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Politická a hospodářská centralizace v ČSSR se utužuje

-

Rakovina kolaborace se SSSR
,

/

Letošní Červen prozradil jasně, co se v Československu chystá. Vrcholí vlastně každý svědčí pro
v něm prověrky členů lítSČ, straničtí funkcionáři objíždějí největší průmy každého, že každý kryje
slová střediska, aby obhlédli situaci, stoupenci Dubčekóva režimu ztrácejí každého, První fáze či
zbytky vljjvu. Alexandra Dubčeka potkal osud všech padlých předáků. Mi stek skončila spiknutím
nulý týden bylo na třech řádkách tisku oznámeno, /že by1 zproštěn funkce "zezdola” , kde soudruh
čs. vyslance v Turecku a "pověřen jinými vúkoly” . Jak všichni víme,, je to se družil se soudruhem
proti soudruhům z Vý
tradiční zaklínadlo, které otvírá propadliště.
^
boru
.'
'
.. Oldřich Černík byl zproštěn funkce předsedy federální plánovací komi
Předseda
kontrolní ko
se, Rudolf Slánský měl podobnou funkci před zatčením. Josef Smrkovský
je v nemoci, těžce postižen rakovinou. V létě roku 1968 prohlásil veřejně, mise Jakeš vydal proto
že se podrobil lékařské prohlídce, která shledala, že jeho zdraví je stopro přísný druhý . ferman.
centní, Smrkovského rakovina se podivuhodně datuje od doby, kdy rako Pokud můžeme soudit-z
vina kolaborace s bolšcfviky se stala příkazem doby.
t kyselých zpráv českoslo
venského tisku, situací
Osud Dubčeka, Černí ky na padlé předáky. timací.
příliš nevylepšil.
Z
výměny
stranických
Kampaně
proti
.
"úchytka. a ■SmrktíV-ského ne
yfakešův příkaz měl
jsou
ovšem legitimací se stála frašpřekvapuje. Znovu jsme kárům”
svědky byzantského ri snadno kontrolovány a : ka - nebo velká ostuda, jasný účel: oddělit "děltuálu moskevských po přesně časovány, V tom když uvážíme, 'žp Komu ůasy,, od technické inte
pů. Jenom Brežněv a mají v Moskvě velké nistická strana'Českoslo ligence. Technikové, řek
venska se ještě dri.es od la KSČ, :byli riej horlívej-.
ÍCosygin dnes vědí, bu- zkušenosti.
Komunistická strana važuje vydávat zá "re- ší1 stoupenci "sociáldedou-li českoslovenští ref ar mis te formálně vydá Československa mezitím ; voluční” stranu. * b ; . mokratismu”, / "pravičácni soudnímu lyriči, nebo dostala pracovní úkoly. > Stranické "pohovory”* 1tví” ' a "reformtsmu”.
70)
hude-li jim , dovoleno První z nich má oficiel s členy strany musily' být ■.Rudé právo ,{4.
zemřít mlčky v ústraní. ně, skončit koncem červ přerušeny 'v ' nejlepším, shrnuje historii stranic
Zdá ,se, že i moskev na, kdy vyprší lhůta . k když se zjistilo "náhořé” kých prověrek takto:
ské -vedení si ještě není výměně stranických legi v kontrolní komisi,’ že <Pokračování na ktr. 2'
, jisto, ktere řešení je po
Násilné sjednocování organizací mládeže
liticky výhodnější. Není-li si Moskva jista, jak
by mohla promluvit^Ko-:
.munistická strana Česko
"Mládež nelze klamat, nelze jí připravqvat na co, že svět je nějaký cir 
slovenska?
■■
'..Jisté je, že Moskva už. kus nebo divadlo. Svým dětem musíme přece říkat tu nejčistší, byť i nejautorizovala osobní úto- tvrdší a nej složitější pravdu: Jen tak je můžeme dobře připravit na úkoly,
'
1
které je v budoucím světě čekají . .
( Z článku
nadepsaném "Pravdu, nejčistší prajvdu . ■
v
němž Rúdéjprávo z 9. červila tr. cituje sovětského
spisovatele M, Veršinína.)
To vše je jednoduché,
Je-jistě zábavné, zjistítne-Ii, že ještě dnes má jenže poměry v českoslo
někdo v Československu venských dětských, mlá
- dokonce v Rudém prá dežnických a student
vu - smysl pro humor, ských organizacích do
že: připustí zveřejnění sud jednoduché nejsou,
hořejších řádků. Snad je .
to proto, že mládež' bý .. Důkladnému sjedno
vá náchylná k recesi, a , cení po vzor.u, Komso
o mládež ťéď režimu molu vadilo trochu nad
šení, které se podařilo
jde*
^
/ ■
'•před
dvěma " léty. vyvo
Zatím ovšetm nemůže
jít o její hromadné pře- , lat u členů organizací "se
vedení-na víru pravou, ,i ’ spatnou minulostí”, ja
nej zaslepenější soudruh kou je např. Junák, ne
schopnost
ví, že je -to úkol dnes bo vadila
vlastního,;;
úsudku,
jež se
naprosto ■
' neuskutečnitel
vyskytovala
třebas
u stu-,
ný. Jde jen o způsob do
dentských
svazů.
Stejně
nucení, aby stála formál
ně v jednom šiku. Mla jako jě tomu u odborů
dá fronta pro to našla nebo zemědělců, je však
výraz:, "vyrovnat krok” dnes ' třeba . sjednotit i
- vyrovnat krok. a vede- ■děti a mládež tím pevně
ji, čím menší počet spo
"Zdůrazňujeme, Jte důsledně respektujeme dobro ním strany - a Komsomo
volnost účasti na této akci. Poznamenáme si jen, lu, který zase kráčí přes lehlivých’ straníků - do
kdp se nezúčastní, abychom věděli, jak organizovat ně podle povelů ■Krem hlíží telů - je k dispozicí.
(Pokračování na sfec. 2)
akce další!"
lu..' ,
'

Vyrovnat krok!

ČS. JARO VZNIKLO V AMERICE!
"V procésu, jaký naše komunistická střápá
ještě nezažila, při hledání příčin a zdrojů mi
nulé krize, jenž připomíná mohutný očistný,
proud, se v mozaice faktů objevují další a dalšk úlomky doplňující celkový obraz . . . Vystu
puje náhle mechanismus manipulace a příprav
celého kontrarevolučního zvratu "suchou” ce- *
stou,, který byl ve Spojených státech vypraco-y
fván někdy v roce 1958, když zde byly analýzovány příčiny neúspěchu maďarských událostí z
podzimu 1956 a hledány jiné způsobý a cesty.
Taktika, jež , vznikala na četných schůzkách .du
chovních nositelů "bbrodného procesu” u nás,
prakticky od samého začátku osmašedesátého
roku, je až podivuhodně otrocky střižena podle
metodických studií antikomunistických středí-sek Z á p a d u . . .”
'' Miroslav Moc v Rudém právu, 13. 6. 1970

SAMOTA T ÍŽÍ
Jeden čtenář nám nedávno vytkl, že Hlas domova
nepřinesl zprávu o českém emigrantu, kteřý se ner
vově zhroutil a musel být převezen do ústavu pro
choromyslné. Australské noviny si prý případu všim
ly. Snaží se snad HD zakrývat, že i u společnosti,
která si říká humánní, může být člověk natolik osa
mělý, ze se z toho pomine rozumem?
Nikdo ovšem nechce zakrývat, že se podobné pří
pady mohou stát. Ať jsi jakkoliv silným a samostat
ným jedincem, ať si třeba o sobě myslíš, že nikoho
nepotřebuješ'— přijdou chvíle, kdy na tebe všechno
padne, najednou jsi jen mravenečkem, na jehož osu
du vůbec nikomu nesejde, svět je bezcitnýma nikdo
tě nemá rád. V takové chvíli se ' buď do sytosti vy
pláčeš, anebo -—.což je daleko h o rší— plakat nemů
žeš a potom tě před nepředloženým Činem zachrání
.jen Včas podaná přátelská ruka, pár slov. a úsměv,
prostě projev zájmu,, který tě ubezpečí o tom, že ži
vot stojí zato, aby byl prožíván. Pocity jednotlivcovy opuštěnosti nejsou ovšem vý
sadou emigrace. Víme všichni, kolik lidí odchází zce
la zbytečně z tohoto světa ve společnosti socialistic
ké — .procento duševních chorob a, :sebevražédnbsti
je v komunistických státech hrozivě vysoké; Ovšem
emigrace, v .níž člověk je přesazen ze svého navyklé
ho prostředí a musí se> přizpůsobovat zcela jinému ži
votnímu stylu, rozhodně nepřispívá k vyrovnanosti
lidské duše. Potřeba mít někoho, kdo ti rozunií a kómu se můžeš svěřit, je v "emigraci silnější než jindy.
. Potíž‘je v tom, že demokratické státy natolik re
spektují svobodu jednotlivce, ,že to někdy zachází až
do extrému. Například v Austrálii neexistuje veřej
ný jmenný seznam nově příchozích Čechů a Slováků.
Australské úřady vydávají pouze ■soůhrnhbu 'čísel
nou zprávu o počtu přistěhovalců, ale jména nebo
adresy neprozradí, neboť by to bylo zasahování^dd
jednotlivcovy <osobní svobody. A tak ten, kdo se sám
nepřihlásí.;ke .společenství svých, lidí, zůstává ztra
cen a nepoznán. Anonymita člověku třeba na čas'vy
hovuje, znám mnohé, kteří hrdě, prohlašují, že mají
spolukrajanů po krk a nikoho nepotřebuj*. Jenomže
pocit osamělosti tě dříve nebo později stejně zasko
čí . . .. 1
■’
■
'■
Když ruské taxíky vtrhly do Československa a do
Austrálie začali proudit první uprchlíci, založili “sta
ří” naši přistěhovalci, kteří už na své kůži poznali
bídu osamění, podpůrný fond pro nově přišjé. I
australská společnost Goofí Neighbour Council (která
mimochodem nemá ve světě obdoby a v níž pracují
i naši / ‘starousedlíci”) dělá hodně pro nové přistě-í
hovalce.-Ti,:/0 nichž hovořím; žijí mezi námi nená
padní a neopěvovaní. Málokdo například ví, že třeba
jeden z těch, kteří sami začínali zde přeo lety zcela
bez prostředků a za horších podmínek, věnoval na
pomocný fond tisícovku' dolarů. Kdo spočítá, kolik
hodin svého .volného času věnovala pomocí svým bliák
ním naše sociální pracovnice z Good Neighbour Councílu?. .Kolík se snažili pomoci jiní?
Často je yšák našinci třebá nejen hmotné pomoci,
ale i přátelského slova. Poznala jsem např. .rodinu,'
která ,po příchodu do Austrálie začíná opravdu těž
ce. Matka a dvě děti odjely z Československa krátce(Pokračování na straně 2)
1
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Rakovina kolaborace se SSSR

D L O U H Á PLA V B A
Dne 4. září 1969 uprchli bez osobních dokladů do
Rakouska 2 technici čs. televize: 241etý Karel černý
Miroslav Hanuš. Nikde se nehlásili a odešli
členských schůzích (ve ku oddanosti dělnictva. vážnost situace na úseku ana231etý
černo přes Německo do Holandska. V Rotterda
Každý, kdo je někdo investiční výstavby a sou- l mu se nepozorovaně nalodili na německou nákladní
Školských organizacích
"téměř stoprocentně, v v ústředním výboru, do- . hlásí s prosazováním I loď, aby prý se dostali rychleji do Ameriky. Loď plu- ;
la do Austrálie. V Sydney nenápadně “přesedli” na
zemědělství: na 8Ó% a v stal příkaz někam zajet přísné ukázněnosti” .
Vláda "podporuje o- britskou loď Aťcadia, na níž. však byli při plavbě
a upevnit ^pracovní mo
průmyslu na 7S%” ) .
do Evropy objeveni. V Británii strávili nějaký čas ve
''Zvláště mladí bezpar- rálku. Důraz byl kladen patření, která činí vláda vězení, než byli předáni na loď téže plavební'Společ
tajní dělníci chápou úsi na rigidně centralizova ČSSR spolu s vládami nosti “Ortínsay”, protože britské úřady nevěděly, kam
lí strany12*’,-., ujišťuje Rudé ný hbspbdářský plán, ČSR a SSR k úsporám jinam je dát. žádali o asyl postupně v 6 zemích (i v
právo, a v některých který má přinést spasení. ve státní správě a k to Austrálii), ale bez úspěchu. Státy nechtějí přijímat
osoby bez dokladů, které se plaví ilegálně. Jejich fo
Co čeká českosloven mu, aby státní orgány fe tografie
okresích se připravují
a popis jejich bezcílného cestováni po mo
slavnoitní schůze, na ské hospodářství, nazna derace i republik rozví řích se objevovaly v časopisech celého západního
■ ,
nichž budou nové legiti čil předseda federální jely koordinovaněji svou světa.
■Když se loď Oronsay přiblížila k australským bře
vlády Lubomír šťrougal Činnost. .
mace předávány. ■'
Vláda - stále ústy Lil- hům, rozhodli se zástupci čs. pomocného fondu v
V rámci očisty strany ve schůzí Federálního
Melbourne k pokusu o pomoc oběma uprchlíkům: na
se v Továrně mlýnských národního shromáždění bomíra Štrougala - "kon bídli
australskému ministerstvu přistěhovalectví zá
statuje, že současný stav ruku za oba a tlumočili zájem zde usedlých Čechů a
strojů PardVibice zvýšil 30. 5. 70:
vyžaduje, Slováků o ně. V pátek 26. června 1970 psaly austral
"Za neméně význam ekonomiky
stav jednoty Lidové mi
né považujeme, že se po aby všechny statní orgá ské noviny, že podle prohlášení úředníka minister
lice...,
1
přistěhovalectví není .pravděpodobné, že . dojde
Z
československého dařilo zastavit proces ny a hospodářské orga stva
k rozhodnutí o žádosti obou Čechů předtím, než Oron
průmyslu se znovu ‘staly rozpadu Holících funkcí nizace vynaložily též say opustí australské vody. Následovaly opět urgenvelmi produktivní dóly státu, že se znovu daří maximální úsilí, aby na ce, ale teprve odpoledne zvonil telefon; mluvčí mini
obnovovat funkci náro še zahraničně obchodní sterstva přistěhovalectví z Canberry sděloval, že byl
na povidla.
napomáhala vzat zřetel na danou záruku a Že Karel černý a Mi
Členové
ústředního dohospodářského plánu aktivita
roslav Hanuš dostávají okamžitě povolení k pobytu
rozhodněji
řešit
problé v Austrálii, zatím na 12 měsíců. Po vylodění v Sydj
výboru strany si musí být a že došlo i fc upevnění
vědomi zoufalé hospo . močenskopolitických ná~ my vnějších ekonomic ney zjistí úředník ministerstva, v kterém městě
Austrálie chtějí oba bydlet a předá jim adresu a te
dářské situace. A roz -i strojů socialistického stá kých vztahů . .
Sbohem decentraliza lefon zástupců čs. pomocného fondu. To je do uzá
hodli se jí Čelit agitační- tu . . .”
věrky HD vše, co o obou moře plavcích víme.

