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Útoky na vedoucí československého jara 1968

Kampaň proti prof. Černému
Známý romanista Karlovy university v Praze prof. Václav Černý se stal
středem útoků Rudého práva ve dnech 15. -— 19. 8. 1970. Rudé právo oti
skovalo v oněch dnech na pokračování na prominentním místě sérii článků,
které měly "odhalit’’ pozadí dubčekovského československého jara. Rudé
právo podalo svým čtenářům velmi nepravděpodobnou historku o tom,
jak do redakce došel z Paříže balíček magnetofonolvých pásek, na nichž
byly zaznamenány rozhovory profesora Černého s československými inte
lektuály, kteří se angažovali v letech 1968-1969 v boji za dubčekovskou
doktrínu o socialismu s lidskou tváří. Není třeba detailně dokazovat, jak je
motivace celého seriálu nepravděpodobná a pokroucená.
Je jasné, že úkolem
těchto článků (autorem
je Stanislav O borský) je
zdiskreditovat
úlohu,
kterou hráli vedoucí in
telektuálové p ři p lán o 
vání a provádění buditelské kam paně proti
staiinistům v K om uni
stické straně Českoslo
venska. Rudé právo tvrdí, že
obsah rozhovorů byl p ří
sně tajný a sm ěřoval ke
zradě zájm ů pracujícího
lidu v Československu.
Snaží se vykreslit vedou
cí intelektuály jako spik
lence
nejenom
p roti
KSČ samé, ale i proti
Dubčekovi a jeho vede
ní.
Jestliže tom u opravdu
tak bylo, bylo by třeba
žádat vysvětlení nejm éně
ve dvou bodech. Z a prvé
rer.í jasné, proč by tyto.

m agnetofonické záznamy
spikleneckých rozhovorů
měly být zaslány redak
ci R udého práva z Paří
že, když většina obvině
ných zřejm ě jed n ala s
profesorem Černým v
Praze.
D ru h á záhada je ještě
hlubší. K do jiný než úplný blázen by svolil k
natočení rozhovorů velezrádného ch arakteru k
jakém ukoli účelu. V y
světlení existenece těchto
"usvědčujících”
pásek
(pokud skutečně existu
jí - a je m álo pochyb,
že skutečně existují) je

jednodušší. V m ístno
stech, kde se konaly
(pravděpodobně v bytě
profesora
Č erného
a
m ožná i dalších zúčast
něných), byla instalová
na československou po
licií odposlouchávací za
řízení i v době, kdy úd ajně panovala svoboda
pod křídly D ubčekových
reforem .
K am paň v Rudém p rá
vu jenom dokazuje, že i
v té osvícené periodě če
skoslovenské "obrody”
agenti m inisterstva vnit
ra nerušené pokračovali
ve svém fízlovském ře-

mesle bez ohledu na to,
kdo seděl v křesle mi
nistra vnitra a v někte
rých klíčových pozicích
bezpečnostního aparátu.
Z m ěnily se osoby d ra
m atu. Podsítata režim u
a jeho m etody se nezmě
nily. "U svědčující” ma
teriál (lze-li tyto pásky
tak nazvat) byl jen ulo
žen k použití v příhodné
době. V edení K om uni
stické strany Českoslo
venska se zřejm ě dom ní
vá, že tato doba nyní
přišla.
P řed druhým výročím
sovětského puče se H u 
sákovo vedení úsilovně
snažilo přesvědčit člově
ka z ulice, že byl ošálen
skupinou
velezrádců,
kteří plánovali krvavou
kontrarevoluci, schvále
ní m nichovského diktátu
a zotročení dělnické tří
dy v novém kapitalistic
kém systému.
(Pokračování na str. 2)

Kolem výročí srpnové okupace v Československu

Fronta byla pod kontrolou
Loňské demonstrace o výročí okupace Československa vojsky států Var
šavského paktu si |vyžádaly pět lidských životů a — jak hlásilo pražské mi
nisterstvo vnitra — 424 členů Veřejné bezpečnosti bylo zraněno, někteří
těžce. Počet zraněných demonstrantů neudalo, ale
zato hlásilo zabavení 128 různých druhů letáků,
odhadlo škody v samotné Praze na téměř 5 mi
liónů Kčs a udalo, že při demonstracích bylo zat
čeno 2.414 osob atd.

Lid už je za Srpen vděčný, ale je lepší opřít se o
pendrek než e lid!

N ap ro ti tom u letos byl
kolem druhého výročí
relkem klid, což západ
ní tisk připisuje totální
resignaci Čechů a Slo
váků. Píše také, že klid
o výročí znam ená velké
ítězství pro H usákův
režim. V obou tvrzeních
má jen zčásti pravdu.
D va bezvýhledné roky
musí být ovšem znát na
aktivitě i těch nejnespo
kojenějších a nejrozhod
nějších lidí. V ládní re
žim se však nijak nespolehl na to, že loňští d e
m onstranti letos jen máv
nou resignovaně rukou
a tím méně očekával pro
sebe potlesk davů místo
pěstí a vyhrůžek. Ve
svých
protiopatřeních

K rátce p řed letošním
21. srpnem dodaly po
třebnou náladu společné
m anévry sovětských a
československých jedno-,
tek, které se konaly po
nejvíce v severozápad
ních Č echách, ale k nímř
se sjížděly vojenské je d 
notky ze všech částí stá
tu. Jak m anévrům (kte
rým přihlíželi jeden den
u K arlových V arů všich
ni straničtí potentáti spo
lu se sovětskými generá
ly) , tak společné p řeh líd 
ce v Plzni dával tisk, roz
hlas i televize m im ořád
nou publicitu.

neponechal nic náhodě.

(Pokračování na str. 21

D alší "zlepšení nála
dy” přinesla nepochyb
ně zpráva ministerstva
vnitra v předvečer výro-

Pokud svpbodu, v níž sami věříme a na níž
závisíme, nemůžeme uhájit a rozšířit na všechny ;
lidi, může být nakonec ztracena pro všechny |
lidi. Svoboda má tvořit ochranu a záruku vší
sociální politiky, všeho úsilí a snah, které nás
dělí od barbarismu. Každý zásah do svobody,
každý útok na ní kdekoli na světě je nepřá
telským činem proti nám všem. Čím rychleji a
čím důkladněji zapomeneme na takové činy po
jejich spáchání, tím více pohrdání vyvoláme
u těch, kteří opovrhují svobodou a námi právě
pro naše přesvědčení, tím jistěji urychlíme na
še pohlcení nepřátelským světem. V každém pří
padě, sobecky i nesobecky, jsme povinni přá
telstvím k těm, kteří trpí, protože se odvážili
odporovat. . „
Lord St. Oswald na protestní manifestaci;
v Caxton Halí, Londýn, ,20. srpna 1970

Poměr ročníků exilu
Karel Schwarzenberg

Na schůzi SVU v Horgenu přišla zase na .přetřes,
a to v dosti vzrušené tónině, otázka nikoli nová: jak
se mají navzájem chovat emigranti únoroví a srpno
ví? Je tu ovšem řeč o těch, kteří po 21. srpnu 1968
opustili Československo a předtím byli komunisty. O
těch, kteří komunisty nebyli, není třeba dlouhých ře
čí — ti mezi únorové exulanty zapadnou lehko. A .ta
ké není řeč — ač by mohla a měla být řeč — o Prcha
lovcích čili těch, kdo už od roku 1945 pokládali ČSR
za zemi porobenou a sebe za emigranty.
Obtíž, která překáží krajansky družnému -poměru
mezi oběma várkami exilu, je oboustranná; to jest,
: jsou dvojí lidé, kteří s exulanty jiné várky nechtějí,
spolu péci. Jsou únoroví emigranti, kteří nechtějí
spolupůsobit s někdejšími komunisty: My, prý, jsme
z domova odešli z odporu vůči komunismu a nevíme,
proč bychom měli vítat 'kohokoli z těch, kdo nás vy
hnali a těžili (nepřímo nebo i přímo, nějakým' tím
záborem) z našeho odchodu. Dodejme, že jsou to
právě emigranti srpnoví, ale antikomunisté, kdo je
v tom utvrzují. Jakže, prý, mají spoluvinníci našeho
společného neštěstí ještě požívat naší podpory? Má
podporováním emigrantů — komunistů vzniknout do
jem, že odchodem únorových emigrantů zanikl v
ČSR demokratismus a dnes tam nejsou, v srpnu 1968
tam nebyli než komunisté?
Nemysleme při tom, že tohle je snad nesnášenli
vost pouhých pravičáků. Ba nikoli. Hned po srpno
vé invasi bylo nápadné, že někteří noví příchozí ří
kali: My nejsme žádní emigranti! V první chvíli-to
bylo možno pokládat za “wishful thinking” . Pacient
říká: Já nejsem souchotinář, já mám tvrdošíjný ka
šel; kridatář říká: J á nejsem předlužený, já jsem
■v přechodných finančních obtížích; holohlavý neříká:'
Já jsem plešatý, nýbrž: Mně prořídly vlasy. A tak te
dy by bylo velmi lidské, velmi pochopitelné, kdyby
někdo řekl, kdybych já řekl: Já nechci být pořád živ
v Rakousku, nebo na Novém Zélandě, nebo v Brazílii;
já tady vyčkávám, až se situace vyjasni a pak jedu
domů.
Jenže se ukázalo, že zcela tak to nebylo myšlenotěmi krajany v roce 1968. Oni se přímo stranili těch,
kdo si od roku 1948 navykli nazývat se exulanty či
emigranty; oni -se, řekněme to česky, nad ně vyvyšo
vali. Vyvyšovali se ovšem mravně někteří únoroví nad
ty, kterým dávali vinu na komunistických zločinech;
tihle zase se vyvyšovali rozumově, pokládali se za
chytřejší nežli prý jsme my, kteří jsme zmeškali
vlak a ocitli se “na smetišti dějin” .
Nehádejme se nyní o to, jak nazvat místo, kam
dějiny zařadí současné nebo také únorové mocipány, a ptejme se, jaký je vlastně správný, spravedlivý
postoj vůči této otázce.
Myslím, že odpověď nemůže nevycházet ze zcela
prosté zásady: na komunismus, na jeho okupaci, na
kolaboraci s ním se musí hledět přesně jako na na
cismus s jeho náležitostmi. Kdo z vážných důvodů
prohlašoval, že chce s okupanty spolupracovat, ale
nespolupracoval a byl za to od nich postižen (jako
generál Eliáš), zasloužil se o vlast.,Kdo byl nacista
(Pokračování na straně 2)
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Kampaň proti Černému
(Pokračováni .'se sta. 1)

než om ezeným

souhla postaveni

před

řádný

1 ,ř z obsahu pečlivě vy- sem a omezenými re fo r soud?
któsťlnýčh citátů,‘ jimiž m ami hospodářského rá
Černý a další intelek
redaktor Obořšký pró- zu.
tuálové, k teří byli od
SpikoVÍff ’svá “senzační
Přátelé profesora Č er začátku terčem staliniodhaleni” jeř zřejmé, že n ého viděli ovšem celou
stů (Ja n Procházka, L u
nikomu' ž obviněných o situaci jinak, protože d ěk Pachm an, V ladim ír
nšr^pódůbnéhó nešlo.
měli daleko bližší spojení Škutina, akadem ik W ich; Podstata
rozhovorů s lidem než straničtí h o d  terle a další) jsou dnes
tkvěla v přómýšlení si nostáři a teoretikové. viněni z přípravy činů,
tuace- československého Černý alespoň viděl, že které zakládají podstatu
h d ú v ů su d n ý ch měsí D ubčekovy reform y, p o 
velezrady. A le n a jakých
cích roku 1968. Profesor k u d se udrží, musí nutně základech jsou tato ob
Černý-á* jeho přátelé ne vést k reform ám , které vinění zkonstruována?
udělali nicijiného, než že ani to nejliberálnější
Z ák lad n í
obvinění
se .snažili domyslit dů k říd lo strany neplánova všech napadených je, že
sledky politické akce lo. Je jic h m yšlení bylo se n a veřejnosti přetva
Dubčekova- ' křídla: Ko v p o d statě totožné s tím, řovali, že vystupovali ja 
munistické strany Česko-' co už p řed lety řekl ju  ko upřím ní zastánci so
slovenská.
}• goslávský D ubček M ilo cialistického zřízení, za
; Dospěli - dc závěrům, ván D žilas: d o jde-li v tímco v soukrom í se
které" b y ly ; ód začátku Československu k re fo r : punktovali se západním i
jašnié; '. každému myslící maci, m usí tato reform a ; imperialisty.
mu člověku. Nebylo třer ce n u tn ě jít daleko za
A kadem ik W ichterle
bai chystat' spiknutí proti hraníce všeho, co se ode p rý nad h o d il Černém u
Důbčekóvř a jeho sou h ráv alo v jiných zemích m ožnost
ozbrojeného
druhům, . Václavu Čeř-, kom unistického
bloku. puče. O bával se prý, ženému a dalším-'bylo od, N ebyla to otázka spik - k tom u nem ají spiklen
gpýáiku jasné; že Dub- n u tí ani dělníků ani in ci ani dostatek zbraní
č.efei, vytvořil -. • situaci u- telektuálů. Šlo tu prostě ani lidí, odhodlaných
vktM KSČ a uvnitř stát- o dějinný vývoj, o spe zbraní použít. W ichterle
rír ‘“ádminištrátivý, která cifické
československé prý projevil obavu, že v
ňjithěj, inúsilá.., vést dale podm ínky, dějiny a tra  budoucnosti by situace
ko.- zft omezené Cíle, kte- dice.
m ohla vést až k věšení
ťé; šť'komunističtí refor
O statně a ť nám dnešní pravověrných
kem unimátoři vytkli.
inkvizitoři H u sákova re ’ stů, jako tom u prý bylo
kjestíiže D ubčekovy re
formy.-.byly m ůtivovány
katastrofální h o spodář
skou Situací, bylo jasné,
zé hospodářské reform y
musí, j í t . ru k u v ruce s
reform am i, politickým i.

: Otthčekoyci' počítali s
tím, že se jéjicíi vedeni
p odáíi‘udržéť otěže ylá-?
dy.,.-ve stranických, ru
kách? a že vůle českoslo
venského občana ^e ne
budě moci.projevit jinak

žim u vysvětlí technickou
drobnost, k terou p ře 
h léd li propagandisté v
R udém právu. Byly-li zá
m ěry
skupiny
kolem
V áclava č e rn é h o skuteč
n ě tak velezrádné, ja k to
R udé právo líčí, má-li
. H usákovo vedení v ruce
tak p ád n ý a usvědčující
m ateriál, ja k to, že úČastníci těchto tzv. spik
leneckých schůzek neby
li dávno pozatýkárii a

•v M aď arsku. Černý ho
p rý uklidňoval a vyslo
voval důvěru v politic
kou uvědom ělost českoí slovenského proletariátu
a diskrétní podporu zá. padních
im perialistů
prostřednictvím tajných
■a anonym ních bankov
ních k o n t v zahraničí,
ta jn ě garantovaných zá
padním i vládami.
J a n Procházka,
syn
kulaka a sám v podsía-

Fronta byla pod kontrolou
(Pokračování ' se str. 1)
čí* že ‘ bylo 6.217" osob
předvedeno k vyšetřová
n í ; a n a 828 z nich že
byla uvalena vazba; Bylo
p rý odhaleno 2.561 trest
ních činů, 263* n eopráv
něně. držených - .zbraní
a td .t : :
....-rž 0 % á h ý ‘V eřejn é bez
pečnosti byly už ovšem
v "' pohotovosti několik
týdnů, .před • výročím a
výsledkem -.svého šetření
s e n ijak netajily. T a k se
veřejnost dovídala, . že
"hýla o dhalena n a úze
m í hlavního m ěsta P rahy
skupina osob, k terá zho
tovovala a rožšiřovala
protistátníletáky,; ;V
nichž hrubým, způsobem
urážela společenské a

naše spojence .
nebo:
" V těchto dnech bylo
u 23letého E. Ř. z Písku
nalezeno p ři dom ovní
p rohlídce m alé skladiště
střelbyschopných zbraní.
Bylo jich tolik, že by ji
m i m ohlo být vyzbroje
n o celé družstvo.’’
V Brně zase měli "ná
h o d o u ’’ p rávě dva dny
p ře d výročím
(19. 8.)
soudní přelíčení s ilegál
n í skupinou K ajm an,
k te ro u p rý založil na
Břeclavsku ke konci m. r.
22letý dělník a k terá se
připravovala k velkým
protistátním činům. Z a
tyto přípravy dostali čle
nové skupiny trest věze
n í v trv án í 6 měsísů až

státní ztízení ČSSR ai 3 let.
........... ....

