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Husák a Štrougal na oslavách Slovenského národního povstání

Husák: Perspektivy jsou dobré

Je mnoho problémů a otázek, o kterých je
třeba diskutovat. Poučení z posledních let je
ovšem takové, že jsou některé věci základní,
principiální, řekl bych svaté, o kterých se disku
tovat nemůže, jestliže se nechceme znovu dostat
k rozvratu, protože na nich je založena vnitřní
pevnost našeho státu. Je to především bratrská
jednota národů a národností uvnitř našeho
státu. Za druhé socialistické zřízení ve svém
marxisticko-leninském pojetí, které dává pracu
jícímu lidu nejen jeho dnešní postavení, ale
také obrovské perspektivy dalšího vývoje. A
je to za třetí naše věrnost třídním, internacio
nálním vztahům k Sovětskému svazu a ostatním
socialistickým státům. O těchto otázkách není
diskuse možná, tyto otázky jsou pro nás základ
ní, tyto otázky budeme obhajovat a rvát se o ně.
Gustav Husák 10. září 1970 v Ostravě

Teprve dnes, po čtvrtstoletí, které uplynulo od Slovenského národního z pytle fakta, která ani
povstání, mohou Češi a Slováci oslavovat toto výročí ve správné perspekti dnes nelze Komunistické
Československa
vě. Poučuje nás o tom Rudé právo z 29- srpna tr. Dříve se význam povstání straně
všelijak kroutil, nejvíc v době Duhčekovy éry. Tehdy reakce "ničila a roz lehko popřít.
Jak Husákovi tak
bíjela vše, co do odkazu povstání patří”. Třídní obsah, socialistický cha
rakter státu, jeho mocenské orgány, skutečnosti povstání, nic nebylo reakci Štrougalovi nešlo letos
svaté. Proto se letos rozjeli (vedoucí Komunistické strany Československa — ani tolik o vzpomínky
K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU
jako každoročně činili soudruzi vedoucí — aby lidu vysvětlili, co a jak. na povstání, jako o bez
Nejnápadnější na celém výchovném zájezdu bylo, že se oba hlavní mluv prostřední budoucnost
V tomto měsíci se doma diskutuje víc než jindy o
problému škol a školení. Úředně se ovšem častěji
čí — Husák a Štrougal — s povstáním příliš nezdržovali. Měli na myslí jejich režimu.
a debatuje o stranickém, školení, ale o jeho kva
Husákovy projevy by píše
důležitější věci.
litu nemusí být obavy, to je opět svým. způsobem na
Š Husákem a Štrougalem objeli tryskem střední Slovensko předseda vlá ly naladěny optimisticky výši. Na začátku vyučovacího roku jsou však vážné
dy Slovenské socialistické republiky Colotka, slovenský ministr průmyslu a mlhavě, Štrougal do důvody k obavám, že úroveň československého škol
Vačok, šéfredaktoři Rudého práva a Pravdy Moc a Trávníček. Ciceronem stal za úkol nějak přija ství všech stupňů — ale vysokého především — pod
utrpí a že to bude mít dlouhodobé následky pro
telněji vylézt na veřej statně
byl tajemník Středoslo|venského kraje Pirošík.
národní život.
Tak se v okrajových ní, jímž byl jmenován nost s nepopulárním;
Husák a Štrougal se
čistky zasáhly v posledních měsících všechna po
volání, všechny obory života v Československu, ale
dohodli, jak vtipně po črtách a záznamech pa zrádnou londýnskou kli skutečnostmi.
Jakoby Husák a Štrou učitelé a profesoři byli jimi postiženi poměrně nej
znamenalo Rudé právo, mětníků setkáváme se kou.
gal
mluvili o dvou roz více. Je něco pravdy na vysvětlování, která prý' se
Pravými
hrdiny
po
jmény
jako
Viest,
Gona dělbě práce. Zatímco
vyskytovala při prošetřování “učitelských kádrů” a
se Husák soustřeďoval lian, Vesel. Viestovi od vstání jsou ovšem nadá dílných zemích. Husák která zaznamenává komentář Rudého práva (5. 9.)
na zahraniční politiku, halili v Košicích pamět le sovětští "partyzáni’’, těšil veřejnost, že "v takto: “Při pohovorech učitelé říkali, že je k šovi
Štrougal zpracovával ho ní desku, ačkoli až do kterým veleli příslušníci Evropě se vytvářejí, ale nismu přivedlo někdyx jejich vlastenecké cítění, vy
vinutější vlivem profese než u jiných občanských sku
Dubčekovy éry platil za NKVD a výzvědné so spoň se tak zdá, i lepši pin.”
spodářské výhledy.
Za šovinismus považuje dnes ovšem režim po
V jednom byli oba za jednoho ze zrádných ge větské služby, a kteří předpoklady' pro. uvol stoj většiny učitelů před dvěma lety, odmítání tehdej
využívali povstání ke ňování napětí’’.
ší sovětské bratrské pomoci. Učitelům se klade za
jedno, že nejlepší osla nerálů.
Nevíme, jak mu as: vinu, že československá mládež po dvaceti letech
Plukovník Vesel byl svým specifickým úče
vou Slovenského národ
školství “nepronikla do skutečné pod
ního povstání bude, když nebo stále ještě je, v exi lům, které se vždy nekry bylo, když lidem vysvět-' komunistického
staty marxismu-leninismu”. Roky 1968 a 1969 proká
loval komedii v Moskvě zaly, že dokonce ani učitelé stranické ideologie na
lidi budou víc dělat a lu. Golian byl konečně ly se zájmy povstání.
Zrádní Dubčekovi re- kde se vedoucí komuni- vyšších školách neměli v této “vědě” jasno, že do
uznán i komunisty za
méně vzpomínat.
Dubčekovci se velmi polního velitele povstá- formisté tedy vypustili (Pokračování na str. 2'- cházeli namnoze k vlastnímu poznání, což je asi nej
horší provinění.
prohřešili na odkazu
Z řad universitních profesorů a vedoucích vědec
povstání. Tím zajímavěj
Ku zprávě Medzinárodneho menoveho fondu
kých ústavů byly už odstraněny nejvýznamnější oso
ší proto je, že i dnešní
by, na školách středního a nižšího vzdělání propadla
velká část ředitelů a jejich zástupců. Na další z
vedení si vzpomíná na
nich propadliště čeká. Všichni jsou postupně nahra
postavy povstání, o nichž
Medzinárodný měnový fond so sídíom vo Washingtone, ústav to menovej zováni stranickými snaživci bez ohledu na jejich pese po léta mlčelo, nebo
I dagogické schopnosti.
které byly přímo proskri- politiky a spolupráce slobodného světa, ktorý združuje stopátnasť člen
Po těchto čistkách mají být učitelé připraveni plnit
ských štátov, publikoval svoju výročnu správu a v nej podal a j obraz o nesmlouvavě dané úkoly. Základním požadavkem re
bováný.
------------------------------; súčasnom stave světového hospodářská. Význam žimu zůstává, že škola musí být “v podstatě politic
|tejto správy je jednak v tom, že představuje mien- ká”, že její ústřední funkcí je “vytváření angažova
; ku dvadsať-členného riaditeťského zboru, pozo- ného člena socialistického společenství” a jejich bez
odkladným úkolem je “napravit škody a odstranit
síavajúceho z vynikajúcicn odbornikov různých zmatky, které vnesl do myslí mládeže názorový chaoz
národnosti a jednak v tom, že Medzinárodný mě zvláště po jaru 1968”.
nový fond může za určitých okolnosti ovplyvňůvať
Vyskytl se však problém, k němuž se režimní tisk
ekonomická politiku jednotlivých členských štá přiznává zdráhavé: stranicky snaživých učitelů a
tov, žiadať, aby holá vo zhode s platnými zasadmi profesorů je velký nedostatek, “mobilizace” v řadách
pensistů a matek malých dětí měla mizivý úspěch.
menovej spolupráce. Ma teda aj určitú výkonnu ’ Na mnohých školách byl na začátku školního roku
autoritu v menovej oblasti a je to uznávané a chaoz a mnohé fakulty vysokých škol jsou před za
vplyvné centrum ekonomického myslenia slobod hájením přednášek obsazeny osobami po vědecké
stránce zcela nevyhovujícími.
ného světa.
Protože zprávy7 o nedostatku kvalifikovaných osob,
Správa konstatuje, že telné důsledky v oblasti které
jsou ochotny se “angažovat”, docházejí i z ji
vývoj světověno hospo- sociálně],
ných oborů, vysvětlíme sí, proč se režim snaží v po
dárstva stále povážlivým Vo svojej kritike sprá slední době tak úsilovně získat ke kolaboraci inte
spósoDom ohrožuje in- va poufcazuje na to, že lektuály, kteří nebyii před dvěma lety dobrými marxisty-leninisty, ale kteří by se jimi dnes mohli stát.
flácia. Vytýká vládám terajší stav vo svetovom Tak
si vysvětlíme i přímou výzvu, kterou adresoval
hospodářsky rozvinutých hospodárstve je aj v dů Gustav Husák 10. září v Ostravě “pomýlené inteligen
štátov, že ich doterajsie sledku oneskorených o- ci”, aby “dala své síly plně k dispozici". Pokorný
opatrenia proti inflácii patrení fiškáinej politiky navrátilec do režimního tábora může být nakonec
cennější, lépe ovladatelnější, než ten bez stranického
nepriniesly želatelný vy- jednotlivých krajin. Za hříchu.
-svsledok a že tento stav sa hospodárskej konjunktu
odráža aj na vývoji ho- ry v rokoch 1965 a 1966
Pubiished hy F . Váňa,
spodárstva v rozvojo váčšina štátov zabudla
vých krajinách. Inflačně ekonomickej prosperitě
8 Moorhouse St., Richmor.d, Vic., 3121.
tendencie sa stále rozši- prispůsobiť svoju fiškálPrinters: “Unification” Pty. Ltd.
rujú a znemožňujú šta- nu politiku, zaviesť pří
497 Collins St., Melbourne, Vlc.
Dubčeka a spol máme pod palcem, jen fen zápach |bilizaciu mzdovu a ce- sné šetrenie vo vládnych
I novu, prinášaju nepřija (Pokračování na str. 2)
dubčekismu nám ještě dělá starosti. . .

Inflácia pod kontrolou?
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“Dobré perspektivy"
{Pokračování se str. 1)
stických stran domlouva
li na tom, ják vysvětlit
vystrašeným lidem svých
zemí, že Sovětský svaz
už
zase
podepisuje
smlouvu se svým arcinepřítelem - revanšistickým
Německem.
Husák ovšem ukázně
ně konstatoval, že . Ví
táme dohodu, která byla
uzavřena mezi Sovět
ským svazem a Němec
kou spolkovou republi
kou . . . V tomto smyslu
je i na naší straně dobrá
vůle přispět k řešení
problémů, které jsou
mezi námi a SNR a pří
padně jinými kapitali
stickými zeměmi . . .”
Takto a podobně mlu
vil Husák na Oravě. V
Povážské Bystrici mlu
vil Štrougal k dělníkům
Povážských
strojíren.
Zde hlavně pravil, že so
cialismus "znamená spo
kojenost lidí”. Těžko
říci, jak spokojeně od
cházeli manifestanti do
fabriky potom, co jim
Štrougal nastínil za "so
cialistickou
spokoje
nosí”.
I kapitalisté uznávají,
že se situace v ČSSR lep
ší po hospodářské strán
ce. Je třeba jenom vy. řešit "po socialisticku’’
menší nedostatky.
"Kde jsou naše pro
blémy?’’ ptal se Štrou
gal posluchačů, a pro
případ, že by nevěděli,
jim je vypočítal.
"Problémy jsou pře
devším v tom, že i když
nastalo zlepšení v obla
sti vnitřního trhu, v otázke uspokojování po
třeb obyvatel, přece jen
náš trh projevuje mno
hé nedostatky, někdy v
základních sortimentech,
někdy v jiném zboží, kte
ré ovlivňuje spokojenost
lid í. . .”
Štróugalovou ctižádo

stí je, aby si "člověk za
poctivě vydělané peníze
mohl koupit to, co po
třebuje . . .’’ S bytovou
výstavbou je velká potíž,
protože se po léta pláno
valo něco, co se nemohlo
uskutečnit. Není naděje
na rychlé zlepšení, říká
Štrougal, ale zato se po
staví nová automobilka,
aby si člověk měl co koupit‘

Velmi složitá otázka,
jak ji vidí vláda, je ma
teriálně technické záso
bování: "Tu jde o velmi
složitou otázku, jde o
velké nedostatky v této
oblasti, které je třeba
řešit komplexně, postup
ně a utvořit zde ucele
ný systém . .
Záměr
je tu jasný: plánování
a výrobu je potřeba zno
vu sešroubovat pod ústředním vedením, pod
systémem, který byl pro
kočku celých dvacet let
komunistického plánová
ní.
Štrougal prozradil dá
le, že po deset let už se
neplní plán bytové vý
stavby. To patří k prob
lému "investic”. Česko

