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Výročí založení Rudého práva) (21. září 1920)

50 let dialektických úchylek
"Dějiny Rudého práva jsou součástí dějin strany,” řekl Gustav Husák, Maďarska, Mongolská,
na oslavě 50. výročí založení Rudého práva |v pražské Lucerně. Rudé právo' Polska a Rumunska, dá
je dokonce víc. Je to obžaloba politiky Komunistické strany Českosloven le z Francie, Rakouska
ska, jejích úchylek, jejích vůdců, jejího členstval. Dějiny strany jsou dějiny a Německé spolkové re
Rudého práva.
publiky” .
Nikdy v dějinách tisku nebylo tolik podlosti, hlupství, bigotnosti, servil
Dále byli přítomní za
nosti a bezpáteřnosti směstnáno do 50 ročníků časopisu, s výjimkou sovět sloužilí novináři, jimž
ských a fašistických tiskovin. Ale i v této přetěžké soutěži si Rudé právo ob president Svoboda udě
hájilo přední místo. 50. výročí Rudého práva jenom podtrhuje a připomíná lil Svatováclavské orlice
nepěknou část moderních československých dějin.
ve formě Čs. novinář
V e dnech před 21. zá zatlačen do rohu i s pa sáhla nejenom besedu s ských cen.
řím. 1970 jakoby se dě ní Begum (redaktor Ru redaktory Rudého práva,
Vyznamenáni byli: šéf
jiny světa zastavily. Tak dého práva netušil, že .nýbrž i cvičené psíky redaktor Tribuny
O.
cirkusu, Švestka, zástupce šéfre
to alespoň musil cítit čte begum je titul, nikoli moskevského
nář Rudého práva. Číslo křestní jméno), ba i bla vuřty a 150 hektolitrů daktora Rudého práva
za číslem bylo zaplácáno hopřejný dopis presiden piva.
Zdeněk Hoření, zástup
stranickou
barnumšti- ta republiky "předsedo
A le den poté v Lucer ce šéfredaktora Pravdy
nou, která do omrzení vi vojenského výboru ná ně bylo všecko v gala. Ján Podhradský a redak
osvobození a Svá místa zaujali "členo tor Rudého práva Stani
omílala zašlé i přítomné rodního
zásluhy a ctnosti Rudého hlavě státu” poručíkovi vé Ú V KSČ, členové slav Oborský
(citace:
Moussovi Traóremu ke vlády, diplomatický sbor "za vynikající novinář
práva.
Nezbytní
pamětníci, státnímu svátku Republi socialistických zemí, čest skou činnost v Rudém
tajemníci, současníci, ži ky M ali sklidil pouhých ná místa patřila také ho právu’’ - Oborský byl
stům Rudého práva - autorem udavačského se
ví i mrtví vydávali jeden pět řádek.
V neděli před pravým šéfredaktorům
bratr riálu proti prof. Černé
po druhém svědectví o
neochvějné věrnosti stra výročím se konala roz ských listů dělnických mu a jeho přátelům z
ny a redakce neomylné sáhlá lidová veselice v a komunistických stran řad spisovatelů a novi
mu vedení Komunistické Parku oddechu a kultu z Bulharska, Německé nářů) .
strany Sovětského svazu ry Julia Fučíka, jež ob demokratické republiky, (Pokračování na str. 21
a myšlenkám proletářNebezpečí na Středním východě sílí
ského internacionalismu.
Náš dukelský hrdina
na presidentském stolci
mohl stěží zakončit svoji
Zatímco v Kahýře a snad vůbec v arabském světě doznívá pláč davů nad
tlachavou tůru po Slo
úmrtím
egyptského presidenta Nassera, pozornost celého světa se zaostřuje
vensku, afghánský šach
na návštěvě v Praze byl víc než předtím k této části zeměkoule. Náhlý odchod diktátora přináší mi
mořádné nebezpečí i v oblastech daleko klidněj
ších a mocensky, hospodářsky méně důležitých
než je Střední východ.

ODCHOD DIKTÁTORA

Je mnoho možností,
jak vyplnit vzniklé mo
censké vakuum v arab
ských zemích, mnoho
vlivů, které budou při
tom působit. Především
v prvních měsících, kdy
nebude jasné, kdo přebí
rá větší část Nasserovy
moci, možno počítat s
tím, že se kandidáti bu
dou předhánět v důka
zech o svém větším vla
stenectví, o svých velkoarabských
záměrech,
svém odporu k Israeli a
k Americe. Zda nakonec
vypluje napovrch muž,
který bude ochoten ri
skovat průvodní nebezí péčí, bude záviset hod
ně na tlaku zahraničních
protektorů.
Hospodář
ské poměry Egypta bu
dou nutit dříve či pozdě
Nemusím vidět, nemusím slyšet. Strana ví nejlépe
ji každého vládce země,
CO 9 Jak psát, . .

aby hledal oporu a po
moc v "přátelské cizině” .
Nasser ji měl v Sovět
ském svazu, kterému za
to umožnil proniknout
do oblastí, které byly
dříve výhradní doménoij
Západu.
Zatím není snadná od
pověď na otázku, zda
bude mít Sovětský svaz
zájem na tom, aby šel
tamní vývoj na ostří no
že, i když má zvláštní
zručnost v lovu v kal
ných vodách, zda bude
chtít riskovat pracně vy
dobyté postavení v ze
mi. Spíše ne. Dle něko
lika zpráv zabraňovala
dosud jen osobnost Nasserova projevům odporu
části egyptských armád
ních velitelů k rostoucí
mu sovětskému vlivu. A
(Pokračování na straně 3)