N á la d u nepřidaly ani
zprávy o omezení cest
cizinců do ČSSR a o vy
povězení jiných, a n a
pro ti tom u o udělení
čestného občanství Plzně
sovětským generálům aj.
T ak se stalo, že ve
dnech 21. a 22. srpna
panovalo v Českosloven
sku napjetí, ale klid. V
Praze procházely a pro
jížděly v těch dnech ozbrojené hlídky, stráže
u hlavních veřejných bu
dov byly zesíleny.
Čs. občan vystihl asi
nejlépe situaci, když v
soukrom ém dopise n a
psal: "N ic m im ořádného
se nestalo, ale přece
jsm e si připadali jako

na frontě,”

tě "tajn ý kulak” , se svě
řil Černém u se svým ne
souhlasem v otázce ko
lektivní viny německého
n áro d a a s praxí h ro 
m adného odsunu sudetských N ěm ců. Rudé prá
vo z toho konstruuje,
co nikdy neřekl. M ni
chovský diktát m á prý
být schválen příští nekom unistickou
vládou a
vym azán z českosloven
ských dějin.

7. 9. 1970

IN M EM O R IA M
Před dvaceti lety, dne 5. září 1950, zemřel v
Melbourne dr. Josef Rýpar, zakladatel Hlasu do
mova a první předseda první organizace poúno
rových exulantů na 5. kontinentu. Přijel do Austrá
lie necelý rok předtím — nezlomen pobytem v na
cistickém koncentračním táboře ani zklamáním z
poválečného vývoje ve vlasti — se snahou něco
dělat.
Po dvou měsících pobytu v zemi měl Rýpar —
pomocný dělník v gumárně, bez vlastního psacího
stroje, bez finančních prostředků, bez nejmenšího adresáře možných zájemců — připraveno první
číslo “ Rozmnoženého dopisu HLASU DOMOVA".
Ten pak vycházel pravidelně dvakrát měsíčně až
do srpna 1950 a na něj navázaly nynější noviny
HLAS DOMOVA (které vyšly poprvé po obdržení
tehdy nutného úředního povolení v roce 1951).
Uvědomujeme si dnes znovu, jak vzpomínka na
Rýparovo zanícení k exilové práci pomáhala po
íáfa při překonávání potíží, které se stavěly v ce
stu, když jsme se snažili pokračovat v jím zapo
čatém díle. R. I. P.
Hlas domova

D ubčekovo vedení prý
pokládali spiklenci za
přechodnou vládu, liter;,
jim um ožní nástup k
moci. Myslíme, že p ř i 
vém, neboť k ničemu ji
ném u nem ohlo
dojít
jakm ile se Dubčekov
podařilo znormalizova
pom ěry. Jak á je to vele
zrada -domýšlet problé
(Pokračování se strany 1)
my, které se vyskytují ve a třebas vysoký hodnostář, ale ještě za vlády naci
vývoji státního zřízení
stů a ještě jsa v úřadě, zahájil spolupráci s odbojem
Ovšemže Černý a Svitá!" a lidem neškodil nýbrž prospíval, jednal čestně. Kdo
a K ohout uvažovali c z blbosti nebo strachu vstoupil do strany a jejích
organisací, ale nikomu konkrétně neuškodil, byl
budoucnosti českosloven omluven, když to byl Němec. Kdo byl Čech a choval
ské společnosti.
se tak, že sice zavřen nebyl, ale ničím konkrétním
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okupanty nepodpořil, nezavdal příčinu ke kritice a
c-yl ospravedlněn (jako pisatel těchto řádků). Kdo
naopak okupanty chválil a podpořil, byl vinen. Kdo
krajana přivedl do neštěstí, byl vinen. Kdo byl ^Hit
lerem pronásledován neb i zastřelen — jako třeba
jeho švagr Esesák Fegelein —, ale do těchto konců
setrval v partaji, dělal vše pro ni a nic proti ní, ne
byl ospravedlněn.
A jak bychom se dívali na Čecha, který by byl po
mohl vládu nacistů v Čechách zřídit?! Prostě — ta
kových Čechů nebylo; tohle neudělal ani Moravec,
ani Rys-Rozsévač, neřku-li Gajda. Jak bychom se
dívali na Němce, který by odsuzoval výstřelky hitlerismu (kultu Vůdcovy osoby), ale prohlašoval by se
tJčel a časování štva- zá přívržence pravého národního socialismu (s lid
vé kam paně v kom uni skou tváří) ? Takových Němců není.
stickém tisku je jasný.
Myslím, že z těchto několika vět vyvodíme správ
M á dokázat, že jediné ný, spravedlivý postup ve věci těch srpnových a dal
pozitivní řešení českoslo ších cůvaksů československého exilu.
Při tom nezapomínejme na jedno: Je kvalitativní
venské krize byl vojen
rozdíl mezi mladíkem, který' dorůstal po roce 1948,
ský
zábor
arm ádam i celoživotně byl oblbován a dlouho nevěděl než co mu
V aršavského
paktu. říkali a přišel teprve sám na to, co a jak; tomu mů
D nešní vedení strany se žeme věřit, že to vždy myslil dobře. Ba tomu strpí
i rozhodlo, že je nutné v me (po nějakou dobu, než se okouká) i vysloveně
hloupé: řeči; ten- to myslí dobře, i- když tady ‘vykládá
: předvečer výročí sovět- o tom národním socialismu s lidskou tváří. Je roz‘ ské
okupace
očernit i díl mezi ním a pánem v nejlepších letech, který vě; "černé ' ovce” z kruhu ; děl co dělá, a dělal, co mu naporučili, který vztáhl
i profesora Černého. N e- ! ruku po odměně a teprve, když se mu jako v pohádce
| dukáty, změnily v čertovo lejno, pak na to -přišel, že
i ní to n;c jiného než nová I s tím něco není v pořádku. A budeme poněkud poi .odnož Černého divadla, j zorní i stran toho, jak nově příchozí mluví o pře
neboť je to divadlo a nic dešlé várce exulantů. Nemůžeme konečně uvítat než
než divadlo.
vm toho, kdo se k nám hlásí. To dá rozum.
Rudé právo dnes nt
n ě p o řádá štvanici proto
že tito lidé společní
myslili a ověřovali si své
poznatky. V ybočuje tc
snad z rámce českoslo
venské ústavy, kterou
pracně vyrobili nejpravověrnější z pravověr
ných?

ŠVADLENY
a ŽEHLÍŘKY
zapracované přijme to
várna na kc-šile. Rov
něž MLADÉ DÍVKY do
učení. - Plné nebo čá
stečné zaměstnání. Nejvyšší mzdy nebo plat
od kusu. Výtečné pod
mínky v moderní to
várně. Stálé zaměstná
ní.
Mluvíme česky
PHILLIPS SHIRTS
PTY. LTD.
274 Lt. Lonsdale St.
Melbourne-City
Telefon: 67-3000

Plánujete
ceitu do zámoří
nebo máte v úmy*lu pozv*t
své ‘ příbuzné na návštěvu’’
Obraťte se s důvěrou na

UCUW mXĚ

*

« M

T K A L I*

ODRA
TRAVEL SERVICE

27-29 E lizabeth St„ MelboHrne, 3008
x

T elefon 62-2908

P oradím e vám , opatřím e cestovní doklady a
zprostředkujem e
bezplatně
cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo n a splátky.

Zasíláme dárkové balíčky do celého světa
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Noviny popisují, že by
la uskutečněna ve Vítko
vických železárnách “do
dávka století” - dodávka
předválecí stolice o váze
2.000 tun hutnímu kombi
nátu v sovětském Azovstalu. Je to největší za
kázka, na jaké se kdy ve
Vítkovických železárnách
pracovalo. Problémy byly
s dopravou. Použilo se
podvozku o 22 kolech. Ná
klad táhly dva těžké ta
hače a dvě nákladní auta
náklad tlačila. Cesta z
Ostravy do Bratislavy
trvala 18 dní. 32 mostů se
muselo zpevnit nebo po
depřít.
— Ve věku 76 let zemřel
v Praze bývalý ředitel
Fonetického ústavu Uni
versity Karlovy prof. Bo
huslav Bála.
— Dne 18. srpna havaro
valo na letišti v Curychu
letadlo čs. aerolinií typu
TU_124. Při přistávání se
zavřel podvozek, přičemž
vznikl požár, který však
byl brzy uhašen. Nikdo z
cestujících ani posádky
nebyl vážně zraněn.
— Koncem tm. přijede do
ČSSR delegace Nejvyššího
sovětu SSSR.
— Ředitel vydavatelství
Slovenský spisovatel š.
Žáry “požádal o uvolnění
z funkce” , což vzalo mi
mořádné zasedání výboru
Svazu slovenských spiso
vatelů na vědomí a novým
ředitelem jmenovalo ta
jemníka SSS V. šabíka.
— Ve věku 63 roků zemřel
v Tišnově operní režisér
Státního divadla v Brně
prof. Miloš Wasserbauer.
— Ústí nad Labem hlásí
silný vzestup kriminality
v Severočeském kraji. V
porovnání s rokem 1967
vzrostla kriminalita za
prvních 6 měsíců letošní
ho roku o 1.290 pachatelů,
na 3.330 osob. Počet trest
ných činů útoku na veřej
ného činitele se více než
zdvojnásobil. Rovněž trest
né činy příživnictví, zná
silnění a úmyslné ublížení
na těle vzrostly o 100%.
— V objektu bývalé ci
helny v žamberku se bu
duje nákladem 15 mil.
K čs" velký kombinát na
výkrm prasat. Po dokon
čení má produkovat roč
ně 8.000 centů vepřového
masa.
— Rudé právo ostře za
útočilo 27. srpna na Ju
náka. Píše mj., že se
některé skupiny Junáka
připravují na činnost ne
legální, místo aby splynu
ly s Pionýry. Den před
tím oznámila ústřední ra
da Junáka, že se “z tech
nických příčin” odklá/á
na neurčito ústřední kolo
vlčat a světlušek, které
mělo být 28. až 30. srpna
v Potštejně.
— Ještě před rokem uve
řejňovaly noviny stížnosti
na “pravicové elementy”
mezi zaměstnanci auto
mobilky v Mladé Bolesla
vi, které prý znemožňují
spolupráci se sovětskými
vojáky z města a z Milovic
Situace se změnila (citu-

jeme z Práce 21. 8.): “V
sále hutního závodu mla
doboleslavské automobilky
se včera konala členská
schůze závodní odbočky
SČSP. V největším strojí
renském závodě Středoče
ského kraje uvítali delega
ci představitelů sovětské
posádky v Mladé Bolesla
vi v čele s podplukovníkem Grigorjevem . . Pod
nikový ředitel AZNP M.
Zapadlo pak poděkoval
příslušníkům Sovětské ar
mády z Mladé Boleslavi
za dosavadní spolupráci
při řešení politických i
hospodářských
otázek.
Vedení AZNP ocenilo po
moc sovětské posádky v
uplynulých dvou letech,
kdy její příslušníci nastu
povali na ohrožená pra
coviště a např. v nedáv
ných dnech vydatně po
mohli pobočnému závodu
AZNP ve Vrchlabí. . . ”
— Ministerstvo obchodu
nařídilo, aby od 1. září
byla prodloužena prodej
ní doba v obchodech a to
od pondělí do čtvrtka nej
méně do 18 hod., v pátek
nejméně do 19 hodin a v
sobotu aspoň do 12 hodin.
V živých částech měst
jsou obchody otevřeny
nejméně do 19 hod., ve
čtvrtek a v pátek nejmé
ně do 20 hodin a v sobotu
nejméně do 13 hodin. (Co
by takovému nařízení asi
říkaly unie zaměstnanců
obchodů třebas v Austrá
lii?)
— Na Slovensku bylo za
hájeno 1. září vyučování
v 92 nových školách. Po-
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dle plánu mělo být v lé
době hotovo 143 nových
škol s 833 učebnami.
— Dne 22. srpna odjelo
135 vysokoškoláků na stu
die do SSSR a 26. srpna
dalších 100.
— Počet čs. občanů, při
jíždějících z jakéhokoli
důvodu do Rakouska, po
klesl od minulého roku
asi o 80%. Rakouské mini
sterstvo vnitra oznámilo,
že letos v červnu bylo v
Rakousku zaregistrováno
2.242 noclenů čs. občanů,
zatímco v téže době lom
11.831 noclehů.
— Nejvyšší sovět SSSR
udělil generálmajorovi J.
Pivoluskovi, čs. vojenské
mu přidělenci ve Varšavě,
Řád Rudé hvězdy.
— Oslavy výročí Sloven
ského národního povstání
se konaly v Trnavě, Hlo
hovci, Piešťanech a Vrbo
vém. Výroční den je stát
ním svátkem na Sloven
sku (takže Slovensko sla
ví o jeden sváteční den
víc než české země).
— Krajské oddělení pasů
a víz v Ústí n. L. vyslovi
lo dvěma západoněmeckým občanům, Kurt Hampelovi a Hans Koenigovi,
kteří pocházejí z ČSR, zá
kaz pobytu v zemi, pro
tože “soustředili svůj zá
jem na vojenské objek
ty” .
— Dne 28. a 29. srpna se
konalo setkání české a slo
venské mládeže ve Stráž
nici. Socialistický svaz
mládeže Slovenska vyslal
tam delegaci v počtu 800
osob.