21. 9. 1970
Dr. LADISLAV RADIM SKÝ

3. 4. 1898 — 9. 9. 1970

Společnost pro vědy a umění oznamuje se smut
:em, že dne 9. září 1970 zemřel v New Yorku český
pisovatel, redaktor Proměn a bývalý Československy
iplomat Dr. Ladislav Radimský, “svědomí exilu” .
Dr. Radimský byl promován na doktora práv na
Mariově universitě v Praze v lednu 1921; Úředníkem
;sl. ministerstva zahraničí byl již od listopadu 1920.
/ diplomatické službě byl pak přidělen zastupitel
ským úřadům v Bukurešti, v Berlíně a v Bernu a
.častnil se mezinárodních konferencí v Ženevě, Pa
Mži a v Londýně. Za okupace vystoupil ze státní služ
by, obnovil však své členství v zahraničním minister
stvu v květnu 1945. Od září 1945 byl v nondýně u
přípravné komise pro Spojené národy, od května 1946
lo února 1948 zástupcem stálého delegáta u Spojeíých národů. Po únoru 1948 až do roku 1958 byl člelem sekretariátu SN a úředníkem svěřenecké sekce.
3d prvního čísla prvního ročníku (1964) byl redakorem Proměn, literárního čtvrtletníku SVU, a vésoval jim celou svou péči, starost a obětavost do
poslední chvíle. Jeho odchodem Proměny nezaniknou
— odkaz zesnulého redaktora povede dále redakční
rada.
V roce 1932 se Dr. Radimský zúčastnil anonymní
soutěže Melantricha knihou esejů “Tvůrcem snadno
a rychle” pod jménem Petr Den; porota, jejíž čle
nové byli F. X. Šalda a Otakar Fischer, poctila
autora cenou Melantricha. Pod tímto pseudonymem
vydal pak v Československu “Petr Den se vadí s
českou literaturou”, “Řeči ke gymnasistům” a “Pět
krát Kolín” ; v exilu “Mexické divertimento”, “Evro
pan na Manhattanu”, “Době proti srsti”, "Počitad
lo”, “Radost ve Veselí”, “Světélko jen malé" a “Na
sáčkách s domovem” . Pod jménem Ladislav Radim
ský vydal “Rub a líc našeho národního programu v
atomovém věku”, “Skloňuj své jméno, exulante!” a
"Cesta k politickému poznání (Pokus o nástin vě
decké politiky)”. Jeho články vyšly doma v Lido
vých novinách, Kritickém měsíčníku, Kvartu, Naši
době, Listech pro umění a kritiku, v Zahraniční po
litice atd.; v exilu psal články do Nového života, Stu
dií, Sklizně, Rencontres, New Yorských Listů, Na
šich hlasů, Nového domova, Books Abroad, Archy,
Věstníku čsNRA, Perspektiv, českého slova, Pro
měn a do sborníku Společnosti pro dějiny čsl. židů
v New Yorku. Poslední jeho kniha, veselé povídání
“O kocouru bez bot” , vyšla v červnu 1970 v Edici
České kulturní rady.
Odchod Dra. Radimského znamená nenahraditel
nou ztrátu nejen pro SVU, ale pro celou českoslo
. tradičnej kontroly miezd
Na adresu Bieleho do venskou veřejnost. Paní Olze Radimské a sourozen
a cien ako nástroja mu připomenula, že sil- cům zesnulého vyslovujeme upřímnou soustrast.
Tisková služba SVU
ochrany reálných miezd nejšia alebo vyraznejšia

slovensko trpí "rozesta
věností’’ a jinými nedu
hy papírového plánová
ní. Největší starostí Ko
munistické strany Česko
slovenska je "omezit
inflační tlak, který z té
to chyby vyplývá .. .’’
Čili: "Když dlouho
stavíme, vyplácíme mzdy
z a' výrobu zařízení, za
rozestavěnou stavbu atd.,
tyto peníze se objevují
na trhu, ale protihodno
ta vyplývající z investice
se nám dostává příliš
pozdě, v neobvykle dlou
hých lhůtách. To je pro
tuto zemi ekonomicky
neúnosné a snižuje po
užitelný národní dů
chod.”
Jako by toho ještě ne
bylo dost, vytasil se
Štrougal s dalším ohromným problémem racionalizace práce, otáz
ky řízení výroby, ve kte
ré se prý "někdy’’ dáva
la přednost "sociální de
magogii”.
A Štrougal hned ozná
mil, že bude třeba při
kročit k "některým vel
mi tak zvaně nepopulár
ním krokům, k redukci

pracovních sil v určitých
oblastech a to nejen z
hlediska náboru, přísune
dalších pracovníků, ale i
z hlediska restrikce ve
srovnání se současnýn
stavem’’.
Nastane zase hon nz
lidi: do dolů, do země
dějství, do výroby v zá
kladních oblastech. ZasL
se bude šturmovat, úderničit, vykazovat a schva
lovat. A jásat a doufat.
Nejvíc ovšem zaráz,
(ne u Štrougala, Husáka
a jiných stranických fu
riantů) u lidí objektivně
myslících ta skutečnost,
že odpírají uznat, že
úzké profily a krizové
situace nejsou zaviněny
ani konservativci a refor
misty. Tkví v systému
samém a jsou jeho ne
dílnou a neoddělitelnou
částí.
Se starostmi, které
dnes doma komunisté
mají, není divu, že osla
vy povstání odbyli vel
mi chvatně a povrchně.
Vatry dnes nehoří v
partyzánských
lesích,
ale v hospodářství celé
země.
vm

Inflácia pod kontrolou?
(Pokračování se str. 1)
výdavkoch a nové zdanenie na prekotne sa zvyšujúce příjmy.
A keď sa potom zaviedli přísné opatřeni^
v oblasti menovej politi
ky, bolo už neskoro.
Protiínflačné
účinky
týchto opatřeni boli mi
zivé, ale národně hospodárstva jednotlivých Štátov začali stagnovat’ a
nezaměstnanost’ sa zváčšovala.
Předseda Medzinárodného měnového fondu
Paul Pierre Schweitzer už
dávnejšie varoval rozvi
nuté krajiny a kritizoval
takzvanú politiku prijmom, ktorá odbočila od

Plánujete ee*tu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAYEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., M elboarne, 3009

Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa

a opierala sa viac o iné
.činitele
ekonomického
vývoja.
Táto politika zaistovania príjmov, o ktorej sa
tohoto roku vážné uva
žovalo aj vo Spojených
štátoch, bola známa
hlavně v západoeuropských krajinách. Ale
předseda Fondu Schweit
zer jej vytýká, že nebola
dostatočnou náhradou za
iné, obvyklé opatřeni*,
proti, inflácii, lebo ne
mohla priniest želatelné
výsledky bez adekvatnej
fiškálnej a menovej po
litiky. Umožnila vzrast
zaistováných
príjmov
rychlejším tempom ako
pripúšťala vzrast pro
duktivity práce.
Samozřejmé, že sprá
va Měnového fondu sa
najviac dotýká ekonomie
Spojených štátov, ktoré
máju kPučové postavenie
v medzinárodnej meno
vej spolupráce. Vytýká
americkéj vládě, že jej
ekonomická politika ne■pritiahla uzdu inflácii a
prispustiía přílišný vzrast
' nezaměstnanosti.

politika v oblasti cenovej
a mzdovej by bola býva
la na mieste.
Odbornici Medzinárodného měnového fon
du varuju americku vlá
du a pripomínaju jej, že
stoji před naíiehavým
ukolom ziskať znova
kontrolu nad svojou zahraničnou platovou bilanciou,
doporučuju
kontrolovat’ koloběh dolára, ale bez zavedenia
obchodných reštrikcii.
Správa upozorňuje na
to, že ak sa Spojeným
štátom nepodaří platovu
bilanciu zlepšit’, bolo by
to pre celý svět zname
ním, že Amerika nie je
v stave dostat’ infláciu
pod kontrolu. A to by
málo nedozierne ná
sledky na světové hospodárstvo i na vybudovánu
menovu spoluprácu.
Je hadam na mieste v
tejto suvislosti spomenuť
stanoviska předsedu Ra
dy prezidentových ho
spodářských poradcov
profesora Paula McCracken, ktorý akoby tuto vý
čitku očakával.
Paul

ZL OB Í V Á S OČI?
Bolí Vá* hlava?
Noste brýle od O P T Á !

OP T O
Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisuj
v nutných případech i telegraficky
ani a

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MELBOURNE
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným Jídlem a za
stálého dozoru. Informujte se.

IRENA KOPÁČKOVA
1a Beatrice Ave., Surrey Hllls, V íc. 3127

Telefon: 88-1368
McCracken přiznal, že
boj proti inflácii je ťažši a zdlhavejší ako sa
předvídalo, ale že po
sledně výsledky v americkej ekonomii su slubné a že Amerika potře
buje ďalších dvanásť
mesiacov k tomu, aby sa
s infláciou vyrovnala a

zastavila rast nezaměst
nanosti.
Správa Medzinárodného měnového fondu
končí výzvou na upevnenie spolupráce slobodného světa v hospodárskej oblasti všeobecne a
v menovej oblasti ob
zvlášť. Dr. M. Kvetko
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Čistka mezi čs. sportovními funkcionáři

“ Z D R A V Ý PR O U D ”

— Socialistický svaz mlá vzajemuycn vztahů, roz Straka, který vystnctal
deže měl koncem srpna v dílu a “spolupráce” mezi dosavadního velvyslance
Důkladná "očista života’’ od nánosů československého jara se denně stup
českých zemích 6.000 zá různými skupinami čs. po Z. Hradce.
ňuje
a zasahuje stále hlouběji do všech oborů čs. veřejného i soukromého
kladních organizací se litické emigrace. Řekně
105.339 členy. Do konce me přímo, že jde ve své — Z Moskvy odchází do života, nebo — jak hlásí režimní propaganda — přináší "zdravý proud’’ do
savadní
velvyslanec
a
No
září se mají vytvořit k raj podstatě o tvrdý boj zrád
vod, zakalených před víc jak dvěma léty. Na všech stranách se odhalují
ské organizace a ve dnech ců českého a slovenského votného ministr Vladimír
Koucký.
Novým
čs.
velvy
závady a proti všem se předpisuje týž lék: stupňovat politickou výchovu,
lidu
mezi
sebou
navzájem.
16. a 17. října ‘"bude do
vršen celý sjednocovací Každá skupina se chce ve slancem v SSSR byl jme politické uvědomování. Všimneme si jednoho příkladu.
ing.
Bohuslav
proces republikovou kon službě reakčních a proti- nován
Ani při čtení sportov V popředí "obrodných pak třeba zesílit'politic
ferencí SSM”. Předem je socialistických sil na Zá Chňoupek, který dosud
ních
stránek českoslo snah’’ je nejpopulárněj kou výchovu. Aby na tu
zastával
místo
ústředního
padě
jaksepatří
prosadit
jisté, že všichni na kon
ferenci budou pro - pro a tím zároveň získat ma ředitele čs. rozhlasu. Na venských novin si nemů ší čs. sport - kopaná, byl soustavný dohled,
ximální finanční odměnu jeho místo přišel dosa že dnešní čtenář odpoči mezi jejímiž vedoucími je nutno obnovit plné
cokoli.
— RP píše, že se připra za svoje služby. To je vadní zaměstnanec ÚV nout
od politického dochází k důkladné čist-, připoutání klubu k patvuje nový zákon, který viasmi podstata věci, i KSČ Ján Riško, kdysi re
"poučování
a varování’*, ce. Kopaná prý se stala ronátnímu závodu.
když
je
zahalována
rouš
daktor
bratislavské
P
rav
má zabránit vzrůstu vý
jaké poskytuje v tak v minulých letech "živ
"V
tělovýchovném
tržností. V minulých le kou různých na první po dy.
tech se prý “uvolnilo me hled však značně otřepa — 30 lektorů České socia hojné míře ostatní ob nou půdou’’ pro mnohé hnutí si různí progresizi občany uvědomělé re ných f r á z í . . . ”
kteří visté osvojovali právo
akademie odletě sah novin. Zadní strany "progresivisty”,
spektování zákonů a před — V Lipsku se konaly listické
lo y. záři na školení do nejsou dnes zaplňovány předpokládali, že "splní nejen mluvit, ale přede
porady
o
koordinaci
náro
pisů”, roste bezohlednost
plánů SSSR.
jen výsledky a úvahami úlohu jednoho z beranů vším rozhodovat. Zdra
atd. Pořádková služba VB dohospodářských
má pak nedostatek pří Československa a Východ — Západoněmecký soud v o formě sportovců na v jejich boji za "demok vé síly byly postupně
slušníků. Ta pokutovala v ního Německa v letech Noiimoerku odsoudil 16. hřištích a závodních drá ratizaci” sportu”.
zbavovány svého vlivu,
samotné Praze za 1. po 1971 až 1975. Čs. delegaci září 8 čs. uprchlíků, kte
jejich
správné názory
hách,
ale
i
o
"formě’’
V
podstatě
prý
šlo
o
vedl
místopředseda
fede
loletí tr. 4.000 přestupků
ří donutili 8. června letad
klubových funkcionářů. snahu "postavit kopanou byly často prohlašovány
a 200 jich bylo oznámeno rální vlády V. Hulá.
lo
čs.
aerolinií
po
startu
národním výborům k dal —- Dne 1. září se konalo v Karlových Varech k Dovídáme se, že právě pod záminkou tzv. samo za konservativní, nepřá
šímu postihu. Národní vý závěrečné plenární zase změně kurzu a přistání v špatná forma funkcio statnosti na pozice bez- telské a destruktivní vů
bory v Praze řešily v té dání Ústřední rady Juná Západním Německu, kde
době 820 případů poruše ka, na něž už dohlíželi zá všichni požádali o azyl. nářského. sboru v minu ideové organizace, dát jí či čs. sportu . . . V řádě
ní socialistického soužití stupci Českého přípravné Rudolf čihák, Jiří Galp a lých dvouapůl letech za charakter jakéhosi • ob akcí se dostávaly do po
a řadu recidivních přípa ho výboru Socialistického Josef Procházka byli od vinila pokles morálky, chodního společenství.” předí nesprávné politické
svazu mládeže. Úřadující
dů předaly soudu.
Hlavním úkolem fot názory, obchodní zájmy,
souzeni na 30 měsíců ža což se projevilo špatný
— Zato Východočeský kraj místopředseda mg. V. láře, dalších 5 bylo uzná
mi
výsledky
na
hřištích.
balisty
proto ani tak ne snahy narušit styky se
Marhoul
promluvil
o
60se pochlubil, že jeho ob
no vinnými, ale trest ne Je proto nanejvýš třeba
Sovětského
ní
kombinovat,
bránit a sportovci
čané odpracovali v prvním leté historii skautingu a byl vyměřen.
(Kromě
pololetí tr. přes 6 miliónů -pak' vyslovil souhlas s těchto 8 byla ve skupině provést očistnou akci, střílet na branku, ale svazu i z dalších-sociali
brigádnických hodin v utvořením jednotné Pio
která by napravila, co "mravně, společensky se stických zemí.’’ •
akci Z a vytvořili dílo v nýrské organizace ČSSR. uprchlíků ještě 21etá dcer
ka
manželů
Čihákových.)
minulá léta zavinila.
převychovat’’. K tomu je (Pokračování na str. 8)
Ústřední
rada
Junáka
se
hodnotě 144.5 miliónů Kčs.
— Ministerstvo vnitra vy pak “rozhodla” ukončit
povědělo s
okamžitou činnost Junáka k 15. září
platností z čs. území ame tr.
rickou
občanku
Annu —■Počet obyvatel Pardu
Chlupovou ze San Fran- bic překročil v září 80.000.
ciska, protože prý se po — Rakouský soud v Linci
Prohlášení Husáků a Štrougalů o nemožno nebude vměšofvat. . . do církevních záležitostí
kusila vyvézt z Českoslo odsoudil 2. září čs. uprch-,
sti návratu k režimním praktikám padesátých ČSSR”. Pokud prý byl v Československu, své.
venska americké dolary a líka 321etého Pavla Wer
nera, bývalého referenta
západoněmecké marky.
let je jedna věc a vývoj událostí v Českoslo sliby dodržoval, říká RP a jaksi zapomene při
oddělení
— V zámku v Budyni n. zásobovacího
vensku je věc jiná. Gottwald, Zápotocký i No pomenout, že dr. Beran byl v ČSSR interno
Ohří má být umístěno Uranových dolů v Příbra
votný konečně prohlašovali často, že jejich re ván, a' tedy do církevních záležitostí zasahovat
mi,
na
1
rok
žaláře
za
zlo
výpočetní středisko, v
žim je prodchnut "socialistickou zákonností’’, opraýdu nemohl. Ve Vatikánu prý však kardi
němž se ročně vystřídá čin ublížení na těle, veřej
300 posluchačů ze všech né použití -násilí a omezo
která zaručuje každému všechny lidské svobo nál Beran "na svou čest a svědomí rychle a zce
zemí Rady vzájemné hosp. vání osobní svobody. Wer
dy, i když skutečnost byla taková, že se k ní la zapomněl’’, což prý ukazuje, "že je velký
ner přinutil 5. května pi
pomoci.
jejich
dnešní nástupci nechtějí hlásit. Lze bo rozdíl mezi sliby a závazky, které učiní prostý
lota
čtyřsedadlového
do
— Hlavní štáb Čs. lido
hužel ukázat už nyní na mnohá jednání, která pracující člověk nebo vysoký představitel du
vých milicí propůjčil 5 pravního >letadla L200,
vedoucím
pracovníkům které bylo na cestě z
připomínají počátek padesátých let. Připomí chovenstva’’.
Lidové obrany Východní Příbrami do Košic, ke
ná to i nejnovější tažení proti svobodě nábo
Dryáčnické nejasné náznaky (v další části, na
ho Německa čestný od změně kurzu do Rakouska.
ženské.
Obžalovaný
prý
bodl
dva
depsané
"Jak se vyrábějí svati”, jsou pak ob
znak
Lidových
milicí
ČSSR “Za zásluhy o krát pilota nožem do ru 
Prim v tomto oboru zatím dosáhlo povídání, zvlášť typické pro vracející se dobu v Česko
rozvoj bratrských styků a ky a vyhrožoval, že ho za
které uveřejnil ústřední orgán KSČ v nápadné slovensku.
posilování internacionál bije, nezmění-li kurs le
úpravě skoro na polovině strany svého velké
Změny v organizaci katolického duchoven
ních svazků milicí obou tu.
ho
formátu
(RP
28.
8.)
pod
názvem:
"Reakční
—
U
nového
Mostu
se
bu
stva
jv roce. 1968 připisuje autor zcela Velehra
zemí” .
činnost českého náboženského střediska Vele du, odkud prý si k tomu přivezl instrukce
— Podle Státního stati duje největší sad v Če
stického úřadu připadá v chách. Bude mít plochu
hrad _ PODIVNÉ ZÁJM Y KNĚŽSKÉ biskup dr. Tomášek. K vlastní likvidaci PlojPraze na 100 uzavřeních 255 ha. Během 6 let tam
EMIGRACE”. Oživlá hvězda režimního tisku harova Mírového hnutí katolického duchoven
mají být vysázeny různé
manželství 38 rozvodů.’
Jiří Hečko se v něm vypořádává nejen s řím stva a k zřízení Díla koncilové obnqvy došlo
— Ve dnech 8. až 11. září ovocné stromy a vinná ré
se konala v Praze pod va.
ským Velehradem a s českým katolickým klé prý v květnu 1968 "bez nezbytného státního
záštitou UNESCA meziná — Při výzkumech v Ama
rem v cizině, ale i s náboženským životem do souhlasu’’. Na popud biskupa dr. Tomáška svo
rodní vědecká konference térské jeskyni v Morav
ma, a to vzorně záludnou, hrubou formou, ja  lal páter Rudolf schůzi rozšířeného předsed
na téma “Komenský a ském krasu zahynuli spe
ká se používala právě před dvěma desítkami nictva MHKD, na kterou pozval 80 knězi a
náprava věcí lidských”, leologové C. šlechta a ing.
let.
které se zúčastnilo na 200 M. Zahradníček.
laiků, "z nichž podstatná část neměla státní sou
— Zahraniční ministr J.
hostí ze zahraničí.
hlas
k výkonu duchovenské činnosti’’ a bylo
Účel
článku
je
zřejmý:
má
postrašit
a
"u— Ředitel Čs. televize dr. Marko dostal k padesátce
tam
"nemálo
osob s nepřátelským smýšlením
směrniť’
čs.
věřící
doma,
má
zdiskreditovat
pal
J. Zelenka, který byl v Řád práce a od SČSP me
mátku kardinála Berana a odůvodnit rozpuštění proti socialistickému zřízení i proti Vedení
roce 1967 ministerstvem daili “Za zásluhy o roz
kultury pověřen "národní voj čs. - sovětského přá
MHKD a jmenovitě J . Plojharovi . . . ”.
v roce 1968 vzniklého EKla koncilové obnovy.
správou” Literárních no telství” .
Po mnoha dalších útocích, výmyslech, pomlu
Hečko
.
tvrdí,
že
čs.
kněžská
emigrace
vin, dostal čestné uznání — Ve Štětině byla spuš
vách
a vlastních kombinacích píše RP v závě
se
zformovala
až
v
r.
1965,
až
po
příchodu
kar
Federální rady dětských těna na vodu nová čs. ná
dinála Berana do Vatikánu. V části nadepsané rečném odstavci, že je u nás sice zaručena ná
a mládežnických organi mořní loď Kriváň o toná
zací ČSSR “za dlouholetou ži 6.000 tun. Bude udržo
"Licoměrnost kardinála Berana’’ píše, že praž boženská svoboda, ale .. . "Nemůžeme a ne
práci na úseku mládeže” . vat nákladní dopravní
ský primas se před odjezdem z Československa budeme nečinně přihlížet k tendencím zneuží
spojení
s
Jižní
Amerikou.
— Jaroslav Kokeš píše v
zaVázal, že "v žádném případě nebude využí vat náboženské cítění věřících k nízkým sobec
RP 1. 9.: “Na stránkách Kapitánem je Jan Hošek.
vat, možnosti a práva vykonávat jako pražský kým a politickomocenským zájmům reakčních
krajanského tisku se v po — Novým čs. velvyslan
slední době odehrává vý cem v Iránském císařství
arcibiskup úřad Ordinaria pražského . . . že se sil doma i v cizině . . .’’
měna názorů k otázkám byl jmenován dr, Jan
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Práce na ostrovech