(Pokračováni se str. 1)
"Dosavadní výsledky
pohovorů přes mnohé
klady .nasvědčují*, řekl
minulý týden předseda
ústřední kontrolní a re
vizní komise Jakés ve
slovenské Pravdě, že ješ
tě ne všude se daří dů
sledně
zabezpečovat
hlavní cíl výměny stra
nických legitimací - očistu strany jako předpon
klad jej í 'aktivizaceV
ideové a organizační
jednoty, jako předpo
klad přípravy sjeszdu.’
Soudruh V.- Konečný
za členy komise prozra
dil, že 'komunisté z .řad
technické' inteligence , .,
přiváděli v nedávné mi
nulosti (dělnictvo: - pr.)
do opozice a jindy k pa, * vJt
sivíte *
■ Pravicový
oportuinismus, praví Rudé právo,
Pokud jde o hrozivé
$e zakořenil v technicko- mi. zájezdy,/-jejichž po
\
správních a úřednických drobnosti zaznamenáva ■detaily:
lo Rudé právo jako obro ' :■Štrougal řekl, že "vláProvinilci proti stra du produktivity a. znám da konstatuje opětovnou
nické linií musí přiroze
ně pykat. Je zajímavé,
jak strana, která hlásá,
že práce je nejvysší ctí, (Pokračováni7 se str. 1) zájem nejen katolická
Krok Pionýrů, Junáků . církev, ale i druhé polišmahem odsuzuje podez
řelé k privilegiím socia ,a-dětí vůbec se. vyrovná / ťické strany, které v
listických závazků. Sko val 21. května ve vino : centru horlivě nabízely
ro to vypadá, že ústřed hradské Hajnovce’v Pra . svůj tisk i prostory pro
ní výbor ■sí myslí, .že so ze. Junák; ■tam dostával /činnost ú s tř e d í,.,’*
cialistická práce je mo své:
Předseda čs. ústředí
derní forma trestaneeké’ "Vzhledem k jeho tra / dětských organizacíOtto
rajtačky. Kajicníci si dicím, ideólogiLi vnitřní čmolík řekl v Hajnovostatně ukládají nereali rozpornosti v něm (pra ce, že se otevřený pravi
stické,
nekontrolované vicové síly) viděly orga cový vývoj v junáku
nizaci; která, jíž svou exi později
' nerealizoval
Ale úspěchy jsou, o stencí bude působit pro "jednak důsledkem řady
tom není pochyb. V H o ti Pionýrské organizaci, Čestných a poctivých
licích v Čechách se při viděly v něm organizací, funkcionářů,
zejména
pravuje obnovení sociali ■která V případě vítězství komunistů a jednak dů
stické soutěže na- praco by mohla Pionýrskou sledkem'21. srpna 1968*’,
vištích, ve Spišské Nové organizaci nahradit. O ale varoval, fže "přesto
Vsi sě /zlepšila účast na Junáka v té době měla zůstal Junák jako orga-

ce, sbohem federace,
sbohem pane profesore
Šiku. Moskevská rakovi
vm
na se řozrustá.

Vyrovnat krok!

ČESKÉ OCHOTNICKO DIVADLO V .MELBQtJRNĚ
sehráje v sobotu dně 4. července 1970
.v sále domu č. ■3, Dickens Street, Elwood.
veselohru Viléma Wernera o čtyřech dějstvích

PRÁVO NA HŘÍCH
Režie: Eda Gruenberger
■ Výprava: Jiří SkruŽný
Líčení: H. Rosenfeldová
Osoby a obsazení:
Dr. Mach — Jiří Kousal, Věra, jeho žena — Dáša
Chudá, Jarm ila, Věřina přítelkyně — Radka Chu
dá, Věrina matka — Jana Tůmová, Rudolfův otec
— Štěpán Bravenec, Erika — Věra Bochníčková,
Oto, námořní kapitán .— Zdeněk RobeŠ, panská
— Zdena Háberová, sluha — Emil Svoboda

/Začátek přesně v; 8 hodin večer
Vstupné $ 1.50
Spojení: elektrikou č. 4 nebo 4 D ze Swanston St., Gity*
'j
nebo vlakem do stanice Baiaclava
Reservování míst: telefon 393-134D (Skružná), 50-2953 (Kimlová)

S am ota tíží
'
(Pokračování se strany 1)
před uzavřením hranic. Měli domluveno s otcem, že
použije k výjezdu služební cesty, na niž jezdil pra
videlně. V posledním okamžiku mu však byla cesta
zakázána, a tak žije již řadu měsíců oddělen pd
svých dětí a žény, Statečná matka-se probíjí, jak se
dá. Svoji .kvalifikaci nemůže .pro neznalost jazyka
uplatnit, pracuje tedy v továrně u pásu a natahuje
dny, .aby k základnb mzdě přivydělala pár dolarů dě
tem na nejnutnější oblečení a jídlo. Starší syn by rád
pokračoval vé, studiu, zatím to však nebylo možné.
Je zázrak, že dokáží zaplatit byt, elektriku,j plyn.
jídlo . . . Nestěžují s i ' však na nedostatek peněz, je
jim jen — jak to řekl mladší školák — bez otce hroz
ně podivně. '
.
■
Ještě, nešťastnější jsou jiné dvě rodiny. Oběma se
zde začalo dařit dobře, muži pracovali ve svém obo
ru a dobře vydělávali, dětem s e . tu líbilo. Po krátké
době oba muži zahynuli — při havárii auta a po úra
zu v zaměstnání. Jejich rodiny si nestěžují na bídu,
ale pocit smutku na ně doléhá v cizím prostředí dvoj
násobně. ■
J - '
. J e asi mnohem víc lidí, kteří by si zasloužili po
moci k překonání pocitu.osamocenosti v cizině; Zde
se naskýtá velká příležitost pro jednotlivce i naše
organizace. Snažme se pomáhat tím, že projevíme
přátelský zájem o život každého jedince a kde je
třeba, že pomůžeme radou nebo i hmotně; ■■■.
Zájem měl bý se ovšem pro je vit;i z opačné strany:
ti, kteří přátelství hledají, měli by na sobe sami
upozornit. Kde bude třeba, 'dá i HD milerád své strán
ky k dispozici. Je mnoho cest, jimiž se k sobě mo
hou lidé přiblížit a život si usnadnit.
člověk by opravdu neměl být opuštěný — a také
být opuštěný nemusí.
-mč-

nizace jevem značné roz
porným, stejně jako byl
dříve’’.
Organizace skautů by
la až dosud zbavena "zá
vadných” funkcionářů,
ale nebyla zakázána. Ju 
nák totiž má ještě pomo
ci k jakési plynulosti
sjednocovací akce.
O typu budoucí "jed
noty" poučoval s. Čmo
lík:
!
: "Naším úkolem je pře
konat současnou roztříš
těnost, vybudovat orga
nizací důsledně leninské
ho, pionýrského typu,
která bude vycházet z
předválečných
tradic
dětských proletářských
organizací, z tradic PO
ČSM a plně využívat
zkušeností
bratrských
pionýrských organizací,
zejména PO V. X. Lení- píše RP -."bariéra pravi
»»
na,
cového vzdoru prolome
Stručně řečeno: funk na”. Nový svaz začal si
ci Čs. svazu mládeže pře ce $ mizivé málo členy,
bírá Socialistický svaz ale žatá s plnou podpo
mládeže, což. je totéž, rou režimu. ? Předseda,
jen dohled nad činností soudruh ŠkVařil to na
zasedání
místních organizací má Červnovém
"parlamentu
SVSČ’’
být důkladnější.
Ovšem "disciplína pla zdůraznil: "Máme velmi
tí .pro všechny” , jak řekl dobré kontakty s mini
nedávno soudruh Husák sterstvem školství ČSR,
v Bratislavě .a protože se ČSAV a jinými orgány”
vysokoškoláci
bránili a zmínil se slibně d o
"jednotě”, byla "za úče m-ožnosteéh prázdnino
lem jednoty” utvořena vých zájezdů do^ zahtanová organizace Svaz vy ■ničí pro Členy -Svazu atd.
"Parlament” se pak
sokoškolských studentů
ČSSR, čímž byla - jak ovšem vyšlo vil j edno-

rnyslně pro vstup do
Socialistického' . / svazu
mládeže, uvítal uzavření
"smlouvy” s ‘ SSSR a,
zdůraznil, ,|e "boj proti
imperialismu a koloniali
smu je tou základnou,
na níž se sjednocují po
krokové síly mládeže a
studentstva”.
Členství ve SVS ' je
pro, studenty samozřejmé
dobrovolné^ ale . . ,
Malý oznamovatel
2 VELECKÉ KROJE

původní, ručně vyšívané,
výhodné prodám. Zájemci
pište do HD na zn. “Kro
je” nebo volejte (Melb.)
93-7631.
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Důkladná čistka v České radě odborových svazů

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE KONSOLIDOVANÝ ORGÁN
— Na aktivu stranických — y Kováčo-vé u Zvóléha' ótílasť "kultury a vedly k

a c vedoucích' .hospodář bylo otevřeno nově koupa •zaměňování demokrgtiza- 1. Nej větší zklamání k r emels^ým; vůdcůpij á ceškpsló v enským přísluh óvaý
ských .pracovníků -v Zápa liště. v, budované, .tři -.roky, ,ii-ce zá? l^'|éi:ali?aci;VVFřL ěůfn připravily v letech ’ 196$ý al9 6 9 československé, odbory. .;,Ty se tehdýěy
dočeském kraji se .účast , nákladem , 5 ■mií. .íýčá. Je ‘zyukovali í! mu ;, V. Holz- náhle "našlý”, snažily se byát na vědomí zájmy slvých členů:, nechtely sé ®
: t knečhť a' A. Haba. ■Slav
níci “rozhodli” zaslat ÚV pro 5.00Ó osob. n;.” '
KSČ dopis, v němž "slavT' —' • čtyřdenní ; písničkový nostní zasedání mela téz spokojit úloh bii vykóhavaltělů příkazů vedení KSČ,' Docházelo d o k o n cejc ^
nosťně oznamují, ž.e •‘"krok festival Bratislavská lyra divadelní. ■•.rada, . ■které úzké spol,ttpráci veďéhí ‘ silných, pdbprových; šyaž^* še:; zástupci studentů^ s^iy:|za/íkřokem'.jáou překoná-: skončil 14. června. Zlatá,, předsedá j V. . Vejražka. sovateíů atd .; která byla záhiěřena proti nesmyšlné polítíce strany pri ře* í
vány; pozůstatky šilfov- lyra bylá udělená písní Ten ; zadal “zkvalitněni fšení. probíémů dělnických,: ale hlavně ^problémů celostáthíchvýPp srpnu
ských teorií a je . posilo Šlová (autoři I. Hoi-váth •spolupráce v ■oblastí řízeJ
vána úloha'plánu” !- tedy a Iv Úradníček), kterou mí divadel a/podíliy-štát-- 1968 a zvláště- po dubnu 1969, kdy se.ujal moci Gustav Husák, býlo zřějméi
zpět -tam, kde bylo čs. ho z p ív a la M a rc e la . Laiferór , nich orgánu na něm” a .že musí dojít k důkladné čistce ý řadách odborářských funkcionářů, májí-li
spodářství před .rokem; vá. , Stříbrná lyra byla vetší spolupráci’’:, s :■ umě- ■:se odbory vrátit k dřívejšíýůlpze "prodloužené ruky;' režimu. Přece; však.
1966., .7
.... ,..y přiřčena duetu “ To všetkó " lěckýmí svazy socialistic musí zarazit rozsah, v němž se čistka provádí, zatím hlavně v českých zemích. s
^ Od 1. června začalo bolo včera” (B. Trnečka kých zemí. •
O dvo 1at ze ,všech £ůnk- Č O S -prac dv-ník ů ,dop rará
automatické ťelcfónní spo a J. štrasser), zpěv Mart-. ' —;V rámci čistek ve “ sdě . Koncem.května se se
ha a Ter.a a bronzová lovacích prostředcích” vy šla v Praze k vplénární cí v ČR OS J, Rychtaří- vy a.'1-silničního hospo-jení!Prahy s Moskvou.
— 1;Velitel, . . sovětských písní “fí létem zpívám” , hovělo lakc Předsednictvo, schůzi "Česká -ráda ■odbo •ka, bývalého předsedu .d á ř s - t v í ,:Č. \.:..T ro ja n a ,1
vojsk :,y ' če,skosÍ.oyensk,u (B. Macourek, M. Dvořák ústředního ; výboru ■' ’čs'. rových svazů, aby poÚV ČOS pracovníků předsedu Ú V Č O S prá7
geh. Majorov předal í po a J. Růžička), zpěv J itk a , strany lidové '"žádosti šéf1'
ý.
red ak to ra. Lidové demok ' tvrdila opatření, inamichž: montážních a dodavatel covníků. potravinářského”:
věření í■::, ínihiŠtra-' - obraný Zelenková.
maršála'1/íGrečka- /dne--■12.' • V mimiíém čísle jsme racie F. Toušky p uvol ■se -usnesla.; komunistická ských organizací, M. Tů průmyslu, V . Traxlá,
červ n ap am ětn á medaile • se zmínili o katastrofě na nění z -funkce a jmenova strana. . Aby byla.' vůbec mu, předsedu Ú V >•'ČOS ptiedšedu / Ú V Č O S ěp-rák
k 25. výročí vítězství n a d - ,jižní M oravě, při níž ;bylo- lo'novým šéfredaktorem
- v -■■■ schopna.1,jakéhosi jedná-’ pracovníků ' textilního, covníků průmyslu papí
nacisty Zdenku Fierlinge;’ zavaleno 34 horníků. Sta R. Peteru. '
rovi,' BohuslavuLaštovič la se na Dole . Dukla v . j- Náměstkem ministra ní, přijala ČíťQS "ná : od ěvního ■.g .jko žeděln ého: ru a celulózy, j . Fukšu,
ko vi, -gen.;; Jar-.. Procház Šárdicích, Do 17, června školství ČSR jmenovala, vrh **,- aby k'oop to vala _.do průmyslu, 'V. 1Vaňka, předsedů krajského vý-/
kovi,, arm. gen, ,y.. y , K. byly vyproštěny pouze" vláda’ prof’ dr. K. Ange- svých řad 20 "zkušených přěd.sedri' ÚV- ČOS prá- boru Odborového svazu ’
Klapálkovi, arm. gen. O. mrtvoly, dyou -horníkův . ' ■/ lise z ■pedagogické .fakul
RýtíroviVgenerálpóřučíkú —<■Mezinárodní konferen ty vs Hradci- Králové." '■; odborářských funkcioná c ovniků’ školství a ■vědy, ’ prac ovniků, ,’s'koIs tv í ’a-,vbing. ’(A’: :Mučlídvi;1generái- ce, ‘‘o rostoucí,;úlqze,..ko — 7 V cele; Slovenské, aka řů, kteří- prokázali svou Qi:,. Hrdličku, předsedu dy v Ú stí n. L ., M. Ž?áčporučíku. ing. . Mi .Korbě- ■múnistických stran v re- demie věd je nyní. akade vyspělost i v néj složitej - ÚVjČOS pracovníků po •ka ze. Z V R O H : Tatra:
loví a plk. v,;zál, R.. P eš:- voláčním procesu *výstáv: mik Karol šiška.
ších dobách’*. .'"Návrh*’ hostinství -a hotelu, V. Kopřivnice a V . Kovaří
kovi!
by socialismu” v B erlin ě. -- Nej vyšší odborový oř-' byl, ovšem- přijat "jedno- Brabcovou, předsedkyni. ka, Bývalého předsedu
ústřední ' řada
— Po útěku 9 osob z K; se zúčastnili šéfredaktor gán
% ■ . ÚV . ČOS pracovníků podnikového .
výboru''
Varů letadlem do Z. Nč; Rudého práva M. Moc, ta- ’ ČSRQII -i.. provedl stejně myslně’’.
, ' ""
"Ideové*’ • zhodnocení stt^ťního obchodu,, ing. S O N P Kladno.
mecl^i,,ri feiz,,, .m in u léčíslp „ jemnílc ÚV -KSS L.- Pejzlář- důkladnou.; čistku - Jaké;
HH) *nařídily Čs. úřady a přorektor Vysoké školy • ČROS (viz vedlejší člá situáce přednesl předsě-' M- ■ Nozara, předsedu
Na schůzi-, byl. vzorně
přísné kontroly cestujících politickéVúV KSČ, S; Je-., nek).- Většiňy' funkcí se
da -ÚRO soudruh Piller, ÚV ČOS pracovníků předveden : obvyklý ko
všech. čš-. -letadel,č' zda u germaní
í; -/’ v4 ujali -nově kooptovaní sou
.ubp-L,;,který také vyřídil vzkaz, lesního hospodářství, *Z.
sebe n e m a jí' zbraně. P ro  — Ústřední - tajemník ÚV druzi./. .
munistický rituál, když
ti; uprchlíkům; (-251etý R u  Národní fronty M. V acík:
Y : .Chrástu - u ■‘ Plzně kde a jak čistit. Plénum Spoláka, předsedu ÚV předseda České rady od
dolf čihák se ženou Stá- předal 5 slavnostně . tajem -' zemřela^ zasloužilá. uměl- ČROS se pak "na zákla ČOS pracovníků v tisku,
ňou ai Slétbu dcerkou,' 23 • niku 'J' jihovietnamskěho - ■ýJJ® Jiřirift Skupdvá to
borových ť svazů R. Paletý Jiří Galp se ženou velvyslanectví v Praze 18 ' veku 75 let. 'Za několik dě faktů, a 'nimiž' se mohl 2Č Hejnu, předsedu ÚV' covský ‘přednášel žáda
Rvou, ,,J. Procházka se tun léčiv a zdravotnic-. qni.;$e- měla- zúčastnit zá- seznámit každý čleil”, ČOS pracovníků vodní
hospodářství,
J. nou sebekritiku:........
ženou M arií a dva sho.ú- kýcli potřeb jako “ dar č s .; h a j ^ ;(4(.vročníkp-.‘‘Sktápo- rozhodlo k -těmto v opat ho
bér.ci) vznesla čs. propá- lidu^ bojujícímu Vietna vy Plzně”..
r .w řením: " . ■■ý
Drdu, předsedu ÚV (Pokračování na, str. 8)
- ganda divoká obvinění. mu” . ”
-.
/■;
Po prošetření jejich pří
padu dostali všichni- u- — V Praze zemřef dr. in g .,
prchlici v Záp. Německu Vladislav Přistoupil, výasyl.
A U. ^naipnýš vědec v oblasti
chemické
-4 V Praze zemřéh/12. Inpigántekého
června 671etý<;| .^talinista, ho”'průmyslu, nerostných.
'Surěvirif;:'ái monokrystalů. .!j
Jpsef Jodas, J ktérý^
Ď he 2. června ťř. měl začít ‘v Praze proces s lidí, kteří byli s Pachmanem v téže cele, byl
“proslavil” hlavně v roce —- Nástup ci" MěstNV vý Luďkem Páchniánetó
áa počátku vazby plný energie a přesvědčení p;
první větší politický
1968 svým,. pr,o-soy,ětským, Bardejově předali arm ád
svě piravdě. Krátce před vánocemi, když prodě
proces
v
Husákově
éře,
proces,
který
Byl
oče
nímu
‘generálu’
Karlů
Kla-;postojem.
^
pálkoví / dijólom čestného ; káván 1v zahraničí š ťítn větším Zájmem, proto
lal mnoho hodin výslechů, sé jeho duševní stav
-4 Československý 'TětbV občanství. města Bardejo
2e mohl' naZnačít, jak se asi povedou procesy Změnili. Státní bezpečnost tehdy sdělila příbuz
oběsila světovou soutěž va. '
kfásek o titul Miss tTniným, že se pokusil o sebevraždu tím, že tloukl
další. Liiděk Pachmán, šachový velmistr, ňovi^rse^která^začala-. v.- J a - , — PrCvSident Svoboda jme
Hlarvou do stěny cely. Jisté je, že býl tehdy pře
nář,
jeden
%
hej
odvážnějších
zasiáňců
''Česko
porisku a skončí v červen noval na návrh vlády akavezen do vězeňské nemocnice s rozbitou hla
slovenského j a r a s e měl zodpovídat ža,,"ha-.
ci; y,M iám pv HSA. Do J a : demika J . Kožešníka před
vou, zlomeným prstem a zlomeným žebrem: Po
nohertí republiky”, kterého se dopustil v článponska už odjela loňská sedou Čs, akademie věd.
‘‘Čs. královna krásy’’ lýri-. . > n r. Jak jsme.,- již dřív.e-. jnnáSvratu % nemocnice jako rékOnvalescent upadl
iku, míjeřejněněm pre|. rp k ^ i ý rhplándskýcíi
Stýna HanzaloVá.f \ ^ | řo r^c Ja U f; | ř í d i | |e |k ý
do
chmurné nálady. ZáČal litovat sama sebe p,
|n
o
y
íh
á|h
,
á!
za'í^ailŠÍ
■■|řa\|hě|iíi..
Dne
Tel
Čersvna
2- Pří. zemětřesení vt^Pe^ m i^sfe iulcůýy ;í § . p a 
.usnesl|ha pdýbčáií přéíí|ě|ií na neurči litovat lidi, které prý svou činností přivedl do
rú zahynulo všech,- 14’f cle-|
neštěstí. V té době byl poslán do izolovaného
to. Důvodem odkladů je prý zranění na hlavě,
riů Čs. horolezecky skupi’-’ rády tLm iníštřá ■ kmtůry
■hy. Jejich těly byla nale ČSR, které m ají převzít ■> který si Pachman způsobil, takže musel být přeoddělení bohniekého ústavu pro chořomysiné,
zena nedaleko j^erajN iú : 'ů l |h |,|z a s|á AA ; ód§ojpý-- f vezen do vězeňské nemocnice.
avšak odtud byl propuštěn a prohlášen zá diido. členy v ý p r|v y /i|y h | ;g M npiělěckýiói; -.Svazy. I ' f ;■,
,
ševně
zcela zdrajvého. Koncem ledna tr. byly
Spisovatel dr. A r^oš^čeťl ■MěkÉ# tyto fady-úč-žá-;; ‘
Uůděk Pachman byl zatčen 22. srpna loňské
jak jeho zdraví tak i nálada opět dobré, což
ňík, známý fo to |ra f hór Čáíyzpůsobit. ’ T ák "počát
Vilém .Heckel a horolezci: kem června ^-zasedala hu-( ho roku a je tedy držen ye vazbě už 10 měsípotvrzují i jeho dopisy z té doby, Stal se znovu
V aleriin |K |roušeí|,
S. ^dlbnbíádáy |e3^||edse.|'{ú'- £c|f.' T rp e h o r t||.d |jš í náía|.U||ie charakteristkoptimistickým, byl přesvědčen o správností své
U lvr.vih ž |ů |.. M atřas, kaž., ř |d ité l; Čegké filharmonie ' Iká. tíištbřk|,ý získaůa zéí spolehlivého pramene:
ho
jednání. Později se prý připravcival na soud
J. Rasi, niž. I. Bortel, M. J, P auer “věnoval v hlav
Pachm an zjistil, , že j e , sledován. Odpoledne
ní přelíčení, na které se docela tě š il— jak by
Černý, J. Jech, J. Krec- n ím projevu vejkou pozor|nost ,p řb ^ lnáváňíý n e ž ! iý /■ 1 přédfíkýým zatéeplm,;; spšeí ý /b |tu ke cHvema- "neÍ?ach, L. Mejsnar,
se těšil asi každý, kdo strávil devět měsíců Ve
Náhlovský, B. Nejedlo, výah ' tInděncí,-řjě t předé- ^ • nápadným** mužuiry kteri hlíaali už delší dobu ;ýyšetrovací vazbě. Podle orgánů Státní bezpečí
inž. Z. Novotný a -V. vsím 5 v letech,'196849S9
Pachmanův dům, předstayil se jim, řekl, že ví,
ností. se však pokusil krátce před; zahájením
oslabovaly, fvliv • státuýfia s prOČjtáih jsou á vfeséle jé 4vai do bytu "na ka
Urban.

