs. tým nemohl kvůli zranění několika svých hvězd (Jokl átd.) nastoupit kompletní, před
vedl moderní útočnou kopanou, založenou na vysokém tempu hry, přesné souhře, skvělé kombina
ci, vynikajícím měnění míst (pravé křídlo jsme Velmi často viděli na opačné straně a naopak).
— soupeř se prostě nezmohl na odpor.
- i ,
V druhé půli Čechoslováci neměli příliš velký zá
Ačkoli ihned od prvního hvizdu švýcarského roz
hodčího Bucheliho měli Čechoslováci hru ve své mo jem se namáhat, vždyť také většina hráčů musela
ci, rozhodnutí o celém průběhu zápasu padlo v 25. 0 tři dny později nastoupit v Trnavě snad k nejdů
minutě 1. poločasu, kdy v rozpětí pouhých šedesáti ležitějšímu ligovému zapasu sezóny (Trnava — Slo
vteřin byl rakouský reprezentační tým k. o. V tu van Bratislava), kdy šlo možná o titul m istra re
chvíli Rakušané jako by stáli a čs. tým předváděl publiky. A tak valnou část druhého poločasu hráli
exhibici. Nejdříve agilní Hrdlička (nejlepší hráč čs. fotbalisté skutečně jen na udržení výsledku. A
utkání) proběhl s míčem až k brankové čáře na pra důsledkem polevení byla i branka, kterou si však
vé straně, přesně centroval Adamcovi, od něhož le Čechoslováci dali sami, a to v 72. minuté sparťan
těl míč k debutantovi v týmu Albrechtovi z Jednoty ským zadákem Migasem (který přesto patřil k vel
Trenčín a ten snadno získal Československu vedení kým oporám čs. národního mužstva).
Československo hrálo v sestavě: Viktor (Dukla P ra
1 : 0. Neuběhla ani minuta a opět Hrdlička se dostal
k míči asi 5 metrů za pokutovým územím. Jeho krás ha), — Dobiáš (Trnava), Hrivňák (Slovan Bratisla
ná, načechraná střela skončila v horním růžku va), Migas (Sparta Praha), Hagara (Trnava), —
branky — 2 : 0 . Hru kočky s myší pak připomínaly Hrdlička (Slovan Bratislava), Kuna (Trnava), — Bo
další minuty. Pohroma na Rakušany vyvrcholila ve humil Veselý (Sparta Praha, v druhé půlce František
35. minutě, kdy byl sražen rakouskou obranou pro- Veselý, Slavia Praha), Jurkanin (Sparta Praha),
nikavší Sparťan Jurkanin. A Adamec, stejně jako Adamec (Trnava), Albrecht (Jednota Trenčín).
v zápase kvalifikace mistrovství světa s Maďarskem
PMEZ: CELTIC — FEJENORD ROTTERDAM
v. Marseille, z nemožného úhlu, z trestného kopu, z
úctyhodné vzdálenosti prudkou střelou vnitřním nár
Už tuto středu (6. 5.) dojde v Miláně k finálovému
tem -poslal míč za záda rakouského golmana Harait- utkání 15. ročníku Poháru mistrů evropských zemí,
hera — 3 : 0 . Zápas byl rozhodnut.
do' kterého se probojovali fotbalisté skotského pře
borníka Glasgow Celtic a holandského mistra Fejenord Rotterdam. Favorit je Celtic, který byl už před
třemi roky držitelem Poháru mistrů evropských ze
mí (porazil tehdy Inter Milano 2 : 1 ) . Ten vyhrál po
Podíváme-li se na vylosování šesti závěrečných kol skvělém semifinálovém střetnutí nad anglickým tý
nej vyšší čs. fotbalové soutěže, 1. ligy, ročníku 1969-70, mem Leeds United nejen doma 2 : 1, ale i . “venku”
pak zjišťujeme, že největší šanci na přebornický ti 1 : Ó. Zápas v Clasgově sledovalo 134.000 diváků, kte
tul má Slovan Bratislava. Bratislavští fotbalisté, kte ří po skončení utkání přichystali domácím hráčům
ří museli v posledních důležitých zápasech nastoupit obrovské ovace. — Fejenord Rotterdam po remise
bez své zraněné hvězdy Karla Jokla, uhráli po ko- 0 : 0 ve Varšavě s místní Legií Varšava vyhrál odve
páné plné vtipu na nápadů vě 24. kole velmi cenný bod tu doma jasně 2: 0.
Ve finále soutěže “držitelů trofejí” hrají ve vídeň
i na hřišti Spartaku Trnava (1 : 1) a jistě nyní udě
lají vše, aby strhli po letech znovu vítězství na svou ském Prátru fotbalisté Manchester City a polského
Gorniku Žábře, který po třech remisách s týmem
stranu.
Dramatický bude zřejmě boj o záchranu. Pohled AS Roma postoupil losem.
ná tabulku po 24. kole nám říká, že všech 8 sloven
Čs. hokejisté akademickými mistry světa
ských mužstev je v horní části tabulky a tak se.do
ČS. SPORTOVEC PROTESTUJE
stalo z pásma ohroženého sestupem. Která 2 mužstva
Americké město Los přátele, aby podporovali
však séstoůpí? Bohemians, Kládno, Zlín nebo Ostra
Angeles se uchází o uspo návrh na uspořádání OH