21. 9. 1970
denních listech a novi
ny zv. "Konstrukční”.
Avšak mnoho prací dob
ře honorovaných mají i
firmy CITRA, FLUOR
Si BROWN, THIESS
BROS., DUMEZ a jiné,
které mají kontrakty po
celé A ustrálii. .
Petr
Mařan, c/Thiess Bros., Box 52,
Kiěta, Bt igainville, T.
P. N. G.
(Pozn. HD: Firma
Johns & Waygood, roh
City Rd. a Cecil St.,
Sth. Melbourne, telefon
69-1241 získala právě
další 6miliónový kont
rakt na zřízení ocelových
konstrukcí pro budovy
dolů na méď na ostrově
Bougainville. Konstruk
ce má postavit do 1 ro
ku, se stavbou má začít
ještě letos.)
— O —
GROOTE EYLANDT
5. září 1970
"Jak jsem odepisoval
na článek "Samota tíží’’
a vy jste můj dopis uveřejnili, ani nevíte, co
jsem dostal časopisů,
knih a dopisů z různých
částí
Austrálie.
J-Ia
všechny dopisy jseíf. s
radostí odpověděl. Ně
kteří pisatelé mne žádali
o pomoc, abych jim zde
zajistil práci. Vím, že
mnozí dělají v Austrálii
nádeníky, i když mají
své řemeslo. Pomohl
jsem sem na ostrov zatím

třem lidem a jeden pří
pad ještě není vyřešen.
Dalším pisatelům jsem
však musel odpovědět,
že už to zde rfemohu za
řizovat, zaměstnance to
tiž běžně najímají kon
strukční firmy na pevni
ně, co zde pro naši fir
mu pracují. Věřte, že ji
nak udělám pro naše li
di, co budu moci . . .”
Karel Holeček, c/GEMCO, Groote Eylandt, N. T.
Nakonec ještě jedna
reakce na dřívější člá
nek v HD, tentokrát z
pevniny, z
BRISBANE
3. září 1970
"V minulých číslech se
zmiňujete o osamělosti
lidí, tedy o problému,
kterému museli mnozí z
nás čelit a který není
právě nejpříjemnější. . .
Kdyby měl někdo zájem
přijeti do Brisbane, tře
bas jen na dovolenou,
ráda poskytnu pokoj s
kuchyní, koupelnou, ga
ráží pro auto, místo pro
karavan na zahradě. Pří
mo v ědomě bohužel ne
mohu ubytovat víc než
2 osoby. Velmi by byly
vítány zvláště ženy ve
stáří 50 let (nepijáci).
Event. poskytnu výmě
nou za týdenní pobyt v
Sydney nebo Melbourn e . . . n.
E. Lyntová, 30 Jack
St., Kedron (Brisbane).

V 16.
Hlasu domova jsme uveřejnili příspěvky divou čtenářů zaměstnaných při konstruk
čních pracích na ostrovech severně od Austrálie. Každý z nich reagoval svým způsobem na dří
vější ělfoolr "Samota tíží’’, a oba dopisy vyvolaly hodně zájmu mezi čtenáři. Zvlášť |velký ohlas
byl na popis života na ostrově Bougainville ze souostroví Šalamounského ("Ostrov zlata a mě
di"). Do redakce došlo — vedle telefonických dotazů — přes 60 dopisů čtenářů, kteří se zajímali
0 možnost zaměstnání na tomto ostrově „nebo o tamní přírodu. Došel i dotaz z Kanady a dva z
Evropy. Většinu tazatelů lákají dobré výdělky (250 až 400 austr, dolarů za 2 týdny "čistých’’ a
bydlení i strava), někoho exotické prostředí, někoho zřejmě obojí. Někteří noví zájemci později
oznámili, že už byli na tuto práci přijati, někteří neuspěli a další čekají na vyřízení.
I psaní! "Svářeče na Groote Eylendt-u’’ mělo značný ohlas. . Ale bude lépe, přečtete-li si sami,
co oba "posrpnoví’’ čs. uprchlíci, autoři článků v 16. čísle, nyní píší.
M. K. F., 18 Arthur práci lze dostat u těch nici, mazači, obsluhovači
b o u g a in v il l e
St., Valley (Brisbane), to firem. THÍESS Bros. buldozerů a nakládacích
6. září 1970
4006 (melbournská adre zatím mají zásobu pra strojů. Jiné práce jako
"Tak to Vám je pek sa jako Rio Tinto).
covníků z Talbingo, řízení lehkých náklad
lo! Dostal jsem již 28 DILLINGHAM CON- NSW, kde bude práce ních aut zde dělají čer
dopisů a vím, že to ne STRUCTIONS,
161 končit. Zatím máme ní. Práci získají snáze
ní všechno. , Každému Walker St., North Syd problém, jak sem dostat svobodní. Úřady dělají
jsem dosud odpověděl. ney, 2060, telefon (Syd některé naše kamarády potíže přistěhovalcům Bylo by asi dobré sdělit ney) : 92-0488, nebo 89 z Talbingo. Pro každý živitelům rodin, kteří ne
V HD adresy firem, kte- Chandos St., St. Leo- případ adresa na Thiess jsou ještě 2 roky v Aust
nards, NSW, 2065.
Bros. P/L.: Alexandria rálii. - Všechny uvede
DUMEZ Australia, Ave., Taren Point (Syd né firmy platí každý
45 Macquarie St., Syd ney), 2229, tel. (Syd.): půlrok 14 dní dovolené
ney, 2000.
525-3233 (Mr. Dob- a 2 dny na cestu do
Uveďte v novinách, bins). - Ať se hlásí zku Austrálie a zpět na Bou
že všechny informace o šení svářeči, automecha gainville, jakož i leten
ky.
Zmíněné firmy mají
více pracovišť, kde je
práce též dobře honoro
Minister obrany Melivin Laird tnal tlačovu konferenciu, na ktorej obozná- vaná, např. DUMEZ
mi| verejnosť s novými sovietskými skúškami balistických striel a zaujal sta má začít práce v M alaj
novisko k americkým vojenským závázkom v Azii.
sii a pracuje již ve WeiDna 27. a 28. júla previedol Sovietský qváz dve skúŠky s interkontinen- pa v Qld., M. K. F. má
tálnou balistickou střelou označenie SS-11 a 21. augusta vykonali ďalšiu převzít kontrakt až v
skúšku s balistickou střelou značky SS-13s. Riadicá střela SS-13s, ktorá je Chile atd. Novozéland•konštruovaná na pevné palivo, bola vystřelena niekde z juhocentrálnej obla ský
DILLINGHAM
sti Sovietského zvazu a dopadla do Pacifického oceánu po překonáni dole- (což je jiná firma než v
tovej drahý, výše devať tisic kilometrov dlhej. V pokusoch každá z týchto Austrálii) má projekt na
riadených striel niesla vo svojej hlavici niekolko, pravděpodobně dve či tri, Fiji asi na 3 roky. Do
výbušné nálože.
poručuji číst inzeráty v
i Minister Laird porov Minuteman 1, 2 a 3, z
nával sovietské střely ty ktorých niektoré už ne
pu SS-11 a SS-13 s ame su tri, na dialku usměr
rickými interkontinentál- ňované výbušné hlavice.
nými balistickými střela Spojené štáty majú vo
mi značky Minuteman, svojom obrannom systé
ktoré sa odpalujú z po- me zařáděných páťsto
zemných sil. Sovietská raketových striel typu
střela značky SS-11 je už Minuteman.
zaradená do sovietského
Podl’a názoru americ
obranného systému. So kých odbornikov účelom
vietská armáda ma ta- nových sovietských pokýchto riaditelnyčh střel kusov je vyskúšať takú
asi sedemsto. Je to men balistickú zbraň, ktorá
šíš střela ako americká by bola opatřená tiež
Minuteman a jej výro troma a na dialku riadiba sa pódl’a amerických ciijii výbušnými hlavicaodbornikov odhaduje na mi. Potom docieliť čo
desať miliónov dolárov. najvačšiu přesnost’ ich
Okrem tejto střely zařa zásahu. Keď sa im to po
dili Sovieti do svójho daří, znasobi sa účinnost’
systému medzíkontinen- sovietských interkontitálných balistických striel nentalných balistických
značné vačšiu střelu, o- striel na trojnásobok, zo
Přesvědčte se, zda mají všichni členové vaší rodiny včas
roentgenovány plíce. Provádí se ZDARM A. Kdokoli může mít
značenú ako střela SS-9. sedemsto výbušných hla
tuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenášet ji na jiné.
Tá je schopna za medzi- vic na dve tisic sto. MiJe zvlášť důležité, aby se starší členové rodiny podrobili
Icomtinentálného doletu nister Laird upozornil
tomuto rychlému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá zpra
uniest nalož pat megato- na to, že tieto pokusy
vidla léčit snadno a rychle. V případě potřebí delšího léčení
PRO V ŠEC H N Y OSOBY STA R ŠÍ
vyplácí se živitelům rodin STÁ TN Í P E N S E . Dozvíte se, kdy
nov. Táto je nateraz naj- dokazuju, že Sovietský
21 L E T . V Y U Ž IJ T E P Ř ÍL E Ž IT O S T I,
bude roentgen prováděn ve vašem okolí, nebo můžete zajít
vážnejšou hrozbou ame zváz neustúpil od svójho
K D YŽ J E R O EN TG EN O LO G IC K A
kdykoliv do Mass X-Rays, 25 Flinders Lané, Melboume-Clty.
rického obranného bali ciela: vybudovat’ svój
Telefon 63-4191
JED N O TK A V E VAŠÍ O BLASTI I
stického systému, vy systém balistických striel
tvořeného zo striel typu (Pokračování na str. 8)
I The Victorian Tuberculosis Associatíon, Lortsdale Street, Melbourne, 3000 TB515