Byly doby, kdy jsme četli Karla Marxe a Le
nina jako evangelium. Zvedali jsme zaťaté pisti
a zpívali jsme Internacionálu, plakali, když ti
Mussolini podmanil Habeš á Franko zničit Gutrr
niku, prožívali jsme agónii spolu s obránci Lenin
gradu a Stalingradu. Tak velká byla naše vira v
komunismus, že jsme přehlédli sovětské zabráni
baltických států a zřízeni loutkových vlád ve vý
chodní Evropě . . . Pak najednou se začaly obje
vovat trhliny;
instituce a praxe, které jsme
spojovali s fašismem, se objevovaly v komu
nistických zemích: tajná policie, zavíráni bez sou
du, koncentrační tábory, mučení a popravy, umlčování spisovatelů, persekuce náboženská H ro
sových menšin. Rusové potřeli Maďarsko a oku
povali Československo, Číňané zničili velkou část
vlastních lidí, zabrali Tibet, válčili proti nám o
vyvolávali nepokoje v sousedních státech . . . Mno
zí z nás jsou tak zatrpklí zkušenostmi, že kdyby
mělo dojít ke konfrontaci mezi Sověty o Číňany
(od čehož nás Bůh chraň), budeme držet palce,
aby ztratily oba . . .
Weekly of India, XCI/17

VYDÁVAT SE ZA MAĎARY?
Postěžoval si jeden známý v přátelském kroužku:
‘ ‘Tak jsem se ucházel o místo v Canbeře, všecko
klapalo, dokonce na pohovor si mne pozvali, ale pak
se mne zeptali, odkud jsem a když jsem odpověděl,
že z Československa, úplně zledověli. Nevzali mne.”
Udělal jsi hloupost, poznamenal jiný. češi tam. ma
jí špatné jméno jako pracovníci i jako charakterové,
to je přece známé. Měl jsi říct, že jsi Maďar nebo
Polák, byli by tě vzali.
Vzpomněla jsem na onu příhodu při čtení mnichov
ské Národní politiky. Dopisovatel listu Petr Šťastný
z Johannesburku v Jižní Africe s povzdechem kon
statuje, že “ podivní emigranti” ze zřejmě nevysky
tují jenom v Jižní Africe, jak se doposud domníval.
Petr Šťastný podává velmi výstižnou charakteristi
ku těchto lidí:
“ Jak jsem je poznal, mají společné rysy, podle
kterých je lze bezpečně identifikovat. Na prvním
místě figuruje kastovnictví, které si tito emigranti
vytvářejí. Veškeré své jednání podřizují jedinému
cíli — penězům. Pro tuto svoji hmyzí kuličku, kterou
upachtěně kutálí, jsou ochotni udělat cokoliv (a také
to dělají), při čemž např. falšování dokumentů o
kvalifikaci, vydávání cizích výtvorů za své vlastní
apod. nejsou žádnou výjimkou. Peníze tvoří suverén
ně hlavní náplň jejich života, hovorů a myšlení. Z
Československa většinou vycestovali pohodlně s pa
sem a veškerým pobratelným majetečkem a to teprve
až tehdy, ověřili-li si, že si tím finančně pomohou.
Jiný smysl jejich “ emigrace” neměla a nemá. Osu
dy Českoslonevska jim byly a jsou zcela lhostejné.
Nikdy by neučinili nic, co by jim mohlo zavřít žád
ný vrátka — většinou také mají za sebou více či mé
ně úspěšné ponížené jednání o legalizaci pobytu —
a tak se straní jakékoli sebemenší politické či vla
stenecké činnosti či projevu. Na světě jsou ochotni
sympatizovat s kýmkoli, kdo jim nabídne hlubší mí
su. A vždy mají dojem, že by to mohlo být jinde,
než právě jsou, pro své prostředí mají jen slova po
hrdání. Mluvíme-li s nimi, po chvili zjistíme, že jsou
to vlastně takoví malí zazobaní komunisté na výle
tě ve světě, tedy na výletě za výdělkem, aby bylo
jasno. Jsou typickou ukázkou společnosti z níž vyšli
— ukázkou komunistických maloměšťáků.”
Dovoluji si tento výčet doplnit dalšími neméně
pěknými odrůdami Homo sapiens Czechoslovakiensis.
Jedna nezapomenutelná historka z Austrálie. Mladý
nově příchozí Čechoslovák se rozhodl koupit si auto
a přišel za známou paní, aby mu zapůjčila potřeb
nou částku. Hochu, já nevím, váhala ta dobrá du
še, vždyť nemáš řidičský průkaz. Nakonec přece jen
půjčila a mladík se rozjel do ulic. Netrvalo dlouho
a naboural, ke vší smůle ještě policistu, jemuž na
křižovatce nedal přednost. Hrozila pokuta, soud a
nevímco ještě. Jděte to nějak urovnat, a ť mne ne
zavřou, prosil mládenec svou dobrodějku. šla a vy 
kládala tak srdceryvně o světa neznalém českém
chlapci, že muž zákona nakonec mávl rukou: Dobrá,
zaplatí něco na správku auta a já to neohlásím.
(Pokračování na straně 2)
Published by F . Váňa,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
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56 let dialektických úchylek
se str. 1)
Z a těchto okolností
iiembhfa redakce Rudé; hó prává dostat nic men
šího než Řád Klementa
Gottwaldá,' který novi
nářský proslul hlavně
překlady
Stalinových
projevů a - ják si chválíval vědec Trávníček lidovými rčeními,
i ' Gustav Husák ve svém
projevu v Lucerně se od
mítl ’ podrobně zabývat
dějinami strany- a Rudé
ho práva.-Pohnutě děko; val "'redakci Rudého prá; vá"za čackou pomoc, již
; poskytla kolaboraňtskému vedení po srpnu
1968.
'
Husák cítil, že by. by
lo příliš riskantní rozebí
rat minulost listu, který
vždycky otrocky před
kládal k víře právě plat
nou doktrínu komuni
stické strany.
' '^Nemohl dost dobře
říci, ' že Komunistická
.-.stranaČeskoslovenska
- vznikla
jako úchylka
strany sociálně-demokra‘ tické. Kolidovalo by tó
" s .dnešní platnou versí,
podle níž dělnictvo šlo
' -zá'.komunisty a sociální
' demokťacie byla stranou
. bez voličů..
■.Ani nemohl říci, že
policie v roce 1920 vyklizovala pražský Lidový
dům nikoli proto, aby
mohla
zničit
vedení
»KSČ, ale na žádost prá5Voplatných majitelů sociálně-demokratických.
(Pokračování