V americkom kongrese a senáte

K VÝROČIU INVAZE
Vo středu 19. augusta v americkom kongrese spomínali na Českosloven
sko, na druhé výročie brutálnej sovietskej invazie. N a pienárnom zasedaní
senátu předložil senátor Hruška zo státu Nebraska rezoluciu, ktorá dopo
ručuje prezidentovi Nixonovi podniknut’ prostredníctvom Spojených národov potřebné kroky k tomu, aby Sovietský zváz přestal zasahovat* do Če
skoslovenska. Zároveň rezolucia senátora Hrušku vyslovuje sympatie á so
lidaritu československému l’udu, ktorý spomína na invaziu ako na deň so
vietskej hanby.
Podobnu
rezoluciu lo v roku 1948 obeťou Češi, Slováci a Rusíni po
předložil poslanec E d  kom unizm u, v roku 1968 celom svete sa s domácím
w ard D erwinski z C hi vazalom Sovietského zvá odporom solidarizovali.
caga na pienárnom za zu, pretože je pozbaveV rovnakom duchu
sedaní poslaneckej sně né slobody, suverenity a niesli sa prejavy aj d al
movně. Rezolucia, ktorú nezávislosti.
Českoslo ších poslaneov. Poslanec
podpísali aj ďalší devia- venský l’u d živoří kul Jozef Vigorico z Penn■ti poslanci, je však konk turně, hospodářsky a so sylvanie připomenul, že
v roku 1948 holá pocho
rétné jšja ako 'rezolucia ciálně.
senátora H ru šk u a dopo
N a ja r v roku 1968 vaná nádej českosloven
ručuje prezidentovi niek- povstal celý n árod p ro  ského 1’udu vybudovat’
tore sankcie proti So- ti n ď u d sk é m u stalin svoju krajinu ako mo
vietskému zvázu a ostat- ském u režimu. O dvážní dernu demokraciu, ale
ným účastnikom invazie. spisovatelia, vedecki pra že ani dvadsať rokov
N av rh u je, aby prezident covníci, študenti, m lá útlaku túto nádej nezni
nepovolil tým to k raji dež, robotníci a roPníci, čilo. Lebo na jar v roku
nám obchodné úvěry, pokračoval
poslanec 1968 duch slobody a de
zamedzil dary i odpredaj Derwinski, sa spojili, aby mokracie ožil znova v
amerických polnohospo- zvrhli nenáviděného slu- celej krajině.
dárských výrobkov po- žobníka M oskvy, A nto
Poslanec Emilie Dadd l’a výhodného zákona z nína N ovotného a pod dario zo státu Connectiroku 1954 a suspendoval porovali n a jeho miesto eut upozornil na to. že
obchodnú letecká d o p ra  zvoleného
A lexandra sovietská okupáeía poru
vu do Sovietského zva- D ubčeka. U ž to stačilo, šila aspoň pat ustanove
aby přišlo politické u- ni charty Spojených názu.
Vo Svojom prejave, volnenie, aby sa upev rodov a čo je ešte dó‘k torým odůvodnil ná nilo bratstvo Čechov a ležitejšie, popřela právo
vrhy rezolucie, poslanec Slovákov v odpore p ro  československého 1’udu
D erwinski připom enul, ti okupantom . A posla na rozhodovanie o svo
že Československo sa sta nec Derwinski do d al, že jom osude.
Poslanec
Daddario apeloval na
všetký národy slobodného světa, aby naliehaii
na odchod sovietských
vojsk z ,ČeskosIovensfca
doly. Vybírali jsme to s manželkou a oškrabávaa tak dopomohli všetkým
II . . . Ty cihly jsem — na chvilku se odmlčel —
východoeuropským štáukradl z bídy. Vědět, co si za to vytrpím, nechám
tom k národnej integri
je ležet, kdybych měl zajít hlady . . ."
tě.
"Takovou nouzi jste měl?" podivil se soudce.
Poslanec Findley zo
"Měsíčně vyděláváte 2.200 Kčs."
státu
Illinois odmietoí .
"Až posledních pár týdnů," odpověděl závoz
Brežnevovu
doktrínu,
ník. "Předtím jsem z šestnácti set živil sedm
ktorou sa Moskva snaží
krků."
ospravedlnit’ svoj čin.
"Sedm?" podivil se soudce.
Zniesol otázku, či So
"Sedm," řekl tázaný. "Manželka zůstala doma
vietský zváz nebude us nemocným malým děckem. Její první manžel ji
platňovať túto doktrínu
neposlal na dvě děti ani pětník. Na svoje dvě děti
aj proti Juhoslavii a Ku
z prvního manželství jsem platil v pořádku. Tak
be.
si to spočítejte."
Senátor Smith zo stá
Svědčili svědci. Řekli, že cihel, většinou zlomků,
tu Illinois upozornil na
bylo poskrovnu a rozpadaly se, nestály za odvoz.
obete invázie a připome
Požadovaná suma je nadsazená. — Z podniku, v
nul, že terajši pražský
němž je J. B. dnes, napsali: "Svědomitý a oběta
režim dosial nevydal o
vý pracovník, dobrý otec rodiny . . ."
tom správu. Pochvalné
Soudce vynesl rozsudek: dva měsíce podmíněně,
sa zmienii o činnosti Čea otázal se, jestli mu obžalovaný rozuměl a jestli
skoslovenskej
národnej
přijímá. Ale ten stál jako kamenný sloup.
rady americkej so sídiom
Soudce pomalu opakoval rozsudek i zdůvodnění,
v Chicagu, ktorá budu
a když se člověk nehýbal, pousmál se a řekl mu,
je solidaritu amerických
že může jít domů.
krajanov so zotročeným
"To nepůjdu sedět?" vykřikl ten muž a vyběhl
domovom. Pozdravil jej
z jednací síně, aby si to proboha ještě nerozmy
usilie udržat živu cúžbu
sleli. Hodinu předtím mi řekl, že se chtěl oběsit.
českého a slovenského
Vydechl si a štěstím zaplakal teprve na rame
l’udu po slobodě a ne
ni manželky, která do tě chvíle s děckem za ručku
závislosti.
zmírala před soudní budovou."
Dr. Martin Kvetko

D N EŠN Í SO U D N IČ K Y
K aždý socialistickému zřízení oddaný občan
m usí vědět, že soudničky F ranty N ěm ce jsou
buržoazním smetím, neboť postrádají správnou
m arxistickou pointu a nevedou k upevňování
moci strany a dělnické třídy. O dvrhnuvše tedy
starý brak, obraťm e své zraky k luzným nivám
socialistického soudnictví. Je d n u
ze skutečně
pěkných soudniček přineslo 15. 7. Svobodné
slovo. Z řejm ě unikla cenzuře nedopatřením , ne
boť socialistický stát se obvykle nechlubí tím,
že občané k ra d o u z bídy. Ovšem co do form y
je soudnička jako "vystřižená ze žurnálu’’: vý
stižný titulek, m írný rozsudek i závěrečný šťast
ný pláč obžalovaného na ram eni manželčině,
protože očekával trest m nohem socialističtější. .

PROZATÍM ODPUŠTĚNO
"Čekal před jednací soudní síni bledý hrůzou,
a když ho vyvolali jménem, vešel jako ve snách.
"Ode dneška zloděj s Kainovým znamením", měl
vepsáno ve tváři, a když soudce řekl "předstupte",
tiskl si spánky oběma rukama.
Obžaloba měla jen několik vět. Obviněný závoz
ník J. B. odcizil z majetku státního statku devět
set cihel a prodal je, čímž se obohatil.
"Povězte, jak to bylo, a proč jste to udělal",
řekl soudce. J. B. se pokusil, ale selhal mu hlas.
"Uklidněte se", řekl soudce. "Hlavy tu nestínáme."
Na ta slova se obviněnému přece jen podařilo
zašeptat: "Já nevím, Jak . . . Nebyly to celé cihly,
jen půlky . . , taková hromádečka z rozpadlé sto
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R o zhovo r po dvou letech
D va lidé se sejdou — a nerozum ějí si. Stává se to často — bohužel i V
E: N arazili jsm e zde
emigraci, kde je nás pět a. půl, takže bychom se do h o d n o u t měli. Rozhovor, na otázku řeči. V ěřím ,
který vám dnes předkládám e, je jedním z typických — tro ch u n a věčný že každý jazyk je krásný.
em igrační nám ět, trochu generační. N ezáleží n a tom , kdo jej vedl, pro Slyšela jsem fascinující
lepší přehlednost můžem e obě partnerky nazvat pouze iniciálami. N apříklad angličtinu,
neslyšela
E jako Eva a M jako M arie. D ůležité je, že Evě bylo dyacet, když před jsem však fascinující češ
dvěm a roky odcházela do exilu, zatímco M arie, která odešla ve stejné době, tinu. Z v lášť jazyk če
je už ve věku, kdy není gentlem anské ptát se na datum narození'. D ost m ož ských novin je hrozný.
ná, že se v některých závěrech obě mýlí, že vy jste si sami pro sebe zodpo
M : Každý jazyk, má
věděli ony palčivé otázky jinak. N ezůstaňte k nim však lhostejní. K dykoliv své klasiky, každý má
se sejdem e, m ěli bychom se o p ravdu sejít, ne rozejít.
své . interprety, dobré i
M : Byl 21. srpen, kte dvacet let. Z a dvacet let cí strany- s myšlením a špatné. J e tragedií če
rý pro m nohé z nás zna si v exilu nezvykli a ■ani cítěním národa. V last je ského národa, že jeho
Jé čas Hospodářské výstavy v ivieibourne!
menal definitivní roz si neuvědom ili, že do Če něco jiného než články inteligence ve snaze být
h o dnutí o d ejít z vlasti. skoslovenska už také ne v Rudém právu a vláda, "lidová’’ a nelišit se od
dělnické tříd y ’’
která se drží. pom ocí "mas
D o exilu jsme ted y o d  patří.
snížila klasický jazyk na
M : J á cítím, že tam pendreků.
cházeli z pohnutek poli
tických, s tím, že pro o~ patřím . P ojem dom ov je
E: N em ohu se ubránit úroveň davu, nam ísto
svobození republiky bu těžko vysvětlit, člověk dojm u, že nem orální ne aby jej vybrušovala a
Venkov .přijde k Vám — a zvláště dětem
dem e pracovat a jednou ho vním á spíš citem než ní pouze, vláda a vlád  vyhledávala jeho krásy.
,:
se to bude líbit
^..Medály opentlení šampióni zvířecího světa bu- se tam vrátím e. M áš ten slovy. P ro každého z noucí strana naší repub Přesto tvrdím , že češti
' dou parádovat"v nezapomenutelné Velké
to pocit ještě po dvou nás však je jen jeden. liky. V ětšina občanů je na (a také slovenština)
* - přehlídce'.
Jsem pyšná na to, že pokřivená. Z d á se mi, je jedním z výrazově
letech?
Sekání dřeva silnými muži
mým dom ovem je země že jsou ve své bezpáteř-, nejbohatších jazyků. V á
.... ★ Karnevalové atrakce
E: N evím , zda jsem
s tak obrovským k u ltu r nosti docela šťastní. Proč žím si rodičů, kteří i v
. 'k Spec. výstavní tašky se vzorky
ho vůbec kdy měla. O d 
■’ '★ Programy v' aréně
ním a historickým bohat jich odešlo do exilu tak cizině naučí své děti m lu
•' ■ Všechna žábává na výstavě k potěšení a pobavení. cházela jsem nejen z p o  stvím a budu i své děti málo, proč raději mlčí vit česky. K dyby znalost
• S o u sta místa' k parkování. Elektriky zastavují litických důvodů, ale i
učit, aby na to byly pyš k bezpráví a ohýbají češtiny nebo slovenštiny
u-..vchodu, vlaky jezdí až na výstaviště.
proto, že dom a se mi
nepřinesla našim' dětem
né. N em o h u souhlasit s hřbety?
. .
Dne 17. až 26. září 1970
zdálo všechno stísněné,
■'
(včetně neděle 20. 9.)
kom unistickým kosm o
M : Z m lknout před nic jiného než jim otev
úzkoprsé, sobecké a pří
■v, ■1 ASCOT- VALE, MÉLBOURNE, VIC.
politismem.
násilím není vždy zba řela b ránu ke slovanské
zemní. K dybych byla
E : J á nem ám touhu bělost nebo vychytralost. kultuře, bude to dost.
starší, třeba bych cítila
E: Se m nou pracuje
p atřit do nějakého sp o  A že neodešli jako my?
jinak, ale v takových
lečenství. D ovedu být Každý jsm e viděl jinou jedna Polka, která je za
pom ěrech jsem vyrostla
šťastná kdekoliv. Když cestu, jak pom áhat vla pálenou vlastenkou. T eď
a jiné jsem nepoznala.
se dívám na A ustralany, sti. Jd e o to, aby z n a  organizuje polský klub s
M : Pom ěry, o nichž
předsevzetí něco polskou školou. V ím , že
cítím, že žijí, kdežto šich
VÝZVA K VÝROČÍ 2 1. 8 . 1968 hovoříš,
vznikly z n e
, Již. potřetí během třiceti let krvácí, prchá a psy šťastného politického u- em igranti jenom vzpom í zbylo, abychom skutečně děti do klubu chodí ne
rady, učí se polštině jen
nají. Ž ijí ve vysněném pom áhali.
chologický sé rozkládá vše, co je u nás po lidské
•stránce ňejlepší. Již- potřetí vidíme dobré a slušné spořádání, z dvacetileté Československu,
E: M yslím, že už v hi proto, že si to rodiče
které
lid i,,deptány, .a.bezmocně přihlížíme zločinnému řádé- nesvobody. Starší se neexistuje.
storii kdokoliv chtěl ně p řejí. M ám to těm rodi..pL zrádců,, vrahů a kolaborantů. A to vše se děje, však ještě pam atují na
M : N esouhlasím s te co pořádného vytvořit, - čům za zlé - proč kom pli
jpřímó či nepřímo, pod nosem demokratické veřej volnější časy. Je opravdu
bou. T oto vysněné Če musel na to vyjet ven z k u jí dětem život? Proč
nosti Z á p a d ů 'a 's jejím implicitním souhlasem. Za
••těchto okolností nemůžeme v exilu zůstat nečinní, tolik směšné, že se snaží, skoslovensko
slušných domova. N ap řík lad hu^ si neuvědom ili, že z dě
trpně. přihlížet k tomu, jak vlády demokratických aby se tyto časy vrátily? lidí, věřících v pravdu, debníci D vořák, M arti tí jim rostou A ustralané,
r.Států: pomáhají sovětským okupantům. Je naší poE: N ezdá se m i to hum anism us a dem okra nů, Frim l a jiní, ti všich nikoliv Poláci, D ěti se
' vínností spojit se s těmi vrstvami ve svobodných
směšné,
ale dětinské. N e  cii, existuje. Jenom že je ni vytvořili nejkrásnější zm ítají mezi dvěm a pó
zemích,‘které aktivně usilují o odpor proti rudému
•fašismu'. Tyto síly nejsou vždy identické s vládními chápu "starousedlíky” , potlačováno, je mu za díla za hranicem i. P o  ly, nevědí kam vlastně
kruhy, ale mají za sebou, aspoň potenciálně, tu “ti tedy exulanty z roku kázáno mluvit. P roto, že dobně je .tomu se spiso patří, kde je jejich d o 
chou většinu ” — masy západních demokratů.
1948, kteří se cítí m orál kom unistická moc dala vateli a zřejm ě i s p o li m ov. .
Nepřátelé . sovětského fašismu na Západě nejsou
M : D ěti jsou proto
kapitalisté a “buržóazní politikové” , jak vám to na ně zavázáni zemi, v níž vyplout na povrch kry tiky.
mlouval komunistický tisk. Sovětští diplomaté, kul prožili dejm e tom u dva sám a slušné lidi zavírá,
M : Všimni si, že všich dětm i, že nem ají Ještě
tu r n í a Jiné. prostitutky, které přijdou na Západ, se cet let života, ale vůbec budem e tvrdit, že neexi ni opravdoví exulanti, je  dosti rozum u, aby p o 
tu nestýkají, s prostým lidem. Vídáme je ve víkendo se necítí zavázáni ze
stují? Jestliže nás ještě jichž jm éna zůstala za chopily, co je pro ně uvých ' domech boháčů, čteme o nich servilní články
v milionúřském tisku a bývají předmětem obdivu mi, kde žijí druhých neopustila víra v lidské psána v srdci a historii žitečné. Čím je však člo
•představitelů mocných.. Jsou. to především obyčejní
hodnoty, patřím e mezi národa, tvořili pro svou věk mladší, tím více in
.lidé, kteří -politice často mnoho nerozumí, ale je
ně, i když žijeme v emig vlast, nikdy se dobro form ací je jeho mozek
jichž. zdravý rozum jim říká, že režim, který se uraci.
volně "neasim ilovali’’ v schopen přijm out. Tím ,
LETADLEM
držújě terorem a lží, nemůže být režimem žádoucím.
E: H ovořila jsem s cizině. M ám na mysli ne že.rodiče děcka nutí po
Situace v Československu je zlá. Nastává tam tem
do Anglie nebo Belgie
no horší než za.Novoťného. To nutí nás, kteří žijeme
krajany, kteří po patnác jen už klasického K o znávat jinou řeč než
za $ 450.ve svobodných, zemích,- abychom se politicky angati nebo více letech znovu m enského nebo M asary angličtinu, otevírají jim
v kteroukoli
.'žováii ptoti okupantům a jejich místním agentům.
navštívili republiku. V ět-' ka, ale z dosud žijící ge b rán u do života. V ětší
■Naděje ha- úspěch je malá. Příští vývoj a sociální
roční dobu.
šinou zjistili, že si už sé nerace například velké dávka vědom ostí nem ůže
•; proměny..jsou však nevypočitatelné, nelze předvídat
Reservujte u
,Vběh--událostí. Kdo. byvše byl před deseti lety nadál,
svými příbuzným i a dáv ho novináře Ferdinanda člověku kom plikovat ži
že Sovětský .svaz bude úspěšně pronikat do Indické
nými přáteli nerozumí. Peroutku. Jeh o intelekt vot, leda snad tím, že ho
ALM
A
ho oceánů, nebo že Amerika bude na pokraji občan
primitivizmu.
Jsou si svými názory a rozhled je tak proni zbavuje
ské války? Kdo by se byl nadál, že nejservilnější
TRAVEL
navzájem cizí. A naopak: kavý, že m ohl, jak se ří M oudří rodiče, kteří to
-satelit let padesátých, Československo, se stane v
.roce. 196.8 morálním těžištěm svobodného světa? I
cožpak nás' dom a nepo ká, udělat "díru do svě pochopili.
SERVICE
komunisté mají potíže. Hrozí válka mezi Čínou a
E: M ožná, že m i češk ládají za cizince? Če ta” . A přece zůstal vždy
330 Little Collins Sl.
JRuŠkemT, komunistické strany jsou ve stavu vnitřníství
přeci jen něco dalo.
Čechem,
píše
česky
a
za
skoslovensko
bylo
velmi
•ho rozkladu . . .
j
MELBOURNE,
N
aučilo
m ne nebýt lh o 
bývá
se
převážně
p
ro
b