B A LISTICK É S T RELI

Roentgenováni
plic
je povinné
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-5T cký výběr via, lihovin a pivo
dodáme kamkoli v Austrálii
xa velkoobchodní ceny
Ceník na požádáni

FERDINAND PEROUTKA
Světový tisk stručně zaznamenal, že v den druhého výročí invase byl v Československu klid a
J. KINDA & CO. PTY. LTD
zase se od Československa odvrátil jako od místa, kde neočekává žádné zvláštní události.
cr. J a ia t * Victoři* Sta., Riehmond, Vie.
V Československu byl tedy klid, a chce se nám říci, že správně tak. Českoslovenští občané do
Telefon: 42-4782
stali nad sebe kliku, která dychtí po obětech, a v přítomné situaci by nemělo smysl jí je dodat.
^•be:
104
M
fllers
Rd.. Xth Altona. Vic. (314-8281>
Stalin říkal, že komunistická strana se zoceluje prolitou krví, a nicotní jedinci by povídali jeden
U áne na skladě též o rij. Plzeňský Prazdroj.
druhému, že se zase jednou zocelili. Viditelné akce mají konkrétní význam v dané situaci, a existu
je také pouhý lyrismus výtržností, na nějž není čas. Konkrétní úkol viditelných akcí by mohl jen
dokázat, že země se nesmiřuje s režimem, který byl na ni uvalen. Není třeba s obětmi dokazovat, o
čem celkem nikdo nepochybuje. V den druhého výročí invase světový tisk opakoval její odsouze
ní s jednomyslností, kterou nemá v jiných věcech. Ani ty komunistické strany, které se rozhodly
neodsoudit invasi, nepochybují o skutečném stavu v zemi. Fidel Castro o tom promluvil s neoby
Milan Růžička
čejnou upřímností. Řekl, že invase byla ilegální, nemorální a proti základním komunistickým zása
NAD
TISKEM
Z DOMOVA
dám, ale že zájmy Kuby ho vedou k tomu, aby invasi schvaloval. Tak mluvil i polský Gomulka,
čteš a dech se ti tají,
:
když Chruščov odhalil zločiny Stalinovy, je to asi pravda, řekl, ale tato pravda škodí komuni
srdce zabolí. . . .
srnu a měla zůstat nevyslovenou. Čechoslováci nem ají co činit s nedostatkem vědomostí o podstatě
Zač nás to, probůh, mají
invase, nýbrž s některými zájmy, a to nelze napravit žádnou činností na ulicích.
— za voly?
Z ČESKOSLOVENSKÝCH VÝSTAV
Různé elementy onoho hlídaly továrny. Lidé na to se týká, berte, co na tektorovi J e k smíchu
klidu, který panoval 21. ulici byli zastaveni a je bízejí, a nedávejte jim většina jako rozhodující
K čemu, prosím, tohle zase je mi
......
'páni?
srpna, jsou známy. Re jich průkazy zkoumány. za to nic ze své mysli. činitel. To mnohé vy
Vystavovat to. co jinak nikde není
Obavy, že pod úsilím světluje. Po intelektuál
žim ihned prohlásil, že Režim byl dokonale při
k usání!
ten klid ukazuje, že lidé praven na to, aby každý režimu mysl občanů se ní stránce režim musí'
NAŠIM ŘEČNÍKŮM
uznávají rozvoj země za projev nesouhlasu pro mohla nepřirozeně změ vyškrabat ze dna a po
Xač
ta
dlouhá
řeč,
nového vedení. Zajisté hlásil za dílo individuí, nit, nejsou veliké. Pro stavit na místa v novi
ksjvž jíl tann s s — leč.
která
už
aspoň
dvakrát
nách
a
v
rozhlasu
typy,
lidé uznávají některé
paganda režimu je pri
POVZDECH FUNKCIONÁŘE MNOHÉHO
rozvoje. Rozvoj veřejné byla trestána pro krádež mitivní a je obstarávána o nichž dříve nikdo by
, . voSin dobré místo a plat,
takovými primitivy, že byl neřekl, že tam patří.
i tajné policie a růz nebo prostituci.
tak proč bych měl
Druhého dne režim jen hloupý člověk by u- Tyto typy však mají vý
ných druhů teroru, zaji
a cosi nového stát?”
sté na ně dělá dojem promluvil: dobré jitro, věřil. Když od některých tečnou náladu. "Za
VŠUDE NĚCO
podlost, s níž režim za včera byl klid, normální lidí jsou žádány podpi mi”, řekl jeden z šách v
Xa dnnri erupce,
chází s chlebem člověka, den. Výkladní skříně sy a jinak je před ně rozhlasu, "stojí Rudá ar
na !wai — kosepce.
se zaměstnáními, pense- obchodů byly naplněny stavěna vyhlídka na je máda, nás nikdo nerozHUSÁKOVO ROZHOŘČENÍ
mi a podporami v neza zbožím. Dostali jsme in jich extrémní chudobu, drtí.’’
J á že mátm špatné svědomí?
městnanosti těch, které formaci, že sověty naří říkají si: "Podepíšu a
T A nti im áiv jsem oeooěměl!
Zádav režim aenúz ■
Jak mohu mS, prosím- špatné to,
dily sousedním satelit budu nenávidět.’’
podezírá.
se cítit poctěn tím. fak
co jaktěživ jsem sem S?
Lenin řekl: "Kdo s tem, že za sebou. nemá.
Sověty rozvíjejí svůj ním státům, aby dodaly
STARÁ PRAVDA
zvyk pořádat manévry zboží do Československa koho . . Tak tedy bu většinu, poněvadž to ptaXa
skrvo
škoapý
a
tak
přispěly
ke
zdaru
de komunistická strana v id e i fevva ' -— ^tij-i -■
Rudé armády v Česko
je málokdy — biot^jý.
slovensku před význam dne a snad i ke zdaru (ta redukovaná komuni že režim p r o obyvatel
SPORTOVEC
nými dny, aby se uvedly režimu. Jako dříve Če stická strana, jaká vyšla z stva
ílíOáJrdlO ne
Nikdo
bo
nepředčí
skoslovensko
posílalo
čistek) a bude většina vykonal. A tu existuje
na pamět. Velká hlídací
ve skocích — do řečL
činnost byla rozvinuta. zboží jim, když ony mě národa a bude "kdo s podivná okolnost. Režim
ALE POTOM . . .
Armádní jednotky hlí ly potíže s obyvatel koho”. Ovšem, bude ta místodzžiríirti dovoluje
Dotud
tupě
kouká,
ké protektor. Po této aby jeho noviny a jeh.
daly veřejné budovy. stvem.
pokud neví — odkud fouká.
Zemí bloudí naděje stránce režim chová své rozhlas líčily - dokonc
Rozhlas byl zejména hlí
ČS. ŠÉFREDAKTOR
dán. Rozmnožovací pří režimu, že občané budou největší naděje a lísá se s jakousi horlivostí - iSám
lip
to
svede
stroje v úřadech byly pokládat za dobrý ob k protektorovi.
na straně českosloven
než H S T D.
Marx - leninisté mají ského jara stála nešpor
hlídány dávno před tím chod, když dostanou po
ÚSILÍ V KRUHU
to dnem. Dělnické mili meranče za to, co jim mnoho negativu ích myš na věíšžna.
Jak jenom ten čas letí!
ce byly zmobilisóvány a bylo vzato. Pokud toho lenek o většině, a pro C Pokrairrárf ml itr. 6.
Už jsme zase tam —
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co před dvaceti lety.

ZÁSADOVÝ.

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ

Vždycky stál rovný jak štice.

(Tam, kde jich stálo více.)

PLATÍ STÁLE A VŠUDE
Kdo schopnostmi si neustele.
ten musí lézt — do zadku.
I

Potřebujete vym alovat

|

KEW CONIIÍffiNTAL BIÍICHK Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.

byt, dům, p*dnik — kdekoliv v MelbcCtme? '
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Boko- j
nalá znalost řemesla umožňuje. pracovat ■
lépe a přitom za levnější ceny

3 2 6 High Street, Kew, Víc.

W ardale Pamting Service

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: - uzená šunka a
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
DOMÁCÍ J A T E R N IC E , J E L ÍT K A

A SM ETAN OVÉ

Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po Vícto ria Pde., zastávka č. 38
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka č. 38
Telefon: 86-7178

KLO B Á SY

MAJITEL J. MELIH
55 Wahroonga Ave., Noble Park, Víc., 3174
telefon: 548-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
lede jsem ji již prováděl!
;
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
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Denně sdělovací pro
středky režimu jakoby
zapomínaly, co vlastně
chtějí, a líčí jak pro če
skoslovenské jaro byla
většina ústředního výbo
ru, kde která organisace
strany, kde který městský'
a tovární výbor, kde kte
rý okresní soud a kde
který sbor učitelský,
všechny vědecké společ
nosti, mimořádný sjezd
strany, sama katedra
marx - leninismu, stovky
a tisíce funkcionářů, sta
ří komunisté, do nichž
by to nikdo nebyl řekl,
komunističtí redaktoři a
typografové, pošťáci a
železničáři, odborové or
ganisace, úřady a "ozbrojené
jednotky’’,
všechny sdělovací pro
středky, ovšem celá mlá
dež a ovšem všechen
bezpartajní lid. "Oprav
du se nám až trochu tají
dech”, praví dnešní
pražský rozhlas při tom
to vzpomínání.
Jsme na rozpacích, jak
vysvětlit, proč režim tak
to koná za nás práci, kte
rou my bychom měli ko
nat. Pokud dovedeme
pomyslit, mohou to být
různé příčiny. Snad pro
stá hloupust nových ty
pů v novinách a rozhla
se. Snad pomstychtivost,
která pátrá po co největ
ším počtu obětí. Snad
obavy některých místodržících, kteří mají na
svědomí různé prohřeš
ky. Někteří z nich dali
se strhnout k tomu, že
žalovali na nízkou život
ní úroveň po dvacetile
tém plánování. Někteří

podepsali resoluci proti
ínvasi. Někteří byli strašpytlové. Ne nadarmo na
psal pan Švestka dlouhý
seriál o tom, že poprvé
ve svém politickém živo
tě byli ohromeni pohle
dem na většinu, a že se
musili bát publikovat
svoje názory, ačkoli je
měli. Mohlo by být v
jejich zájmu vylíčit před
protektorem neodolatel
nost československého
jara, bezmocnost, v níž
věrní
internacionalisté
se ocitli.
Anebo snad sám pro
tektor se dívá příznivě
na takové líčení česko
slovenských událostí a
spatřuje tu pádné pouče
ní pro každého marx leninistu, který se kdy
spustil s principem vět
šiny nebo s touhou, aby
zastupoval také národ.
Jen drápek uváz, a už
je chycen celý ptáček.
Nechť každý od této do
by si dobře pamatuje,
že většina je přirozeně
nebezpečna marx - leni
nismu.
r
Avšak většina a národ
přece zůstávají. Sověty
jsou odhodlány nepoklá
dat to za velkou překáž
ku. Je jednou ze základ
ních pouček marx - leni
nismu, že bez vůdců a
bez organisace energie
mas se rozptýlí. Bude
tedy trvalý hon na mož
né vůdce a pečlivý do
hled, aby ani zárodky
organisací nevznikly.
Doba, kdy dohled ko
munistické strany nade
vším byl oslaben, byla
trapná. Vznikl chaos,
anarchie, čehož, nespráv

ným důsledkem je ta okolnost, že v nesčetných
myslích rozmáhal se ná
zor, že komunistický re
žim představuje stagna
ci. 1 ím společnost se ocitla na kraji propasti.
Tomu je konec. Uz není
anarchie. Komunistická
strana už se zase sama
"točí kolem dynamisace”,
jak krásně praví její
.theoretikové.
; Z a československými
;událo stmi, nad nimi, je
studená sovětská velmo:censká metařysika. Jsou
možná tři vysvětlení so
větské invase.
1) Sověty jsou si tak
vědomy své velmocenské
^důstojnosti, že nesnášejí,
jjestiiže se objeví nesou
hlas mezi těmi, na něž
;dosáhnou. Když v Če
skoslovensku nesouhlas
•se objevil a chystal se
•trvat, sovětské tanky se
:hnuly.
Velmocenskou
^důstojnost sověty přiklá
dají i marx - leninismu.
2.) Sověty prostě po
kračují ve své navyklé
^expansi. Některé osob
nosti na západě byly
před časem toho názoru,
že studená válka už ne
existuje. Jestliže neexi
stuje, tedy ne houževna
tě vedenou studenou vál
kou, nýbrž jen nějakou
nepředvídanou shodou
okolnosti ruská armáda
poprvé v historii obsadi
la západní české hranice
a dostala se do střední
Evropy. Ale některá fak
ta nasvědčují, že se tak
spíše stalo podle starého
už plánu.
Ne poprvé si tu sově
ty činily nárok na inter

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

venci podle vlastního uvážení. Už před třiceti
lety měly na mysli inter
venci více méně ideolo
gickou jako hlavní ná
stroj expanse. V létě
1939, krátce před vypuk
nutím druhé světové vál
ky, Anglie a Francie na
jedné straně a nacistic
ké Německo na straně
druhé se ucházely o
smlouvu se sovětským
Ruskem. Jak známo, na
cisté vyhráli tuto soutěž,
a sovětsko - nacistický
pakt
byl
uzavřen.
Angličtí a francouzští vy
jednávači byli pak obvi
ňováni z neschopnosti.
Nebyla to jen neschop
nost, byly to také dů
vodné rozpaky. Sověty,
Anglie a Francie se
shodly na tom, že men
ším sousedům Německa
má být zaručena bez
pečnost a v případě ně
meckého útoku na ně,
má jim být ihned po
skytnuta pomoc. To byl
velmi správný princip
kolektivní bezpečnosti.
Ale zejména Anglie vá
hala přijmout výklad,
jejž sověty dávaly této
kolektivní bezpečnosti.
Žádaly právo dát men
ším státům ve své blízko
sti bezpečnost i proti je
jich vůli a právo vtrh
nout do těchto států,
kdykoli by se sovětům
zdálo, že je toho třeba
k bezpečnosti těchto stá
tů.
Sověty žádaly právo
pokládat i vnitřní změ
nu, "převrat” v někte
rých z těchto států za
vnější útok a odvodit z
toho právo na intervenci.