'. A ni Leninovy a M ar- xovy these by nevyváži
ly skutečnost, že Komu’ ňistická strana Českoslo
venska žila po celých 50
- let ve znamení úchylek.
■' ~V letech dvacátých se
vyrojili trockisté a pro.Ltráli,. když Stalin vyhrál.
Byla to doba, kdy, jak
řekl trefně americký ko

munista
Whittakeh
Chambers, "trpaslíci pře
vzali
vedení
strany” .
Vůdcem
českosloven
ských trpaslíků byl K le
ment Gottwald, Jidáš,
který po létech zradil
věrné menší trpaslíky,
když Stalin zakokrhal.
Třicátá léta přinesla
další čistky mezi intelek
tuální složkou strany a
"gottwaldovským” vede
ním.
Sovětský podvod s li
dovou frontou a kolek
tivní bezpečností těsně
před druhou světovou
válkou způsobil další kri
zi a další úchyíkářství.
Hiderův pakt se Stali
nem nejlépe prokázal věrolomnost Moskvy a ser
vilnost gottwaldovců.
První věc, kterou ko
munisté znárodnili, byly
dějiny odboje. Následo' vala Gottwaldova úchyl
ka o nezávislé cestě k
socialismu, za niž pak
jeho satrapové platili ži
voty. Pak přišlo naruše
ní socialistické zákonno
sti a orgie budovatelské
ho velikášství. Pak při-

šel Dubček. Po něm H u
sák.
Ten nyní oslavil Rudé
právo a komunistického
novináře, hrstku lidí. pro
něž neplatí ani pravda
ani lež, ani minulost aru
budoucnost. Přítomnost
pro ně platí - a ta patří
dnes Husákovi a jeho
vedení.
Nebylo mu asi u řeč
nického pultu příjemně,
když si spojil Rudé prá
vo se svojí vlastní minu
losti. I on byl štědře po
pliván hrdiny sdělova
cích prostředků, i on byl
zkopán a žalářován čle
ny předvoje dělnické tří
dy.
V Lucerně nevypadal
jako vůdce a bojovník,
ale jako. masochista, kte
rý vrní rozkoší, když
důtky sviští nejhlasitěji.
Zkopán,
žádá o další
kopanec. Zase krásná
these: každému podle
zásluhy.
Staří pamětníci praví,
že zakladatel KSČ dr.
Šmeral, který za první
války velebil říš ra
kouskou a odsuzoval "u-

Z L O B Í

bohé, bídné masaryky ” ,
proslul v Rudém právu
tím, že psal sérii repor
táží ze SSSR, v níž ve
lebil krásy veřejných
parků a blahobyt sovět
ského občana. V téže do
bě sám Vladimír Iljič
pronesl historickou řeč
na théma "hlad a chlad” .
50 let nezměnilo v Ru
dém právu nic. 21. září
1970 jeho redakce zajá
sala, neboť se jí podaři
lo objevit v Leninově
archivu poznámku, že se
Lenin dožádoval výtisků
Rudého práva z roku
1921, týkajících se za
kládajícího sjezdu KSČ.
I knihu dr. Šmerala
Lenin přečetl a dokonce
glosoval:
" . . . J e j í úvod, podtrhaný, zatrhaný a glo
sovaný Leninovou ru
kou, neklamně dokazuje,
nakolik našel tento vě
dec a politik v jedné osobě, klíč k češtině . . .”
Rudé právo - jako K o
munistická strana Česko
slovenska - se drží pade
sátileté tradice: tu nokrle, tu šmokrle.
vm

Odchod diktátora
(Pokračování se str. 1;
armáda
představuje,
vedle arabského nacio
nalismu, další mocenský
faktor, který může hrát
v příštích týdnech mimo
řádnou roli.
Proti těmto ,dvěma si
lám se v blízké budoucncisti žádný kandidát ne
prosadí. Největší naději
má nápadník, který pů
jde v šlépějích zesnulé
ho diktátora: kdo bude
vybrán armádními dů
stojníky a bude hlasitě
proklamovat velikášskou
politiku, která se bude
líbit ulici '- nejméně

ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O

V

do té doby, než bude
pevněji v sedle. Vedle
toho musí být ovšem i
přijatelný Moskvě.

podmínek" (jak Nasser
s povděkem kvitoval)
všechny vyžádané zbra
ně a m ateriál.

Je snad dobré si při
pomenout, že růst Nassera v očích Arabů i ostatního světa stál něco
i československé hospo
dářství. Když západní
státy reagovaly v roce
1955 na situaci v zemi
omezením dodávek zbra
ní, přispěchal Sovětský
svaz s velkodušnou na
bídkou náhrady: na po
kyn z Kremlu dodalo
Československo "za mi
mořádně
výhodných

I N asserův následník
bude asi potřebovat po
dobné p rojevy přátelství
a"' sovětský ministerský
předseda Kosygin už se
slzami v očích na pohřbu
v K ahýře slíb il, že se
Egypt bude moci na so
větské přátele i v bu
doucnu plně spolehnout.
Z bývá otázka, co takový
slib bude stát ostatní
soudružské socialistické
země.