nevděčné
ke
každém
u,
Budoucnost nelze kalkulovat, ale naše dnešní po- j
Vic., 3000
kdo odešel. Proč k něm u lémy své země. Myslím, stejnou ke světu, k lidem
Vinnbst-Je jasná: je důležité vytrvat, nedat se, ne- i
„podlehnout zoufalství a demoralizaci, bojovat po •
mám cítit m orální závaz že velikost všech velkých a k bezpráví jakéhokoliv
Telefon:
boku těch lidí ve ..svobodném světě, kteří si uvědomu- \
ky?
exulantů spočívá v tom , druhu.
63-4001, 63-4002
Jí, óč jde.
|
. M : A to je h o d cě, ne
že se nikdy neodcizili
M
:
Z
am
ěňuješ
oficiál
; ■" - : :
Z projevu dr. F. Knopfelmachera
myslíš?
ní p ropagandu vládnou svému národu.
na protestním’shromáždění 21. srpna 1970 v Melboume ‘
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Technická revoluce a lidové
smýšlení
FERDINAND

PEROUTKA

Nadešla nemilá povinnost mluvit o druhém už výročí invase. Je to jeden z černých historických
dnů, jež se vyskytují v životě
národů, neoddělených velkými prostorami od mocného, výhojného státu- Gxbboa ss>e svém díle "Úpadek a pád říše římské’’ napsal poznámku pod čarou:
"Římští dobyvatelé vždy si dali schválit své výboje kněžnin.” Sověty nemají kněze, mají theoretiky
marx-Ieninismu. Tito neprodleně schválili invasi a vytvořili pro tuto příležitost theorii o omezené
suverenitě. Čínští tfaeoredfcavé marx-leninismu jsou. nepřáteli sovětských theoretiků marx-leninismu, a
Lín Piao, který bývá pokládán za vyhlédnutého nástupce Mao-Ce-Tunga, učinil pronikavé poznámky
c sovětské theorii omezené suverenity, "Co celá ta věc znamená?’’, napsal. "Znamená, že vaše suve
renita je omezena, kdežto jeho rtrní omezena. Ž e ho neposlechnete? Zavede nad vámi internacio
nální diktaturu.”
Tentokráte dobyvatel isoáram ačním procesu
M ístodržící důsledně i jedinci, perm anentní
nesahá na řeč národa. roku 1968 by byli ztrati provádějí sovětský poli opravy citů a myšlenek
Nezáleží mu na tom, ja li nebo už ztratili svou tický plán, tím spíše, že národa. Z n am ená i ná
kou řečí lidé mluví. A le funkci. Zuřivost, kterou v hlavních věcech odpo silné předělání českoslo
komunisticko
neobyčejně, až bludař tehdy pocítili, je ne vídá jejich vlastním po venské
mu záleží na tom, co li opouští. V jejích mysli třebám . V plánu tom strany, která také má
dé ve své řeči říkajL
souhlas obyvatelstva ne jen omezenou suvereni
nepřítele. sto jí na významném m í tu.
Vládne pomocí místo- smrtelného
Jestliže násilí vypadá
držících. Autorisoval ně O ni znají svou pozici. stě. Činí se všechna opat
kolik domácích osob. aby N ení jim tajemstvím, že ření, aby funkcionáři už •neodolatelně a budouc
se všech stran hlídaly zem ě je nenávidí, a že nikdy nem ěli potíže se nost ponuře, řekneme
tolik, už se to jednou
každý výrok, každou vy jediná jejich opora jsou vzruchem národa.
tištěnou řádku. Jdou i sověty. Spálili za sebou
J e třeba vědět, co je přesně tak dělo, dvacet
do minulosti a trestají za mosty. Dostali funkce m arx - leninismus. Z b a  let se tak dělo - a v dva
minulé výroky a řádky. z rukou sovětů, a dají do ven všech přestrojeni, cátém roce m arx - leniMěřítko je, že žádný ve těch rukou všechno, co marx - leninismus zna nisté k svému úžasu
řejný, pokud možno ani bude žádáno. Českoslo m ená i nekontrolovanou shledali, že se. tak dělo
žádný soukromý projev venský prokurátor jezdí vládu kom unistické stra m arně.
se nemá lišit od vůle do Ruska poučit se od ny n a d lidem i vládu
Až dosud každý submoskevského Politbvza. tamního prokurátora. presidia n ad kom unistic jektivism us narazil na
Kdo jsou ty vytírané Vláda
zachráněných kou stranou. D ále sledo objektivní
okolnosti.
osoby? Kdysi Lenin byi funkcionářů uzavřela s váno, m arx - leninismus M arx - leninisté sice
otázán: kdyby mimo Ruskem smlouvu, podle znam ená - pod jm énem neustávají polem isovat
Rusko vznikl ještě něja níž sověty mohou povo internacionálnosti - vlá p ro ti subjektivism u, ale
ký jiný komunistkfeý lat československé vojá du sovětského presidia stejně neustávají zastu
stát, kdo by tam měl být ky do rusko-čínské vál n ad
československým povat nehorázný subjekpresidentem? Odpověděl ky, kdyby vypukla.
presidiem . T oto snad ne tivismus vlastní. N em ají
bez velkého zájmu: "Ně
Pan H usák byl posled odpovídá zcela potřebám žádný ideál pro ty, kdo
jaký dělník.” Brežněv h j n í, komu záleželo na tom, místodržících, ale tu n a k nim nepatří - mají
spíše odpověděl: "Něja ahy politicky získal ná stupuje vděčnost a bez ideály jen pro sebe. Buď
ký funkcionář.”
rod- M luvil o svém poli m ocnost vůči protektoro jsi m arx - leninista - ať
cokoli to letos a v této
V Československu so tickém vítězství, které vi.
O broda m arx - lenini zeměpisné šířce znamená
věty nastolily ničím ne prý určitě přijde- Musí
mírněnou vládu těch se zdát, že i v jeho my smu v Československu - anebo budeš žít a ze
neutuchající mřeš jako podobčan.
funkcionářů, kteří nikdy sli pominuly tyto zábie- m am m á
dosah n a d organisacemi
N e jv ě tší a n e jp ro tě ž o nezapomenou, že v de- skv.
j v an ější p ro d u k c e m ísto-

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
*
*
*
*
*

Šekové účty
Osobni zápůjčky
Vkladní knížky
Cestovní šeky
Služby cestujícím

*
*
*
*

Z ařizování investic
P lán osobního spoření "K apesní banka”
V klady s výpovědní Ihů to u na vyšší úrok
P ravidelné poukazy a inkasa

* Úschova cenin
* Služba pro zahraniční obchod

National Bank
Používejte raději National Bank

držících p o zů stáv á zatím
z n e p o č etn éh o m nožství
n o v in á řsk ý c h a ro zh la so 
v ých p ro je v ů p r o ti těm ,
k te ří se z d rá h a li b ý t m ísto a rz írím r. P o n ě v a d ž to
z a jiš ť u je m ísto n a dnes
s v íá c h a slu nci, speciai:sovala s e ~ ~ to h ro m a d a
b e z n a d ě jn ý c h začáteční
k ů v tto v šaářstv L Z d e
prudká slova, m o h o u « i h r a d it talent-. D e n n ě se
| p r o t r a b n í í v u d á lo ste c h
p rv n í p o lo v in y ro k u 196®
3. ZH O STI 2 Z H O T ii S tS v S

pranýř 'ty, kteří v nirii
nrán rok. Pokud jejích,
m ethody
historického
bádání se týká, zdá se, že
přišla ze sovětů.
Slyšeli jsm e, že v Rus
ku se říká o historií,
kterou
komunistická
| strana před k lád á občaI (Pokračování na str. 6;
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Potřebujete vymalovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melboume?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

Wardale Painting Service
MAJITEL J. MELIH
55 Wahroonga Ave., N oble Park, V ic., 3174
telefon: 546-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé prácí kdekoli,
kde jsem ji již prováděl!
Rozpoěet sdělím ochotně a zdarma

Nevhodná slova
Milan Růžička
* Také ten, kdo jenom podkuřuje, se jednou
spálí.
* Některý charakter není ani tak průzračný ja
ko průhledný.
* Jakmile začneš mít strach, co tomu řeknou
lidé — moc toho neřekneš.
* Mnohdy používáme velkých slov také tam, kde
by stačila upřímná.
* S obrácenými názory je tomu jako s obráceným
kabátem: obojí je už poněkud chatrné.
* Také plané dozrává.
* Každá víra se nejvíc stará o to, čemu še vě
řit nesmí.
* Nejčastěji se zapomene podepsat analfabet.
* Nejlíp se čeká na tu příležitost, kterou si sám
připravíš.
* Mnohem častěji bývám žádán o souhlas než
o názor.
* Dokázal se vysmát všem. Ale ne každému hla
sitě.
* Koho odradí první překážka, ten by nebyl u
cíle stejně moc platný.
* Nic fo neříkalo, spíše to po něčem volalo. '
* Prázdný se může více nafukovat.
* Když už se nedáš vykoiejit, budou se ti aspo^
snažit přehodit výhybku.
* Plevel je nutno vytrhávat, i když zatím ne
máš co zasít.
* Některým druhem kličkování si Je možno uplést
také smyčku.
* Na strach je vždycky dost času. A může se
stát, že ho nebudeš ani potřebovat.
* Nejhůře se skrývá, že něco chybí.
* člověk by měl vždy myslit na to, co říká. Ob
zvlášť, když říká něco jiného než si myslí.
* Všichni jsme jen oživená hiína. Jenže někteří
jsou ještě taky pálení.
* Jak k tomu přijdou tví čtenáři, že ty máš
strach?
* Všechno, co řeknete před svatbou, může tSí
po svatbě použito proti vám.
* Čím menší pes, tím horlivěji štěká.
* S pomníky odstraňujme také podstavce — ji
nak na ně zase někdo vleze.
1
* Také toho, kdo je na koni, může tlačit bota.
* Nejlíp namazaná bývají zadní dvířka.
* Teprve, když jsem uviděl jeho ženu, pochopi!
jsem, jak obrovskou má tento milostný lyrik
fantazii.
* Mejnaéaě se umějí rozehřát ti, kteří šedi v teple.
* Nestačil s dechem ani natolik, aby se dokázat
na něco vykašlat.
* Úřední šiml je pozoruhodné zvíře — dokáže
dělat taky psi kusy.
* Také v nových proudech se tvoří slepá ramena.
* Satira Je vzácná květina. Snad proto ji tolik
• okopávají.
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Technická revoluce a lidové smýšlení
(Pokračování se str. 5)
ňům: "Člověk nikdy ne
může říci, co se stane
včera.”' Tak v Českoslo
vensku včera bude organisovaná protirevoluce,
rafinované mezinárodní
spiknutí, cizí špioni pře
vládnou v zemi, nejhorší reakce, která chce demokratisaci,
zdvihne
hlavu, a komunisté vče
ra budou věšeni na lu
cerny.
Marx - leninismus prý
je ucelená jednotka, ale
zde se otvírák puklina
mezi marxismem a leni
nismem, a Márx jde svou
xestou a Lenin svou.

kteří byli tak neinteli
gentní, že to i redaktor
dnešního pražského roz
hlasu pozná. Jeden moc
pil, jednoho nachytali v
posteli s holkou. Nebo,
jestliže ne toto, tedy to
to: československé jaro
vyvolala zahraniční pro-’
paganda, bez ní by lidé
nebyli přišli na to, že
jsou nespokojeni.

vztahů a sociálních po
m ěrů, hm otných okolno
stí, skutečností života,
jak je viděli kolem sebe,
a že jejich individuelní
vůle nebo zlomyslnost
nehrály při tom roli.
Ja k jinak, jestliže M arx
měl pravdu, jestliže p la
tí společenské zákony,
které on objevil? Jesliže
duchovní život lidí je n á
Ani jeden náznak ne sledek konkrétních p ří
čin, pak i československé
ní připuštěn, že by pří
jaro bylo jejich násle
činy oné revoluce hlav a
dek.

i Profesionální žalobci
na. osobnosti, českoslo
venského jara jsou oddá
lili žáci Leninovi. Není
žádná známka, že by kdy
nějaký spis Marxův se
ijim dostal do rukou. Le
n in stručně učil: nedejte
:se zlákat, k argumento
vání, dejte jim jednu do
:2 ubů. Tak muži českoslo
venského jara dostávají
do zubů.
Byla to pěkná, čistka.
■Jeden byl nic než ctižá
dostivý, jiný bral velké
ihonoráíe, jeden chtěl
být populární, jeden se
jmenuje Kohn, jiný se
pravděpodobně jmeno
val Kohn. Jaký to drti
vý titul nad článek: "Pan
Kohn se zamýšlí.” Dál
není třeba nic říkat.
Většina z nich ze zba
bělosti a z oportunismu
šla do resistence proti
mohutným sovětům. Je
den proto, že je krvežíz
nivý,. několik jich jsou
vůbec jen ničemové. Ně-

srdcí mohly být Ve sfé
ře sociální, morální nebo
hospodářské, že snad vy
cházely z ošklivosti nad
brutalitami let padesá
tých, z nespravedlivostí,
které lidé utrpěli, ze zku
šeností, jež lidé učinili
se sověty, z šedivého a
poníženého života, jejž
jim režim připravil.
Toto vše je velmi nemarxisdcké. Marx má
největší odpůrce i nej
větší přívržence mezí tě
mi, kdo ho nikdy nečet
li. Marx podrobně učil,
že svoboda myslit to ne
bo ono neexistuje. Vě
domí člověka, podle
Marxe, nezáleží na jebo
vůli, nýbrž je spíše pa
sivně vytvářeno fakty,
sociálními a výrobními
vztaby, hmotnými okol
nostmi, skutečnostmi ži
vota kolem.
Je-li tomu tak, pak
marxistické
vysvětlení
československého
jara
může být jen takové, že
lidé, mezi nimi mnozí
komunisté, byli dohnáni
k resistend dvacetiletými
fakty komunistického re
žimu, byli pod vlivem
existujících
výrobních.