Beethoven a Československo
Jarka Vlčková

Blížily se vánoce roku 1787. Mozart seděl zamyšlen
v místnosti svého vídeňského bytu a snad ani nepo
zoroval, že v kamnech pomalu vyhasíná. Snad myslil
na svůj úspěch v Praze, kde byla 17. října provede
ná s velikým zdarem jeho opera Don Giovanni, kde
feyl hostem manželů Duškových na Bertramce, kde
:byl oblíben všemi Pražany. Snad vzpomínal na svou
ženu Konstanci, jež ho nechala ve Vídni samotného
a odjela po narození dcerušky Terezie do lázní.
Rázné zabušení na dveře bytu ho vyrušilo ze sně
ní, Rozmýšlel se, má-li vůbec otevřít. Snad je to ně
jaký věřitel a bude žádat o zaplacení dluhu! Po
dalším, téměř neomaleném zabušení, se roznodl otev
řít. Na prahu jeho bytu stál mladý, devatenáctiletý
muž oděný v černé šaty, košili u krku mu zdobila
úzká stužka černého sametu — bez pláště i bez pereliny, ač venku citelně mrzlo.
Po oboustranném střetnutí pohledů se příchozí
představil: “Jsem Beethoven a přišel jsem za vám:,
maestro, abych slyšel z vašich úst posudek o mé
hře a o mých skladbách.” Mozart pokynul rukou
mladému muži, aby vstoupil. V duchu si opakoval
jeho jméno, jež mu bylo až dosud neznámé.
Za chvíli, když Beethoven trošku pookřál, zasedl
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ke klavíru a na vyzvání Mozartovo začal hrát. Hrál
dlouho a Mozart jen mlčky naslouchal. Neslyšel do
sud takovou hudbu a zůstal zcela němý, když Beetho
ven skončil. Uplynulo drahně minut, když opět pro
mluvil.
“Není, čemu bych vás mohl ještě naučit, pane
Beethovene” a na otázku Beethovenovu, zda jeho
hudbu odmítá, odpověděl jediným slovem: “Ne!”
Beethovenova hudba jej zasáhla přímo u srdce. Vy
cházela totiž z nejčistšího pramene studny, jež je
tak hluboká, že nelze dohlédnout jejího dna. Mozart
ještě chvíli přemýšlel, nemoha se nabažit dojmu,
jejž na něj učinil Beethoven a jeho hudba a pak se
otázal: “Co vlastně chcete dát lidem svou hudbou,
pane Beethovene?” “Svobodu!” ozvalo se ze sevře
ných úst mladého genia.
Proč píši právě dnes o Beethovenovi? V roce 1770,
kdy anglický mořeplavec kapitán James Cook při
stál na březích australských, se narodil v Evropě
dosud snad nepřekonaný genius hudby, genius, je
hož jméno je známo celému světu.
A piši-li o tomto umělci do našich českých novin,
je to proto, že Ludvík van Beethoven měl za svého
života velmi úzký vztah a to jak k Čechám a Mo

573 Hampton Si.
Hampton, Vic.

Telefon 98-5756.

M. CHRPA
Opticai Service
Angličané namítali, že
takto i pouhá změna vlá
dy by dávala sovětům
právo k intervenci, kdy
by chtěly. Kdo by nevi
děl, že invasní ideologie
v československém přípa
dě už tenkrát byla hoto
va: zachránit menší stát
i proti jeho vůli, změ
na vlády rovná se cizí
mu útoku na stát. . .
Ale, 3.) vážený ame
rický autor, který dlou
ho žil v Rusku, často
mluvil se sovětskými ge
nerály, několikrát pro
cestoval sovětsko - čín
ské pomezí, vydal kni
hu, v jejímž závěru pra
ví:
"Československo byla
první oběť hrozící války
na Dálném Východě”.
Je to odvážné tvrzení,
ale kdo ví. Autor je po
kládán za předního z
přímých znalců Ruska.
Roku 1918 Německo
prohrálo válku, poně
vadž bojovalo na dvou
frontách. Od té doby
platí za státnickou ma
ximu nebojovat na dvě
fronty. Určité okolnosti
mohou být pokládány za
nápadné. Sověty tolikrát
proklely západní Ně
mecko, že snadnost, s

níž s ním najednou uzav
řely smlouvu, může
překvapovat. Také ocho
ta sovětů usilovat spo
lečně s Amerikou o mír
na Středním východě
může vypadat jako náhlý
obrat v sovětské politice.
Otázka je, zda sovět
ské Rusko pokládá vál
ku s Čínou za neodvrat
nou. Jestliže ano, neby
la invase Československa
část programu, jehož cí
lem je udělat si nejdříve
pořádek za zády? Opa
kujeme: kdo v í . . .

LET A D LEM

do Anglie nebo Belgie
za $ 450.-

v kteroukoli
roční dobu.
Reservujte u

ALM A
TRAVEL
S E R V IC E
330 Liftle Colliris St.

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

ravě, tak i Slovensku a při dvoustém výročí jeho
narozenin bychom si měli připomenout hlavně onu
část Beethovenovy tvorby, jež vznikla v těchto ze
mích a na niž měl^ naše vlast veliký vliv.
Vztahy Beethovenovy k těmto zemím nejsou dány
pouze jeho styky s hudebníky a šlechtou českého
původu, ale i jeho přímými zájezdy do Prahy, do
českých lázní, na zámky na Moravě a na Slovensku.
A dá se říci, že krásy naší vlasti Beethovena přímo
inspirovoly k novým dílům a skladbám, z nichž někte
ré ze starších také na této půdě dokončil.
Beethoven navštívil české země a Slovensko v době
od roku 1796 až do roku 1812. Velmi často pobýval
v Praze, kde býval hostem apelačního rady dr. Jana
Kaňky, který byl nejen jeho nadšeným ctitelem a
obdivovatelem, ale i jeho právním zástupcem, jenž
se nebál řešit spletité umělcovy životní a hmotné
nesnáze.
Při těchto návštěvách Prahy navštěvoval Beetho
ven i pražské šlechtické paláce a objevoval se jak
u Clam-Gallasů, tak i v rodině Claryů, kde si oblí
bil mladou komtesu Josefinu, pro niž pak napsal
slavnou árii “Ah, perfido sperdino!”. Ale Josefina
se nestala inspirací jen pro tuto árii, ale pod vlivem
vzplanutí k ní zkomponoval i další čtyři skladby
pro mandolinu a cemballo, skladby, s nimiž se pak
více v jeho tvorbě nesetkáváme.
V Praze na Bertramce poznává — o dvacet let
později než-li W. A. Mozart — známou pěvkyni Jo-
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Eugene Loebl: Odsouzen a souzen (Sentenced And Tried). Elek, Londýn

ZRADA NA ZRADU
20. listopadu 1952 stáli před senátem na Pankráci: místopředseda vlády nímu přiznání najde čte
a generální tajemník Komunistické strany Československa, vedoucí meziná nář v kratičké předmlu
rodního oddělení sekretariátu ústředního výboru KSČ, vedoucí hospodář vě autora, napsané po
ského odboru kanceláře presidenta republiky, náměstek generálního tajem odkvětu československé
ho jara. Od ekonoma
níka ústředního výboru KSČ, ministr zahraničních věcí, náměstek ministra
má dvojnásobnou cenu:
národní obrany, náměstek ministra státní bezpečnosti, dva náměstkové mi
Loebl říká, že se pře
nistra zahraničí, dva náměstkové ministra zahraničního obchodu, náměstek svědčil (a s nim nane
ministra financí, krajský tajemník Komunistické strany Československa v štěstí milióny nevinných
Brně, redaktor Rudého práva. Jeden z náměstků ministra zahraničního ob lid í), že vyvlasmění vý
chodu byl Eugen Loebel, který byl jedním ze tří obžalovaných, kteří pře robních prostředků ješ
žili onen vražedný proces.
tě neznamená sociali
Eugen Loebl, Slovák, se narodil v Holiči roku 1907. Vystudoval proslu smus, že je třeba nejprve
lou vídeňskou vysokou školu mezinárodního obchodu. Roku 1931 vstoupil mít socialisty, kteří by
do Komunistické strany Československa. Za války byl ,v Anglii, kde zastá vybudovali "opravdový
val místo vedoucího ministerstva obnovy. Byl současné zástupcem česko socialismus’’ - tedy ten
slovenské vlády v exilu při pomocné organizaci LJNRRA a hospodářským "s lidskou tváří’’.
poradcem ministra zahraničí Jana Masaryka. V roce 1960 byl rehabilitojván
Loebl bohužel, přes
a stal se v roce 1968 presidentem Československé státní banky v Bratislavě. svůj rozhled, odborné
Jako jeho spoluobžalovaní Hajdu a London dostal doživotí, podle znění znalosti a zkušenosti se
rozsudku, proto, že byl zatčen příliš brzo, aby mohl napáchat velké škody. řadí do třídy lidí, kteří
- i když usvědčeni sku
Totéž měřítko vzal soud na "zločiny’’ Vavra Hajdu a Arthura Londona.
tečnostmi ze životního
Možná, že tomu tak lopravd, stranické sebe sody, které by měly být
omylu, radéji se drží zaš
vysvětleny,
chybí
vy
kázně
a
stranické
senti
bylo, ačkoli tomu nevě
lého snu než tvrdé rea
říme. Dnes už bezpečně mentality je tady kniha, světlení souvislosti a lity.
víme, že život Arthura která shrnuje fakta o vztahů mezi jednotlivý
V Loeblově knize zno
Londona byl zachráněn monstreprocesu bez vý mi obžalovanými.
vu
figurují známá jména
mluv
a
bez
omluv.
po intervenci vedoucího
Nejvíc chybí přesvěd
■kapitánů
Kohoutka a
Komunistické
strany
Chcete-li se dozvědět čující motivace celého
Francie, který je v pří (byť i jenom v kostce), krutého divadla, ve kte Doubka, profesionálních
Pro
buzenském poměru s o čem se mluvilo před rém jak obžalovaní tak "vyšetřovatelů”.
dobrou
míru
je
přidáno
Londonem.
pankráckým soudem, ne žalobci bylí loutkami,
jméno
podplukovníka
Ale na tom pramálo bo se dozvědět, jak zně ovládanými telefonem z Drozda, bývalého horní
záleží. Důležité je, že la obžaloba nebo rozsu Kremlu.
ka z Ostravy, který byl
Loebl napsal a vydal v dek v jednotlivých bo
Informace o svém zat hlavním
producentem
době československého dech, Loeblova kniha čení, vyšetřování a "při vystoupení na Pankráci.
jara rekapitulaci procesu vám podá stručnou in znání’’ omezuje Loebl
Každý dnes už ví, že
se Slánským a náměstky formaci.
na několik stránek. Čá báchorky o zradě na zra
československých mini
Co vám ovšem neřek- stečným vysvětlením mů du, již prý páchali nejfa
strů. "Odsouzen a sou ■ne je, jak se obžalovaní že být doba, v níž tato natičtější komunisté v
zen” je rekapitulací udá před soudem chovali, kniha hýla napsána, do Československu, si vy
lostí, která jen tu a tam jaké dojmy si Loebl z ba, kdy "se nevědělo”. mýšleli sovětští "porad
se dotkne osobních zá celkového líčení odnesl,
Doslov, který napsal ci’’ - "učitelé’’ říká jim
žitků Eugena Loebla.
co se dělo předtím, než Dušan Pokorný, je aka Loebl - pod velením ge
V určitém smyslu je se obžalovaní seřadili demické cvičení, které nerála Berzina z NKVD,
čtenář za suchou formu p'ed senátní lavicí, co se mnoho neříká a slibuje jemuž zase velel AnastaLoeblovy knihy vděčen. dělo potom.
paíliš. Dubčekova duha zius Mikojan.
Po všech možných meChybí jména, pokud se tehdy klenula nad na
Jak
vyšetřovatelům
moárech "pozůstalých’’, nebyla oficielně zveřej-. šimi zeměmi.
tak učitelům šlo nejenom
plných nepřesností, po něna, chybí důležité epiJediný náběh k osob (Pokračováni na str. 8)
šeřinu Duškovou a jejího manžela a s ní pak vystu
puje v roce 1798 na Vídeňské akademii.
Známe-li trošku tehdejší dobu a tehdejší umělecký
svět, pak je nám zcela jasné, že návštěvy Beethove
novy v Praze^ byly umožňovány hlavně vídeňskými
známostmi s českou šlechtou, z níž český hrabě Jo
sef Deym zprostředkoval Mistrovi pozvání na zámek
Dolní Křupá u Piešťan, kde zkomponoval proslulou
Měsíční sonátu.
A právě^jako Goethe, tak i Beethoven navštívil
českéUázně Teplice, kde léčil svou sluchovou vadu.
A právě jako Goethe v českých lázních vzplanul
láskou k mladé komtese, tak i Beethoven zde v roce
1811 poznal berlínskou pěvkyni Amalii Seebaldovou,
jež se stala předmětem jeho obdivu a dokonce o rok
později, roku 1812, poznává a seznamuje se se sa
motným J. W. Goethem.
A není divu, že obě tato přátelství zasahují hlu
boce nejen do života Beethovenova, ale i do jeho
tvorby. Okouzlující styk s mladou, něžnou pěvkyni
. a krásy tamní přírody dávají konečný tvar dvěma
velkým Beethovenovým symfoniím: VII A-dur, jež je
zvána Vítězná, a VIII F-dur. Jsou to díla láskou zpi
tého a omámeného člověka, díla naprosto nečekaná
po symfoniích Osudové a Pastorální.
A ačkoliv nám dosud zůstalo utajeno jméno adresátky, jíž psal Beethoven dopis “Nesmrtelné milen
ce”, jenž byl nalezen v jeho pozůstalosti, dá se sou
dit, že byl inspirován známostí a láskou R Amalii