Luděk Pachman

’ Á D E L A íD E
Nejlépe připravená č s .. i ,, jiná .evropská
jídla dostanete denně *až do půlnoci' V

RESTAURACÍ BUDAPEŠŤ v ^ ^

1/

36 P o rt R oad, Hšndmarsíii (Á déláíH ě) 5007
Telefon 46-1986
iU :
. .Různé domácí speciality
.v,..,..

procesu znovu O sebevraždu, aby se vyhnul
fe*' 77- bude prý to jednodušší. Tajní olyšem od ; soudu.
mítli. /V noci. byl .Pachman zatčen a přeyezen
i. Není ovšem snadné zjistit zcéla bezpečně, zda
' do vyšptrovacívazby ._.;K ■
’
se Pachman ve vyšetřovací vazbě skutečně ner
,r Tentokrát se čtenáři povín v Československu
vově zhroutil, , či zda ho přivedly d ° Špatného
p Pachínanpvě případu /vůbec-nedozvěděli. Zato' r zdraizotního stavu jen vyšetřovací metody Stát
londýnské TlM ESy přinesly 16. tm, d ° st pod
ní bezpečnosti. V obou případech jsou "záslurobností. o vězni Pachmainoyi. Podle svědectví
hy’’ StB stejně nesporné.

- 6-

HLAS

DOMOVA

Studená válka trv á
(pokračování se str. 5)
daleko, než aby jeho osud., vzbuzoval ohnivé cir
ty, A studenti, toto jád
ro 'pacifistických demon
strací, dosti přirozeně
raději by zůstali doma,
než aby šli do války.
■Oposice í vláda by se
rády zbavily této války.
Někteří
mají- takový
plán: nechť Amerika
prostě naloží 'své vojsko

\

do lodí a odvezě je z
Vietnamu. Pak všechno
bude vyřízeno.
Za' tímto plánem jsou
dva směry myšlení. Jed
ni myslí: jestliže toto se
stane, nebude to:'mít žád
né vážné následky, rov
nováha sil ve světě ne
bude porušena, útočníci
jinde ve světě nebudou
povzbuzeni, Čína je ptý'

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

J. KÍMDA & CO. PTY. LTD
-c r. J o ú a s ’ & Vic:tar,ia ,;Ste.t R íc h m o e d , Vic.

Telef<ftriM .78^Í . .
fnebo: 104 M illers Ktí-, Nth Álfrma, Vic, (314-6381*

i

Máme na skladě též brig.' Plzeňský Prazdroj
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ijE ^ ý í| ^ É - .'P R O VŠECHNY
bsO B Y STARŠÍ 21 LET.
VSĚÉIJTEPŘÍLEŽITO STI, K D YŽ JE^
[pdENTGENOLOGÍCKÁ JEDNOTKA
VE .VAŠÍ OBLASTI !
,
Přesvědčte se, zda máji všichni členové
vaší rodiny včas roentgenoivány plíce. Pro
vádí se zdarma. Kdokoli může mít tuberkir
ilózu — můžete být jejím nosičem a přená
šet ji na jiné. Je zvlášť důležité, aby.se
starší členové rodiny podrobili tomuto rych
lému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá
zpravidiá léčit snadno a rychle. V případě
potřeby delšího léčení se vypláčí živitelům
rodin., státní pense, Dozvíte se, kdy bude
roentgen prováděn ve vašem okolí. Nebo
| můžete zajít kdykoli do Mass X-Rays, 25
I Flinders Lané, Melbourne-City. Telefon:
63-3191. '
I The .Victorian Tuberculosis Association
1 TB509 Lonsdale Street, Melbourne, 3000.

tradičně mírná, a nikdo ka, Spíše jsou. to jejich
si nebude myslit, že A- milované obtíže. Domní
merika je nespolehlivý vají se, že toto thema
spojenec. Druhý směr hlodá na kořenech Ame
nxyslení,
primitivnější, riky.
často
nejprimitivnější,
Kdyby komunistické
myslí takto: i když t o . frontě šlo jen o to, zmoc
bude mít následky, co je nit se jižního Vietnamu,
nám do toho?
měla by ;fc tomu různé
Před dvěma lety byla způsoby ve svém arsesvolána do Paříže kon nálu taktiky. Mohla by,
ference všech Čtyř účast jak1už komúnisté nejed
níků. vietnamské války, nou učili, přijmout kom
uspořádání.
aby ji skončila vyjedná promisní
váním, Konference tato Kompromis by byl při
vzbudila největší pozor jat, pařížská konference
nost svou počáteční de by byla oslavována za
batou, má-li stůl, za nějž zdar,
Američané by
konference zasedne, být mohli říci, že splnili svůj
oválný nebo čtyřrohý.
úkol a že nikdo nebyl
Z pozdější doby ne- poražen, americké voj
; jsou na konferenci už sko by odešlo a všichni
tak • živé vzpomínky. by věděli, že se už ne
Vlastně sk u v ědo muj em e, vrátí. Isolovaný jižní
že ani pořádně nevíme, Vietnam by ležel v- ru
zda tato konference ještě kou komunistické fron
existuje nebo už dodý- ty na požádání.
chala. Jístov je jen, že
Ale komunistická fron
kdo se odhodlal věřit, že ta to tak nechce. Chce studená válka už neexi je-li to možno - ponížit
stuje, nemohl chápat, že Ameriku. Válka ve Viet
pařížská konference od namu dávno přerostla
saměho začátku byla od vietnamské rozměry. Ko
souzena k nezdaru ~ po munisté neodmítají do
lovinou těch, kteří na ní časný kompromis proto,
přišli. Kdo věří, že ' stu že by jim zabránil zmoc
dená válka dos-ud existu nit se Vietnamu, nýbrž
je, tomu je všechno sro- proto, že více než o Viet
zumiteln U.
nam jim jde o viditelnou
. .Americký
president porážku Ameriky, o níž
Nixon kdysi vyslovil na pověst by se rychle roz
ději, že sovětské Rusko nesla po celé Asii, Afri
snad pomůže urovnat ce a Latinské Americe a
vietnamský problém. Po-| | všude tam, kde lídé umůže - anebo pravý opak važují, kdo je silnější
je pravda, a ať jakkoli a rozhodují se, ke komu
sovětské Rusko, Čína a se přidat.
severní Vietnam se snad
Hlavním komunistic
v něčem od šebe líší^ v kým terčem je rovnová
jednom se neliší: v tom, ha sil, která trvala po
že poslední věc, která by dlouhou dobu a za níž
je napadla, by byla uleh lidé žíli jakž takž bez
čit Americe obtíže, jež pečně,- Na demokratické
jí působí vietnamská vál straně nevytvořil tuto
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OTA V E RNER Z CANBERY NÁHLE ZEM Ř EL

Sotva bylo známější a obětavější osoby mezi Če
chy a Slováky v Canbeře než Ota Verner. Tím drti
věji působila zpráva o jeho náhlém úmrtí 24. květ
na večer ve věku pouhých 45 lét, Zanechal po sobě
manželku s- dcerkou. Pohřeb se konal za hojné úča
sti veřejnosti 27. května, kdy byla' sloužena mše v
katolické katedrále sv. K-rištofa následována krát
kým obřadem y krematoriu v Norwood.
Ota Verner byl jedním z těch krajanů, kteří si
úsilovnou prací vybudovali v emigraci , velmi úspěš
nou existenci. Po létech ztrávených v Sydney a v
Cooma se usadil s rodinou v Canbeře, kde se stal známým stavebním podnikatelem. Ve svém volném
čase se neúnavně snažil o udržení myšlenky Čs, ná
rodního uvědomění mezi našimi přistěhovalci. Bylo
hlavně jeho zásluhou, že se početná naše skupina
scházela každou neděli na Cotter Dam Recreation
Reserve, V den svého úmrtí tam s námi hrál až do
setmění odbíjenou. Nikdo z přítomných netušil, že
to byl Otův poslední s e t . . . Oto, nezapomeneme!
Jiří Petrů
DRUHÝ KLAVÍRNÍ KONCERT
TOMÁŠE CHVOJKY V CANBEŘE

V sobotu 30. 5. se konal pod záštitou čs. - austral
ského sdružení v sále canberského divadla druhý
klavírní koncert Tomáše Chvojky, kterého se zúčast
nilo 250 návštěvníků. Program večera byl zahájen
Beethovenovou sonátou C-mol op. 13 (Pathetickou),
po které následovala Schubertova sonata A-mol op.
143, dvě polky a Furiant ze Smetanových Českých
tanců a Gerschwinova Rapšodié v modrém. — Mla
dý Tomáš Chvojka se ukázal velmi schopným a na
daným pianistou a byl odměněn jak nadšeným po
tleskem přítomných, tak i příznivou kritikou canberských novin.
,
Jiří Petrů

P o tře b u je te v y m a lo v a t
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melboume?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom Za levnější ceny

W a rd a le Paintirig Service
MAJITEL J. MELIII
55 W ahroonga Ave., Nobte Park,- Vic., 317.4
telefon: 546-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesyěděte se o mé práci kdekoli,
kde jsem jí již prováděl!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma

rovnováhu nikdo j iný
něž Amerika, jediná sku
tečná demokratická vel
moc. Kdyby Amerika oslábla vnitřním zápasem
skupin nebo byla aspoň,
ve své pověsti oslabena,
dosavadní rovnováha sií

by odpadla. Nastala by
asi nová dějinná perio
da.
Je-li toto vše pravda:
jak nesmírně je to vzdá;
léno theorii, že studená.
válka byla "věc minulých
desítiletí

Zátopkovy zkušenosti
O Emilu Zátopkovi jako sportovci nebyly nikdy po?
chyby: byl nejiepšírn lehkým atletem, Jakého kdy
Československo mělo. O Emilově politice, kterou
vedíe sportu po léta ehtě-nechtě prováděl, bylo ve
veřejnosti dost dohadů a kritiky. Stačí jen Vzpome| mjyí> jak-nekomunisflčtí čs. sportovci na zájezdech v
[cizině nabádali k ropáirností, měl-li být Emil přlfo[ men: Ovšem že je i možné připsat takovou pověst
na vrub režimu, kterému vyhovovalo, panovala-U
! zvláště při zájezdech do ciziny mezi čs, sportovci
I vzájemná nedůvěra. Nelze popřít/ že Emil po léta
í veřejně tleskal nebo odsuzoval, jak to režim od svě; toznámého sportovce potřeboval. Naproti tomu "če■skosiovenské jaro" přijal Zátopek s takovým zápaj lem a takovou vytrvalostí, že by si zato zasloužil tu
V minulém čísle jsme se zmínil! b tom, že Emil
Zátopek pracuje jako dělník u podniku, který hledá
rudu kdesi na Slánsku. Režim > ještě nezakročil s
pinou tvrdostí proti odvážnému sportovci, o jehož
osud se zajímá tolik lidí na celém světě. Zdá se, že
čerstvých zpráv o populárním Emilovi bude ještě
dost, než se ho Čs. režimu pbdáří před světovou ve
řejností docela odklidit a umlčet. Dnes se vrátíme k

povídání Emila Zátopka, které měl před dvěma lety,
které se však do široké veřejnosti nedostalo. Je
to rozhovor s redaktorem Zvonimírem Šuptchem, kte
rý uveřejnil lisí krajského výboru K Sč v Hradci Krá
lové dne 31. března 1968.