M ísto d rž íc í
ja k o b y
n ik d y nesly šeli o té to
M a rx o v ě th e o rii. N eč in í
n e jm e a ší p o k u s sro v n a t
svou th e o rii o zlom yslno
s ti je d in c ů s M arx o v o u
th e o rii o k o n k ré tn í so
c iá ln í p řič m s o s ti d u še v 
n íc h je v ů . Ž a lu ji n a a n d so v étism u s. a le v a ru jí
se r o z b íra t ja k . z ja k ý c h
fa k tů s n a d v zn ik l. Ž a lu 
jí n a z ra d u , a le n e o d v a 
ž u jí se p o m y slit a a to .
p ro č j í b y lo to lik . Boj?
se analyzovat- M o k li b y
p ř ijít n a to , že cposňre
m ěla a m á to lik síly . feo~
iik jí m á n á sle d e k k o n k 
ré tn íc h příčin.
Ita lsk ý fašista k d y si
vynalezl te rm ín "te c h n ic 
k á rev o lu ce’"- T a k o v á
rev o lu ce n em á n ic sp o 
lečn éh o s lid o v ý m š u t 
rem v zem i. Z a k lá d á .se
n a s tr a té g a m alé sk u p i
n y , k te rá , a ť ja k é k o li j e
celk o v e sm ýšlení v zem i,
z a p řízn iv ý ch o k o ln o sti
o b sa d í h la v n í ú řa d y a
d ů le ž itá m ísta v m ěstechP rřzm v é o k o ln o sti m úze
v y tv o řit c i z i n e c , m ůže
p o d p o ř it sk u p in u sv o u
tech n o lo g ií, ta n k y a vý

zbrojí velké armády. Po
tom nechť lidový směr v
zemi sám se stará, co by
měl se sebou počít.
21. srpna před dvěma
roky byla provedena či
stá technická revoluce
bez jakýchkoli lidových
příměsků. Dala nynější
mu funkcionářskému re
- žimu všechno, co tech
nická revoluce může dát,
a ovšem vůbec nic z to
ho, co by mohla dát pří
chylnost lidu. V druhé
■výročí invase technická
revoluce a lidové smýšle
ní stojí proti sobě. N e
vystavovali bychom to s
takovou jistotou, kdyby
místodržící sami to neří
kali. Jeddti vládní řečník
za druhým praví, že vlá
da se sice činí, ale daleko
není hotova se svým dí
lem a že ji ještě čeká
těžká a dlouhá práce,
mají-Ii být zcela potlače
ny element}’, které přivo
lávaly socialismus s lid
n o u tváři.
Tak vláda. Jak Kde?
Lídě znovu se odhodlali
žít svým národním, živo
tem v podzemí, jako či
nili před rokem 1968.
Viděli jsme toho roku,
jak rychle a silně zachrá
něný národní život vy
plynul na povrch. Pokud
vůdcové československé
ho jara hýli komunisti,
zahajují snad novou epo
chu v komunismu: neod
volávají, a lidé vědí, že
neodvolávají.
Bylo řečeno o kom u
nistické revoluci, že je
to velký požírač charak
terů. V elké postavy ko
m unism u, Bucharin, Z inověv, Kameněv. Radek

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ

KfilV CONUNENTAI BCTCHERS Pty. Ltd.
KOPECH SMALL600DS Pty. Ltd.

3 2 6 High Street, Kew, V ic
Předáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA:
1
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ KLOBÁSY

Elektrika z City; číslo 47 / z Collins St. po Vícto ria Pde., zastávka č. 38
číslo 4 8 / z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38

r

Telefon; 86-7178

uzená šunka a

poníženě
odvolali
a
snědli svá slova. T v rd o 
šíjnost v kom unism u d o 
sud neznám á se objevu
je. Snad proto, že m no
zí cítí, že nové jaro je
blíže než bylo za Bucharina. A ž snad n a je
diný příp ad se mezi v ů d 
ci československého ja ra
a ani mezi jeh o novináři
a spisovateli neobjevil
nikdo, o kom by bylo
m ožno říci, co řekl T rocký o R adkovi: "U p ad l
m nohem hlouběji než

bylo m-ožno předpoklá
d at.’’
Režim funkcionářů má
dva ideály, z nichž d ru 
hý přichází, když první
se nesplnil. P rvní ideál
je: v y h rát politicky, zí
skat
obyvatelstvo ň a
svou stranu. J e známo
toužení p an a H usáka v
tom to o hledu. J a k věci
stojí, je čas, aby nastou
pil d ru h ý ideál funkcio
n á řů : kéž, k d y ž nic jin é
ho, by lidé byli aspoň
apatičtí!

H L ÍD Á N Í DĚTÍ V MELBOURNE
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a ze
stálého dozoru. Informujte se.

IRENA KOPÁČKOVA
1a Beatrlce Ave., Surrey Hills, Vie. 3127

Telefon: 88-1368

M Ě L N IC K O
Každý jsme zanechal doma kraj, který nás zajímá
■sic než ty ostatní. Proto jsem tak zajásal, když se
mí dostal do rukou celý svazek novin, které se jme
nují Nové Mělnicko. Konečně se zase dozvím do de
tailů, co se u nás děje. Dychtivě jsem začal listo
vat a číst.
Z prvního čísla se dovídám, že je na Mělnicku
všechno v naprostém pořádku, což se samozřejmě
předpokládá, protože to je tak plánováno. Rušivě za
sahují jen maličkosti. Konečně — všude se najdou
drobní výtržníci nebo podnikaví a nenechaví jedinci,
s nimiž je nutno po zásluze zatočit. O tom je zmínka
jen tak mimochodem. Potom je tam trvalý nedosta
tek pracovních sil, ale rovněž nad tím není třeba se
zvlášť pozastavovat, poněvadž vždy jsou k dispozici
soudružské brigády a zvláště pak bratrská ochra
nitelská vojska Rudé armády, která pohotově a zcela
nezištně pomohou, když je třeba, jako to už několi
krát bylo třeba.
Při pátrání po detailech z mého kraje se ovšem
dovídám i věci velmi povážlivé, čtu, jak “je han
bou, že americký president a Pentagon řádí ve svém
státě proti studentům a jiným nevinným lidem jen
pro mizerný mamon!” . Tak tohle by se dít nemělo
a různí ti otevření i zakuklení oportunisté z mělnic
kého okresu by si už konečně měli uvědomit, jaká je
výhoda, že tam nemáme ani Pentagon ani mamon. A
vůbec, jak my zemědělci a jiní správní a poctiví lidé
k tomu přijdeme, že se v americkém státě mohou
dít takové a onaké věci. Ubližování nás mělnické roz
hořčuje a nesmíme je dopustit, vždyť kam bychom
přišli! Právě proto byla tam u nás “s plným souhla
sem lidu” odhlasována příslušná rezoluce, kterou lze
mnohé vyřešit.
Velmi informativní a silně populární je rubrička
“Ze života strany” , v níž odpovídají soudruzi a tak
vůbec na otázku “Co pro tebe znamená nový stra
nický průkaz?” Je to zkušební otázka pro ty, jimž
je členská legitimace pouze vyměňována, tj. kteří se
osvědčili a mohou setrvat v lůně strany samospasi
telné. Trochu jen udivuje, proč jsou ty odpovědi,
-tak vyhýbavé, opatrné, nicneříkající, skoro takové,
že by se pravicoví úchylkáři mohli domnívat, že
pisatelé mají obavy, aby neřekli dnes něco, za co
by mohli být zítra popotahováni, co by mohlo mít
vážné následky pro něho i_ten celý rod.
Dovídám se také, že naše lidová armáda čeká na
mladé lidi, aby zvýšili obranyschopnost vlasti. Jistě
že ti mladí jsou zapotřebí doma, ale i to lze vyřešit;
armáda pošle mladíky zpět v podobě brigády. P ra
cují pak lépe a usilovněji, ^protože načerpají potřebné
vědomosti při politickém školení.
Nad poslední stránkou posledního čísla Nového
Mělnická opakuji si v duchu, že určitě splníme, jistě
překročíme, samozřejmě pomůžeme a bude nám
spolehlivě pomoženo, — ale nějak mne napadá, že
není lehké být redaktorem takových novin. Každý
přece nedokáže psát tak dlouze o ničem.
Prosím vás, víte někdo, co je opravdu nového na
Mělnicku?
Jiří Novotný
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C. Sterling: Případ Masaryk (The Masaryk Case). Harper & Row, Londýn

Smrt Jana Masaryka
sm rti m ajor Bedřich Po
korný byl nalezen oběšen
- když m u předtím něk
do prořízl hrdlo.
M ajor Schratnm , pří
slušník N K V D , byl za
střelen na jaře 1949. J a 
ko jeho vrahové byli po
praveni studenti Choc a
Šádek. J e silné podezře
ní, že vraždu spáchá’
agent N K V D H ošek,
který dosud žije v Če
skoslovensku. Choce a '
jeho druhy - poslal do
Schram m ova bytu agent
V ávra - Stařík, taktéž
popravený.
lec, který navrhl exhuSchram m měl za m an
maci M asarykovy m rtvo želku M aď arku, novinář
ly, zemřel brzo poté.
ku. Jakm ile začalo D ub~Řetěz "trag ed ií’’ však čékovo m inisterstvo vnit
pokračoval i za českoslo ra vyšetřovat případ, by
venského jara. N ěkolik la odvolána z Českoslo
osob, které m ohly vrh venska do Budapešti a
n o u t světlo na celou afé dodnes se nikde neuká
ru, náhle "spáchalo sebe zala.
vraždu” .
. D alší záhadnou episoM ístopředseda nejvyš- dou byl příp ad m ajora
šího soudu d r. Břešťan- C hlum ského - Kadlčáka,
ský se oběsil v lese. D r. který tvrdil, že má uSom er, vězeňský lékař v svědčující
m ateriál o
Ruzyni, byl nalezen za M asarykově sm rti.
střelen.
Podplukovník
P ro k u ráto r K otlář tvr
Počepický, šéf pražské dil autorce, že Kadlčák
krim inálky, se oběsil v je nepříčetný. Ž ád n ý
lese u M ariánských Láz m ateriál prý nem ěl a ne
ní. Šéf kontrarozvědky v m ohl dodat. Předstíral,
roce 1948 a hlavní vy že se agenti N K V D po
šetřovatel
M asarykovy koušeli ho odstranit při

Claire Sterlingová začala své pátrání po okolnostech smrti Jana Masaryka
v září 1968 v Praze. Je třeba mít toto datum na paměti. K prvnímu setkán!
se státním prokurátorem, který měl na starosti vyšetření celého případu.,,
došlo skoro měsíc po sovětském přepadení. Autorka zdůrazňuje, že proku
rátor dr. Kotlář na ni zapůsobil příznivým dojmem. Cholval se přirozeně,
mluvil otevřeně. A přece během svého vlastního pátrání autorka přišla na
to, že jí lhal ve věcech, o nichž se sama mohla přesvědčit. Stejně tak tomu
bylo se svědky, kteří přežili dvacetiletí policejní vlájdy (v Československu.
Téměř každý z nich buď nemluvil pravdu nebo mluvil nepřesně. To se do
konce týkalo i lidí, kteří žili ve svobodném světě.
Po smrti Jana Masaryka došlo k sérii náhlých úmrtí, zmizení, sebevražd.
Dubčekův ministr vnitra Pavel předal státní prokuratuře všechen materiál,
který byl po ruce po důkladné čistce, provedené členy NK V D a Gottwal
dova ministerstva vnitra v roce 1948-49. 3. dubna 1968 uveřejnil pražský
časopis Student otevřený dopis státní prokuratuře, ve kterém Vypočítal
některé záhadné rysy Masarykova případu. Dva dny poté nařídila Dubčekova vláda zavedení vyšetřování aféry tzjv. Masarykovy sebevraždy.
M ezi nim i: dr. F. Borfcovec, vedoucí úředník
státní bezpečnosti, našel
v M asarykově ložnici v
Černínském paláci ne
zvyklý nepořádek, roz.bité sklenice v koupelně,
podušky v suché vaně,
otevřené okno, jež nikdy
nebylo otevřeno.
Policejní
lékař dr.
T ep lý nalezl na okenním
rám u stopy- exkrem entu,
nezvyklý úkaz p ři sebe
vraždě. Jin ý policejní
lékař H o fm a n svědčil,
že otevřené okno bylo
položeno nízko, zatímco
toto okno bylo vysoko.
D r. - K lingeř, osobní
M asarykův lékař, nesměl
ohled at m rtvolu. A uto-

psii podepsal pro f. H á 
jek, který viděl M asary
kovu m rtvolu jen zdál
ky.
Byly
zkonfiskovány
noviny, k teré přinesly
fo to g rafii
M asarykovy
tváře s kytičkou u ucha.
M inistr vnitra N osek za
kázal d r. Bórkovcovi
další vyšetřování. D r.
Borkovec byl popraven
koncem roku 1948. D r.
Borkovec prý objevil po
dezřelé spojení mezi čle
nem stráže v Černínském
paláci Václavem Sed
mém a m ajorem A ugu
stinem Schram m em , spo
jovacím
důstojníkem
NKVD.
Policejní kom isař K ad