Seebaldové, jíž pravděpodobně přísluší i cyklus písní
An die ferne G-eliebte z roku 1816.
Na pozvání šlechtice českého původu hraběte K ar
la Lichnovského přijíždí Beethoven v roce 1806 a
později pak v roce 1811 na severomoravsky zámek
Hradec u Opavy, kde pobývá vždy delší dobu. Zde
navazoval četné nové známosti a četná přátelství,
ale zde i komponoval. Okouzlen jak červeným zám
kem, tak i zámkem bílým, pracoval zde na 4. sym
fonii a na houslovém kvartetu D-dur a tato místa
jsou proslulá tím, že zde dokončil svou slavnou kla
vírní sonátu Appassionatu.
Beethoven byl unesen krásou severomoravské pří
rody %jež přímo hýřila barvami, zvláště pak při jeho
druhé návštěvě, zde trávil procul negotiis ničím ne
rušené dny svého života. Snad by byl poDyl ještě
déle, kdyby do jeho zdejšího života nebyly zasáhly
rušivě^ události vyvolané Napoleonem.
Umělec se již tehdy nijak netajil svými demokratic
kými ideály, zklamán pak Napoleonem a jeho zra
dou na ideálech francouzské revoluce, zaujal vůči
němu velmi vyhraněný postoj a jasný odpor.
. Když napoleonská vojska po bitvě u Slavkova ob
sadila Vídeň, opustil ji Beethoven a odjel na Mora
vu. Ale ani zde nezůstal ušetřen zásahů napoleon
ského vojska a k vůli němu došlo i k otevřené roz
tržce s hostitelem hrabětem Lichnovským. Beetho
ven tajně pak, v noci a za nevlídného deštivého po
časí, opustil pohostinný zámek Hradec a vypráví se,

MESIJÉ A T A Š É
Jan Vodňanský
Mesijé atašé
Dvoří se Nataše
Zpočátku jen plaše
A potom víc a víc
Takové dvořeni
Je vzácné kořeni
Dokavad nedojde
Ke skandálu
Kvůli Nataše
Pánové si hází rukavičky
A potom místo do sebe
Se strefí do kravičky
Která se tam pase
A už je to pasé
Hlavně že se zase
Všechno ututlá
A tůn to končí
Neboť jistá velmoc i ta dáma
Nataša
Nepřeje si nepřeje si
Nepřeje si býti více jmenována
Lalaialala
Ještě je ale
Třeba koupit hbité žurnalisty
Kteří v tom vidí žádanou
Senzaci pro své listy
"A když se to nepodaří, tak tedy .. .”
Mesijé — zcenzúrováno
Dvoří se — zcenzúrováno
Zpočátku — zcenzúrováno
A potom víc a víc
Takové — zcenzúrováno
Je vzácné — zcenzúrováno
Dokavad — zcenzúrováno
Ke skandálu
"Nicméně ze zasvěcených kruhů
se proslýchá, že ....”
Mesijé atašé
Dvoří se Nataše
Zpočátku jen plaše
A potom víc a víc
Mesijé atašé
Dvoří se Nataše
Nataša je malá
Ale naše!

že vzal s sebou pouze to nejcennější a jemu.néjdražší — rukopis své proslulé sonáty f-mol, opus. 57.
— Appassionatu. Vysílen se dostal do myslívny u j e 
lenice a odtud pak. odcestoval do Vídně. A to bvia
poslední Beethovenova návštěva v naší vlasti.
—

★

—

Po skončení druhé světové války se našly horkéhlavy, jež zakazovaly hrát u nás Beethovena, aniž
si uvědomily, že právě počáteční takty jeho V. sym*.
fonie — Osudové — to byly. jež nás po celou dobij
války pomáhaly udržet v odporu proti nacistům, že
právě tyto takty jsme poslouchávali jako úvod
českému vysílání z Londýna a že právě hudba Beět-.
hovenova byla pro nás symbolem vítězství. Tyto tupé
mozky nedomyslely, že hudbu Beethovenovu nelze
umlčet právě tak, jako nelze zastavit pouhou rukou
proudící vody z protržené hráze nebo uhasit požár'
konévkou vody.
A probíhala-li koncem června letošního roku y.
Hradci u Opavy soutěž nejmladších klavírních inter
pretů Beethovenova díla a bude-Ii počátkem října
uspořádán v témže místě I. mezinárodní, festival L.
v. Beethovena za účasti vynikajících světových ..uměl
ců a to jak ze “socialistických států”, ták i z Itálie,
Švédská, Rakouska, NSR a USA, pak to budě jen
zasloužené splácení dluhu Beethovenovi.
'“'Knížat bylo na tisíce, Beethoven je však jen je 
den!” — to byla slova samotného Mistra, slova, jež
mají dosud svou platnost.

H L A S DOMOVA
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Přijme se

SPOLEČNÍK
do specielního střediska. na udržování a opravy
dieselových čerpadel a rozstřikovačů ve venkov
ském místě v New South Wales. Dobře zavedená
firma, v níž je jeden májitei po.7 let. Zkušenost
NENÍ nutná, partner bude plně zaučen. Podmínky
společník musí být snaživý, připravený dobře
pracovat, který investuje minimálně $ 15.000. Je
ho podíl bude 50% na zařízení a obratu.
Dotazy písemně nebo telefonicky na:

ANDREW REEVES ADVERTISIN G
146 Bourke St., Darlinghurst (Sydney), 2010

Telefon (Sydney): 31-1781, 31-5916

Zrada

na

(Pokračování se str. 4)
s členěnými výbušnými
hlavicami za každých
okolnosti.
—

' o

—

O situácii na indočínskom poloostrove a o amerických
vojenských
zavázkoch v Azii povedal minister Laird toto:
Severný Vietnam a
Vietkong transportuju
cez Laos do Kambodže
ďalšie posily a vojenské
zásoby. Ale úroveň ich
útokov proti kambodžskej armádě sa v posledných týždnoch nézmeni-

zradu

se str. 7)
;0 chleba, ale o krky. Jak
jeden z nich vysvětlil
iLoeblovi, tělesné mučení
,’se při politických proce
sech nevyplácí. Bolest
; pomine - a oběť vezme
přiznání zpět. Jde o to,
■člověka zlomit natolik,
že ani na odpor nepomy
slí, že představa sytého
jídla a noci hlubokého
spánku bez šikanování
stojí za šibenicí.
Loefal říká, že po při
znání se cítil znovuzro
zen , ačkoli docela jako
jiný cizí člověk. Připouští že je možné, že stra
va, již obžalovaní dostá
vali, obsahovala drogy,
které měly podlomit vů
li. Autor má podezření,
že tuto část přípravy pro
cesu prováděl vězeňský
lékař dr. Somer, který v
době Dubcekovy éry
"spáchal
sebevraždu”.
Dr. Somer měl praxi z
nacistických koncentrá
ků.
((Pokračování

přečíst repliku v Loeblo- jenom hlásal vlastní če
vě knize.
skoslovenskou cestu k
Arthur Koesder prav- i socialismu, ale pak pro
děpodobně
přepímjL tento socialistu podepsal
když líčil intelektuální i- rozsudky nad podřízený
souboj komisaře Rubaše- mi, kteří se snažili pro
va 's policistou Iváno- vádět jeho politiku.
vem. Loeb'1 se nikde ne.V doslovu Dušana Po
zmiňuje o vyšetřovate korného je Gottwald za
lích byť i jen průměrné to pasován na “tragickou
inteligence. Mluvě i zá postavu”. Věděli by
ostatní obžalované, říká, chom o jadrnějším a při
že všichni byli vděčni ža léhavějším cejchu.
lobě, že jim bylo dovo
Ostatně Dušan Pokor
leno odříkávat zpaměti ný je bezděčný humori
šve zločiny jenom v nej sta. Jediná věta, s níž
hrubších rysech. Kdyby můžeme plně souhlasit v
se byl někdo snažil jít jeho
hlubokomyslném
do detailu, ocitl by se v výrobku zní:
džungli fantazie.
“Žádný evropský ná
Náměstkové ministrů
rod
nemůže říci, že je
pykali na Pankráci, za-:
tím,
čím je, bez hrdin
tímco jejich šéfové poti
li krev na "svobodě’’.; ství sovětských vojáků Nikdo si nemohl být' a málokterá země to ví
jist, nebude-li zahrnut lépe než naše . . .’’
Československo - so
do seznamu velezrádců.
Proces s náměstky větská družba je věru
mohl být právě tak pro ukuta z ocelového řetě
ces s ministry samými. zu: bez sovětské revolu
Náměstkové byli souzeni ce by nebylo Česoslovenproto, že ministři byli ska, bez květnového o: Jádrem přípravy byly potřební k tomu, aby by svobození by nebylo so
ovsem nekonečné výsle lo zachováno zdáni kon cialismu, bez sovětského
chy a nedostatek jídla- a tinuity.
srpna by nebylo . . . A
spánku. Kdokoli četl vy Nikde to není zřejměj mezi tím někde je disk
líčení poměrů v-- sovět ší než v případě Klemen rétně založen spis o pro
ský věznicích, může si ta Gottwalda který ne- cesu z roku 1952, jehož
by taky nebylo bez So
větského svazu.
Prvotřídní vaření po domácku
Důležitá otázka: jak
by bylo, kdyby vůbec
vnově otevřené restauraci
nebylo?
jun

la, nezvýšila. Zdá sa, že
sa im ťažko bojuje na
troch frontách: v Laose,
v Kombodži a vo Viet
name. Preto aj vo Viet
name su americké straty
nepomerne malé. Mini
ster Laird však vyhlásil,
že americké letecké úto
ky na zhromaždujúce sa
střediska zhromaždujúceho sa nepritela v Kam
bodži su dobrou a účel
nou akciou, dobré použi
tie vojenskej sily. A on
da k tým to vojenským
akciam súhlas aj v buducnosti. Amerika, po
dlá zdelenia ministra
Lairda, ma záujem na
neutrálnom
postaveni
Kambodže a chce k to
mu pomáhať i keď sa
pri tom neviaže špecific-

PR A H A

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

Minister Laird komen
toval aj rokovanie vice
prezidenta Agnew s juhokorejským prezidentom Parkom o dalších
závázkoch
Spojených
štátov na obrané južnej
Korey. Vyhlásil, že prispevok tri miliardy dolárov na moderně vybavenie juhokorejskej ar
mády ako to předkládá
juhokorejská vláda ako
náhradu za stiahnutie
amerických vojsk z Koree, považuje za přehna
ný a nerealistický.
Pokial’ však ide o
stiahnutie
amerických
vojenských jednotiek z
Koree, americký minister
obrany upozornil na to,
že iste je len to, že do
konca juna 1971 opustí
Koreu dvadsať tisíc amerických vojakov. O
tom bolo už definitivně
rozhodnuté. Ďalšie kro
ky v tomto smere si vy
žaduj ú podl’a ministra
Lairda pečlivé píanovanie, ktoré by umožnilo v
priebehu budúcich páť
rokov přesunut’ břeme
no obrany na juhokorejsku armádu.
Dušan Lehotský,
New York

N A V ŠTIV TE PR V O TŘ ÍD N Í LICENCOVAN OU

restauraci ZODIAK
434 Príncess Highway, Rockdala (Sydney)
Výborné jídlo všeho druhu
O B ĚD Y se podávají

v úterý až pátek od 12 do 2.30 hodin

VEČEŘE
K R A JA N S K É BOH O SLU ŽBY V S Y D N E Y
Česká mše svatá je sloužena každou p rv n í. neděli
v měsíci v 11 hodin dop. v Ozanam House, 5 Young
Street, Sydney (naproti železniční stanici Circurai
Quay).

v úterý až sobotu od 6. hod. do půlnoci
Každý čtvrtek, pátek a sobota

TANEČNÍ
!

VEČER

k němuž hraje evropský orchestr
Srdečně zve J I Ř Í RAKUŠAN

21. 9. 1970

FOTOGRAFIE
PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST
Reportáže ze svateb a jiných rodinných událostí.
Vlastní slohově zařízený ateliér
Barevné smímky objektů pro realitní kancelářeJ
Nejlevnější ceny v NSW
Specialista na barevnou fotografii
7 dní v týdnu

JA N

DRVOTA

Photographer
39 CaUingwood St,, Drummoyne
(S yd n cr), NSW , m i

Telefon: 81-3268

Zdravý proud
(Pokračování se str. 3)

Na mušce je především
pražská Sparta, ale na
obzoru jsou i zásadní zá
sahy do ostatních klu
bů.
O ■nutností důklad
ných změn ve vedení
Sparty rozhodlo nové
vedení "patrona’’, praž
ské Kolbenky. Rudé prá
vo z 2. září o tom např.
píše:
"V současné době, kdy
se zbavuje organizace
strany, vedení závodu a
ZV ROH V ČKD Loko
motivka Sokolovo všech,
kteří byli hlásnými trou
bami pravice, a v mnoha
případech vykonavateli
jejích záměrů, bylo nut
no zabývat se také situa
cí v tělovýchovné jedno
tě. Stranické orgány
ČKD Praha projednáva
ly práci komunistů v té
to organizaci a vyvodily
z ní závěry. Na funkci
předsedy jednoty rezig
noval A. Uhlík, z růz
ných oddílů odešli četní
další funkcionáři. Na je
jich místa přicházejí li

dé, kteří nechtějí zůstat
jen u proklamací, ale v
prvé řadě poctivě pra
covat . . . Ve Spartě ma
jí i z činnosti některých
vlastních
funkcionářů
dost dokladů o tom, že
v onom období let 1968
a části 1969 nešlo ani
zdaleka jen o kopanou,
ale v konečných důsled
cích nesprávné a bezideové činnosti o likvi
daci socialistického cha
rakteru čs. sportu.’’
Teprve příští dny ukáží, jak důsledně bu
dou provedeny změny ve
vedení čs. sportu a t p r v e
pozdější budoucnost pře*svědčí, jaký vliv bude
mít nabytí "socialistické
ho charakteru” na vý
konnost
českosloven
ských sportovců.
V každém případě si
můžeme znovu ověřit, že
čs. sport je nucen pře
devším sloužit režimu
politicky. Někdy bude
záhodno si to uvědomit
pri zájezdech českoslo
venských sportovců za
hranice.
-s-

S Y D N E Y
H LEDÁM P A R TN ER A

v Sydney a okolí.
Osamělá žena menší
postavy ve středních le
tech by se ráda sezná
mila s mužem, s nimž
by si rozuměla. Zn.
“Slovan” do HD.