V úvodu říká Z. šupich, že se s Emilem místo de
baty o právě probíhajícím plénu lehké atletiky do
stali k - Janu žižkovi, Francouzské revoluci a “tím,
pádem'i k únoru 1948“ a cituje Emila:
^
“Když se za něco bojuje, musí se jít tvrdě k^splnění cíle, to je snad dějinná nutnost. Na mravní prin
cipy toho, za co se bojovalo, dojde až později. Jsem
rád, že začíná docházet i u nás. -Až moc dlouho se
stala zloba státním principem, šířila se jako b ac il.
Red.^Šupich: “Asi máš s tímhle “bacilem” také
své smutné zkušenosti.”
Z.: “Ježíši, a co! Já měl punc průšviháře, že sir
to vůbec nedovedete nikdo představit. Zažil jsem éru,
kdy kritérium pro hodnpcení reprezentantů byl vztah,
k SSSR, pak znalost marxismu a pak teprve někde
vzadu také sportovní výkon. Když založil generál.
Sachr armádní sokolský výboiy byl, jsem velitelem:
roty, ale přitom málem nesměl Arěnovat! Nějaký
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Studená válka trvá
FERDINAND PEROUTKA
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Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T Á !
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OPTO

Má ro z d íln á mnolm jinýdh. kteří vědí,co Amerika má dělat ve Vietnamu, jak skončit nebo neskončit válkty, my tmvíihe. Ačkcdírníiohým jiným nedostatek informací nebrání, aby vyslovovali
kategorický úsudek, nám to brání. Předpokládáme, že existuje více informací, nerz noviny a řeč
Capiřol House, 113 Swanston St.
níci toho neboonoho směru podávají ve volebním iroce a více ohledů, než je ochoten mít ten, kdo
MELBOURNH, (vedle kina Capitol)
xHcp být letos zvolen.
\
8, poschodí
Telefon 63 - 2231
J e to nejnéŠťastnčjší fválka, jakou kdy Amerika vedla. Snesl se nad ní všechen rozkol, který je
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
ve syětět ruvhitř Ameriký, Je íp valka, kterou Atneaika§smx vést, ále nesmí vyhrát. Ještě nikdy válka
VáŠim příbuzným i bez lékařského předpisu,
nehyla tak m^íŠena spolitikou. Až dosud válku vždy vyhrál ten, kdo tak porazil nepřítele, Že ob
' -v hutných případech / telegraficky
sadil jeho území, aby nepřítel už neměl td e fse Zreorganísovat a začít hoj znovu. Nebo když nepřítel
mnsd tíZhat, že je už do tě míry zničen, že d a lií boj ,by neměl smysl. To nejsou pravidla, podle
úichzae ,?vede vietnamská válka, Nikdo nemusí po chybovat, že Amerika by byla schopna obsadit
území severního Vietnamu a tak skončit válku. Ale z vážných důvodů Amerika se chová, jakoby
Soudruhu generální tajemníku, ■ V
hrahice aevemího Vietnamu byly svaté. Poražení, sejverní Vietnamci vždy mOhou ustoupit za své
ve středu 6. května jste podepsal společně se sou
hranice bez obav, že budou pronásledováni. M ohou si vybírat, kdy/ a kde chtějí bojoVat, Nemuse druhem Štrougalem tzv, Smlouvu o přátelství a vzá
jí bojovat vdbec , když se jim nechce. Z a svými ífiramcemi se zotaví ze .sjyých ran, a Rusko a Čína jemné pomoci, se SSSR přes rozhodný a zásadní ne
souhlas většiny č s. .občanů.; ;Čht;ěl ■b yOb VáM při té
dodají nový válečný materiál.
.
A
příležitosti položit několik otázek:
Amerika nemůže zničit nepřátelskou armádu, musí se omezit na odrážení jejích útpků v prosto
,1.) Myslíte si, že skutečně podle č*l. L uvedené
ru >adase, který ona si zvolí. Ne severní Vietnamci udělali -své hranice takto nedotknutelné. Udě- smlouvy chce většina ze 14. miliónů obyvatel státu
lála je takOvými ;autprÍta Ruska a řfeíny. Nikdo ne může říci, jak tyto dva velké státy by se zacho. . i nadále upevňovat věčné nerozborné přátelství
Vály, "kdýbý 'americká armáda překročila hranice ^severního Vietnamu. V myslích je přízrak třetí ■mezi národy ČSSR a SSSR?”
2.) Znamená čl. 4., který žádá “ . . . napomáhat dal
šýětpvé Vaíky, tenťokráte atomičke.
^
šímu rozšiřování spolupráce a přímých styků .mezi
Asi -zůstane záhadou, je ve smýšlení. Zakládá ná válka je věc minulých a ospravedlnit před ni-*] orgány státní m o či. ,
znovu příchod bicbáčevfi
jak před několika lety se na tom, že problémy desítiletí, už po nějakou mi každý svťy čin. Ne-i a Makarevů do ministerstva vnitra? Myslím, že bla
někteří i vynikající A- byly vyřešeny. Táto mí dobu;mlčí o této věci.
zajímá sověty, že je to i hodárnou činnost těchto dfiřfttýkh. ^stykůw'-^gá^e 'íV'
' ’ ■
meriČané, jejichž povo rová koexistence však
Sověty -.stále rychlej .snad ušlechtilý děj a ,že dobré paměti -^ Vy d já. ' . ......
d.)
.Jak
;si
vlastně
představujete
prakticky
ani jeden ším tempem upevňují ■je tu demokracie, .která] čl. 7. smlouvy, který mluví mezi jiným *'*/,. plnění
láním je studium zahra nevyřešila
o ko
niční politiky, dospěli k problém, a sověty -trvají svůj protiamerický spo chce splnit svůj slib svo-S nečném odstranění kolonialismu ve Všech jeho for
diázoru, že svět byl usmí na tom, že nebyl vyře lek s Araby, jehož cílem body. ádajímají se o to. mách a projevech,. . za současné přítomnosti oku
, V"”
řen, žě studená válka je šen. Mírovou koexisten je postavit'tří stá milio kdy americká vláda ná pačních armád na území našeho státu?
.V
"věc minulých desítíle- cí doprovázejí opakují novou .většinu proti ma sledkem .tohoto perma 4.) Uvědomujete si, že podle čl. 10., (čitúji): ‘
případě
ozbrojeného
útoku
proti
jedné
ž
vysokých
ličké
Israeli
"a
vytlačit
nentního
dialogu
s
paci-/
cím
se
vyhlášením,
že
je
<tí’\
smluvních . stran . zě strany kteréhokoli státu, nebo
/ Dospěli k tomuto ná mír, .a le 'n e smír, a že .Ameriku z vlivu v této řisty nebude schopna i skupiny států, bude ťo druhá smluvní stran a:považo
zoru, 'když Chruščov "dále, jinými -prostředky ■íob-lasti. Sověty .bez roz energického ' zákroku v vat za útok i proti sobě a okamžitě ji poskytne veške
budete nucen | # '
] rou pomoc včetně vojenské .
|ještě nedávno vydával než je válka, povedou paků posílají svůj vojen mezinárodní .politice.
sílat bojovat mladé Čechoslováky např. T: do. Číny?
-ultimata -o. Berlíně, vy- zápas, jejž jim Lenin od ský materiál i personál
J-e tornu deset let,' coi ,5.) Nakonec cituji čl. 6.. smlouvy:
vbrožoval některým ev- kázal. A že kdo vykládá do Egypta a svým lod'Nifcíta
, Chruščov řekl] ■ “Vysoké smluvní strany konstatují, ■že Mnichovské
■ropským zemím atomic- mírovou koexistencí ji stvem vnikají do .Středo
presidentu' Kennedymu: dohody ze dne 29. září 1938 bylo dosaženo hrozbou
zemního
moře.
'
I
ten,
•kou zkázou, a sovětské nak, je zrádce.
"Vy jste příliš liberální/ útočně války a použití síly proti Československu, že
Obáváme se, že za jé- kdo bývá ochoten mno
/ Rusko tajně dopravilo
byla součástí zločinného spiknutí nacistického Němec
vy nebudete bojovat".- ka
proti míru -a ' hrubým porušením základních pra§atomické zbraně' na Ku <jen z • nevyřešených ho z rozumového úsud
Sověty zkoumají, zda už ’videi mezinárodního práva a že j e . proto od samého
lku. Musí se zdát, že oni problémů:pokládají ■zko- ku obětovat" ideologii,
tomu tak není. Krátce počátku neplatná se všemi .ž'toho ■vyplýv^Iei^í :-;^
/vynikající
Američané imunísování světa. Mno "váhá říci, ;že sověty tak
'
řečeno, zajímají se o to,í •slcdky.” "
.-mají povinnost podrob hé tomu ; nasvědčuje. činí proto, že studená
'
■
Protože
i
Smlouva
o
přátelství
2
e
,;6.
' května^:1970 .
zda Amerika propadá
něji vyložit šyůj myšlen Před dvěma lety, po vpá válka v tomto desítiletí
byla .dosažena hrozbou útočné války a^ použití sily
chaosu.
Pak,
vědí
sově
proti Československu a byla součástí zločinného spik
kový pochod. Pravděpo du éó 'Československa, neexistuje.
ty, přišla jejich chvíle. ] nutí pěti států proti míru a hrubým porušením mezi
dobně zaměnili něco za sověty jaksi slavnostně . Sovětská strategie má
. Slavní demokraté sii národního práva, je též od samého počátku neplatná.
něco, dali nesprávné vyhlásily, že zápas me svou americkou kapitolu%
Měl byste'mít na paměti, že to všechno už tu jed
:byli vědomí' určitých ne/
zí nimi a ostatními bude Sověty ■ ' pokračují ve
jméno určité situaci.
nou bylo. Zaručený klidný vývoj, práce, kultura, vše
bezpečí
demokracie.
Me
. Určitá změna vskutku -trvat třicet let a .skončí svém experimentu nesvo
pod záštitou Třetí říše na tisíc let. A garanti této
zi nimi je ' lehkomyslnost smlouvy seděli s námi v Leopoldově. Jistě si i Vy
Aše, udála. Po kubánské -^vítězstvům komunismu. body, a Amerika pokradavů,
jež
demokracie
pamatujete na ministerského předsedu Krejčího, Ti
křis i Amerika a sovětské Tomu sotva . může být - čuje ve svém experimen
probouzí. Možno dodat, su, generála Šytovéhó., -ministry ■Máchá* tJašD&rá .a
Rusko se více méně mlč ■dáno jiné jméno než stu tu svobody* S n ad ' sově
‘
"
' ■' _ ■ .
že někdy i lehkomyslnost ostatní?
ky dohodly, že je třeba dená válka. Ti na zápa ty se. domnívají, že ná
Myslíte
si,
že
Vám
a
ostatním
to
beztrestně
projde?
těc-h*. kteří chtějí být da
'"'uchránit svět i sebe ato- de, ' k d o ' jednostranné sledkem tohoto dvojího
Já vím, že na to spoléháte. Pro každý případ Vás na
vem zvoleni.
případné následky předem *upozorňuji. Tuto ponižu
mické katastrofy. Tehdy vyhlásili konec Stiid/né rozdílného -experimentů,
jící smlouvu ani Vám národ nikdy nezapomeneř . ■
který
na
jedné
•
straně
války,
musejí
se
snažit
Není
třeba
pochybo-;
byla zřízena přímá tele-.
*Ota-'Rambousek,.,
1fonická !linfca mezi W a-| ito ignor ov at-ja ko 'Gham- ■udržuje disciplinu a; na ,vat, že v. Americe silný
bývalý leopoldovský spoluvězeň z. ě. 124&
. shingťonem -a Kremíem J Iberlám;>ignoroval Hitíe- druhé' nikoli, sověty ^na protiválečný cit existuje. \
byly politické . převahy Je k němu dosti důvodů. ■
aby ta nebo ona nebez-l Irův■"Mein Kamf”.
pečiná episoda mohla býíl I. . Každému, kdo -s i. ne nad Amerikou,.,-a že.roz {■Ameriká utrácí ■ve viet- i
Plánujete cestu de zámoří
■íMsbo máte v úmyslu ’ pozyatihned vysvětlena a jiskra slíbil' z.ádeologických dů poutané a. 'neklidn é d avy namvké ■■válce peníze,!
své př4bůzňé' ..na návštěvu*’;
vedle- sudu - prachu hýla vodů, že se nebude dí znemožní americké -vlá které by jí pomohly ře
Obraťte
se s-důvěrbu. na
dě
vést
cílevědomou
za
vat,
je
celkem
jasno,
že
šit
domácí
problémy..
‘ spo le£nýmúsil ím uduše
Amerika bojuje ve Viet
na. Bylo tomu dáno jmé ve Vietnamu a na Střed hraniční politiku,
S E m c ^
ním východě studená ' . Sověty1přibližeji, jak namu ne pro svůj pro
no mírová koexistence.
' To však bylo všechno. -válka je na Vrcholu. Kdo -americká vláda se snaží spěch, nýbi;ž pro ideu,:
Co' se stalo. Skutečný mír mluvili o tom, že stude domlouvat- se s pacifisty která mnohým připadá
27-29 ElizabethSfc, Melbouriac, 3090
abstraktní, Konec války
Telefon 62-2908
diení možno dohlédnout.
i
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně; proveůou
Předpovědi -generálů, že *
P oradím e. vám, opatříme cestovní dokladyválka' brzy skončí -vítěz- ; zprostředkujéme bezplatně cestu lodí nebo
R. C. Kugler & Associates
stvím, se ukázaly faleš letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
nými. Vietnam je příliš
Zasíláíue dárkové balíčky do celého světa
938 Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., 3189
; bPbkraČováM na str. 6) ?

Dopisdr. Husákovi
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US - juhoslovanská spolupráca
D ušan Lehotský
Americko-juhoslovanska hospodářská spolupráca, obchod a turistika je
už dobré zaběhaná, Spojené šjáty siypiatým najdoležitejšim obchodným
partnerom Juhoslávie (po Západnom Nemecku, Tatiansku, Sovietskom
zlváze a; Velkej Britanii)'. Vytvořila sa spolupráea aj na useku spoločného
podhikánie, využitia juhoslovanského prirodného bohatstva a pracovných
sil za pomocí amerického kapitálu a americkej technologie.
j
Ale získané skusetiostí len prispievaju k prehlbeniu tejto spo lup ráče na j má
v oblasti turistického ruchu. Ministerstvo obchodu vo W ashingtone publi
kovalo správu o rýsuj ucom sa p ro je k te , podlá kterého sevěrný Jadran sa
má za pomoci amerického kapitálů stať obrovskou turistickou oblasťou.
vybudovaném v rozsahu, ktorý je na prvý pohPad fascinujuci.