Občanská nauka o roce 2030
Jiřina Zacpalová, Adelaide
Zuzana se rozhodla strávit svůj rekreační den, kdy
jakákoli práce byla přísně zakázána, vycházkou do
přírody. Zvedla tedy sluchátko video telefonu a vy
točila číslo informační služby. Ta jí s pásky přehrá
la hlášení Zdravotního Očistného Úřadu o stavu a
jakosti ovzduší a doporučila několik' míst ten den ob
zvláště vhodných k pobytu v přírodě, s varováním,
že k večeru se očekává zvýšení dusivých plynů a že
je proto záhodno zajistit se protiplynovou maskou.
Zuzana se rozhodla pro pláž. Otevřela šatník a vy
bírala si masku hodící se k barvě plavek, "škoda,
že ji musím tahat” , řekla si. “Dnes v noci prolétly
nad městem vysavače, ale ani to už nestačí.” Vzpo
mínka na svist vysavačů jí cosi připomněla. Rychle
odběhla na malou verandičku, kde v ozdobných kvě
tináčích stály uvadlé rostlinky, některé polámané, ji
né sežehlé jakoby horkým větrem. Zuzana’ nazlobené
uškubla poslední kvítek, “Nevděčná, přechoulostivělá chcípátka”, oslovila kytky. “Všechno máte, filtro
vanou vodu, vědecky složenou výživu, ve vzduchu
už nežije jediný chrobák, který by vás napadl, ani
vonět už nemusíte, to obstará postřik vybranými
voňavkami, jen to lidské oko trochu potěšit a ani to
už nedokážete. Zapomene-li vás člověk jednou uklidit
před vysavači, tak trochu toho průvanu nepřežijete.”
“Ale dobře mi tak”, pokračovala Zuzana v samo
mluvě. “Proč jsem si jako všichni ostatní nekoupila
plastikové kytky. Proč já musím mít vždycky něco
zvláštního. Třeba Maxe. Jako kdyby mi nemohl sta
čit mechanický kocour, který se lísá a mňouká jako
opravdový a při tom nezpůsobuje potíže, jak se zba
vit plechovek od žrádla a jiných odpadků.”
Vtom se na obrazovce objevil snímek pláže a loď
plovoucí v černé kaluži. Hlasatel zároveň upozorňo
val, že pláž se s okamžitou platností pro veřejnost
uzavírá.
Než se měla Zuzana čas rozčílit nad zkaženým

koupáním, zapjalo se na vchodových dveřích červe
né světélko. Zuzana otočila páčkou na sve desce by
tových přístrojů, ve dveřích se odsunula jedna výplň
a za sklem se objevila ducatá tvář sanitního ředite
le domu.
Zuzana mu otevírala s hrůzou, protože nevěděla,
jakého přestupku proti zdraví a čistotě se zase do
pustila. Ale ředitel byl samý úsměv:
“Ne, nic ^se nestalo, slečno, jen jsem vás přišel
upozornit, že vaše odpadová kvóta je vyčerpána až
do konce příštího týdne.”
“Ale, pane řediteli, jak je to možné? Jím větši
nou jen tabletky, pokud je to něco čerstvého, snažírn se Jíst slupky, pecky i drobné kostičky. Zabale
ného už téměř domů vůbec nic nenosím. A právě
jsem vás chtěla poprosit, abyste mi poradil, kam
s hlínou a květináči. Zašly mi kytičky.”
Ředitel pokrčil rameny. “Je mi líto, slečno, před
pisy jsou předpisy. A kdyby každý nějaké ty kytič
ky, prosím vás, kam bychom to spěli?”
To Zuzanu roztrpčilo: “Jsou jistě mnohem méně
uznalí lidé než jsem já. Já jsem prosím dobrovolně
uposlechla doporučení vlády každý pátý den hlado
vět, jen abych nerozmnožovala odpadky. To jistě ne
dělá každý, bohužel. Vzhledem k vaší šťavnaté tvá
ři a kypré postavě mám i o vás určité pochybnosti,
pane. řediteli.”
To neměla Zuzana říkat. Ředitel zapjal pojízdné
schody, podíval se na Zuzanu pohledem slibujícím
peklo a rychle odejel.
Zuzana osaměla v malém bytečku přeplněném pří
stroji a vynálezy, kde každé kýchnutí samočinně
zapjalo desinfekční filtr,- v prostoru čistém a účel
ném a přece studeném a neradostném. “Co jen dě
lat s volným časem, jak přežít hodiny, než budu
moci zase do práce?” Jako už mnohokrát bylo_Zu-zaně do pláče a už, už natahovala ruku po uklid
ňujících prášcích, když si pojednou všimla malé
krabičky,- kterou si nedávno přinesla, domů. Uviděla
ji tehdy v obchodě a umínila si, že ji vyzkouší, až
ji zase přepadne nuda a zoufalství. Na víčku krabič
ky bylo vymalováno děcko, jak si pouští barevné
mýdlové bublinky. Zuzana se najednou nemohla

J A R N É PO T O K Y
P. O. HVIEZDOSLAV
Dnes, ako včera,
puť 1’ahkou stopou značiac podkovky,
tiež sprievodkyňou mi, ai priviedla
n a — neviem, šatným slepým. pudoin-U,
či jeho zvaná jakom
potoku.
Ten zjašený jak, pomatených zmyslov,
sápalvý, s ruvom-pleskom trielil, hnal
vo výcval-nadol, hučiac, prskájúc,
čapurdou chochol z pien či rozmetánu
to rusú šticu, iakťom mohutným
durkajúc vo břeh, skubúc prstami
chvoj zvislých křovin . . . až dul v zápači
u rieky stíchol, zmilel, vari že
pri milej, či Iv nej zrovna zatopil sa —
Jednako bol ni krištál, čistý tak
i priezračný: znak, že i při rozume
a zdravý; lenže hrdý, povoPný,
letory živej, plný hučných sil:
nu, porod hory, chmáry dójčenec,
i mladoch! . . .
(Predcházky jarom)
organizované
havarii
auta. A přece se naši;
svědkové, kteří popřeli,
že by K adlčák m ohl sám
na sebe střílet v jed o u 
cím autě, a potvrdili, že
se v nemocnici ptál po
aktovce, která v jeho
autě nebyla, když bylo
objeveno v příkopě.
P ro k u ráto r
K otlář
autorce zatajil, že je Ka
dlčák ve vazbě n a Pank
ráci, v téže budově, v
níž měl se Sterlingovou
interview.
Policista V áclav Sedm,
který měl být v Č ernín

ském paláci osudné oceá
nové noci v roce 1948 a který prý odešel ze
služby, protože trpěl bo
lením zubů - podle pro
kurátora -prostě neexisto
val. Prokuratura ho nik
dy nenašla.
Stejně podivný je pří
pad Masarykových ta
jemníků. Dva-z nich ži
jí
v Československu.
Mluvili velice opatrně.
Třetí tajemník, dr. Sou
kup, mluvil s autorkou v
Anglii, kde. žije. Vyslo
vil se jednoznačně,: že
(Pokračování na sir. 8)

dočkat, &ž i ona vyfoukne ty obláčky duhových barev’. .kteréJako útržky dětských fantasií jí na chvíli
zkrášlí svět. Rychle roztrhla krabičku. Vypadl z ní
předtištěný lístek: “Než-li začnete se svou kratochví
lí, zamyslete se — zně!_ návod k použití — zamyslete
se a uvažte, že vaše hra znamená ztrátu ce
lého kalíšku pitné vody a že foukáním znečistíte
atmosféru . . . ”
Zuzana dále nečetla. Vztekle zmuchlala krabičku
a vyhodila ji oknem ven. Pak odevzdaně čekala,
až ji za to přijde sebrat policie. Když se nikdo n e 
objevil, rozhodla se číst.
Zapjala si tedy svůj přístroj programové četby,
kde text knihy byl přednášen a ilustrace nahrány
dobrými herci. Vynález, který odstranil únavné drže-;
ní knih, ale kde se nedaly přeskakovat stránky. P rá
vě začínala nová kapitola.
Pěkný bílý domek v. zeleně. zahradě, kde rostly
opravdové stromy a kytky. Z dbmku vyšla žena s
mužem a — (k neuvěření, kde na to vzali povolení)
— třemi dětmi. Mezi sebou nesli koš naplněný lahve
mi a plechovkami. Nakonec se přihnal opravdový
pes, veliký jako kůzle (ten musel nadělat odpadků!).
Všichni nasedli do auta, muž bravurně sešlápl spoj
ku, auto se rozkývalo a pak se vše zahalilo černou
clonou. Vtom vykřikla žená “Počkej” a odběhla-zpět
do domu. Za okamžik se vrátila s půvabnou krabič
kou. Vytáhla z ní barevný papírek, a utřela nosík
děckovi, pak druhému a třetímu a nakonec psovi ču
mák. Pak si očistila ruce a upocený obličej. K to
mu vytahovala papírek za papírkem, spouštěla je
oknem a ony jako pestři motýli se usazovaly poděl
šedé cesty. Znovu se auto rozkývalo a tentokrát zmi
zelo za černou oponou.- Jen oknem vyhozené plechov
ky se tam zablýskly ve slunečním jasu a jak o m alé
lucerničky značkovaly dálnici.
“No, to jsem zvědavá,'kam dojedou, než je chytne
“ Čistka” (zkratka pro čistnou komisi)”, řekla si
Zuzana. Dívala se, čekala, čekala až z toho čekání
usnula. Zapomněla totiž, že příběh se odehrával dáv
no, v druhé polovici minulého století, kdy se lidé
neřádstvem jen strašili, ale většina jich byla přSiš
pohodlná proti nětrm něco udělat.
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CHCETE SI DOPISOVAT?
NÁLADA V PRAZE V SRPNU 1970
Docházejí nám stále dopisy ze všech krajů Čech
•• -.(čtenář nám - dal k ~dispozici dopis přifele z
čeiíjjoilovenska, který uveřejňujeme bez těch i Slovenska — máme jich v zásobě stovky — jejichž
Částí, které by mohly vést k zjištění pisatele.) pisatelé si chtějí vyměňovat známky, nálepky, gram.
desky, pohlednice apod., nebo si jen chtějí dopisovat
" . . . Naskytla se mi dobrá příležitost Ti napsat s někým z ciziny (těch je většina). Máte-li zájem
otevřeně . . . Možná, že mi závidíš, že mohu takhle o navázání korespondence, sdělte, co si chcete vy
psát — ,o, Hráze, o domově.. Ale je tu totalita. A s ní měňovat nebo s kým dopisovat (žena, muž, přibliž
všechno možně, třeba i strach a věčný pocit nejisto né stáří, z kterého kraje, s jakými zálibami atd.).
ty, že se navenek vyvalí ještě mnohem větší špína Mnozí píší, že mohou event. korespondovat též anglic
a že tě pohltí, spolkne, zničí. U moci jsou quislin- ky nebo v jiném jazyce. Spolupracovník Hlasu do
gové, kteří s radostí naplňují vazalskou závislost mova vybere pro Vás vhodnou adresu (nebo více
této země na moskevských pánech. Nikdy bych ne adres), a zašle. Upozorňujeme ovšem, že pisatele
čekal;* žp v tomhle národě se projeví tolik ohavných dopisů z Československa neznáme a že tuto službu
vlastností. Ovšem: dělají to hlavně ti, kteří jsou u zprostředkujeme bez jakéhokoli závazku. Práci nám
moci a těch není tolik. Ale dělá to taky strach a hlou usnadníte, zašlete-li zpáteční frankovanou obálku.
post těch .ostatních. Pomalu, zato ale s náležitou ji
HO
stotou se začínají vyvalovat navenek všechny “správ
né” a “ spravedlivě” rysy režimu. Odstraňují se od REZIGNACE ČS. DIPLOMATICKÝCH ZÁSTUPCŮ
půrci, i když zatím ne krvavě. V poslední době se
začínám-divit tomu, jaké třeba- temné antisemitsky — První sekretář čs. vel — Druhý sekretář čs. vel
vyslanectví v Haagu Vác
laděné projevy §e objevují v tisku. Zatím to není vyslanectví v Nairobi v lav
Čihák požádal 25. srp
tak hrozné, ale stejně jsem si myslel, že tohle už ti: Kenji Václav Albert požá
na
holandské úřady o
dal
21.
srpna
v
Londýně
snad nemůže' nastat. -Tak tedy může. Nechce se to
azyl.
tu vést k slepé nenávisti a k fanatismu? Nevím. Ne oritskou vládu o azyl pro —
• Dne 2. září požádal
vím, co se: v téhle zemi a v tomhle bloku -bude v sebe, manželku a 3 děti. australské
úřady o povo
příštích letech dít. Doufám, že to vidím příliš černě. — Na letišti v Gander v lení
pobytu ob
A že to tak černé •nebude. Totalitní režim si snaží Kanadě požádal kanadské chodnístálého'
přidělenec čs. ge
úřady
o
azyl
pro
sebe,
vytvořit podmínky prO' svou klidnou existenci a to ne
konsulátu v
věstí nic dobrého. Směřuje to k jeho utužení. No tak manželku a 2 děti čs. lé nerálního
kař, který působil na čs. Sydney Ladislav Bartoš s
teda uvidíme. . .
velvyslanectví v Havaně manželkou Olgou a 2 sy
i ; ....Zatraceně: J e srpen a já strašně moc myslím na na Kubě.
ny. Jak jsme dříve refei všechno, có je politické. V tomto období jsem neklid•ň ý 'a ňěryosní a nejvíc cítím nebezpečí, kterým mě KRAJANSKÝ SPOLEK SV. VÁCLAVA V SYDNEY
ohrožuje režim. Příští týden, v pátek, bude jedna
pořádá v sobotu 12. září 1970
dvacátého; A tady sě už druhý rok schyluje k napja
VÁCLAVSKOU ZÁBAVU
tě -atmosféře. Nemyslím si, že sé toho bude moc dít
-— spíš-provokace se strany policajtů — lidé navének v sále při kostele Sv. Petra, Kingsway Street, Re
..mlčí: a. všude je klid. Ovšemže jen relativní. Velká gent Park. Začátek o 8. hod. večerní. Hudba p. Z.
většina'si myslí, své. AIé aby se něco podnikalo, k . Vymyslického.
tomu už není chuť a odvaha. Praha je plná policaj: j
Srdečně zve Výbor
tů-a'-vojenských hlídek. Svezli to sem odevšad. PráVě- v .tuhle dobu tu probíhá cvičení vojsk sovětských
KRAJANSKÉ BOHOSLUŽBY V SYDNEY
a československých, . Právě v tuhle dobu . . . to jistě
Česká
mše svátá je sloužena každou první neděli
není náhodné! Buďto ti páni mají velký strach, neměsíei-v 11 hodin dep. v Qzanam House, 5 Young
>.bp jspu ďřží, žě áni nevědí jak, ale nejspíš to bude vStreet,
Sydney (naproti železniční stanici Circural
. obojí dohromady, čert to vem! Kdyby se aspoň mohlo
Quay).____________________ __________________
. .něco dělat, ale ono-se nedá dělat vůbec nic . . .
.. . . Od loňského podzimu jsem tady neviděl jediný
• (ilegální) plakát, vůbec nic vytištěného. No tak. A
S Y D N E Y
. dneska už je vcelku jasné, že nám Sověti “přijeli”
v srpiiu bodnout. Takové jakési druhé osvobození.
Já jenom čekám, kdy ti zrádci přijdou s něčím tako
vým,: že by bylo krásné, aby tahle země neotálela už
Přijmeme
POTŘEBUJETE
•ani o chvíli á stala se sovětskou republikou. Sviňáci!
STŘIHAČKU
. Promiň, že jsem ták sprostý, ale někdy mám záchva
RYCHLE OPRAVIT
ty zuřivosti, divím se, jak je možné, že takové opice
pro výrobu svetrů a
AUTO?
jsou dnés u nioci a že se proti tomu nedá vůbec nic
kazajek a nabízíme vel
dělat.' Bezmoc, zdá se, že úplná bezmoc. Jsme v oku Volejte večer (po 5.30
mi vysokou mzdu a
hod.) tel. 90-1082
pační zóně našeho velkého bratra. A to je asi to nej
stálé místo.
Veškeré opravy i ge
horší, Co nás mohlo v tuhle dobu potkat.
VERONiCA
nerálky celého voru
, ; . . Qivilisaee . . kterou s sebou nese ruský komu provádím se zárukou
KN1TTING MILLS
nismus. Náboženská ideologie, fanatismus víry, sva a nejméně o třetinu
117 Avoca St.,
tost článků, neomylnost vůdců, jen a jen služba a levněji než v ostatních
Randwiek
(Syd.)
zase jeli služba. Rusové potřebovali komunistickou
autoopravnách
Telefon (Sydney):
ideologii, áby se stali světu nebezpečnými. Jsem zvě
39-1335, 31-3744
SPECIALISTA VW S
davý, čeho se ještě dočkáme, kam tohleto povede.
PRAXÍ V NĚMECKU
Kdybys mně náhodou psal, tak jistě nezapomeneš,
d a jakých poměrů píšeš a nebudeš se o téhle věcech
A ŠVÝCARSKU
HOSPODYNÍ
šířit'.' . .
přijme samostatný muž
s Šletou dcerkou v mo
MĚSÍČNÍK "BESEDA",
ZLATNÍK *
derním apartmentu v
vydávaný; Sdružením Čechoslováků v Canbeře a re
HODINÁŘ *
Double Bay. Nabízí
digovaný Janem Tučkem, se představil svým prvním
pěkně zařízený odděle
STEVEN VARDY
číslem v srpnu tr. Má zajímavý obsah na velmi pěk
ný pokoj s televizí a
ně' upravených 20 stranách normalizovaného formá
590 George St.
nejvyšší
mzdu pro
tu á ' je tištěn offsetem. Vyžádejte si ukázkové číslo
vhodnou osobu. Jsou
(zdarma) na adrese: BESEDA, P. O. Box 1451, CanSydney
třeba reference. Volej
berra City, 2601, Áustrália.
(proti Trocaderu)
te Mr. DERY, telefon
ý;MEÍ.BQURNE vyšlo už 5. číslo dvouměsíčníku Če
Velký sklad zlatých aj.
51-1122 (Sydney).
skoslovenského , sdružení ve Viktorii ZPRAVODAJ.
šperků, hodinek atd.
Další číslo Vyjde 31. října! Adresa: P. O. Box 6, St.
Opravy se zárukou.
Kilda, Víc, 3182., Roční předplatné $ 2, jednotlivě
SOČ. Ukázkové číslo zdarma.
Mluvíme česky
a slovenský.
------i:
----------:-----------------------------Tel.:
61-8579
SRPEN 1968 A VOLBY V ČILE 1970
SW ISS TRAINED
"Čtenář HĎ zaslal ukázky, jaký vliv má stále ještě
W ATCIIM AKERS
okupace Československa na události ve světě: titul
DAŇOVA PŘIZNANÍ
ní stránku největších novin v Santiagu EL MERCLK.
Ebner
RIO- zé-16: 8; š velkými barevnými fotografiemi z
a vedení knih obstará
19 York St.,
okupace Prahy před 2 lety a s dlouhým komentářem
registr, daňový porad
Sydney
a další články a obrázky čilských novin k výročí
ce. I z neúplných do vchod do Wynyard Stn
okupace. Srpen 1968 v Československu se stal nako
naproti pohyb, schodům)
kladů. Tel. (kdykoli):
nec nejpůsobívějším předvolebním argumentem čil
Telefon 29-7543
•67-2792 (Sydney)
ských demokratických .stran proti straně komuni
stické.
,
j
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