Přijmeme
(pouze 2 dospělí)
HOSPODYNI,

spolehlivou, samost. že
nu, pro moderní domác
nost ve Waverley. Stálé
místo. Nabízíme samo
statný oddělený pokoj a
výtečnou mzdu. Volejte:
(Sydney) v obchod, době
35-5054, po hodinách
38-6672.

ZLATNÍK •
HODINAŘ *
STEVEN YARDY
590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Tel.: 61-8679
DANOVA PŘIZNÁM
a vedení knih obstaré
registr, daňový porad
ce. I z neúplných do
kladů. Tel. (kdykoli):
67-2792 (Sydney)

21. 9. 1970

HLAS

Po mnoha úspěšných představeních v Canbeře,
Adelaide, Hobartu a Sydney vystoupí PNDG
POLONEZ opět v Melbourne

NA KRAKOVSKÉM TRHU
uvede
Polská národní taneční skupina

POLONEZ OF MELBOURNE
dne 25. a 26. září a 3. října 1970

v UNION THEATRE, University of Melbourne
Vstupenky za $ 2.50, $ 2.-, $ 1.50 a $ 1.- (studenti)
možno zakoupit u: ODRA Travel Service, 27 Eli
zabeth St., Melbourne, tel. 62-2908, nebo před před
stavením u pokladny.

ČESKÁ KNIHA — VÁNOČNÍ DAR
Svobodná čs. knižní služba nashromáždila z;
více než 20 let tisíce svazků nejlepší čs. literatury
původní i překladové, básně, díla politická a všech
ostatních literárních oborů. Vyžádejte si seznamy
které Vám zašleme zdarma. (Placení účtů našemi
zástupci v Austrálii.)
ODKUD PO CH Á ZÍTE? Máme jedinečné sbírky
ilustrovaných knih o krásách ČSR i o jednotlivých
krajích a městech. Do Vašich nových domovů
umístěte staré, kolorované rytiny našich hradů
Šetelíkovy reprodukce z díla o Praze, barevné
umělecké tisky z díla ‘‘Krásy 'Československa’
apod. Konečně tři zvláště zajímavé publikace:
Sbírka fotografií srpnových událostí: “ANNC
HUMANITIS, 21. 8. 1968” s texty v čes., něm.,
angl., franc. jazyce; cena Aus. $ 3.40.
Kniha o únoru 1948 “ČESKOSLOVENSKO ŽA
LUJE” od J. Jostena, s předmluvou Sir Roberta
H. Bruče Lockharta; cena Aus. $ 2.25 a Čapkovo
slavné dílo: “HOVORY S T. G. M.” ; cena Aus.
ř 1.85.
F . C. I. — Knižní služba, 4 Holland Řd., Londor
W. 14, 8AZ, Great Britain (Tel. 01 603 8252,3) .
Máme též kufříkové psací stroje Smith-Corona
s českou klávesnicí.

N JD ĚLE 27. Z Á Ř Í 1970
Svátek sv. Václava
oslavíme
NÁRODNÍ POUTÍ NA ŠUMAVĚ
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.

ACEN

Dne 16. září byl v Meibourne při přecházeni!
ulice zachycen autem a usmrcen 26letý Radomíři
Zedník. Byl v Austrálii zcela sám a krátkou dobul
— dosud nepracoval, docházel do kurzu angiičíi-1
ny. Čs. pomocný fond a čs. organizace v Melbour-1
ne mu zařídily důstojný pohřeb. Po obřadech v l
kapli pohřebního ústavu v Abbotsfordu ho dopro-l
vodil na poslední cestě na hřbitov v Carltonul
páter Peksa a skupina krajanů.
I

!

BYTY

i
;
i
|
;

Prosím krajany, aby se
zúčastnili v největším poč
tu.

PRO

SKUPÍ NOVÉ

Nechť neděle 27. září je
dnem modlitby za domov.

N E D E J ZAHYNOUII

L E T Y

ZÁBAVA

PŘÁTELÉ

SLSDAJI:

A lexandra V ašíka, dříve Croydon, Vic. (dcpis v
redakci), Vojtěcha U lira, k terý bydlel dříve n a -26
Lucké Ave., Burwood. NSW. nebo Villawcod Hostel
— neb kdo o něm může podat jakoukoli zprávu (pro
rodiče), Jiřího U rbana (dříve A ustr., nyní snad USA)
h ledají Bob a Štába, a m anžele V lastu a V ladim íra
-Jupovi z P rah y, kteří p řiletěli 19. 6. 1969 do Sydney.
Jiřím u Novákovi došly 2 b alík y knih do North Altonv
rez dostatečné ad resy. Inf. dá HD.

SPORT V AUSTRALSí
Kopaná

v

Meibourne

SLAV!A — CROATIA 0 :1 ( 0: 0)

I v dalším zápase se lep ila Slavii sm ůla na p aty.
V utkání s Croatii na Olympijském stadionu b yla
lepším tým em , často “z atáp ěla” sc-.upeřově obraně
a přece nedokázala vsítit branku. Nakonec odešla
poražena, když soudce n ařídil proti ní velm i přísně
v 65. minutě penaltu.
PRVNÍ VÍTĚZSTVÍ SLA VÍE

.

Dne 12. z áří zaznam enala Slavia konečně vítězství
— první v letošní lize —, kdj ž porazila Alexander
orankcu z volného kopu v 73. minutě. Obraz zápasu
oyl podobný předešlým : výsledek měl být . daleko
přesvědčivější, kdyby hráči Slavie lépe stříleli.
INTER WTSTOWN PRVÝ

INTE-R bol p rvý v tabulke v minulých Scccer News
a tak ostává a j po zápase s CENTRAL ALTON A.
N apriek dobrej iechnickej hre súpsra, obětaví- h ráči
ÚNTER-a dc-siahli víťazstvo v pomere 5 : 3 . Za INTER po jednom góly d ali: N. P reslak , A. Cetinič,
R. Cvitkovič, Z. B artcl a A. Dovič. K vyššiem u víťazstvu Interu chýbala lep šia střelecká m uška. Vei’mi dobré sa u ja l na l’evom křídle nový hráč Zvcnko
Bartol. — N ásledujúce 3 divíz. záp asy sú pre INT5R
aj ťažké a j rozhcdujúee o postup do P rem ier Divi5Íon. Doma si zah rá INTER už len 27. sept. • a to
proti ELSTERNWICK.
P řevzali jsm e název, dodali jsm e čs. pohostinství
Nově otevřená prvotřídní restau race s licencí RHEINLAND

9 — 13 Drewery Lané,. Meibcurne-Cšfy

Telefon: 663-1266, 663-1267
K poslechu i tanci h raje orchestr Edý Zlatého
Srdečně zvou Eda Zlatý
M irek Tobiáš a Stan F a rra i

P O M O C !

Jsem zaměstnán v nejrycliieji rostoucím
průmyslu a potřebuji pomocníky — ženy i muže
O podrobné informace volejte od 8. hod.
dop. do 5. hod. odp. (Meibourne) 88-297S
Můžete mluvit česky nebo slovenský

OPRAVY PSACÍCH STROJŮ,
_______ LIST Á R N A :

SVATY VÁCLAVE

POUŤOVÁ TAN EČN Í

SVOBODNÉ

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

Kdo
máte
možnost,
přijďte v národním kroji.

Po skončení odpoledních
oslav se koná

-9-

Spoločnosť ujařmených národov (ACEN) ustavená
v slobodnom svete exulantmi, má za sebou dlhoročnú
činnost’ a vykonaná prácu. Ako hlavně ciele si.ACEN
vytýčil, byť hlasom vole a tlmočníkom požiadavku
národov za Železnou oponou a vytvárať podmienky
k ich oslobodenie. Postup a sposob samotnej práce
ACEN-u je rozmanitý, prispósobený miestným podmienkam sídla jeho organizácie. ACEN disponuje
štábom politických pracovníkov so zameraním na po
ie ideového zápasu proti komunizmu a proti rozvrat nej činnosti Sovietov. Zahraničná akcia ACEN-u, ktorá sa dovolává Spoločnosti národov, jednotlivých,
vlád, parlamentu, ako i medzinárodných politických
celies v slobodnom svete, má našu plňú podporu.
Vel’a úspechov dosiahol ACEN za dobu svojej exi
stencie. Hovoria zaň protestné schódze po celom slooodnom svete, rózne podánie k Spoločnosti národov,
akcie u jednotlivých vlád a pariamentov. Konečný
úspěch činnosti ACEN-u závisí, pravda, od světověj
politickej situácie, v podstatě od výsledku zápasu
medzi demokraciou a komunizmom, teda Amerikou
a Sovietským zvázom.
Bolí sme svedkami toho, že impéria museli uvolňo
vat’ svoje kolonie, že národy dosahovali slobody, ktoré predtým stratili. V tejto globálnej studenej válko,
rózny činitelia hrajú mimoriadnu důležitost’ a podi’a
toho sa dosahuje konečný výsledok zápasu.
Sovieti vyvolávajú ozbrojené vojenské konflikty,
podvratné činnosti, ako i hospodářské sabotáže v slooodnom svete, aby rozšířili svoju nadvládu a impé
rium. Amerika ako vedúca mocnost’ demokratickém,
světa musí sama čelit’ počinom Sovietov a snášat
ťarchu tochto boja, to všetko na úkor snáh o oslooodenie národov za železnou oponou. Ukazuje sa
však, že plamene ozbrojených konfliktov postupné,
ako boli vyvolané, uhasínajú, rozvratné činnosti sú
zneškodněné, hospodářské sabotáže odstraněné. Sovietom dochádza dych v ieh strategických plánoch a
postupoch. Slobodný svět sa konsoliduje, upevňuje.
Prezident Nixon naznačil, že slobodný svět bez slo
body celej Europy neni úplné slobodným.
Jak Amerika a celý slobodný svět má svoje problé
my, tak i sovietske Rusko ich má ovel’a viac. Ame
rika musí vyvíjať úsilie o zastaveniu imperializmi.
Sovietov a starat’ sa o politická a hospodář»k u sta
bilitu slobodného světa. Sovietske Rusko má čeliť
vnútornému rozkladu a revoltám členov svojho impé
ria, postavit’ sa na odpor územným požiadavkom ko
munistickej Číny.
Exulanti majú s bedlivým záujmom sledovat’ v ý 
voj světových událostí, přichystat’ sa včas na při
padne vznikle podmienky oslobodenia národov za že
leznou oporou.
J. Viola, člen delegácie ACENu

NÁRODNÍ POUT
ZA DOM OV

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.

DOMOVA

jk
"ŠU M A V A "

BELGRAVE
A U S T R Á L IE
*

ČESK O SLO VEN SKA O B EC LEG IO N Á ŘSK Á
Jednota ve Viktorii

?ve všechny bratry, sestry a jejich rodinné přísluš
níky na ŠUMAVU v neděli dne 27. září 1970 u příle
žitosti Svatováclavské pouti. Sraz na Šumavě u Belgrave v 11.30 hod. dop. Ve 12 hodin bude společný
oběd a ve 2 hodiny odp. slavnostní položení věnce u
pomníku padlých. Očekáváme, že se všichni dostaví.
E. Leiss, jednatel

do Frankfurtu a Vídně
pro
spolkové příslušníky
za $ 864.70

Podrobné informace
ochotně sdělí

A LM A

KONTROLNÍCH POKLADEN APOD.

O desilatel
bankovního
provádí odborně, rychle a levně'
šeku, vystaveného 28. 8.
v Moorabbinu, Víc., ne
JAROSLAV ŠESTÁK
udal své jméno. Prosím e,
74
Gipps
Street, East Meibourne
ab y se p řih lásil dodateč
V d ejte lask av ě po celý den v sobotu nebo v neděli,
ně. — M. K arat, Alexandv pátek po 5. hod. odp. telefon 41-4088 .
ria , NSW, si vyžádal in 
form ace, av šak udal chyb
nou adresu. (Došly zpět.)
Sdělte nám laskavě
— “P isatelk a tč. B risb.” :
Máme zájem o inf. Důvěr adresy svých přátel, kteří by rr.chii mít zájem o odeer
nost je sam ozřejm á a Klasu domova. Zašleme jim zdarma ukázková čísla.
zaručená.
HD

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

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

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kygler & Associates
. Insurance Brokera. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean řiíglvway, MOORABížIN, V í c , 3189
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HLAS

DOMOVA

21. 9. 1970
RIN DTOVA SM RT V MONZE

Monza měla být jeho triumfem — stala se však je
ho osudemv 281etý sympatický “Rakušan” Jochen
Rindt, který už sahal po titulu automobilového mistra
světa formule I pro r. 1970, havaroval při tréninku
na 41. Velkou cenu Itálie v Monze a na místě byl
mrtev. Při vjezdu do rychlé parabolické zatáčky mu
ulétlo pravé přední kolo jeho vozu Lotus Ford a
Karel Janovský
stroj vylétl z dráhy. Zraněný jezdec byl ihned vrtul
níkem dopraven do nemocnice, kde však už lékaři
V Československu vede Ostrava
mohli jen konstatovat smrt. Startoval letos na 6 Vel
kých cenách, 5 z nich vyhrál, a v celkové klasifikaci
mistrovství světa má 45 bodů, stále dvacetibodový
náskok před Australanem Jackem Brabhamem a
Jackie Stewartem z V. Británie.
Prvoligoví fotbalisté mají za sebou už po šesti mistrovských zápasech sezóny 1970-71, které pro
Jochen Rindt, který je od r. 1948 už 37. automo
běhly ještě trochu ve stínu debaklu čs. kopané na mistrovství světa v Mexiku. Úroveň většiny střet bilovým závodníkem A kategorie, který se zabil, mů
nutí nebyla nejlepší, potěšitelná je však vyrovnanost mužstev. Velcí favorité prohráli i doma s že být právem považován za nejinternacionálnějšího
narodil se v západoněmeckém Mohučí, vyrostl
outsidery a tak ligová tabulka je úplně naruby. Nikdo už není s čistým štítem, všichni už byli po jezdce:
v Rakousku, bydlel ve Švýcarsku (u Ženevského je
raženi. Senzací nejvyšší čs. fotbalové soutěže je Baník Ostrava, který je — alespoň momentálně — zera), za ženu měl půvabnou finskou manekýnku
v čele. (Ovšem mužstvo Jednoty Trenčín má k dobru utkání se Zlínem.) Černým koněm 1. li a startoval za britskou automobilku.