M E LB O U R N E

V ás srdečně zve na

MAŠKARNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v pátek dne 9. října 1970
V SÁLE D O M U Č. 3 D IC K E N S STREET, ST. K IL D A
Ráz: F A N T A S IE (Fantasii se meze nekladou)
K tanci hraje oblíbený orchestr Edy Zlatého
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30 hod.
Vstupné $ 2.50
Přineste si vlastní nápoje
Likérová licence — V O L B A N EJLE PŠÍ M A S K Y — Tombola
R E S E R V O V Á N Í M ÍS T : tel. 393-1340 (Skružná), 50-2953 (Kimlová)
S P O JE N Í: elektrikou č. 4 nebo 4 D ze Swanston St., City
nebo vlakem do stanice Balaclava

Ostatní svět je odsou
zen na chvíli k roli divá
ka vývoje v arabském
světě. Bude to divadlo
rozčilující, s rozuzlením
neznámým a dosud ne
předvídatelným , jedn a z
■nebezpečných period dě
jin . N afta na Středním
východě dosud teče, ale
vážná jedn án í o trv alej
ší urovnání poměrů se v
každém případě Nasserovou smrtí přerušují.
-sv-

V Á S

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A 1

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
M E LB O U R NE , (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME! L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegrafieky

Vydávat se za Maďary?
(Pokračování se strany 1.)
Celá rozradostněná spěchá žena k mladíkovi s dob
rou zprávou. A co na to mladý muž? “ Prima” , pra
vil, “ policajt mne neohlásil, mám ho v hrsti. Nic mu
platit nebudu.”
Nad podobnými projevy národního charakteru nelze
než zaplakat. Na severu Austrálie mi jeden kraja.n
odpověděl na otázku, zda se stýká s jinými Čechy:
To je hrozně těžká věc. Víte, tady je tepio po celý
rok, člověk kromě krátkých kalhot vlastně nic ne
potřebuje a to mnozí našinci zneužívají. Nedělají, vá
lejí se po plážích a pobírají podporu v nezaměstna
nosti. Stýkat se s nimi by znamenalo, že Australa
né mne začnou házet s nimi do jednoho pytle. Měl
bych po dobrém jméně.
A pan Navrátil, Slovák narozený v Maďarsku a
také jeden z nás, kteří přišli po srpnu, povzdychl
smutně:. Já se raději ani nechlubím,-že jsem Čecho
slovák. Když jsem pracoval v Západní Austrálii, po
znal jsem tolik otřesných typů, většinou mladých
kluků s “ kolty proklatě nízko” , že jsem se styděl.
A to je to nejhorší. Australan (nebo kterýkoliv ci
zinec) neřekne: Pan Skočdopole nebo pan Vonásek
jsou lumpové. Australan (a kterýkoliv cizinec) řekne:
Čechoslováci jsou lumpové. Tento postulát je potom
těžké měnit. Pravda, i v poúnorové emigraci byli li
dé, kteří dělali svému národu ostudu. Domnívám se
však, že. bychom neměli připustit, aby se historie
opakovala. Snad by pomohlo, kdybychom na případy
pokřivených charakterů mezi námi ukázali sami dřív
než to udělají hostitelské země. č i by snad bylo
opravdu lépe vydávat se za Maďary?
Marcela Čechová

SKUPIN OVÉ

L ET A D L EM

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

do Anglie nebo Belgie;
za $ 450.'
v kteroukoli
J
roční dobu.
|
Reservujte u
i

ALMA

ALM A

TRAVEL
S E R V IC E

TRAVEL
S E R V IC E

338 Liitle Coilins St. ;

330 Little Collins St.
MELBOURNE,

MELBOURNE,
Vic., 3000

V ic„ 3000
Telefon:
63-4001,

i

Telefon:

63-4002

63-4001,

63-4002

H ledají se

MUŽI I ŽENY
Využijte svůj volný čas nejvýhodněji —
— k prodeji kosmetiky na provizi
Výborná možnost velkých výdělků
Částečná znalost angličtiny je nutná
Volejte (Melbourne) tel. 88-2978,
nehlásí-lí se: tel. 874-4832

i
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HLAS D OMOV A

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Ředitel Archeologické
ho ústavu ČSAV v Brně
a profesor University J.
E. Purkyně v Brně Josef
Poulík dostal k šedesátce
Řád práce.
— Na Konopišti byla uvedena do provozu nová
“ myslivna” , která má být
kulturním a společenským
střediskem polesi i benešovského okresu.
— Ve věku 70 let zemřel
náhle universitní profesor
a člen Slovenské akade
mie věd ing. Karol Havel
ka, vědec v oboru betono
vých konstrukcí a mostů.
— Za první pololetí tr. se
konalo v Praze 4.392 sva
teb, tj, o 222 více než v
první polovině loňského
roku. V téže době bylo v
Praze
rozvedeno
1.767
manželství, o 186 více než
loni.