Začalo -to na začiáťku
.uplynulého desaťročia v
poměrně skromných roz
měrech. Ldbo ešte v ro
ku 1960 prinášal Juhoslavií turistický ruch len
nějakých ošem milionov
dolarov ,|p č n e /V roku.
1969 to však už bolo tristo -milionov dolarov.
Podlá odhadu tria sa to
v tomto roku zvýšit’ na
štyristo milionov doiarov .a pbdl’a plánovaněho projektu v roku 1975
Příjemné horské prostředí.: Dobrá kontinentální
má sa tento výnos zdvoj
kuchyně. Denní zábava. Ceny přístupné .■pro: kaž-v násobit. .
dého. denní penze již-za $ 5.80. šcstidenní “PacAmericki turisticki od
kage” (penze, lifty X instrukce) na Perisheru
bornici vykonali prienebo ve Smiggins $ 62. Pište o prospekt:
skum o potencialnom
TONDA ŠPONAR, KOSCIUSKQ 2630
rozvoji turistiky na JadTelefon:. Smiggin Iloles 324
ranšlkom pobřeží. Praco
vali tam celé tri roky a
podlá ičh studie přijala
juhoslovanska
vláda
plán-' na turiisticku vý
stavbu Jadranu, ktorý sa
členi na tri úseky.
V prvom rade-sá zhodr
I
.
,
Milan Růžička
i ■notili prirodné možnosti,
;* čím méně informací, tím děle se mluví mezi
kťoré Jiihoslávia posky
j’ lidmi.
tuje pre-rozvaj turistiky,
* Místo schopných — opět ochotní.
potom, vypracoval' sa
5* Nejprve se/sesazuje — a pak se už posílá Sedět,
vzorný pian pré oblast’
l* Každý útisk - začíná voláním po pevné ruce.
Dubrovntka
a konečne
Jenom, o d d a n ý považuje všechno za dané.
tretia část* tohoto . vládNejvíc toho omlouvá'Jetí, kdo se bojí.
'
l* A už se ty časy zase vrací; čachry, hejblsř
ného projektu su regio
nálně piany na výstavbu
; kějkié — a rachejtle.
?*■ A nepodezírat bude zase podezřelé.
turistických' .strertsk vo

Nevhodná Slova

*
íj*
I*
I*
|j
í*
ij*
I*
i*

j|
i*

í*
|*
:*

S přesilou se nelze přít, ale lze ji přelstít.
'
Stejné Je brzy lhostejné.'
^
; >. '
Obnovený: nač myslit hodně, když stačí shodně?
Tak sdělovací prostředky prý ir nás patří státu — a já se vždycky' domníval, že patří lidu.
Minoho pp v o la n ý c h ^ a žádný řádně zvolený,
Ndvý j;termín p ro >
■historii: Velký Normalizátor.
Ještě-se. pojísá, ale už kojísá.
Kolik projevů, může ještě naše národní hospodářství yydržet?
Op můžě být nového tam, kde Už zase rozhodují
Noví. ; i
'
Tlaku sfe -nejvíc bojí prohnité.: ■•
t
Čistotný funkcionář — už zase zametá^ s lidmi.
Nikdo už není ochoten stát za. dosazeným* .
(po pojde povalit, je možné rozložit.

~~ o hubu. .
Všechno jsme už obětovali socialism u-— -i rvži-.
vothí úroveň.
f;
škoda, žeJidé .se navzájem, nejlépe, slyší teprve
tehdy, když už hučí tanky.
Z dnešních rájů .tě už nikdo nevyhání — ta tě
Spíše na útěku zastřen.
* Každý jednou o š t r o u g á . . ,
v
,w i ,

I1*
,
*
i
*

* Tomu, co sám nedokážeš, přivést, aspoň otevři.
* L,idé bez páteře se snadriěji vykrutují.
* Ďočashóšt: čas s Os!
:
'
; * Je-li politika umění možnéhóv proč ji u ná)s dě
láme se znemožněnými?'
i

vybraných
oblastiach
•krajiny, t ktoré máju
doplňovat? a vypomáhat*
Jadranu. Podlá planu
šlo by o investicie do
ciest, hotelov, letisk a
pristavov
v celkovej
hodnotě takmer dve mi
liardy dolarov. Len ho
telov by sa málo posta
vit* tolko, aby ubytovali
styristo devádesiať tisíc
hostov. Na Jadrane by
sa postavilo samostatné
letisk o pre transoeeansku letecko dopravu.
Juhoslovanska vláda
už urobila předběžné
kroky v sídle Světověj
banky vo Washingtone
o možnosti získat* patřič
né uvery. Konkrétné šlp
o požičku dvadsať pat
milionov dolarov pre
výstavbu hotelov v Dubrovniku s pat tisíc póstelami. Druhá požička v
hodnotě dvadsať milíonov dolarov sa má pou
žit* na výstavbu střediska
nedaleko městečka Budvý. S výstavbou týchto
stredísk v Dubrovniku a
v Budve sa ma začat’ čo
najskor, aby už za dv.atri roky mohlo byť k dispozícii luxusných a kli•matizačným zaríadénim
vybavených dvadsať až ;

VÍTE, ŽE
můžete letět luxusním džetom

AUSTRÁLIE í} 0

m

t

ve skupinách ( Af finity groups) j fžaa
P o d r o b n é i r i f -6 r r a a q f
ochotně sdělí
A

L

M

A

TRAVEL SERVICE
i 330 Lt. Collins $t. (roh Elizabeth St.)
Melbourpe, Víc., 3000
Telefon 63-4001, 63-4002

pravé Č ské řeznictví

A IIZÉNÁRSTVl

siw um ní iirams ťtj. u

i* Vždycky u nás o něco šlo. Ačkoliv nejčastěji
\

Juhoslovanski predstavitelia to považuj u
za atraktivnu ponuku,
ale doteraz neit dost
skusenosti s vyplacením
divident z tejto kapitalovej účasti. V cudzine sa juhoslovanský zá
kon nepovažuje za dost
jasny vo věci vyplacenia
týchto divident. V prebiehajucej výměně nazodvadsať pat tisíc izieb.
Teraz sa už študuje rov na tuto tému juholen otázka zaistenia ka slovanské kruhy uistuju
pitálu a vyplacenia kapi cudzozemských záujemtálového výnosu cudzo- cov o dostatočných zazemských firiem. Podlá rukoch pre kompenzáciu
j uhoslo vanského zákon a cudzozemského kapitá
z roku 1967 možu sa lu. Juhoslovanska vláda
cudzozemské firmy zú však nechce stratiť po^
častnit* - podnikania vo,; ■
<mukánu příležitost’ a tak
sa rozhodla podrobit*
formě zmiešaných sposvoj zákon z roku 1967
iočnosti, možu vlastnit*
revízu, urobit* ho ešte
až štyridsať devat per- viac atraktivným ' pre
cent hodnoty spoločného cudzozemských podnikápodniku. ,
telov.
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Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A ŠE SPECIALITA;
sjn M a ,
. " domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru. * M ám etéžria skladě jelení mas^ z N . Zélandu.
■

,

DOMÁCÍ JATERNICE, JEUTKA A $METÁNPV£ KUQBÁÍSY

Elektrika z Chy: číslo 47 /z <>lHnst $t, poV ictoria Pde„ zastávka Č. 38
čfeb 48 /z EUnders $ t í ^ B r i g d e R d ‘A ^stáv k a č. 36

Telefon: 86-7178
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Mezinárodní filmový festival v M elbourne 1970

Spalovač mrtvol a Tonda mrtvolák
tegorie. Přestože je oděn do časového hávu
minulosti, jeho varování
je strašně současné a
nadčasové,
"SpalovaČ mrtvol’’ je
zaměstnanec krematoria,
který žije zaujat smrtí a
ceremoniálem
obřadů.
-Je to slaboch, křivák,
.třtina větrem se klátící,
ale přitom vzorný man
žel, otec a občan.
Juraj Herz ukazuje
na spalovací mrtvol, ko
lik miliónů vzorných ob
čanů je ochotno poct se
bemenší záminkou pá
chat monstrózní zločiny
ve jménu blaha a štěstí
člověka.
Jaký je rozdíl mezi
Hrušínského spalovaČém
i Nejlkrásnejší věk je mrtvol a mnohými z
mladost, říká penzista, nás, kteří zahodí při
‘kjterý sedí modelem tří- první příležitosti zdravý
jdě.. sochařů na akademii rozutn a pojem slušnosti
výtvarných umění. Ale ve jménu tě které ideo
Zemitému mladíkovi se, logie?
z d á , že na tom bude lip,
"Spalpvaě mrtvol’’ je
až bude starší.
výtvorem'
židovského
Když je člověk mladý, spisovatele
*Ladislava
tak "ho každý blbec' bu- Fukse (jeho nej úspěš
zeruje”. Prorostlý pan- nější kniha je
"Pan
Vošta, povoláním uhlíř, Theodor
Mundstočk”,
zase hlásá, že nejlepší je vydaná, v angličtině).
"buď třicet nebo dů
"Spaiovač m rtvol’’ ta
chod, jinak to nemá ce ké svědčí o tom, k jak
nu’V
vysokému stupni'herectví
V "Nejkráánějším vě - dospěl za ta dlouhá létat
ku” se nic nepřihodí a Rudolf Hrušínský. "Spa
nic nevyřeší. Je to"1veli lovaČ mrtvol’’ je v podká úiěva, vidět po' dlou : statě filmový monolog.
hém čase lidský film, Síla filmu 'leží na bed
kde se úsměv mísí é- no rech'jedné postavy.
stalgií, mladistvé kata
Rudolf .Hrušínský se
strofy se stařeckým vy této role zhostil dokona
rovnáním. Film k odpo- le, J ehů zkomplexovatě; činku, který .hekne víc lý mužiček, který sí unež intelektuální traktát. vědomuje, jak prohrává
"Spalovač mrtvol” Ju život, se ‘ utíká :k ; mystíra je Herze je z jiné ka- eijsmu Tibetu a modlícím

N a filmových festivalech v q d t nejvíc dvě věci* Jednak je jich více něž
příliš. Jednak se betou sakramentsky /vázne. O bojí je smrtící chyba. Z prvé
příčiny pochází klamné zdání ( že každý fUm, prom ítaný na festivalu, je
umělecké dílo, ověšené nějakou cenou odněkud. D ruhý hatfdikap je horší.
Z festívalu se staía zasrnušiíá, pohřební záležitost. M ajetný podnikatel, kte
rému dělá dobře, lže jednou do roka se podílí na novem umění, zrovna tak
jako mladistvý vousáč, jemuž život odepřel vzácný dar smíchu, ch;ocU shléd
nout filmy, jež je naplní vyššími vzněty a sociální kritikou.
N ejhorší na tom je, že valná většina tom u opravdu věří, Á ještě dlou
hý čas po festivalu se tváří pokrokově a pochoduj^. Netuší ti dobráci, že
dnešní filmová "verité’’ byla dříjv než íiím se stal filmem. Ž?e musil přijít
David G riffith, který filmu dal jeho největší dar: pohyb, tempo, život. Jakp
bychom objevovali Amerikp, znovu se přibližujeme statické kameře a té
matice z doby jeskynní.
Festivaly zachvátil rigor morbidus. "Všecko na prodej’’, hlásá polský
film, který inkasuje na kultu zemřelého Jamese Ďeana socialistické pro
dukce, Zbigniewa Cybulského. H um phrey Bogart ja; jeho role je na prodej
v americké produkci, která vzbudí n o stalg ii—- ale níc jiného. Slavený Louis
M aile prodává "Kalkutu” — zase nic, co by nemohl natočit jakýkoli adept,
vyzbrojený kamerou a myšlenkou, že lidská bída se dneska nosí.
Snad přeháním. Jednou jsem přece slyšel na festivalu zdravý řehot. V dě
čil jsem za to Tondovi mrtyolákovi.

Celek dévá dojem, že
Tonda mrtvolák se
brazilsky -jmenuje Anto- se komatózní Cecil B. de
, nio das Mortes, Vychvá Mílie spojil s Mackem
lili ho Le Monde a pá Sennettem a Annou Rusnové , Amos Vogel a sellovou ke grandiosní
Moskovitz v zasvěcených , vraždě Wagnerova Goetterdaemmerungu. Velice
časopisech.
Tonda ' mrtvolák byl zajímavý filrn pro šilha
z'lý nepřítel lidu a střílel vé se žloutenkou.
Přerozené, že nás nej
to na potkání. Odtud to
jméno. Ale když viděl, víc zajímaly filmy ;z Če
prohlédl. Pak asi zase skoslovenska. Oba byly
začal střílet, ale.-to už ve ; oázou v poušti před
filmu není. , '
, obrazů, (j přehánění a
Ocitl jsem se najed přetvářky. Snad - proto,
nou znovu v hřejivé ná že filmaři u nás vědí
ruči Realist Film Socie drobet víc o lidské bí
ty, která v neděli večer ■dě, bezmoci a zoufalství
dávala k lepšímu vybra než všichni ti • západní
né la budky->socía 1ist ícké- hledači sociálního flirtu.
ho realismu v sálečku na , "-Nejkrásnější věk’’ vy
melíboumské
Flinders tvořil Jaroslav Papoušek
St. Bůh jim žehnej, u- •na prastaré pravdě, , že
věk a . předvStava štěstí
chytili se v Brazílii. !
Režisýr Glauber Ho jsou věci relativní, pod?
cha "spojil ranný neo- Íéhající veku a předsta
realísm Cinema Nuovo s vám. Je to úsměvná
■expresionismem a stylí- anekdota ' čapkovskéhó
zp.ci \ Všeho moc škodh rážení.

major Malík mi zatrhl i “L” normy, tedy přilepšení “človíčku, tos mi nemohl přinést to lejstro o TO m i
nut později, až budu v cíli?” On za to samozřejmě
na stravu pro armádní sportovce,”
,
Red. .Supích:' ”To jsi přece už byl světovým re  nemohl. V hledišti však začal nepříjemný šum, proč
závod nezačíná. Na tribune byl náhodou jeden m>:
kordmanem?” .
nistr, tak mu řekli, o co jde, a on vzkázal, ať běžím,
Z.: “Právě proto, že jsem už byl, se mě to nemělo že by to byla ostuda, že si to bere ha svou odpověd
týkat. Nesmyslné příkazy nadřízených pramenící z nost a v Praze vše vysvětlí. Nevím, jestli vysvětlil,
hluboké neznalosti sportu, šly dokonce tak daleko, po návratu mne však několik nadřízených servalo
že vymysleli, abych na Den armády běžel na S tra a vyhrožovalo, že s takovým chováním nepojedu ha
hově závod na 3 km proti třem nejlepším mílařům, olympiádu do Helsink.”
kteří se měli po kilometru střídat. Na mé námitky,
š:: “Když Se zmiňuješ o cestování do ciziny, jak
pni nadřízený řekl: “Já vím, že to nemůžete vyhrát,,
ale o to právě jde, abychom veřejně dokázali, že na tebe působili různí hlídači?”
jednotlivec nezmůže nic proti kolektivu.” To, prosím,
Z.: “Abych řekl pravdu, ti mi moc nevadili. Já
myslel vážně. Soupeři Fučík, Vifttr a Roudný měli nikdy nedělal nic tajného, a když mi někdo řekl, “u.při tomto závodě^určitě trapnější pocit než já sám.” . , kaž, co to máš v aktovce” , nebo “ukaž, komu to p í
" Red. š..; “Zažil jsi podobných situací více?”
šeš” ,' klidně jsem to mohl ukázat. Tihle se aspoň
Z.:
. , Jednou mě pozvali/, a moc při tom nalé tím,- že mě sledují,- netajili Mnohenv více m ě rozči
hali, do Bratislavy, abych tam běžel exhibiční závod lovalo to hrozné pokrytectví a faleš. Jenže s tím
o přestávce fotbalového derby mezi ŠK a Slovanem. ■ jsěrh se vlastně setkával IuŽ mnohem dřív. Třeba v
•šel jsem si pro souhlas ke generálovi Sachrovi; 'ne roce 1946, kdy jsem byl pozván k závodům^ do Bel
byl přítomen, jeho zástupce plk- Bedřich mi však gie. Dr. Kopal z mezinárodního oddělení tělovýcho
řekl, ať běžím, že to vyřídí. Když jsem se těsně přěd vy mi předložil k podpisu francouzský dopis, že žá
koncem poločasu začal na bratislavském stadiónu dám, aby mi byla ve valutě proplacena jízdenka prv
•rozcvičovat a diváci už víc koukali na mne než na ní třídy s lůžkem z Ostravy do Prahy a dále do Bru
fotbalisty, přihnal se vojáček a mává], v ruce papí selu, mělo to dělat asi 1920 belgických franků. Po
rem: “Súdřuh Zátopek, máte tu telegram z Prahy, vídám mu: “Vždyť ale já nepojedu z Qstravy, jsem
*|e je váš start přísně zakázán.” Křičím na něj: v Milovicích a to spraví asi 50 korun.” Vzápětí jsem

Prázdne pole
Pavol Országh Hviezdoslav
Prázdné pole, pusté pole,
pohnjžené dp nevole
mlčí, dumá v chiadnej tóni.
Iba vatra na ohniskuv znak života v dialt, blízku
bl’kne ešte, usmeje sa,
ziskriac splesá;
Čt to pole slzy roní?
Tak je to i v 1’udskej duši
po žniach zlatých: dumá čušt
bez nárazu, |p z pohnútok,
odvrátená od studienky —
Iba ohník rožpomienky
ak vše blysne z rias jej lona;
čl to ona
na perly rozpúsťa smútok?