SPORT DOMA I V CIZINĚ
S E N Z A C E V E FO TBA LO V É LIZ E

gy je nováček Třinec, zatímco největší bol svým fanouškům zpusooila pražská Sparta a obhájce
mistrovského titulu Slovan Bratislava, který je zře jmě přehrán. Do prvních zápasů Poháru mistrů
evropských zemí se však může dostat zase do for my.

PROČ N E J E D E J IŘ ÍK DO USA?

Mezi sportovci platí nyní opět heslo “padesátých
let”
: “Dokud nesedíš v letadle a letadlo se s tebou
2.
kolo:
Teplice
—
VSS
Košice
3
:
1,
Trnava
—
Tri
1.
kolo (šest prvních z minulého ročníku bylo po
nepohne, není jisté, že budeš startovat v zahraničí.”
nec
3
:
2,
Inter
Bratislava
—
Trenčín
0
:
0,
Ostrava
raženo): Dukla Praha — Lokomotiva Košice 4 : 1 ,
Počátkem září přinesl tiskový orgán ÚVČSTV “če
Trenčín — Trnava 2 : 0, Prešov — Inter Bratislava — Prešov 0 : 0, Lokomotiva Košice — Slovan Bra skoslovenský sport” zprávu, že čs. hokejista Jaroslav
1 : 0, Žilina — Teplice 3 : 0 , Třinec — Sparta Praha tislava 0 : 1, Zlín — Dukla Praha 3 : 1, Žilina — Jiřík ze ZKL Brno odlétá 9. září do USA, kde bude
1 : 0, Plzeň (nováček) — VSS Košice 1 : 3, Slovan Slavia Praha 3 : 0 a Sparta Praha — Plzeň 2 : 2^
3. kolo: Slavia Praha — Teplice 1 : 0, VSS Košice hrát i letos (už druhou sezónu) za mužstvo americBratislava — Ostrava 1 : 2 a Slavia Praha — Zlín
—
Sparta Praha 1 : 1,Dukla Praha — Žilina 2 : 1 , ko-kanadské profesionální hokejové ligy St. Louis
1 : 0..
Plzeň — Trnava 0 : 0, Trenčín — Ostrava 1 : 0, Pre Blues a každý týden prý pošle listu zprávu o své
šov — Lok. Košice 0 : 0, Třinec — Inter Bratislava činnosti. Druhý den na to však všechny čs. noviny
V ýchodní Německo vítězí v lehké atletice
.'oznámily, že Jiřík se sám “z rodinných důvodů” roz
0 : 0 a Slovan Bratislava — Zlín 1 : 2 .
4. kolo: Teplice — Sparta Praha 1 : 0, Zlín — Pre hodl zůstat doma, do USA prý nepojede, bude hrát
Evropský pohár
šov 1 : 0, Žilina — Slovan Bratislava 0 : 0, Slavia znovu za ZKL Brno a jako reamaterisovaný hráč i
Praha
— Dukla Praha 0 : 3, Inter Bratislava — za čs. národní mužstvo na mistrovství světa r. 1971
Úlohu, kterou v posledních letech hráli na meziná
ve Švýcarsku.
rodní sportovní scéně reprezentanti SSSR, přebírají Plzeň 0 : 1, Trnava — VSS Pošice 2 : 0, Ostrava —■
letos pomalu a jistě sportovci Východního Německa. Třinec 1 : 0 a Lok. Košice — Trenčín 2 : 0 .
5. kolo: Dukla Praha — Teplice 0 : 1, Slovan Bra
Ulbrichtův režim dělá vše, aby jeho reprezentanti
ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA
byli ve vrcholné formě právě na olympijských hrách tislava — Slavia Praha 0 : 2, Sparta Praha — Trna
V
BOJI
O SVĚTOVOU TROFEJ
r. 1972 v Mnichově, v čemž bezpochyby sleduje pro va 1 : 0, Plzeň — Ostrava 0 : 1, Prešov — Žilina
Inter Bratislava 2 : 1 a Třinec,
pagační cíle. „Dnes už není nejmenších pochyb o 1 : 1, VSS Košice
Holandská kopaná je v těchto dnech na vrcholu
tom, že sportovci ve Východním Německu nemají — Lok. Košice 1 : 0 .
slávy. Přeborník země Fejenoord Rotterdam, který
6. kolo: Žilina — Trenčín 0 : 2, Ostrava — VSS na jaře letošního roku vyhrál nečekaně 15. ročník
nic společného s amatérismem, jak si ho představuje
předseda MOV Avery Brundage. Jen tak se mohlo Košice 2 : 1, Teplice — Trnava 0 : 0, Inter Brati Poháru mistrů evropských zemí, stal se i vítězem
stát, že V. Německo má v Evropě mimo jiné vyni slava — Sparta Praha 3 : 0, Zlín — Třinec 0 : 1, Světové trofeje. Po remize 2 : 2 s vítězem Jihoame
kající veslaře, vodáky, krasobruslaře, lyžaře, sko Slavia Praha — Prešov 0 : 0, Lok. Košice — Plzeň rického poháru argentinským Estudiantes de la Pla
kany na lyžích, atd. a v poslední době i výborné 3 : 0 a Slovan Bratislava vyhrál v Praze na Julisce ta v Buenos Aires vyhráli Holanďané 9. září finálo
lehké atlety. Těm se podařilo nyní dostat na výslu nad Duklou 1 : 0
vou odvetu 'doma před 75.000 diváky 1 : 0/a jsou tak
ní, když přerušili doménu lehkoatletického družstva
TABULKA: 1. Ostrava 9 bodů, score 6 : 3, 2. Tren prvním týmem “nelatinského světa”, který dosáhl
SSSR a stali se vítězi 3. vydání Poháru evropských čín (o zápas méně), 3. Třinec, 4. Teplice, 5. Slavia .ohoto velkého úspěchu.
národů v lehké atletice, a to jak v soutěži mužů Praha (po 7 bodech), 6. Žilina, 7. Zlín (o.zápas mé
V prvním finálovém střetnutí v Buenos Aires měl
(finále bylo ve Stockholmu) tak i žen (v Budapešti). ně), 8. Dukla Praha, 9. Trnava, 10. Prešov (po 6 b.), Estudiantes velký nástup a už v ,9. minutě 1. poloča
Konečné pořadí Evropského poháru (muži): 1. V. 11. Lok. Košice, 12. VSS Košice, 13. Slovan Bratisla su góly Echocopara a Verona vedl 2 : 0 . Evropané
Německo 102 body, 2. SSSR 92,5 b., 3. NSR 91 b„ 4. va (po 5. b.), 14. Inter Bratislava, 15. Sparta Praha, však nebyli deprimováni, naopak odhodlali se k velké
Polsko 82 b., 5. Francie 77,5 b., 6. Švédsko 68 b„ 7 16. Plzeň (po 4 bodech).
protiofénsivě, a podařilo se jim ještě švédským inter
Itálie 47 bodů.
nacionálem Kindvallem (hlavou) a van Hanegemem
Východoněmečtí lehcí atleti ve Stockholmu vyhrá
vyrovnat na 2 : 2 . Odvétné střetnutí v Rotterdamu
Blamáž fotbalistů v Nice
li 6 z 20 disciplin (sprintér Schenke vyhrál časem
za umělého osvětlení, na dosti těžkém terénu (po
FR A N C I E — ČESK O SLO VEN SKO 3 : 0 (3 : 0)
20,7 vt. běh na 200 m; vytrvalec Haase závod na
lešti) a poměrně chladného počasí pak vyhráli 1 : 0,
10.000 m za 28:26,7 min.; vítězné východoněmecké
Už podruhé v historii čs. kopané (poprvé po mi brankou, kterou dal v 65. minutě “náhradník” v'muž
štafetě na 4 x 100 m stopli po skvělých předávkách strovství světa v r. 1954 ve Švýcarsku) se do funkce stvu van Daale, necelých 5 minut po té, kdy - se s
39,4 vt.; v trojskoku byl nejúspěšnější Drehmel, k te . .renéra reprezentačního týmu Československa dostal číslem 13 na zádech objevil poprvé na hrací ploše.
rý výkonem 17,13 m porazil o 12 cm olympijského Slávista Antonín Rýgr, jeho come-back však skončil
Fejenord Rotterdam zvítězil zaslouženě. Mužstvo
přeborníka Rusa Sanějeva; světový rekordman Molf ratastrofálně: čs. fotbalisté prohráli v Nice s Fran bylo lepší jako celek, hrálo taktičtěji a lépe střílelo.
gang Nordwig zdolal tyčí 5,35 m a ve vrhu koulí do cií 0 : 3, aniž by dokázali jednou vážně ohrozit bran
minoval Hartmut Briesenick pěkným výkonem 20,52 ku soupeře, přestože ku střetnutí nastoupilo 8 “Me
m) a k tomu měli nej vyrovnanější družstvo.
xičanů”. Hlavní důvod debaklu? Mužstvo ČSR hrák
SSSR se jako obhájce Evropského poháru musel bez zájmu, hráči byli ve srovnání s Francouzi po
tentokrát spokojit jen s druhým místem. Aržanov malí, kupili jednu školáckou chybu v obrané za dru { — Vítěz “ č s . poháru” T. J . Gottwaldov si vybojoval
vyhrál časem 1:46,8 min. běh na 800 m, Dudin v čase hou, a ta střelba! 18 : 8 sice nad Francouzi vyhráli účast v prvním kole soutěže ‘‘držitelů tro fejí” , když
8:31,6 min. závod na 3.000 m překážek a světový na rohy, ale nakonec byli blíže Francouzi k výsled porazil tým F. C. Bohemian v Dublinu 2 : 1 a v
rekordman v hodu kladivem Bundarčuk hodil 70,46 ku 4 : 0, než čs. fotbalisté k čestné brance.
odvetě doma uhrál rem isu 2 : 2 .
m. — Více se očekáv\!o i od lehkých atletů NSR.
Velkou slabinou byl tentokrát brankář Victor, kte — III. m istrovství světa ve veslování mužů v kanad
Vyrovnanost družstva ho sice vynesla na velmi čest rý musel být v poločase vystřídán Vendem. Dostal ských St. C atharines skončilo trium fem reprezentan
né 3. místo, ale v seznamu vítězů figuruje pouze vy v prvé půlce 3 branky, z nichž dvěma při jen trochu tů V. Německa,, kteří b yli zastoupeni ve všech 7
trvalec Harald Norpoth, který v, taktickém závodě dobré formě musel zabránit. Kdyby býval chytal i po. finálových jízdách a získali 3 zlaté a 4 stříbrné me
v slabém čase 14:25,4 min. vyhrál 5.0U0 m. — Opak změně stran, došlo by asi k velké katastrofě. Ovšem, daile. čest čs. ves? irského sportu zachránil sk ifař
byli Poláci. Ti měli ve finále dobré špičky (vyhráli slabě hráli všichni — až na Geletu z pražské Dukly J . H ellebrandt, který získal bronzovou m edaili. * discipliny: Nowosz běh na 100 m — 10,4 vt., We> — jakoby celé mužstvo bydo zdemoralizováno, snad — R eprezentační lehkoatletické družstvo Čech a Mo
r e p závod na 400 m — 45,9 vt., Nikiciuk hod oštěpen neúspěchem na mistrovství světa, snad neutěšenými ra v y vyhrálo (stejně jako už před rokem ) m eziná
— 82,46 m a první v cíli byla i polská štafeta na poměry, které režim nyní opět zavádí do čs. sportu. rodní střetnutí nad tým em Norska 117 : 95 b. Pozo
4 x 400 m — 3:05,1 min.).
ruhodnější výsledky: čs. v ýšk aři Palkovský a Alexa
Nejvíce zklamali Francouzi, kterým se po triumfu
skočili shodně 2,10 m, trojskokan F išer 16,01 m a
HLAS DOMOVA
v semifinále nad SSSR dávaly šance na evropské
norský m ílař Kvalheím vyh rál 1.500 m v pěkném č a 
Vychází
čtrnáctidenně.
Řídí
redakční
kruh.
prvenství. Dosáhli sice 3 vítězství (Drut vyhrál zá
se za 3:39,6 min.
Adresa: Hlas domova,
vod na 110 m přek. za 13,7 v t , Jean Claude Nallet
— Na plaveckém m istrovství USA v Los Angeles
400 m přek. za 50,1 vt. a dálkař Pani skočil 8,09 m),
vytvořili A m eričané 13 nových světových rekordů.
8. Moorhouse S t, Riehmond, Vie., 3121.
v mnohých disciplinách však byli slabí. — O překva
Jedním z nejpozoruhodnějších je čas 51,9 vt., ve kte
Telefon: 42-5980
rém Američan. M ark Spitz zap lav al 100 m volný způ
pení se postarali švédové, kteří se do finále dostali
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.)
$
5.-,
jednotlivý
jen proto, že byli pořadateli závěrečných bojů. Zá
sob. B ariéra 52 vteřin je tedy zdolána.
výtisk
20
c.
— Na 20. jubilejních národních přeborech Česko
sluhou evropského rekordmanů v hodu diskem Brucha
(vyhrál soutěž výkonem 64,88 m) a výškaře Lund- PŘEDPLATNĚ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně toté.- slovenska v tenisu v O stravě se zrodila velká sen
marka (dosáhl 2,15 m) odsunuli však nečekaně Ita předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £stg. 2/10/-, zace. Ne vysoce favorisovaný Ja n Kodeš, ale F. Pála
ly na poslední sedmé místo. Čest italské atletiky za US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec se stal m istrem republiky. P á la podal v yn ik ající vý
Chránil pouze vousatý mílař Francesco Arese, který kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádáni kon a ve finále si poradil i s Kodešem, nad kterým
opratem.
vyhrál hladce ve třech sadách 6 : 2 , 7 : 5 a 6 : 1 .
časem 3:43,3 min, vyhrál běh na 1,500 m,

- - Ve zkratce - -