Jen malá zprávička v
novinách z 23. září pro
zrazuje, že dne 18. září
“ tragicky zemřel” ve vě
ku 43 let básník Stanislav
■Neumann, laureát státní
ceny Klementa Gottwal
da. Dne 25. září byl zpo
pelněn v krematoriu ve
Strašnicích.
'
— V Praze zasedal vlád
ní výbor pro přípravu Dnů
sovětské kultury v Česko
slovensku, které se 'usku
teční od 12. do 23. listopa
du tr. za účasti sovětské
vládní delegace, účinko
vat budou různí sovětští
sólisté a umělecké soubo
ry. Současně Dudou uspo
řádány na mnoha místech
výstavy sovětské kultury.’
■ :— Afghánský, král Muhammad Záhir s králov
nou Humairou a doprovo
dem přiletěli 22. září na
čtyřdenní of icielní'návště
vu. Navštívili Prahu a
Bratislavu a byli přijati
vládními potentáty.
— V Bratislavě zemřel
náhle 22. září národní umělec prof. Janko Alexy,
akademický malíř a spiso
vatel. .
— Odborové svazy, které
se v letech 1968-69 osa
mostatnily, se znovu slu
čují. Koncem září byl ustaven v rámci této “ slučovací akce” Český odbo
rový ^svaz státních orgá
nů, peněžnictví a zahra
ničního obchodu.
— Od 6.. do 9. října bude
president L. Svoboda na
oficielním výletu ve Fin
sku.
— ÚV Národní fronty
ČSSR a Čs. mírový výbor
vydaly prohlášení k po
řádání protestních akcí
proti agresi USA v Indočíně. R P píše: “ Za něko
lik hodin po zveřejnění
došel na Čs. mírový vý
bor první telegram. ‘‘Stu
denti gymnasia a SVŠ E.
Guderny v Nitře připoju
jí své hlasy k výzvě a
žádají okamžitý, úplný a
bezpodmínečný odchod amerických vojsk a jejich
spojenců z Indočíny.” Pak
pršely další na vlas stej
né telegramy z různých
koutů země.

— “ SSSR je největším
přítelem čs. lidu” , povídal
maršál Koněv, léčící se v
Karlových Varech, když
po třech letech zase za
vítal na Kladno. Koněvovo jméno nese jedna kla
denská huť.

nili tež noste z Rakouska,
Polska, Francie, SSSR,
Kanady, Maďarska, USA
a Záp. Německa.

- 3Jsou čistky v KSČ ukončeny?

SPRÁVNÝ SMĚR

Československé sdělovací prostředky rozhlásily před časem usnesení ústřed
ního výboru KSČ, že stranická čistka má být provedena do konce, června tr.
— V ČSSR byla početná Později íhůtu prodloužily do konce srpna a nakonec do konce září tr. I
delegace Sovětské milice, tento měsíc skončil, ale čistky pokračují a budou ještě pokračovat, i když
která jednala s pracovní
ky ministerstva vnitra a se jim snad bude říkat jinak. K provádění čistek stačí "boj s pravicovými
— V Praze zemřel náhle bezpečnosti o nejiepších oportunisty’’. Z boje vycházejí i poražení, kteří musí pocítit následky
ve věku 76 let filmový metodách boje proti trest svých "omylů’’.
publicista a historik Qui- né činnosti
městech.
do Kujal.

ve

velkých

Zprávy o skutečném
počtu bývalých
členů
KSČ, kteří byli až do
sud vyloučeni nebo sa
mi na členství rezignova
li, se vyznačují svou ne
jasností, takže skutečný
počet těch, kteří se hlá
sili o novou legitimaci
strany a dostali ji, není
znám.

— President republiky
propůjčil oDchodmmu ře
diteli CXK ing. B. Hácklovi vyznamenání Za záslu
hy o výstavbu “ jako oce
nění celoživotních pracov
ních zásluh v oblasti pro
pagace a efektivní ekono
— Poblíž Trnavy se má mické činnosti v ČTK” .
budovat nová čs. automo
bilka, která bude mít ka — V Praze byla podepsápacitu 150.000 až 200.000 na smlouva o spoluprací
vozidel ročně. Bude bu mezi Ústředím novinářů
dována s pomocí některé ČSSR a Svazem mongol
Dne 22. září mluvil
ho zahraničního automo ských novinářů. Snad bu
bilového koncernu, prav dou čs. listy potřebovat český ministerský před
děpodobně buď Renaulta výpomoc.
seda j. Korčák v sále
nebo Fiata.
— Čs. ministr - předseda

— Náměstek
předsedy
vlády Václav Hůia podepsal za CSSR v Lipsku
protokol o připravované
koordinaci- hospodářských
plánů Východního Němec
ka a'ČSSR.

jihlavského Domu kul

— Pěstitelé chmele dosáh federálního výboru pro tury k 800 straníků z
li letos, druhou největší dopravu ing. Knížka po
sklizeň za posledních 40 dělil v Moskvě početnou jihlavská. V e svém pro
let - kolem 200.000 čelních, skupinu představitelů so jevu se zabýval “dalším
centů.
ťvětských železnic čestný- i postupem strany v do
— Tajemníkem Ústředí: |mi odznaky “ Nejlepších končení
očisty jejich
novinářů se stal ing. Mar-| [(pracovníků čs. mínisterřad od nositelů pravico
cel Nolč.
j 8štva železnic” .
— Chorálem “ Kdož jste
boží bojovníci” bylo 22
září zahájeno v Městském
divadle v Táboře meziná
rodní symposium vědců na
téma Tábor a husitská re
voluce. Setkání se zúčast

— Pěvecký sbor sloven
ských učitelů z Bratislavy
podnikl 12denní úspěšné
turné po Holandsku a Bel
gii. Sbor má 80 členů a
řídí jej prof. dr. J. Haluzický.

vého oportunismu, roz
vinutím
všech torem
ideové výchovné práce a
plněním závažných úko
lů hospodářské politi
ky”.

Řekl tam, že očista
strany byla "v podstatě
dokončena’’, a že novou
legitimaci nedostal prů
měrně každý pátý býva
lý člen. Z jeho slov není
jasné, zda byl odmít
nut každý pátý z těch,
kteří chtěli být nadále
členy strany, či zda tvrdí,
že odešla jakýmkoli způ
sobem jen pětina předsrpnového počtu členů
strany, že tehdejší počet
klesl jen o 330.000 osob.
Neřekl také, kam zařa
zuje ty soudruhy, jejichž
čienství bylo zatím "úředně” pozastaveno a
rozhodnutí o nich má
padnout později.

značuje i RorcaKova po
známka v Jihlavě, že na
"méně husté řady bude
lépe vidět”. Proti těm,
kteří ze strany odešli,
musí se však prý soudru
zi vyvarovat paušálností
a zaujmout diferencova
ný postup: těm, kteří
chtějí napravit své chy
by a omyly, neodmítne
strana podat pomocnou
ruku. Dále řekl:

Že jsou blíže skuteč
nosti odhady pozorova
telů, dle nichž klesne
počet členů KSČ - a ť už
vyloučením nebo rezig
nací - pod polovinu poč
tu předsrpnového, na

V praxi se tato česko
slovenská "systematická
ideologická práce’’ za
tím scvrkla na vyhazová
ní ze zaměstnání, funkcí
apod.