soudit podstatu dnešnh
mlýnkům.
;
je to v jádru zoufá? ho člověka.'
Ještě jeden z filmý na
lec, který je ochoten obě
tovat celou rodinu sV.é. festivalu mi zůstane v
vlastní malosti, ^ješitno paměti.; Zase to není
stí - a pohodlnosti. Fuks, žádné veledílo, ale kus
Herz a Hrušínský tu po solidní filmové práce,
stihli základní příčinný film současný a přece ne
vztah mezi tak zvaně ro jen o- současnosti. Jme
bustní ideologií a nedo- nuje se "Obležení’’ a lí
mrlýtni vášníčkami ma- . čí denní život v Izraeli
lých lidí. jSím scvrklejší za našich dnů, kdy vál
duše, tím větší vlajku ky nezačínají a nekon
čí.
■"
^
potřebuje.
Prostinký příběh jed
< Těma "Spaiovač mrt né z mladých válečných
vol” je groteskní - a
vdov, její osobní smutek
přece s kolika groteskní
a osobní problémy se
mi lidmi tohoto druhu promítají daleko za hrajsme nuceni
sftýkat. nice Izraele. ' V ""
Není to pěkný filtn, ale
Neboť jako v Tel-Avije to varovný a mocný
vu, niy všióhm chodíme
film.
den co deii . Vyzbrojeni
Mísí se v něm kome tranzistory, abychom za
die s tragikou - jako v slechli co nejdříve zprá
životě. Mísí se v něm vy o nejnovějších egypt
lidská existence s před ských ranách. '' * ■
•
stavami záhrobí - jako
Je to chudá úroda fil
v lidské mysli,
mového festivalu, úroda
v Film v Československu neurastenická z převážné
ýokročil daleko - od so ' částí. ;Možpá, ze by' ne
cialistického realismu k škodilo moratorium na
socialismu s lidskou tvá filmové festivaly. A když
ří - a ještě dál: k, prosté ne mpratorium, tak
lidskosti 1a schopností aspoň mor.
jun
však byl umlčen slovy, ať si nehraju na mudrce, ať
to podepíšu, že tak se to dělá vždycky. Byl jsem v
mezinárodních stycích zajícem, riayíc Vojákem zvyk
lým srazit kramfleky a mlčet. Tak jsem podepsál,
ale při předkládání toho dopisu Belgičanům mi na
skakovala husí kůže. Oni však ■'nic, bez jediného
mrknutí mi celou částku ve valutě vyplatili. Přivezl
jsem to domů. Á tentýž dr r Kopni jhx nájědnou povídá: “Výborně, dej sem tu valutu. Á podej si u své
ho útvaru žádost o vyplacení Kčs 50.- za jízdenku z
Milovicdo Prahy. Já ti to podepíšu.” Trvalo' pár
měsíců, než mi všechno došlo. Reprezentační muž
stvo ČSR totiž odjelo startovat do Belgie, dr. Kopál
byl vedoucím výpravy. Když jsem viděl, jhk' tam
utrácí, pochopil jsem, ha čí účet. A protože riemívájm
pusu na zámék; řekl jsem o své historce několika
klukům. Kopal se to samozřejmě dověděl, pozval
mne na kóbeřéček a křičel, že mu nic nedokážu, pro
tože on je advokát a já jsem jenom atlet, navíc s
pošramoceným chováním, že se mnou může ještě
zacvičit.”
š.; ”A zacvičil?”
A
;
Z.: “Ten už ne. Přišli však jiní a situace mnohem
horší. Jedna z nich . málem mě, tedy i atletiku ČSR,
připravila o tři zlaté ,pie4aUe na olympiádě v Hýlsíňkách . . . ” '
............h'";1
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DEN SOLIDARITY

F IL W T H E ^ R E OF &U^WALlAý%

NAVŠTIVTE PRVOTŘÍDNÍ LICENCOVANOU
|
pořádá v čerXrni a červenci' 1979. cyklus
f
f č e s k o s l o v e n s k ý c h filmů
I
I .:■■■ Retrqspektjva^českosloyepškého filmu *
| ; d 43T Príncew Highway/ Rockdaie (Sydney)'
í’i ~ Výborné jídlo všeho druhu
íCyklus československých; filmů. probíhá ..v.hlavních3 -ř ^
ráěstech Austrálie:. "Je ^ořádáh:ýiro'Čléúý^spolecnosti?;
OBÉDY se podávají ' v , , .
v úterý. až. pátek od 12 do 2.30 hodin
starší 18 let. Roční ^ Íš p ě ý é k d e ^ 2 ;0 0 /; vstupné na|
VEČEŘE ' ■
.. ,
jldnotlivá představení od •$ 0.60 do:.$T,50. Vstupné naj
v úterý až sobotu od 6, hod: do půlnoci
vlechna představení před; i?ah^jerpm., u ; pokladny za-

S|5.00.

(.;hňrí

,:..y .V.: •

1

C anberra: 1. 7. — Eyta§e, Perličky na dňe, 8. 7.
Obžalovaný, Limonádový';!Joé;; dtítažý ‘tel. 956832 (ve-^.
dpr), The PlayhoUsér
ť>;/' 'U — T ý ; ■
l!
ýH obart: 31 8. . ^ .LjíňonádOvý;';Jbé;rí'B ílá-nem oc, 5 |
Extase, *Obžalovaný,,- 7, .81^ :Perličky na dně,;
la le k á cesta, dotazy .teh 3442.88 (Mrs. .Woodward),;
State Theatro, Nmth Ilo b a rt... . ,<Víf.
|

20; 7 . -— Extase, Perličky na dne, 27. 7. — Obžalova

ný, / _■Lim onádový; Joe, ■.: dotazy tel. 244828, . -Carlton,
Theatre, Faraday. St., Carlton.
.
■ '= ,
Sydney: 30. 6. --/Tukový je život, Bílá nemoc,U?.,
7. — Daleká cesta;' Touha, 14. 7
-'Zločin, Perličky
na dhě, 21. 7.. — Obžalovaný. Limonádový Joe, do
tazy Vel. 445793 (večer), CommonvyeaUb Centre
ThéatrDtte,.,rohrPhillip, & Hunter Sts* ., •; . , ’ .

■-\ řj ■ -1

r -;ť

v d Přijmeme
,;

■,

ŠVADLENY

ý ;

. znalé šití dámských <
.šatů.- Stálé místo, p rá -'
i„ ce po. celý rok... Mzda1
»' od kusu. '*Možno výdě- J
; lať ’$ 60 - 80 týdně. ^
f:

FTN É ' F R ĚN č h
f a s h i ó n s p /l

ý

•místnost 12‘, 2. ■
=poscho
dí,- 617 Elizabeth 'Št.,
. .Redfern. Tplefon,.(Syd
ney): 69-3908. ;

.-. <-- -/>.i■
D A Ň Ó VA PflZN Á řliý
^ Ě O E ÍÍi KNIH

provádí
G EO RGE

.■r'"-í■"i

ANDREW i!

,;rág. .■■■.daňóv-ýýporadcie. |
T.el.’ (Sydney) 9.0-2646 ■
'■■•(v, • Přijmeme
,„.í - ženy,. zaušené
a muže. zapracované v
K ^tÓVÁRŇĚ ^ í''
NA KRABICE í
Výtečné p o d m ín k y .•
- Stálá místa. • :
BOX & CÁŘDBOÁRD

CUTTING>CO.
-š^APtENY i ;
Zapracované, ; ženy . a . 216 Belmonť St.. dívky přijmeme, k plné- •Alexandria , (Sydney) ,■
, mu nebo Částečnému "V" Tel.: 5L5794 .;S.
' ‘(mluvíme^česky) v
; zaměstnání jako švadlé n y P r a e . doba / prc
, .plně/.zaměatpané: 7*5ó
. . ;ZLA3?N1K.
'";
ráno - 4.25 o<Jp... pro
( HODINAŘ -■.
*' část.: žáměsth.: 9 řánc
- - 3v 30 odp.
.
;\ :- : .STEVEN VAfeD^'-'"
u, ■. :

Dále přijmeme:

^

ženy u-dívkyy které še
chtějí naučit šít, jak sc
vyžaduje .pro plně za, městnané švadleny. ■
1 Výtečné pracovní pod
mínky v továrně s akliniatizaČním zařízením,
.Ke mzdám .se' připlácí
( vysoký Ůonůs. Zaměst
nankyně mohou odbírat
výrobky se. žvláŠthí;'ále:
, ýou.. .Veřejný' ■transpqri
až ke. dveřím,. . .
' Hlastp se v ^osobní..
Kanceláři;:
‘

■ v - W O .! ,;

. ' ?90 ; Geořgc S t ., ,v
■■..•či Sydney
; (proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých áj.
šperků, hodinek .atd' O p řa ý ý sc 'zářukpu/^
,i; i Mluvíme česky
;,v;; a slovenský.1 ; ‘' k";
. ‘Teí.: 6L85.79'
" DAŇOVA-RŘIZNÁNI..

'yS:PÉEDO v(CN iirIN G
j MI LLS P TY. LTD.
á Í ^ PqqifiCvHiŠhway

á védeňí ■knih obstará
re g istr., daňpvý porad
ce.. I , z-, neúplných;, do
kladů. Tel. . (kdykoli-) :•

ř ARTARMON (Sydney)
• .Telefon: • 43:5211

'> (A'aup^s)' 2612-29 ,
mi

:

TANEČNÍ

svou vyspělost i v nejsloKOLIK Č E C H Ů ASLOVÁKŮ
žiťějších - dobách’’, • tj.
ŽIJE NA NOVÉM ZÉLANDU ?
kteří: ■mj. v ' srpnu';■1968 ■Požádali jsme 'ministerstvo pro statistiku' ve Wel-'
vítali bratrskou pomoc z lingtopu-o zprávu, .kolik žije :čechů a Slováků na No
Zélandu a^ zf toho kolik se jich přistěhovalo po
východu.
"’•■■■ ■ vém
■'V-'
A' ,..;
^
' ' srpnu 1968. Došlá zpráva neopoví dá přesně na dané.
"'.V " j(.,:''
Novýin
předsedou otážy, alé je přesto zajímavá: :
ČROS sc stal dosavadní - Podle -sčítání lidu žilo na N .1Zélandu v r. 1961 cel
kem 543 osob narozených v Československu (345 mu
tajemník', ÚRÓ Josef žů a 1.98 žen). Podle sčítání v roce, 1966 sc zvýšil po
Hlavička,’ který se na čet na 581 (370 mužů a 211 žen).. V roce 1968/1969 se
rodil v Ólomoůci, vyučil přistěhovalo k trvalému pobytu na Nový Zéland 116
se instalatérem, ale mí osob narozených v' čěskosjovensku (68 nujžů á' 48
žen). Nemáme zprávu o přírůstku za' rok 1967 a po'
sto řemesla dělal politi 1. 7. 1969, avšak je ,zřejmé, že na N. Zélandu >žije ví
ku v Komsomolu, v Ru ce než 700 o?ob, které, s e n a rodily v Československu.
Zpráva ‘ještě dodává, Ž’e v r. 1968/1969 přijelo na
dých odborech v Brně
N. -Zéland , (z různých států světa)* T86" turistů haro-'
a pak v ÚRO. v
zených v Československu. 81 osob z obchodních dů
■■Tájeni-hífcy- se':sťaii M. vodů, 5 umělců,..3 z důvodů vzdělávacích, 7 na úřed
Růžičková, dr. V. Mařík ní cestu a 8 na pracovní, dovolenou. .
• :
' ' 'Kompřomísu js’em se a ■J .K říž (jediný, který*
dopustil i v řešení poje-, zůstal' z minuléh o vede
tí tzv. dvojího odborové ní) a dálfe jsou v před k.,\;jk (JF p T Ó G R A iit.
ho hnutí, V oddaíbvání sednictvu: M1. rKoukol, )
ř PRO KAZDOU PŘÍLEŽITOST /
syřethútí’ s politikou' šva- dr.' J. Sovinóvá, F. Vá Reportáže ze svateb á jiných rodinných událostí.
zu koVó, v taktízováni la, J. Kosndr, R. Penka- I ''' ' :, Víastní slohóyě zařízený, ateliér
.při'''přijímání některých la; V. Lička a V. Moud- | Barevné smímky objektů pro realitní kanceláře
1" :‘LÍ " |
usnesení. v ' orgánech rý*'
' :‘.
’ Nej levnější ceny,' v ' NSW
ČOR ápod. J'sem-’ši pro
Soudruh Hlavička měl
*' ’ ?
‘Specialista há%arevnpů fotografii
;
to plně vědom, .že he- nástupní projev, který !
7 dní v týdnu
správiidšťi',' ke kterým v byl 'hodný vzorného staJA N DRVOTA
odborech došlo, musí linisty a ; po , něm ještě :
■
Photographer
" ‘ -f.
být zákonitě Spjaty i •plénum
jednomyslné
,
39 Collingwood St., Drummoyne
3; ihým.. j mónem,; T q; by schválilo dopis Federál
(Sydney), NSW, 2047
>
jistě bylo. brzdou boje, nímu shromáždění ČSSR,
který v současné ‘ době v němž vyslovilo plnou
1 ■■ Telefon:- 31-3268
1"
vede strana y ‘procesu - podporu Smlouvě o přá
konsolidace. naší/ spoíeč.- telství se SSSR a vyzva
npsti;.' Svoje- chyby chci lo -yšeehňý; óčtbórpyé^ ■of-;'
Zubní ; ; , l é k a ř
ř J DŘ. JO SEF G Q T tL IE B
v- daiší práci napravit.’’ gány ' aorganizace, "aibv,'
: ..... provozuje praxi -na nové adrese:
Zatím pění' známo,’ ja1-,, tak jako ý’ minulosti, ů1:1; 55 ; EdgěČI iff ‘ Roáďí
"'J : L . . r
špěšrtě
napomáhaly
'
při
kou prací bude Pacovský
f
BŮNDI
jU^CfiÓ^
N$W.
''■!„V
naprayoyat' své . chyby. ■reaiizací přogramu a uTelefon nezměněn: 38-2123 ;
snesení
KSČ”.
'
1
/
Plénum, totiž přes jeho
poníženou ■'Ě;;sébéki-itiku
('rozhodlo”>áby hyl zba
- ÚČETNÍ A DATOVÝ PORADCE
; ■;
. ;
- - . - č Miroslav Moravec A, A. S. A.

jsem pří řešení -něk-terýchzákladních -• otázek *-. při-;
stoupil itis kompromisy,
■místo abych volil názo
rové střetnutí. Neuvědo
moval jsem sij- že / jsou
v -pohybu- takové revizionistické- síly, které jsme
za bývalého pravicového:
vedení strany nebyli- sa
mi-s to likvidovat.- 'V-té. to ■dpběf*ze|ména \v .:ú;hOr
ru . a březnu 1968, jsem
nedostatečně , pomáhal
Ěptmovát zdravé .síly naš.eho-pléna proti hespráv.ným tendencím (/T.?-. -

.

li ttle e u r o p e in n
" ....