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

M . CHRPA
Optical

S ervice

rovali, vyřizovaly austral
ské úřady předtím už dva
podobné případy: loni v
říjnu se odmítl vrátit do
ČSŠR bývalý generální
konsul Karel Franc s ro 
dinou a letos v červenci
Helena Hartigová s 2 dce
rami.

Záclony, přikrývky
MARTINA
219 High St., Kew, Vic.
Telefon: 86-5712
Krajanům 20% sleva z
ceny dekoračního
materiálu.

Smrt J. Masaryka
(Pokračování se str. ■7)
T vrdil, že slyšel při
podle jeho názoru šlo o jíždět k Černínském u
sebevraždu.
paláci po půlnoci auta,
A p řece jí nadhodil, což bylo nezvyklé. Z ji
že i on věděl o tom , že stil, že byl zamčen zev
M asaryk m ěl důkaz, že ně v kanceláři a že bylo
se ho N K V D pokouší přerušeno telefonní spo
zavraždit. V ydával se za. jení.
důvěrníka Ja n a M asary
Ráno poté se svěřil
ka. O ba druzí tajem níci herečce Olze Scheinpfluto popírají. D r. Soukup gové, která to potvrdila.
tajem ničil pro M asaryka S traka ztrávil léta v ža
zhruba jen několik měsí láři.
ců.
J a n M asaryk měl dva
Přitom oba tajem níci soukrom é rozhovory s
tvrdí, že každý z nich presidentem Benešem v
dal ke spánku mrtvoly Sezimově Ú stí. P o prv
kytičku, aby zakryl ma- • ním byl strašně stísněn
lou ranku za uchem - a přiznal, že zůstává ve
způsobenou střelou, in vládě kvůli Benešovi. Po
jekcí?
druhém rozhovoru byl
znovuzrozen.
Am eričanka
M arcia jakoby
D avenportová tvrdí, že Předpokládá se, že ho
ji M asaryk poslal do Beneš zprostil povinnosti
A nglie v panickém stra zůstat. D r. K linger tvrdí,
chu, a že jí přikázal, že měli spolu napláno
aby nevycházela z h o te ván útěk do zahraničí.
K niha Claire Sterlinlu, dokud jí nedá zprá
vu. H o d la l se prý s ní gové dává tolik m ožností
oženit. S polu s Janem interpretace, že opravdu
M asarykem objevili je  není možné udělat si d e
denáct možných způso finitivní obraz.
M yslím však, že po
bů, jak se dostát do M a
sarykova apartm entu v přečtení většina čtenářů,
Černínském paláci nepo která, stejně jako já, by
zorovaně. Českosloven la ochotna p řijm o u t teo
ská bezpečnostní služba rii sebevraždy jako konk
však tvrdila, že dva poJ rétní možnosti, bude sil
licisté stačí k uhlídání ně zviklána.
Ivan Sviták vyložil ne
celého rozlehlého kom pdávno v exilových Tex
I lexu.
V noci, kdy zemřel tech podrobnosti o celém
se
Ja n M asaryk, měl noční případu. Skutečně
zdá,
že
je
tu
příliš
m
no
službu v kanceláři m ini
sterstva zahraničí kon ho nesrovnalostí, n elo 
a záhadných
cepční úředník Pavel gičností
p říp ad ů a náhod, aby
Straka.
sm rt J a n a M asaryka by; ta připsána sebevraždě.
PŘI HAVARII AUTA
N aneštěstí jedinou ji
v Dandenongu se zabil 30 stotou v celém případě
srpna 451etý poúnorový
čs. uprchlík Josef Pokor je zám ěrně vytvořená n e
jistota.
ju n
ný z Melbourne.
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NEDĚLE 27. Z Á Ř Í 1970
Svátek sv. Václava
oslavíme
NÁRODNÍ POUTÍ NA ŠUMAVĚ

NÁRODNÍ POUŤ
ZA DOM OV
V Melbourne budou obě
mše sv. obětovány za do
mov: v 10 hod. v bývalé
St. Patrick's College, East
Melbourne a 11.30 hod. v
kapli v Bethlehem Hospital, 476 Kooyong Rd. South
Caulfield.

-9 -

HLEDAJÍ:

Bratry Oldřicha a Jiřího Fialový, kteří měli přijet
po Únoru do Austrálie, Vlastu Novákovou roz. Moškořovou, povol, oční optičku, která odletěla loni z
Vídně do Austr., Vladislava Peřinu s manželkou
Olgou a synkem Vládíčkem, kteří odletěli loni z Rak.
do Austrálie, hledají manželé Zdeněk a Olga Růžič
kovi (kdysi v Saxenu), Miroslava Stacha, dříve Bayswater Rd., Kings Cross (vzkaz od sestry). — Jiří
Dušta, 256 Bell St., Coburg, Víc. hledá svoji matku
pí. Vlastu Duštovou a sestru Janu, které bydlely dř.
v Adelaide, ale asi před 4 měsíci odjely prý do Mel
bourne.
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
Shromáždění rodičů a všech ostatních krajanů, kte
ří mají zájem o osud československé školy v Mel
bourne, bylo odloženo na úterý 22. září 1970 v 7.30
hodin večer (Lotyšský dům, 3 Dickens St., Elwood).
Vzhledem k důležitosti jednání žádáme všechny ro
diče — “posrpnové”, “poúnorové” nebo ještě star
ší —, aby se dostavili v plném počtu.

Na Šumavě odpol. ve 3
hod. bude procesí od bu
dovy ke kapličce Pražské
ho Jezulátka, kde bude
promluva anglicky a če
sky, pobožnost a modlitby
za domov.
Prosím krajany, aby se
zúčastnili v největším poč
tu.
K pomníku padlých bu
de položen věnec.

P Ř Á TELÉ

DOMOVA

SVATY VACLAVE
NEDEJ ZAHYNOUT!

Kdo máte
možnost,
přijďte v národním kroji.

"ŠU M A V A "
BELGR.AVE
AUSTRÁLIE

Nechť neděle 27. září je dnem modlitby za domov.
Po skončení odpoledních oslav se koná
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

Manželé Jelínkovi z Bulleen, Víc.
oznamují zasnoubení svého syna
HARYHO
se slečnou
DIANĚ DARE-ovou
z Elwoodu
Melbourne, září 1970

BYTY

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

SPORT V AUSTRALII
Kopaná v Me l b o u r n e
HELLAS — SLAVIA 1 :1
Slavia podala na hřišti silného soupeře překvapivé
dobrý výkon, v poli měla po většinu zápasu převahu
a jen malá střelecká pohotovost útoku připravila
mužstvo o vítězství, které by snad bývalo konečně
přineslo žádoucí obrat ve výsledcích pro zbytek le
tošní sezóny.
INTER WLLIAMSTOWN NEZLOMNE VPRED
23. augusta INTER W. šiel na ihrisko letcov LAVERTON “B” len na predchádzku. Súper se tam ani
len neukázal a sudca přiznal INTER-u 2 body. — Ináč
ale bolo 30. augusta, keď došli Gréci z WEST MEL
BOURNE na trávník INTER-u. Na spor zo zápasu
z 31. mája nik nezabudol, krv vřela. INTER sa zobudil až keď Gréci dali 2 góly. Gólostroj INTER-u sa
pak roztočil a do polčasů naznačil 5 gólov. Konečný
výsledok 8 : 2. Autoři gólov bolí: J. Herman 2, A.
Cetinič 3, N. Presťak 1, R. Cvitkovič 1 a J. časar 3.
— Další tvrdý zápas bude na trávníku INTER-u- 13.
sept. proti Central Altona, ktorý jediný vyrval IŇí ER-u 2 body v tejto sezóne. — INTER dosiahol novů
výhodu: večerné osvetlenie na-regulárně tréningy
(útorok-štvrtok).
ROMAN ŠURAN Z MELBOURNSKÉHO KLUBU
HAKÓAH byl prohlášen nejlepším hokejistou ve Vik
torii v letošní sezóně. 201etý R. Šuran hrával do
srpna 1968 za dorost Slovanu Bratislava.
Za melbournský klub Pirates hrají další dva čs.
hokejisté: bývalý hráč Vítkovic Miroslav Hlavatý’a
Bedřich Erkhardt, bývalý dorostenec Slavoje Budě
jovic.
.

IV hlubokém smutku oznamuji všem přátelům v:
j Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě, že. nás
| navždy opustila naše drahá maminka, babička,
tchyně a teta
paní ZDENK A KUCHAŘÍKOVA
ve věku 70 let.
j Zemřela po krátké nemoci v pondělí 31. srpna 1970
Iv Hradci Králové. Vzpomeňte s námi na pravou
M U Ž nebo Ž E N A
% [českou maminku, která věnovala celý svůj život
! Hledáme zkušenou osobu ve věku 25 až 35 roků,* j ve prospěch svých drahých.
schopnou soustředění a přesné práce.
Jménem všeho příbuzenstva:
Výtečné pracovní podmínky.
Věra Kuchaříková-Haningerová
Možnosti postupu.
Melbourne, Vic., dcéra
Výborný plat.
Pensijní pojištění.
Nabídky prosíme osobně u:
česká firma v
POMOCNICI V
1
Richmondu (Melb.)
DOMÁCNOSTI
1
přijme zručného mla
dvakrát týdně hledáme1
dého muže od 16 roků
pro moderní bezdětnou
výše do učení
domácnost v Brightonu
zlatníkem a brusičem
(Melbourne).
opálů.
Výtečné mzdy
Dobrý plat a výhodné
370 H u n tin g d ale Road,
podmínky.
a podmínky.
South Oakleigh (M elbourne)
Volejte (večer):
(300 yds. od stanice Huntingdale)
Volejte: 34-5630
82-1471

ÚČETNÍ

►
ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vát hlava?
Noste brýle od O P T A I

OPTO
►
Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
d o dá m e l é k y v šech d ru h u

Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegrafieky

Malý oznamovatel

SKUPINOVÉ

VYUČENÝ
ELEKTRO-INSTALATÉR
s radiooprav. kurzem a
praxí na opravách všech
elektrospotřebičů, otec 2
malých dětí, hledá v Melb.
vhodné zaměstn., kde by
mohl pracovat také přes
čas. Zná ještě málo anglic
ky. Lask. nabídky nebo upozornění do HD.
DÍVKU NEBO PANÍ
přijmeme k trvalé výpo
moci v dětském domově
v Bacchus Marsh (30 mil
od Melbourne). Pěkný
byt, strava a slušný plat.
Nabídky (event. česky) na
P. O. Box 34,
Ashburton, Vic. 3147

LETY

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

A LM A
TRAVEL
SERVICE
330 Little Collins St.
MELBOURNE,
Víc., 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

ADA O F
C A L IF O R N IA

Přijmeme
švadleny k
OBRUBOVÁNÍ
jen plně zapracované.
Stálé místo a velké vý
dělky s bonusem na
práci od kusu. Přesča
sy k dispozici. Příspě
vek na cestovní výlo
hy. Moderní prostředí.
GRETA LINGERIE
PTY. LTD.,
970 High St.ř
1 Armadale (Meíb.)
i (1 minuta od stanice
Armadale)

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

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

Bude-li V ám někdo v M elbourne tvrdit, že Rýn teče od Šumavy k
T atrám , nedivte se mu. U rčitě už navštívil

NOVĚ OTEVŘENOU RESTAURACI S LICENCÍ

R H E IN L A N D
9 — 13 Drewery Lané, Melbourne-City
T ento p rv o tříd n í podnik totiž vlastní dva Češi a jeden A ustralan. Rov-:
něž šéfkuchař a několik dalších zam ěstnanců jsou Češi nebo Slováci. Všem
společně se podařilo vytvořit podnik, jakým i se proslavilo vinařské Po
rýní, zdokonalený ještě nejlepším československým pohostinstvím .
Přesvědčte se, jak chutná prvotřídní jíd lo a pití ve správném
prostředí — ať už se usadíte v hořejší restauraci s tanečním p ar
ketem nebo v dolejším sklípku —:, jak příjem ně se pobavíte p ři
orchestru Edy Z latéh o , který h ra je k poslechu i tanci.
R heinland je otevřen do půlnoci po celý týden mimo neděle .a podávají
se tam obědy i večeře.