RAFINOVANÝ AGENT
Režimní propaganda v Československá se či
ní, mnohé vzory z padesátých let jsou, zdá se,
vylepšovány, takže stačí jen docela malý kou
sek pravdy a polopravdy, aby zakryly velké
lži. V letošní evropské okurkové sezóně (18.
7.) jsme si přečetli vzorný příklad nynějších
metod v pražských Květech, kde se objevilo
na plných třech stranách senzační povídání "V e
službách Sicherheitsdienstu’’. V takových služ
bách byl "agent Gestapa a Sicherheitsdienstu’’,
nynější redaktor Informační služby svobodného
Československa v Londýně Josef Josten. K ja
kému druhu propagandy se tu snižuje čs. tisk,
ukazuje už úvodní věta zmíněného článku: "D o
gardy osvědčených a ostřílených bojovníků pro
ti socialistickému Československu v Británii pat
ří též rázovitá figurka emigranta Jostena, Tento
mužíček s postavou a výrazem tváře pověstné
ho zvoníka z chrámu Nótre Dáme v Paříži má,
jak tomu snad ani jinak nemůže být u lidí ta
kového druhu, divě jména: Josten-Stein. ..”
Potom následuje dramatický popis, jak před
vánocemi 1939 odjíždí z protektorátní Prahy
do Sofie redaktor Lidových novin Josef Stein,
vybavený doklady řádného agenta pověřeného
vysokými osobnostmi Reichu k špionážní činno
sti ve prospěch nacistů. Fotokopie pověřovacích '^dokumentů” jsou ovšem uveřejněny. Už
předtím se však Josten zasloužil o nacismus
tím, že prozradil ilegální protinacistickou orga
nizaci vedenou redaktorem Lidových novin Jar.
Kladivou a bývalým tajemníkem T. G. Masa
ryka dr. V . Škrachem. Všichni čiencivé této

organizace skončili na popravišti.
Úkolem agenta Jostena za války v Anglii
bylo proniknout "do britské rozvědky a do okruhu spolupracovníků dr. E. Beneše’’. Ten
první úkol splnil zvlášť rafinovaně: dva roky
po příjezdu do Anglie se oženil s dceroti kapi
tána britské zpravodajské služby, pozdějšího
colonela Harolda C. Gilese (a ten sňatek |ve své
rafinovanosti udržel dodnes). Britové ovšem nic
netušili. . .
Po válce se J. Josten objevuje v Praze, ale
brzy mizí do Lucemburku — jako dopisovatel
ČTK a spolupracovník spojeneckého vysílání
radia Lucemburk pro Československo. Od r.
1947 si obstarává "teplé místečko’’ na tiskovém
odboru ministerstva zahraničí, odkud je ovšem
po únoru 1948 vyhoštěn a utíká přes šumavské
kopečky. Později v Anglii "buduje svoje posta
veni na špinění Československa”.
Řádná propaganda musí mít ovšem časový
apel. Z Květů se proto dovídáme, že
"zůstane "nesmrtelnou” zásluhou pravicových
revizionistů na ministerstvu zahraničních věcí,
že (v r. 1968) vážně uvažovali o rehabilitaci
konfidenta Gestapa a Sicherheitsdienstu pana
Sterna-Jostena. ’’
Věrohodnost článku v Květech má dodat uveřejnění mnoha jmen skutečně existujících
osob, fotografií a "dokumentů’’.
A jak na tento výkvět Květů reagoval přisti
žený agent J. Josten? Přeložil si část o své
pro-nacistické kolaboraci do angličtiny a roze
slal ve svém zpravodajství FCI.

"N a .druhé straně ne*
smíme zapomínat, že boj
s nositeli pravicového
oportunismu nekončí je
jich vyloučením ze stra
ny, a proto je třeba roz
víjet systematicky ideo
logickou práci.”

O ideové práci se teď
ovšem hovoří doma při
každé příležitosti. Hovo
řilo se o ní po dva dny
např. při celostátním se
mináři učitelek ve dnech
22. a 23. září v Praze.
"Jde o to, ’ řekl námě
stek ministra školství K.
Angells na tomto semi
náři, "aby naše školství,
v němž pracuje sedmde
sát procent
učitelek,
brzy
našlo
správný
směr. . .”
O "správném směru”
hovořila i předsedkyně
Čs. rady žen Gusta Fu
číková. Připomněla, že
se sice na výchově dětí
podílí celá naše společ
nost, ale nejdůležitějším
činitelem jsou přece jen
pedagogové.
Příští den se k diskuzi
ořipojil o
Rudé právo
tížností na rodiče, kteu
orý dobrou pedagogic
kou práci často svými zá
sahy do výchovy dětí ka
rí. Kritizují prý p*ed
ětmi komunistické zn
ění. dávají dětem nábo
ženskou výchovu atd.
Být pravověmým ko
munistou v Českosloven
ku a k tomu je’ té od-'ovědným
strár-ikem,
ení dnes sn ad n i věc.
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MOMENTKY Z POHOVORŮ
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Potřebujete vym alovat
byt, dům, podnik — kdekoliv v Melboume?
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny

P E R O U T K A

Na rozdíl od jiných politických stran, které sílí příchylností lidí, československá komunistická
-strana prý sílí vylučováním. O d začátku roku v zemi probíhala velká čistka. Abychom získali pře
hled o situaci, dejme tomu, že jsme vyslali repor téra, aby se zeptal na průběh čistky osobností,
které byly v čistce účastny, funkcionářů, členů pohavorových skupin, osob z novin a z rozhlasu.
Výroky, které jim vkládáme do úst, v těch ústech byly. Jsou citovány z jejich autentických proje
MAJITEL J. MELIH
vů v novinách a v rozhlase, i když to někdy vv padá nepravděpodobně.
55 W ahroonga A ve., N o b le Park, Víc., 3174
Reportér: Tak jak to ní základním organisa- socialismu.
Miroslav Tichý (ve
telefon: 546-0503
jde, paní Svárovská?
Reportér: Pomaleji, pro doucí
cím, přeneslo to na netajemník KSČ>
uspokojí každého zákazníka
A . Svárovská (v T ri
základní organisace. V sím. Ten fakt, že oporfu- Praha I X . ): U nás pra
Přesvědčte se o mé práci kdekoli,
nisté přijím ají myšlenky
buně): Ták, tak. Pro
předsednictvu ’ bohužel od Socialistické interna vičáci drží pohromadě a
kde jsem ji již prováděl!
mnohé organisace jako
strana nalézá více poro cionály, dokazuje, že jsou brání se, když chceme
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
by dopis ústředního vý
zumění než v členstvu. zrádci socialismu.
prosadit diferenciaci a
boru vůbec neplatil. Po
Vlastimil
Svoboda: vyvodit z ní závěry. Na
Začínáme znovu, s před
stupují benevolentně, lisednictvem. Bylo roz Ovšem. Socialistická in příklad do čela jedné or ce strany. T o nejde, to vém průmyslu . . .
béralistícky a -smířlivě.
hodnuto zrušit výsledky ternacionála je totiž a- ganisace jsme teď posta my otevřeně nejen, říká
Reportér: Jak je v obuv
Shovívavost v žádném
imperialismu. vili poctivého soudruha, me, nýbrž to také poví nickém průmyslu?
pohovorů v 42 základ gentura
případě není na místě. ních organisacích. V ybe Oportunisté . . .
Ing. Josef Kadlec (ře
který však zatím zůstal dáme. M y k svému cíli
Byli jsme svědky toho,
Reportér: Nemusíte nic osamocen. Některé míst nejen jděme, nýbrž také ditel obuvnického prů
reme nové soudruhy do
že se leckde dlouho pře pohovorových
skupin. říkat, vím. Jsou to hou ní a okresní výbory jsme kráčíme. N o a tak jsme myslu, Gottwaldov): U
usnesení nás to také nebylo dob
šlapovalo. Je nutné, vy Práce bude obtížná, vel ževnatí, zatvrzelí oportu rozpustili a čekáme, že teda použili
hnat ;pravici ze strany mi těžká, to víme všich nisté. Když už Rudá a r se tam zformuje zdravé předsednictva ústředního ré, Někteří vedoucí pra
máda a vojska ještě čtyř
všude!' Nezapomeňte za ni, hlavně my, zde v Se- jiných zemí vtrhly do ze jádro kolem řídící komi výboru strany o rozpouš covníci v určitém kritic
tění organísací a 11 jsme kém období se doslova
tím
udělat vykřičník. milech. Budeme vylučo mě, aby daly oporfuni- se.
jich rozpustili.
Vždyť; ve straně nebyli vat další členy. Zbude stům co proto, když nejvyhýbali setkání se so
Reportér: Jak je to na
nositelé! pravicového o- nás tedy málo, zdravé vyšší funcionáři strany Kutnohorsku, pane MrkáčIng. J aroslav Stehlík větskými soudruhy na
byli odváženi do Moskvy,
‘ pertunismu pouze ve síly budeme potřebovat. a oportunisté mohli vidět, ku?
(předseda stranické or veřejnosti, neměli zájem,
vyšších orgánech. Kolik Z toho tedy vyplývá, že có se jim také může stát,
Václav Mrkáček (ta ganisace uranového prů o obsah časopisu "Z p rá 
zla napáchali na příklad i se zatím malým počtem a když už byl nastolen váš jemník O V v Kutné H o  myslu v Příbram i): H i vy” , a nikdo je ani ne
režim, který prý není
mezi dělníky. Často lidé poctivých
funkcionářů zvlášť jemnocitný, oportu ře) : N o, je třeba říct, že storie 1968 - 1969 není viděl při zakládání orgaříkají, .když se mají roz chceme udělat o to vět nisté trvali na tom, že dál ten rok 68 u nás probí světlou stránkou historie nisací Levé fronty. T e ď
loučit s některým vedou ší, záslužnější a požadav bud.bu oportunisty a ne hal dost ostře a otevře naší organisace. Nastala ^postupujeme
národně.
cím pracovníkem, jaký je kům lidu více odpovída vzdali se svých myšlenek, ně. Zejména se strany aktivní činnost, ale bohu-J1 Vycházíme z toho, že za
k vůli kterým ta celá pa
to talentovaný člověk, a jící práci.
žel v negativním smyslu. městnanci v obuvnickém
tálie byla. Já vím, jací bývalého vedení okresní
nyní že se strana má s
Byla přijata resoluce o průmyslu se musejí poho
výboru.
N
o,
tak
tedy
lidé
jsou,
když
není
žádná
Reportér:
DoVolte, atiím rozloučit. Snad to bych si to zapsal. Lid bu vedoucí síla. Jsou schopni došlo ke změně ve vede odchodu
sovětských |Í stupně stát účinným ná
■prý ani není správné.
de z rozhodování vylou říkat, že to vlastně nejsou ní toho okresního výbo vojsk, u nás, kde je 2ÍI strojem stranické politi
• Miroslav Moc (šéfre čen, a malý počet funk žádní oporfunisti, protože ru, a musili odejít ti, let dobré spolupráce se cky.
prý není vidět žádnou je
daktor Rudého práva): cionářů bude konat poža jich oportunitu.
kteří nejen že nesouhla SSSR . . . Kdyby se to
Reportér: A jak fo jde
davkům lidu více odpoví
'Napsal jsem úvodník a dající práci.
Sbor tajemníků: Jsou sili s politikou strany, stalo někde jinde, ale na Slovensku, pán W yrfl?
nhdepsal jsem jej: " Z á 
Vlastimil Svoboda (ve to oportunisti. . .
nýbrž i stáli proti politi zrovna u nás, v urano (Pokračování na str. 5)
pas pokračuje” . Tak to doucí tajemník KSČ v
■jde. .
Praze I . ) : Být liberální
' Karel- Mazač (vedoucí vůči oportunistům by
tajemník M V KSČ, Pra znamenalo,
že budou
ha) : Celou stranu čeká .svoje koncepce prosazo
tvrdý ideologický boj. V vat dál. Změnili by asi
ideové sféře pravice zda- taktiku, prosazovali by
■ leká nebyla poražena, se zakrytěji, ale prosa
zdaleka dosud neztratila zovali by se. Oni se nijak
své posice.
netrápí tím, že nejednají
Václav Voves (B rn o ): podle představ nynější
Já říkám: nestačí jen li ho, ústředního výboru. K
beralismus odsuzovat, je dokreslení jejich charak
nutno jednat neliberál teru je třeba říci, že řa
ně . . . Liberalismus je v da tak zvaně nových
příkrém rozporu s komu myšlenek, s kterými při-,
nistickou
zásadovostí. šli, ve skutečnosti byla
Pryč s falešným kama už publikována ve Vídni
rádstvím.
roku 1963.
'Rudolf Koucký (ta
Reportér: To snad už
jemník KSČ v Semi- opravdu přestává všech
lech ): Od začátku se u no. Prý nové myšlenky a byly publikovány už ro
nás v pohovorech proje ku 1963, k tomu ještě ve
Přesvědčte se, zda mají všichni členové vaší rodiny včas
vovaly silné liberalistic- Vídni.
roentgenovány plíce. Provádí se ZDARMA. Kdokoli může mít
Vlastimil Svoboda: K
ké tendence, do pohovotuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenášet ji na jiné.
vých skupin se dostali li dalšímu dokreslení jejich
Je zvlášť důležité, aby se starší členové rodiny podrobili
dé, kteří projevovali vel charakteru třeba ještě
tomuto rychlému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá zpra
vidla léčit snadno a rychle. V případě potřebí delšího léčení
kou toleranci. N a zákla uvést ten fakt, že myšlen
PRO V ŠEC H N Y OSOBY STA RŠÍ
vyplácí se živitelům rodin STÁTN Í P E N S E . Dozvíte se, kdy
dě těchto skutečností a ky ty ve skutečnosti po
21 L E T . V Y U Ž IJ T E P Ř ÍL E Ž IT O S T I,
bude roentgen prováděn ve vašem okolí, nebo můžete zajít
cházejí
z
arsenálu
Socia
ňa upozornění poctivých
kdykoliv do Mass X-Rays, 25 Flinders Lané, Melboume-City.
K D YŽ J E R O EN TG EN O LO G IC K Á
internacionály.
členů strany předsednic listické
Telefon 63-4191
JED N O TK A V E VAŠÍ O B LA STI !
tvo O V zastavilo poho T o ukazuje totiž naše