Telefon 31-7977

BÝVALÝM, POLITICKÝM VĚZŇŮM

Takový byl název článku - v HD č, 5 z 9. 3. 1970, .
ve kterém -výbor Sociálního sdruženi bývalých poli
tických vězňů (Welfare Association of Former Czechoslovak ■Political - prisnners, r Canada) • vyzýval
K onsolidovaný orgán
všechny bývalé čs. politické vězné žijící mimo úze
(Pokračování se str. 3) ven nejen funkce před mí československá, aby se ve vlastním zájmu neprodleně hlásili na adresu sdružení. Byl jsem pově
■"Měl "jsem daleko ráz- sedy ČŘOS, Člena před- i řen tajemníkem a úřadujícím předsedou ‘uvedeného
,něj-í čelit a--:b:o|ovat- prp-tir sednictva a člena sekre sdružení Mílou Komínkem, abych, organizoval. urych
.néspťáv-rté - koncepcí -tzv.' tariátů; ale i čleria plé-. leně všechny .bývalé politické vězně, žijící v .Austrá
Pověření je prozatímní; ňež se cíetiibkraticky zvo
nové ■odborové •ipolitiky ;- na'. Vzalá pak též;na vě lílii;'nový;
zástupce-' .a založí odbočka v'Austrálii. Oťgá'- ’
ne .včas- jsem ■
>.postřelil; domí, *.že i celý zbytek nizace slé-ý^ala. (za prvořadý -úkol,--aby >,byly vývoze*
dřívějšího’
'předsednictva
žé.- pod- touto tezí se'tóeu
my,.důsledky ze. ^neužívání politických vězňů k o.troc1' ■
skrývalo -nic- jiného : než a sekretariátů odstupuje. Mě'‘.práci,ť zvláště aby bylo přihlédnuto, k následkům .
Většiny
vedoucích. po práci s uranovou rudou a k pobytu v nelidském
revize leninského tpojetí
životním prostředí. Je ve .vlastním zájmu každého
odborů.: To mělo za ná funkcí ČROS se ujali bývalého politického v.ězně, r aby. se přihlásih.a -vy-,
sledek, že pa půdě pléna soudruzi z oněch koopto pinií dotazník, který zašle : ' Jan Došlík, 16 Dunbar ■
;' ;
i - předsednictva ČROS- váných, "kteří prokázali St., Mount Gťavatt (Brisbane), Qld. 4122.

v"rÍSJTi; Tictoria St. (proti požární stanici), ’kings Gross, NSW.
‘

Ln--

, Srdečně zve JIŘÍ RAKUŠAN
Při předložení tohoto inzerátu dáme zvláštní slevu,

Navštívíte-li Sydney, nezapomeňte navštívit

‘

VEČER

; ;;... . k*.němuž hraje evropský orchestr- -. , ' ---

OBSKOU RESTAURACI S DOBRÝM ČESKÝM JÍDLEM

...:i .■:

Den .solidarity; s umlčeným. Československem. . ,,

Ná půdě amerického senátu vzpornene toto smut
né výročí senátor Charles H. Percy. '
!
■ Exulanti a krajané, upozorněte na Den solidarity
v zemi, kde žijete, své veřejné činitele a;.tisk, ^aby.
,sí'- tak . světová., veřejnost znovu uvědomila .existenci
železné opony ve střední Evropě.
.V / ,

Každý čtvrtek, pátek a sobota

J

1 Adeiaide: 6. 7. 70 -W'^BM;pemocv,PeJ:Uáky na dně,J
m 7 — Extase, Obžalovaný, Flinders University
la tth e w Flinders Théátrh, dolazý: tel. 42401 (večer
iíBrisbane: 5. 7. -- E x ta se , i Limonádový Joe, dota|
áy tel. 702425,. The. Elitě ;Theatre,. ^ilton; Rd., Tóo-f
fe g .
v „ „ ;

'Hnutí Československých křesťanských-demokratů v .
exMu ze svého sjezdu o 'letnicích -1970 /.Yé - ZwiefáLí
tenýWúěřtvb ÝjýŽVajor .IčeákbslpVehský'ďěmokraáck#/
■exil,;íáfeyJÍVhpdhýim^' způsobem' upozornil' svobodný
svět ná irívasi, okupaci *a sovětisáci Československa
■á abychom společně, vzpomělř dne -21. srpna 1970 .jako

‘.'v -ý‘ ŽÝ-' :- ' '■

■

;

'

oznamuje otevření kanceláře v --

.Suitě 12 A ,.
.... ; 710 Géůrge Street
SYDNEY 2000
’ Telefon: 211-1641 .

-

ř 64 IVlelba Drive
NORTH RYDE 2113 > ' *
- / ’ .""'f; - . Telefon: 88-5019
,:Č;
(též pp úřed. hod.).

- 9

HLAS DOM OVA

29. 6. 1970
POCTA

F .C .I.

SPORT V AUSTRÁLII

-

Na doporučení pařížské 1 a londýnské delegace
Vladimíra Kelče nar. 2. 11. 1918 v BrnČ-újezdu,:
ACENu byla čs. agentuře F.C.I. v Londýně a jejímu ;
K o p a n á v Me l b o u r n e
redaktoru Josefu Jostenovi udělena pamětní medaile který přijel do■■Ánšťri-::ph.:ř^'.l§48*' V r. 196Š pracoval
snad
v
Mt.
Ise
jako
kuchař
(hledá
nutně
bratr,
který
KR IZE V MUŽSTVU S. K. SLAVIA?
Sdružení' podmaněných národů “v uznání mimořád
ných služeb věci svobody ve středovýehodní Evro je v Kanadě), syn Jiří hledá svoji matku pí. Vlastu
Slavia prožívá kritické období. Mužstvo je na konci
Duštovu
a
sestru
Janu,
které'
prý
odjely
asi
před
pě” . Stalo se tak. 13. června u příležitosti 1000. vydá
ligové tabulky, mezi hráči je nesoulad a nespokoje
ní bulletinu FCI na slavnosti, které se zúčastnili "6 týdny z Adelaide do Melbourne, Jana Nováka, kte nost, vzniklá z velké Části pro finanční potíže klubu.
reprezentanti ACENu že všech zemí za železnou Opo rý odešel z Prahy zač. května 1949 (hledající: paní Výbor Už nemůže sanovat pokladnu klubu výprode
nou a zástupce ústředí v New Yorku V. Sidzikauskas. dostala od něho naposled zprávu z Bathurstu v bř.ez- jem hráčů, jak se dělo v minulých dvou letech, tím ,
Gratulujeme kol, Jostenovi.
Ht> nu 1950. Rodiče měli následovat ze Švýc. do Austr.). měně obstarat potřebné posily do mužstva. Nepřek
— V redakci mají dopisy: Jaroslav ženíšek (z č., vapilo tedy příliš, že klub utržil dvě velké porážky:
adresovaný pouze :; Bondi, 2026, NSW) - a Frant. Ví- s týmem JUST ú : 5 a týmž skórem s Wilhchuinou.
Č ESK Ý POUTNÍ DŮM “ V ELER A D " V Ř ÍMĚ
támvás.
Ještě je čas k tomu, aby klub nesestoupil -r- ale čas
dokončil úpravu hlavní části budovy a může už
1
-b*
Zjistfme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo nejvyšší!
nyní nabídnout pohostinství 45 osobám
jedno- i
vícelůžkových pokojích. V dome se podávají též sní S’ na ně:'dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
.
HD
IN TER —WILLIAMSTOWN ĎALEJ ÚSPE ŠNÝ
daně a večeře. Mohou se v něm ubytovat jednotlivci mešdělujeme jeho adresa tazateli.
i celé výpravy (zatím do 45 osob). Správa “Velehra
Od posledných zvěstí v IID o futbale INTERu hrál
du” nemá výdělečné zájmy, proto je tam ubytování
klub priatefsky zápas s North Altona — vyhrál 6 : 0
MANŽELÉ KUGLEROVI Z MOORABBINU
velmi výhodné. Zajistěte si pobyt předem a .vyžá
a s Laverton “B” (yojaci-letci) vyhrál 6 : 2.
oznamují zasnoubení své dcery
dejte si event. další informace na adr,: VELEHRAD,
V diviznom zápase 31. 5. sa gréeky klub West Meh
Via delle Fornaei, 200, 00165 Roma, Italy. Telefon
RENATY
bouřné doma na Inter dobré připravil: přibral si
(Řím) 6 3 6 -2 5 6 .___________ . ________________ ^
pár hráčov z cudzieho gréckcho klubů,; čo. je v štátš panem :
nej lige a zápas aj zdánlivé vyhrál. Sekretář Interu
VOJTOU BROĎECKÝM
ČS. KLUB V QUEENSLANDU
P. Banda však podvod odkryl a podal protest Viktozvolil na řádné Valné hromadě tento výbor: předseda
f
synem
riánskej futbalovej federácii. West Melbourne bol
F. DoŠlík, místopř. R. Lupínek a S, Šíma, jednatel
MANŽELŮ BRODECKÝCH Z BRUNSWICKU
peňažne potrestaný a Interu bolí prisúdené 2 cenné
F, Richter, pokladník L. Vaník, dále: Bednář; Do
Melbourne, červen 1970
body. ,
biáš, Endlová, Froněk, Husák, Jirouch, Lupínková,
7. juna doma hraný diví z. zápas s Parkville Cedars
Holičková, Marek a Veselovský, redakční kroužek
vyhrál Inter v pomere 9 : 0. -r 14. júna bol Inter
“Výzvy” : Arnet, Endl, Horák a Motáčko vá.
Hledám
| hosťom v divíz. střetnutí v Central Altona. Hrálo sá
KONTINENTÁLNÍ KA PELU
v hrozne blativom teréne, na ktorý domácí bolí ceP
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
3 —- 4 osoby, na každou sobotu večer po celý rok, j kpm navyknutí a to ím prinieslo áj víťazstvo y po-.
— uspořádá společenský večer s tancem v pátek 17.
mere 2 : 1 . Inter sa týmto zošmykl nu '2., miesto v
' v letní sezóně event. denně.
;
Července 1970. Poznamenejte si to datum a přijďte
tabulke, majúc 12 bodov (zo 7 zápasov), zaťiaí čo
'Mouíiiain Peak Restaurant,
se dobře pobavit. Podrobnosti v příštím čísle.
Elsternwick má 13 bodov (ale odohral 8 tiivía;.
ArthurV Seat, Dromana, Víc. :
— delegáty do ÁFENu byli zvoleni J. Viola a V.
;
y
Volejte: 0594-72330,
: .zápaspv). ■
Ubl,.
'
nebo po hodinách: 0594-72461
;
zástupci Sdružení v Good Neighbour Council of
21. júna hraUInter doma priateTsky zápas s Nabisco klubem a vyhrál 4 : 2.
^
Víctoria jšo u l. čapková a dr. V. Voříšek,
— delegáty Sdružení do Ústředí čs. demokratických
organizací v Austrálii jsou: dr. A. Brežný, dr. V.
ČS. K L UB O DBÍJEN É "SLOVAN" M ELBO URN E
Voříšek, O. Mikulčák, K. Bareš, J. Viola, J. Vondruška a E. Svoboda. Sjezd delegátu ústředí se koná v
:V ligové soutěži byla 2 týdny přestávka, V .divizi
K poznání, kam směřuje nynější československý
listopadu tř. v čs. národním domě.v Adelaide. O. M režim, mnohdy stačí i pozorovat události v našem porazil Slovan po velmi pěkné hře. mužstvo Šuhsmhě
2 : 1, ale prohrál s KÓDU 9 : 2,
, B. C.
okolí. '
'"
ČS. RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
í Jjoni byla. v Austrálii od května do konce října ČS.
■ koná v úterý dne 21. července 1970 v “Lotyšském vědecká expedice. Vc vánočním čísle časopisu čs
Nábytek, TV,.radia, ledničky, pračky, topení
domě” , 3. Díckens St., Elwood,^ řádnou valnou hro zahraničního ústavu “Československý svět” píše p
-. všehodruftu, přikrývky atd.
madu, na kterou srdečně zve všechny místní čs. ro : svých zážitcích člen výpravy dr. Miroslav Prokopec
p p w suppiíies^ 11
diče a všechny ostatní krajany, kteří se zajímají o z ústavu hygieny v Praze. Popisuje vědecké úspěchy
vyučování českých á slovenských dětí v mateřském výpravy, ale hlavně vypráví o ■svých dojmech ze
Ž10-21Ž Barkly St., Footscray, Vlc.
jazyce. Začátek je v 7.30 hodin večer. Nesejde-li setkání s krajany v Severním Teritoriu a ■o velké
Tel. 68-3991 nebo 6S9-H36
se v tuto dobu dostatečný počet osob, koná se val : pomoci, kterou výprava od nich dostala. Píše doslova:
E^uvíme česky
1
ná hromada od 8.30 hodin za každého počtu pří
“Tehdy jsme si uvědomili, že . . . by expedice nikdy
tomných.
:^
nedosáhla těchto výsledků bez pomoci našich kraja
nů usedlých v Austrálii,. kteří nám byli nápomocni
ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ,
hmotně i morálně.” ■
Jednota ve Viktorii, zve všechny sestry, bratry a
V celostránkové reportáži, doplněné obrázky, jmenu
jimi pozvané přátele na-- SPOLEČENSKÝ' VEČER,: je krajany z Alice Springs a-Darwinu, popisuje pomoc,
L<EX O V TS& © Hl C M A V ť
spojený s večeří a tancem v sobotu 25. července kterou výpravě poskytli a 'omlouvá se, že jeho vý
LockeV Way, poblíž Belgrave South
1970 o 7. hodině večerní v sále RSL Duckboard Hou počet není ani zdaleka úplný. Nezmiňuje se ovšem,
srdečně zve všechny krajany á&
se, I. patro, 91 Flinders Lané, Melbourne-City (vjezd. že všichni plně tam jmenovaní jsou poúnorovými
ANENSKOU
z Russell St,). Vstupné $ 2, večeře — výběr z jídelní-; uprchlíky z Československa a že někteří z těch, kte
ho lístku -••- a nápoje za klubovní mírné ceny. ré' jmenuje křestními jmény, utekli až po srpnu 1968.
Orchestr br. Edy Zlatého. Konec v 11.30. Závisné To bylo v roce 1969.
'
■
přihlášky do 20. července u bří. Pícka — tel. 94-6635 i
která se koná v neděli dne 26. července 1970
V roce 1970 je ovšem situace jiná.. V minulém čí
(večer) nebo1Ferdy Herze —-.tel. 674040 (ve dne),
Začátek ve 3 Rodiny odpoledne
sle jsme se zmínili, že do Austrálie přijedou k sérii
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
MIROSLAV C IG LER P Ř E D N Á Š E L ’žápa.šů košíkáři pražské Slavie. Funkcionáři ústředí
'
Jídlo
— pití
na fakultě moderních řečí Monashovy university v australských basketbalových klubů zařizovali pro
Melbourne o české a slovenské řeči v Austrálii. Jeho Slavii vše tak, jak jsou zvyklí při zájezdech klubu
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
přednáška i diskuze, která následovala, vzbudila jiných národů. Obrátili se dopisem na místní spor
Na farm ě.již můžete obědvat o 12, .hodině
tovní klub.-Slavia a telefonicky na HD, zda by bylo
velkou pozornost posluchačů. ■ Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis:
možno umístit pražskou výpravu v čs. rodinách.
Stačilo pak pár telefonických hovorů k ujištění, že
KVALIFIKOVANÍ U Č IT EL É (-KY)
/Střední školy (hlavně; matematika, přír. vědy, hudba, se o ubytování postarají zdejší češi a Slováci, kteří
kreslení, ruční práce) mají možnost umístění. Soukr. sami hrají košíkovou. Den na to volal yšak znovu
ČS. HO KEJISTÉ V E ŠVÝCARSKU
informace: tel. (Melb.) 37-2468 (po 5. hod. večer). sekretář australského basketbalového ústředí: ěs.
výprava sdělila a dala si do podmínek, že- uvítá, bušvýcarský hokejový svaz na svém zasedání v -Ber
dou-li hráči i jejich průvodci 'umístěni v- soukromých nu rozhodl, že od příští .sezóny mohou -za mužstva
bytech a tak ušetří palaty, avšak trvají na tom, že obou nejvyšších Švýcarských hokejových' soutěží hrát
Provádím e veškeré práce optické
to nesmí být v bytech osob československého půvo ■i'cizinci. Tento ná\ah schválený 19 proti .11 hlasům
přesně, rychle a za levné ceny
du. Australan byl tou žádostí poněkud zmaten — s prošel'hlavně kvůli čs. hokejistům,, kteří ve Švýcar
něčím podobným se prý ještě nesetkal, vždyť jen sku po fokupaci Československa požádali o právo
chtěl, aby se zde hosté cítili lépe. aby si mohli se asylu. Mohou zde hrát i jiní cizinci, podmínkou však
zdejšími lidmi pohovořit . . . Nakonec si neodpustil JC, že musí -ve Švýcarsku- bydlet nejméně pět let, —
poznámku: “To přece už nejsou žádné děti, aby mu .na rozdíl od hokejistů, kteří dostali v zem í'právo
seli1být tak hlídáni!"
asylu. Ti smějí hrát v mistrovských zápasech i-svý*
573 Hampton S-t.
carské hokejové soutěže po 18měsíčním pobytu.
Chyba
je,
že
on
se
na
věc
dívá
jen
sportovníma
.
Hamptoň, Yic.
očima,
nechápe,
že
takové
hledisko
už
letos
v
Česko
Telefon 98-5756.
slovensku vyšlo z módy. Snad se dá předpokládat, že
většina hostujících hráčů z Prahy by chtěla být denně. Dne 8. 7. budou v Traralgonu, 9. 7. v Ballataké jen sportovci, že za ten nařízený “separati ratu, 10. a 11. 7. v Milduře. 12. 7. v Bendigu, 14. 7.
smus” nemůže.
-sv- v Canbeře, 15. 7. ve Wollongongu, 18. 7. v Newcastle
PO ZÁPASECH V PERTttU, ADELAIDE* MONT a 16„ 17., T9. a 20. 7.- v Sydney. Podrobnosti uveřej
Gambieru, Devcnportu a Burnie hrají basketbalisté ní místní tisk. Výpravy se^ účastní tito hráči: Tomáš.
pražské Slávie dne 1. července v Launcestonu a 2. 7. Kovář, Konopásek, Kolář, Zahálka, Dvořák, Dr.
v Hobartu. Od 3. do 7. 7. .hrají v Melbourne a to Mifka, Blažek, Hodek, Zédníček a Růžička.