va? Ani pražská Slavia není ještě docela jista zá
řádání olympijských her. v USA a ne y SSSR. V
Malá
náplast’
na
neúspěch
ve
Stockholmu!
Čs.
stu
chranou.
Členem přípravného olym
ing. Svoboda
Střetnutí 24. kola: Spartak Trnava — Slovan Bra dentské reprezentační mužstvo s několika hráči čs. pijského výboru v Los prohlášení
uvádí, že SSSR chce zne
tislava 1 : 1, Teplice — Kladno 1 : 0, Slavia Praha — Áčka (Nedomanským, Dzurillou, Hlinkou a Ševčíkem) Angeles je i kdysi význač užít
olympijských her v
Lokomotiva Košice 0 :3, VSS Košice — Sparta P ra stalo se- ve finském Tampere akademickým mistrem ný lehký atlet pražské
k propagaci ko
ha 0:1, Inter Bratislava — Bohemians 0 : 0, Žilina světa, když na turnaji Universiády nenaSIo vážněj Slavie ing. Míla Svoboda, Moskvě
jako to udělal
— Zlín .2 : 3, Dukla Praha — Trenčín 0 : 0 a Ostra šího soupeře. Po exhibici se Švýcarskem 19 : 0, s který v těchto dnech vy munismu,
v r. 1936 Adolf Hitler k
Japonskem-18 : 1, a s Finskem 4 : 2, vyhráli Čecho
va — Prešov 0 : 0 .
slováci i finálové střetnutí nad SSSR 4 : 1 , když před zval všechny čs. sportov propagaci nacismu.
Tabulka po 24. kole: 1. Slovan Bratislava 35 bodů, vedli rychlý hokej, vynikající technický výkon, proti ce v zahraničí a jejich
— O —
score 31 ; 12; 2. Spartak Trnava 33 b., 49 : 19; 3. Spar kterému byl i sovětský soupeř bezradný. Finálové
ta. Praha 30 b.; 4. Inter Bratislava 28 b.; 5. Union střetnutí ve finském Tampere sledovalo přes 10.000
Teplice 27 b.; 6. Lokomotiva Košice 25 b.; 7. VSS diváků, kteří fanaticky povzbuzovali čs. -Hokejisty.
SMLOUVY S NSR ZRUŠENY
Košice 25 b.; 8. Dukla Praha, 9. Žilina (po 24 b.);
Husákův režim měří i ve sportu nestejnými míra
Celkem získalo Československo na zimní Univer10. Trenčín, 11. Prešov (po 23 b .); 12. Slavia Praha siádě 3 zlaté medaile: kromě hokejistů stali se zde mi. Zatímco do Československa se nyní musí -vrátit
20 b.; 13. Zlín, 14. Ostrava (po 19 b.); 15. Kladno 15 akademickými mistry světa, i krasobruslař Ondřej všichni hokejoví trenéři a hokejisté, kteří působí v
b.; 16. Bohemians 13 bodů, score 18 : 50.
NSR, mohou v ostatních zemích zůstat i pro další
Nepela a krasobruslařská sportovní dvojice.
sezónu. Kancelář Pragosportu oznámila, že např. bý
PRVNÍ REKORD SVĚTOVÉHO ŠAMPIONÁTU
valý čs. reprezentant Sláva Bartoň může i v příští
HLAS DOMOVA
Mezinárodní fotbalová kdy na největší stadión
sezóně trénovat mužstvo italského mistra Rex-Cor. V ychází čtrn áctid en n ě. Řídí red a k čn í k ru h .
federace FIFA vydala bu- na světě, stadión Maratina ďAmpezzo, v Bolzanu může i v dalším období
A dresa: H las dom ova,
letin, ve kterém oznámila, -cána v Rio de Janeiru,
působit trenér Rejda a hrát Dolana a Pavlů, a i v
8. M oorhouse St., R iehm ood, Vic., 3121.
že 174 kvalifikačních zá přišlo 183.341 platících di
jiných státech — v Rakousku a ve Švýcarsku — ne
, pasů pro světové mistrův-' váků. Nejnižší návštěva v
nastanou, pokud se týče Čechoslováků, větší změny.
Telefon: 42-5980
; ství v Mexiku viděl re
Bývalý kapitán čs. národního mužstva Joža Golonkvalifikaci
mistrovství
ROČNÍ
PŘED
PLA
TN
É:
(A
u
str.)
$
5.-,
jednotlivý
kordní. počet 4,808.274 di
ka můžě prý hrát i nadále v zahraničí, ale ne už v
výtisk
20
c.
váků. Ti zaplatili 226,750 světa byla pak na zápa
západoněmeckém Garmisch-Partenkirchenu, ale jin.000 švýcarských franků. se USA — Bermudy (Ame: PŘED PLA TN É DO ZAM OŘÍ: lo d í za p řib ližn ě totéž de v cizině. Největší “zásluhu” o odjezd čs. hokejistů
ričané
vyhráli
6:
2)
,
kdy
p řed p latn é, tj. a u str. nebo N Z $ 5.-, £ s tg . 2/10/-, z NSR mají východoněmečtí funkcionáři, kteří měli.
Rekordní návštěva _ byla
ná ‘kvalifikačním střetnu pokladníci zaregistrovali US $ 6.- n ebo ek v iv alen t v jin é m ěně. — V ý ši,letec zájem na tom, aby lední hokej v NSR nezaznamenal
tí / Brazílie — Paraguay v Kansas City. pouhých- k éh o p říp la tk u do rů zn ý ch zem í sdělím e n a požádáni zásluhou Čechoslováků další vzrůst a nebyl konkuobratem .
(Brazilci vyhráli 1: 0), 500 diváků.
l rentem východoněmeckým hokejistům.

::

Fotbalová liga

::

ČSR - SSSR 4 :1