Drewery Lané začíná v Lonsdale Street (prakticky proti Myer
Emporium). Parkování aut je ve vedlejším parkovišti pro naše hosty
zdarma.
.
Telefon: 663-1266, 663-1267.
Srdečně zvou: Eda Zlatý, Mirek Tobiáš a Stan Farrar

HLAS
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DOMOVA

7. 9. 1970
Velký výběr vín, lihovin s piv*

SPORT DOMA I V CIZINĚ

*
i
i

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

; J. KINDA & CO. PTY. LTD
Karel

Janovský

Před mistrovstvím Evropy v kopané

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

Zatímco odborný sportovní tisk se stále ještě vrací k mexickému světovému šam pionátu v k o 
pané, upírají še zraky fotbalových fandů k dalšímu významnému podniku. U ž 7. říjn a bude s tře t
nutími Č S R — Finsko a Norsko -r- Maďarsko odstartováno II. mistrovství Evropy [v kopané, které
níůsí být dokončeno do června 1972.
Skupina II: Maďarsko, Bulharsko, Francie a Nor — Hokejový turnaj o Thurn-Taxisův pohár na bavor
’ R Boji o druhý oficiální titul mistra Evropy se
tentokrát přihlásilo 32 reprezentačních týmů, které sko.
ských a italských kluzištích vyhrál Spartak Moskva
Skupina III: Anglie, Řecko, švýcarsko a" Malta.
.'Bylý "řózdělehy do 8 skupin. Vítěz každé skupiny po
před západoněmeckým EV Fuessenem. Turnaje se
Skupina IV: SSSR, Severní Irsko, Španělsko a Kypr. měli zúčastnit i hokejisté pražské Sparty, nedostali
stoupí. do ...čtvrtfinále, kde se už bude hrát k. o. vyrazóvacím způsobem (ovšem každý tým hraje doma . Skupina V: Belgie, Skotsko, Portugalsko a Dánsko. však výjezdní povolení.
Skupina VI: Itálie, švédsko, Rakousko a Irsko.
i vertků). „čs; fotbalisté, kteří na mistrovství světa'
— Olympijská přebornice Milena Duchková w hrála
Skupina VII: Jugoslávie, V. Německo, Holandsko a v mezistátním čtyřutkání: ČSR — švédsko — NSR —
V.Méxíku neuspěli, mají nyní velkou šanci oplatit
Lucembursko.
Rumunům porážku, ze světového, šampionátu.
Holandsko v Utrechtu jak soutěž z třímetrového
Skupina VIII: Německá spolková republika, Pol prkna tak i z desetimetrové věže.
! Skupina I: ČSR, Rumunsko, Finsko a Wales; čs.
— “Velkou cenu Rakouska” na okruhu Zeltweg ve
fotbalisté začínají 7. října s Finy, odvetu s nimi hra sko, Turecko a Albánie.
Štýrsku, která byla 9. jízdou světového šampionátu
j í 17. července 1971; s Rumunskem hrají 16. května
automobilistů formule I. pro rok 1970, vyhrál Belgi
CO NOVÉHO V 1. FOTBALOVÉ LIZE?
.1971 doma a 14. listopadu 1971 v Bukurešti; termíny
Krátce před zahájením fotbalové sezóny 1970-71 čan Jackie Ickx na Ferrari před Švýcarem Clay
fijězi ČSR a Walesem nejsou zatím dojednány.
sešli se v Praze zástupci všech klubů 1. ligy (chy Regazzonim (rovněž na Ferrari). Pořadí v celková
běl
jen zástupce bratislavského Interu), aby se do klasifikaci se nezměnilo. Vede Rakušan Jochen Rindt
STŘÍBRO A BRONZ V LEICESTERU
hodli na uspořádání soutěže. Hracími dny budou i na Lotusu (ten musel závod “Velké ceny Rakouska”
■'■'“Škoda, ;přeškoda’Y řekl si jistě vítěz silničního, nadále neděle, případně soboty, a je dovoleno hrát vzdát), který má 45 bodů, 20bodový náskok před
cyklistického závodu “Velkou Británií” Čechoslovák ligu při umělém osvětlení. Zástupci fotbalového sva Australanem Jaškem Brabhamem.
■Jy Mamiiš. na mistrovství světa v anglickém Leice- zu oznámili na tomto zasedání, že do zahraničí bu — Praha bude mít tartanovou dráhu. Lehkoatletická
steru pó skončení silničního závodu družstev na 100 dou moci v budoucnu jít hrát jen fotbalisté starší premiéra na ní má být už 18. září, kdy bude na Stra
km. On a jeho tři..kamarádi: Řezáč, Puzrla a Ma 30 let, kteří v posledních 5 letech reprezentovali hově zahájeno mezistátní střetnutí ČSR — Finsko.
toušek---vedli „totiž ještě po 80. km soutěž světového ČSR v mezinárodním zápolení anebo v posledních 3 Už v polovině srpna přijeli do Prahy experti evropské
■-šampionátu náskokem 18 vteřin před sovětskými sil- letech hráli v nej vyšší fotbalové soutěži. Do “kapi filiálky americké firmy 3 M, kteří dohlížejí na posled
jiiičáři, nakonec však skončili druzí, 28 vteřin za druž talistických zemí’’ je však zatím pro čs. fotbalisty ní úpravy. Po Praze přijde na řadu Bratislava, kde
stvem. SSSR, ale před olympijskými vítězi Holanďa “stop” (na jak dlouho, to nebylo řečeno — zřejmé bude vybudována tartanová dráha na stadiónu Inn y ; Přesto jé to největší úspěch čs. silničářů, kteří o tom rozhodují partajní funkcionáři a ne sportovní). teru.
zůstahou-li spolu pohromadě — mají šanci i na Stejně jako minulé sezóny, došlo i tentokrát k celé
Čs. družstvo: ing. Kobrle, Tuček a Jindra obsadilo
některou medaili ,na olympijských hrách r. 1972 v řadě přestupů, které stály kluby “velké peníze” . Nej —
na mistrovství světa v letecké akrobacii v anglickém
•Mnichově. Pořadí: 1. SSSŘ, 2. ČSR, 3. Holandsko, lépe je na tom stále pražská Dukla, která si prostě Hullawingtonu
3. místo za americkými a sovětskými
•4. Itálie, 5. Švýcarsko, 6. Polsko,
bez odstupného vezme některého mladého talentova piloty. V soutěži jednotlivců získal titul mistra svě
j ‘ Z jednotlivců si z čs. cyklistů vedl na mistrovství ného fotbalistu, který musí jít do vojenské presenční ta
311etý Rus Igor Jegorov před dvěma americkými
světa, v, Léicesteru nejlépe dráhař Antonín Tkáč, který služby. Tímto způsobem získala do nové sezóny 20Ie- reprezentanty
Herendeenem a Soucym.
ve finálové jízdě na 1 km s pevným startem obsadil tého Přemysla Bičovského z Teplic. Pozoruhpdný je
V Duesseldorfu byl vylosován příští ročník Po
ža D&nértí Nielsem Fredborgem a Novozélanďanem přestup internacionála Jáno Popluhára (dříve ye —
mistrů evropských zemí v ledním hokeji, kte
ŮHarry Kentem časem 1:09,23 min. velmi čestné třetí Slovanu Bratislava), který přišel z angažma ve Fran háru
rého
se
účastní 16 mužstev; čtyři z nich — mezi ni
.jnísto. .-^'Puzrla skončil ve stíhacích jízdách čtvrtý, cii (v Lyonu) a bude od podzimku kopat za druhomi i jihlavská Dukla — postupují bez boje do 2. kola.
íŠJgjně.jako Zajíčková ve sprintu žen.
ligovou Zbrojovku Brno.
Jihlavští hokejisté nemají ještě dohrán ani poslední
V Zásluhou svých žen nejúspěšnější na mistrovství svě
Došlo i k velkým přesunům trenérů. Tak např. do ročník, v jehož finále zřéjmě nyní na podzim “nara
ta v cyklistice V.Leicesteru bylo družstvo SSSR (4 zla- pražské
Slavie se vrátil Antonín Rýgr, Spartu bude
na přeborníka SSSR.
Té; 2 stříbrně a 5 bronz; medailí); Další pořadí: 2. po létech znovu trénovat odchovanec klubu Karel zí”
—
Předsednictvo
ÚV ČSTV udělalo výjimku a povo
NSR (3-1-0). 3. Dánsko (2-2-0), 4. Belgie (1-2-2), 5. Kolský, Trnavu (než se vrátí trenér Malatínský z
kapitánu čs. fotbalového národního mužstva a
\ Anglie (1-1-1), 6. Holandsko (1-0-3), 7. Francie (1-0-2), Vídně) povede hráč klubu Valerián Švec, novým tre lilo
Bratislava Alexandru Horváthovi přestup do
..(8. Švýcarsko (1-0-1), 9. Austrálie (1-0-0;, i0. Itálie nérem TJ Gottwaldov se stal na dva roky Oldřich Slovanu
><0-3-P, U. V-. -Německo (0-2-0), 12. ČSR (0-1-1), 13. Šubrt, trenérství mužstva nováčka 1. ligy škody belgického klubu Daring Brussel.
%Noi£ý Zéland (0-1-0), 14. Španělsko (0-0-1).
převzal v červenci Jiří Rubáš, atd. Ligu 1969-7G
Čs. plošináři ve finále světového šampionátu
( Poprvé po dlouhých letech jeli domů z mistrovství Plzeň
“přežilo”
pouze 6 trenérů: Vičan (Slovan Bratisla
:|světa-.v cyklistice bez zlata Italové, své příznivce va), Vejvoda
(Dukla Praha), Karel (Prešov), Vengrzklámalí i Francouzi a neuspěl ani v současné době
(VSS Košice), Moravec (Lok. Košice) a Šolc
('nejslavnější světový silničář Belgičan Eddy Merckx, loš
Snem každého motocyklisty-plošináře je, aby se
-(který:v závodě profesionálů na 269,7 km se neumístil (Kladno).
mohl zúčastnit finále mistrovství světa na Wembleý
;-hni v první dvacítce (byl až 29.). Tento namáhavý
VOŠTOVÁ DRUHÁ V EVROPĚ
stadiónu v Londýně. V posledních 10 sezónách není
?,závod -vyhrál 2Uetý Belgičan Jean Pierre Montseré
Funkcionáři evropského tabletenisového svazu tomu tak jen v soutěži jednotlivců, ale i v kategorii
v čase 6:33:58,5 hod.
ETTU v Londýně hodnotili výkony evropských stol reprezentačních družstev. A to se podařilo i Čecho
ních tenistů v uplynulé sezóně a vydali oficiální žeb slovákům, kteří ve složení: Miloslav Verner, jeho
říček mužů i žen. Z čs. reprezentantů obstála v tom bratranec Václav Verner, Štancl a Majstr na Jawách
Tenisté NSR vítězí nad Španělskem 4 : 1
to měření sil nejlépe bývalá mistryně Evropy Ilona vyhráli kontinentální finále mistrovství světa ve Sla
Voštová, která figuruje jako druhá nejlepší hráčka ném, když porazili vysoce favorizované týmy Polska
v Evropě.
a SSSR. Jako vítězi kontinentálního finále se čs. plo
| Poprvé v .historii německého tenisu probojovali se
Pořadí mužů: 1. Alser (švédsko), 2. Korpa (Jugo
í jeho reprezentanti do vyzývacího střetnutí Davisova slávie), 3. Johanson (švédsko), 4. Schoier (NSR), cho drážní závodníci (s 32 boay; spolu s druhými Po
poháru, když v Duesseldorfu- porazili naprosto ne- 5. Šurbek (Jugoslávie), 6. Klampar (Maďarsko). 7. láky (29 bodů) probojovali do evropského finále mi
| čekaně Španěly 4 : 1. A bez ohledu na to, že zde San- Bengtsson (švédsko), 8. Gcmozkov (SSSR), 9. šti- strovství světa, kterého se 19. září v Londýně zúčast
|ta n a a spol museli nastoupit proti týmu NSR na zce- pančič (Jugoslávie). 10. Neale (Anglie), 11. Kolla- ní i reprezentanti Anglie a Švédská. Je to jistě velký
úspěch, který oživil vybledlé vzpomínky nedávných
|l a nezvyklém asfaltovém povrchu, na kterém měl ml rovíts (ČSR).
úspěšných sezón, Plochodrážní závodníci SSSR skon
íček docela jiný rychlejší odskok, nutno debakl špaPořadí žen: 1. Rudinová (SSSR). 2. Voštová (ČSR),
Inělů oziiáěit za velkou senzaci. Hrdinou tohoto mezi- 3. Alexandru (Rumunsko). 4. Schoierová (NSR). 5. čili ve Slaném třetí (s 18 body) a reprezentanti V.
Německa čtvrtí (16 bodů).
Ipásmóvého; finále byl západoněmecký přeborník Chri Grimbergová (SSSR), 16. Alíce-Gróřová (ČSR).
s tia n Kuhnke, který se letos po slabším začátku do
jí stal v pravý čas do dobré formy. Přesto není pravděMAJÍ MARATÓNCI PÍT?
HLAS DOMOVA
(podobné, že by němečtí tenisté měli v Clevelandu
.uonou maratonci p n kých maraíóneú, kteří
Vychází
čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh.
■(Ohio) sebemenší šanci porazit Obhájce “Salátové svém závodě pít nebo ie budou pro tyto účely lé
Adresa: Hlas domova,
|m ísy” , družstvo USA, které tvoří několik hráčů svě- lépe. když vydrží tento kařům k disposici. Je
(jtové úrovně, zatímco Kuhnke se nemůže rovnat ani vytrvalecký běh na 42,195 třeba dodat, že většina
8. Moorhouse S t, Richmo-nd, Vic., 3121.
jednomu ;z ;nieh á druhý německý tenista, bývalý km bez tekutiny? Odpo maratónců pije během'
Telefon: 42-5980
fwimbledonský finalista Wilhelm Bungert, je nejen věď na tuto otázku se po závodu čaj. Mnozí přední!
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) $ 5.-, jednotlivý
'í“iiáIadový” í ale už i starý a na rychlou hru Ameri kusí dát jugoslávští a ně světoví vytrvalci prý za- i
výtisk 20 c.
č a n ů nebude stačit. Jediný bod získal španělskému mečtí lékaři v čele s prof. končili závod svěžeji pro- •
idaviscupovému týmu v první den utkání Manuel dr. Haraldem Mellerowic- to, že si nevzali žádnou te PŘEDPLATNĚ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
ÍOřanťes,' který v dvouhodinovém boji porazil o deset zem po svém průzkumu v kutinu. Jakou tedy odpo předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £stg. 2/10/-,
leť- staršího 311ětého Wilhelma Bungerta 6 : 4, 10 : 8 jižní Jugoslávii. Zde totiž věď dá sportovní medici US S 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
h U ; 9.
startuje skupina němec na?
obratem.

- - V e zkratce - -

Senzace ve Slaném

D A V I S CUP