Dvě výpravy do Austrálie

TANEČNÍ ZÁBAVU

M .C HRPA
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DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel Janovský
Brazílie potřetí mistrem světa

MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOPANÉ
Celá Brazílie žije stále ještě ve fotbalovém opojení. V Řío de Janeiru, v Sao Paulu, i v těch nejmensích vískách byl téměř celý týden karneval, nemající snad v historii země obdoby. Brazílie jásáý raduje se z ' vítězství svých fotbalistů, kteří v neděli 21. června na Azteckém stadiónu v MeJřico-Cityi před vyprodaným hledištěm 110,000 diváků (na televizních obrazovkách / v celém světě
prý zápas, vidělo na 700 miliónů zájemců) zvítězí li ve finále IX. mistrovství světa nad Itálií 4 ; 1,
po poločasu 1 : 1, a stali:se tak už potřetí mistry světa /v kopané.
chopitelně vsadili vše' na útok a měli velké štěstí,
ČT V R T FIN Á LE MISTROVSTVÍ SVĚTA
V Leonu: NSR — Anglie 3 : 2 (0 : 1, 2 : 2) ; střet když mexický rozhodčí Yamasaki asi “přehlédl” Ko

29.6. 1970

-Ve zk ratce - ~ Jeden z nejslavnějších čs. hokejistů Vladimír “Vo*
va” Zábrodský, který žije v exilu ve švédsku, a do
sud trénoval ligový tým Rěgle (navíc má poblíže jihošvédskěhó Hálsmgbdrgu svou tenisovou školu), po
de psal smlouvu s hokejovým klubem I F :Djurgarden
Stockholm, Už v těchto dnech převzal v roli trenéra
“suchpu,, přípravu týmu. Za ÍF Djurgarden bude
hrát jeho syn Ján, který je i nadějný tenista.
Ne vysoce favorizovaná Ilona VoŠtová, aie 271etá
Hilda Sauerová z Kateřinek se stala v Opavě mistry
ní republiky ve stolním tenisu. Ve finále zvítězila
nad Voštovou 14 : 21, 20 : 22, 21 : 16, 21 : 19 a 21 :-17.
V pánské dvouhře se stal mistrem ČSR (potřetí, před
tím však už v letech 1960 a 1965) Vládo Miko závě
rečným vítězstvím nad 171etým Orlowskim 3.: 2 na
sady. V semifinále vyřadil Mikó obhájce titulu ínž,
Jaroslava Staňka 3 : 1 na sety.
Pět čs. hokejistů: Josef Golonka (SC Ríessersee),
Josef Čapla (Augstaurg), Rudolf Potsch (Dueselaorf), Rudolf Hejtmánek (Landshut) a Jindřich Ka
ras (Krefeld) dostali zvláštní povolení, že přece jen
mohou i v příští sezóně hrát v NSR, Prý .proto,, že ma
jí nad 30 let a zasloužili se1o čs. hokej. Všichni ostat
ní hráči 'a hlavně trenéři byli z NSR povoláni zpět
domů.
— Poprvé v historii qs. silniční cyklistiky stal se
její reprezentant vítězem mezinárodních etapových
závodů. Jiří Mainuš vyhrál naprosto suverénně
čtrnáctietapovou soutěž ‘-‘Kolem Velké Británie” před
Polákem Mikolajczykem (rozdílem 2:31 min.) a Ho
lanďanem De Konigem (3:59 min.), Pavel Konečný
byl čtvrtý a Zeman osmý,
— Fotbalisté pražské Slavie byli už vyřazeni ze Středoevrópského poháru: po remise 1 :\l s Vašašem do
ma prohráli Červenobílí budapeštskou odvetu 0 : 1.
Ve finále Středoevropského poháru hrají fotbalisté
budapestského Vašašu s Interem Bratislava. První
utkání v Bratislavě vyhrál Inter 2 : 1, zda však ten
to jedhobrankový náskok bude stačit k odvetě, to už
je jiná otázka. VaŠaš BudapeŠt’ střídal však v tomto
střetnutí 14 hráčů, tedy o jednoho muže více, než do
volují prqvidla,, a tak Inter podává protest, chtěl by
vyhrát kontumačně 3 : 0.
— Vítězem 53. ročníku druhé nejslavnější světové
silniční cyklistické soutěže “Giro ď Italia” se stal
podle očekávání -loňský nejúspěšnějsi světový 'spor
tovec Belgičan-Eddy:Merckx, před Italem Pelice Gimondim, kterému se tak revanšoval za minulý roč
ník, kdy byí — prý kvůli dopingu — diskvalifikován
(miláček Itálie Giraondi vyhrál tehdy soutěž).

nec regulérních 90 minut boje. Mužstvo NSR v 92.
minutě zápasu “Italem” Sehnellingrem (je to Ně
mec, ale, hraje za AC Milán) ještě vyrovnalo na 1 : 1.
Italové; byli deprimováni a už ve 4, minutě “nasta
veného” času si; dať Polleti (který 2 minuty předtím
vystřídal záložníka Rossata) vlastní gól. A teprve
od této chvíle se rozjela strojová kombinace Itálie
naplno. Dvě minuty na to obránce “squadry azzurry”
Burgnich vyrovnal na 2 : 2 a ve 104. minutě Kiva
získal Itálii vedení 3 : 2. Němci však nekapitulovalí
a ve 109. minutě Gerdem Muellerem vyrovnali na
3 : 3. Hned však z protiútoku střílí Gianni Rivera
čtvrtý a vítězný gól Itálie. Vítězství italských fotba
listů bylo zasloužené, i když zahráli “svou hrú” \jen
ve chvílích, kdy už jim šlo o “existenci” . 31 let
tedy Němci nad Italy nevyhráli.
V Guadalajaře: Brazílie poráží Uruguay 3 :1 ; Bra
zilci to: měli .tentokrát dost těžké .prorazit betonovou
obranou Uruguaye, zvláště po té, kdy. Cubilla získal
už v 18. minutě Uruguayi vedení 1: 0. Předváděli
sičě i tentokrát v poli parádní fotbalové kousky, v
trestném území Uruguaye jim to však Šlo až po té,
kdy jen několik málo vteřin před poločasem Clo
V Mexiko-City : SSSR - Uruguay 0 :1 (0 : 0, 0 : 0); doaldo vyrovnal na 1: 1. Po změně stran útok za
vítěznou branku dal Esparraga ve 118. minutě zapasu útokem se valil na uruguayskou branku, Brazílie se
(v prodloužení); tedy 2 minuty před, koncem utkání, sice v 76. minutě Jairziňhem ujala vedení 2 : 1, o
když už by býval o1 vítězi rozhodl los. -Utkání více-, vítězství však musela bojovat do posledního hvizdu
ipiéně určovala taktika, ani jeden, tým nechtěl risko Španělského rozhodčího José Maria Ortize de Menvat, vycházel ze zajištění obrany.
; dibila. Brazílie -totiž dala třetí branku až v 90. minu
V Toluce: Itálie — Mexiko 4 : 1 (1 : 1); “Squadra tě s kopačky ■Riveliná. Vítězství Brazílié je zaslou
azzurra” (předvedla moderní, útočnou hru, dala od žené, útočný fotbal- triumfoval nad obranným.
pověď všem pochybovačům, že neumí střílet branky.
FIN Á LE: B R A ZÍLIE
-IT Á LIE 4 : 1 (1 : 1)
Ve vši slávě se zaskvěl střelecký král Itálie Luigi
Přesně týden po velkém triumfů na mezinárodním
u
Brazilský
reprezentační
tým
zvítězil 'zcela zaslou tenisovém
Riva z Cagliari, který nejenže vstřeíil dva hezké gó
mistrovství Francie v Paříži, kde nenašel
ženě,
hlavně
zlepšeným
výkonem
po
změně
.stran,
ly, ale vlastně dělal celou hru italského útoků;' Me-,
vážnějšího soupeře, nejlepší čs, tenista Jan Kodeš to
kdy
Jihoameričané
produkovali
moderní
útočný
fot
fxičané sice vedli -.už; ve 14. minutě 1 : 0,; ten vsak, kdo
tálně zklamal. Prohrál v Moskvě poslední rozhodující
i viděl italskou, exhibici, nemohl očekávat nic jiného, bal a : v posledních 25 minutách odsoudili “squadru dvouhru semifinálového střetnutí B skupiny evropské
azzurru” do role-přihlížejícího týmu. V této fází hry ho ^pásma Da visová poháru ČSR — SSSR še ;sovět
; než vítězství.
to byl úplný fotbalový koncert brazilských virtuosů : ským, přeborníkem A. Metrevelim 4 : 6 , 6: 4, 3 : 6
|
SEM IFIN Á LE MISTROVSTVÍ SVĚTA
Rozhodnutí padlo zřejmě ve-středu hřiště, který pat-; a 3 :-6, a čs,.tým byl vyřazen z této nejpopulárnější
:i V Mexlcp-City: Itálie vítězí ttad NSR 4 : 3 (1 : Q, řil zásluhou Gersona BrazHcům, Pohybliví supcrtech- světové tenisové soutěže družstev, Kodeš nehrál ani
, 0 : 1); takovou detektivku.historie světových šampio- nici z Riá a Sao Paula dali tedy, Evropě pořádnou tentokrát špatně, ale ve třetí sadě, když ho sovětští
: nátů nepamatuje! Už v 7. minutě zápasu se “squad lekci z útočné kopané a získali zcela zaslouženě své -: sudí poškodili, znervosněl a , nedokázal se pořádně ,
ra azzurra” ujala centerforvardem Bohisěgnim ve tové prvenství. Vždyť vyhráli 6 zápasů s imposant soustředit pa hru. Předtím porazil KodeŠ Rusa Ledení, pak systémem “cattenacciá” chtěla až do kon ním scorem 19 : 7, pravda, obrana mistrů světa mě juse 2 : 6, 6 : 3, 6.: ,3 a , 7 : 5; druhý bod získal Jan
ce zápasu, udržet jednobrankový náskok; Němci po la mnohdy velká okénka, ale tento handicap vyrov-'- Kukal vítězstvím nad Lejusem 3 : 6, , 6 : 4, ^6 : '3 a
nali středoví. hráči Gersofi s Clodoaldem, a hlavně 6 :2. — S Metrevelim prohrál Kukal 1 : 6, 0 :6 a
■\
parádní útok Brazílie: Rivellino, Jairziňno, Tostao. 2 : 6; čtyřhru ČSR prohrála v 5 setech, přestože
KODEŠŮV TRIUM F V PAŘÍŽI
a Pele, kteří nemajL v současné době jako celek n a 1
Poprvé od slavných dob J. Drobného bylo pro nás; světě vážnější, konkurenci. Nový mistr světa Si užj vedla 2 : 1 na sety, v závěrečných dvou sadách však
; Čechoslováky mezinárodní tenisové mistrovství Fran- (po třetím vítězství) ponechává Rimetovu trofej, prohrála 6 : 8 a 4 : 6.
cie na Holand Garros -stadiónu, v- Paříži zajímavé od příštího světového mistrovství v r. 1974 v NSR;
až do závěrečného dne tohoto 'významného světové- se-.bude bojovat, o Jzv. “ Association Football World l 4 : 1. Finále mistrovství švěta bylo zajímavé jen v
prvních 45. minutách, v druhé půlce byl zápas jedno
'ho podniku tenistů. Zasloužil se o to 241etý Pražan: Cup” .
strannou záležitostí Brazileů.
x
Jan Kodeš, v . současné době daleko riejlepší és. te
Hvězdou Brazílie .byl i .tentokrát Pele, který také; V utkání o třetí, .místo zvítězili fotbalisté Německé
nista, který na své .céstě do finále pánské dvouhry
porazil celou řádu známých hráčů a v závěrečném ve finále d a r prvou, velmi důležitou branku. Itálii , spolkové republiky nad Uruguayí 1 :-0, brannou vstře' střetnutí si poradil i s Jugoslávcem Fráňulovičem,. se sice ještě před poločasem Bonisignou podařilo lenou ve 27. minutě 1. poločasu Wolfangem Overalnad kterým zvítězil hladce ve 3 setech 6 : 2, 6 : 4 a vyrovnat na 1 : 1, po změně stran však hráči “squad hem. Uruguayci'měli téměř po celý zápas velkou
6 : 0 a je po1 Drobném teprve druhým Čechoslová ry azzurry” byli pomalí, na Brazilce nestačili. Ti převahu (poměr rohů 10 : 1 v jejich prospěch), smá
kem, kterému se podařilo vyhrát mistrovství Fran góly Gersona, Jairzinha á Alberta upravili stav na la se jim však lepila na paty,
cie. (Drobný zvítězil na Holand Garros stadiónu v
HLAS DOMOVA
M INISTERSKÝ PŘEDSEDA LEP ŠÍ NEŽ
Paříži coby egyptský státní občan dvakrát za sěbou
—■1951 a 1952). — Co říci k finálovému utkání? KóJARDA DROBNÝ ?
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. 1
deš předvedl nejlepší hru své sportovní kariéry, měl
Ve Čtyřhře tenisových čem Pelizzou 3 : 6 a 4 : 6.
Adresa: Hlas domova,
výborný Servis, vynikající, byl na . síti, skvěle, doká veteránů startoval na mi Stovky diváků, které střet
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
zal Franulóviěe prohazovat, — prostě byl od prvního strovství Francie v Paříži nutí sledovaly, pokyvova
Telefon: 42-5980
>
míčku pánem na kurtu. Celé střetnuti trvalo pouze i náš exulant Jarda Drob ly jen hlavami a kladly
35 mínit. A to je bezpochyby největší úspěch Jana ný, který se spolu se svým si otázku: “3e .francouz KOČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-,jednotUvý
Kodeše, na tom mnoho nezmění ani skutečnost, že na slabším .partnerem, Aíne- ský ministerský předseda
výtisk 20 c.
V
letošních francouzských “otevřených” přeborech ne rem dostali až do finále. Chaban - Delmas ták dob PŘEDPLATNÉ D:0 ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
startovala prvái světová profesionální garniturá. Za Tu však prohráli s fran rým tenistou nebo před předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5,-, £stg. 2/10/-,
svůj trium f v Paříži dostal Kodeš 56.000 francouz couzským ;ministerským ním měli soupeři až pří ;US $ 6,- nebo ekvivalent v jiné měně: — Výši letec
ských franků, tedy největší částku, jakou kdy inka předsedou Chaban - Del*, liš velký respekt ?
kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
soval zá tenis.
masem . a jeho spoluhrá
—
O
obratem.
nutí .obou, finalistů1 posledního světového šampioná
tů bylo úplným dramatem. Angličané vedli v 68. mi
nutě už 2TO, 'jisti si vítězstvím, zpomalovali, dokcince, zdržovali hru, a to se jim nevyplatilo. Němci se
odhodlali k velké, ófensivě, šťastnými góly, mnichov
ského Beckenbauera a Ůwe Seelera v' normálních
devadesáti minutách vyrovnali na 2: 2, a tak zápas
ínůsél být'prodloužen dvakrát 15 minut. Ve 108. mi
nutě'' nejlepší střelec německé “Bundesligy” Gerd
Mueller: z- Bayern Muenchen dal vítěznou branku.
“Na tento den jsem čekal čtyři roky”: — prohlásil
tréhér .NSH Éelmut Schoen novinářům. Před 4 roky
Němci prohráli ve finále mistrovství světa v Londý
ně1 rovněž v nastaveném čase 2 : 4, a tak usilovali
o revanš, který se jim nyní podařil. Vyhráli bitvu ner
vů a taktiky nad Angličany zaslouženě, i když nutno
řípi, že štěstěna byla k Angličanům krutá.
, V Guadalajaře: Brazílie
Peru 4 : 2 (2 : 1); brazil
ská obrana nebyla nej jistější, ale zato útok, to byla
fotbalová pochoutka. Brazilci chvílemi, předváděli .na
hřišti úplná kouzla s míčem, radost byla se na ně
dívat.

D A V I S CUP