W ardale Painting Service
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Momentky z pohovorů

- 5Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návitévu?
Obraťte se s důvěrou na

tářský internacionalismus úřadu a doma maloval. ní naše zásada je neMilan W y rfl (zástup s polským nacionalismem, On, důstojník s vysoko pomlouvat.
Sovětský
ce vedoucího politicko - a když viděl, že to jde na školským vzděláním.
dramaturg
N
.
Pogodin
Čechúny, měl si jako řád
organisačního oddělení ný člen polské národnosti
F. V íener (člen poho- na konci své hry "M ůj
K S S ): Pohovory u nás říci: jde to na čečhůny, vorové kom ise): J e i přítel Gaj” ústy svého
dospěly k stadiu po hrr na ně, ať žije Polsko. mnoho drzosti. Jeden hrdiny vyjadřuje přání
37-29 Elizabeth St., Melbourne, 30M
stupného ukončení. Pro Tak by zdůvodnil své pol oslovoval komisi jako dožít se společnosti, ve
ské vlastenectví.
Telefon 62-2908
jevovala se falešná soli
Funkcionář z Královo "pánové” a pak ještě které pomluva bude po
darita a liberalismus. polských
Poradíme vám, opatříme cestovní doklad}’ a
strojíren
v vrhl špinavou slinu na suzována jako těžký mo
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodí nebo
Udělali jsme analysu a v Brně: Já mám taky jed stranu při odevzdání le rální zločin.
letadlem
kamkoli!
Za hotové nebo na splátky.
mnohých případech jsme nu momentku. U nás gitim ace a odešel z míst
Reportér: Snad už se
Zasíláme dárkové balíčky do celého světa
výsledky pohovorů zru straníci, kteří mají před nosti. Členové komise toho dožíváme. Nepomlouvání začíná být velice
šili, a musilo dojít i k pensionováním, se do vůbec jsou
vystaveni rozšířeno. Pan Karel J a 
rozpuštění několika desí hodli, že se k prověrce mnohým pošklebkům i ník má na nepomíouvání
Sir William Hayter: Russia And The World
tek základních organisací nedostaví, poněvadž ce postranním výlevům ne celý seriál. Nepomiouvá
(Secker and Warburg, 30 s).
třikrát až čtyřikrát týdně.
a k pozastaveni členství lou akci prý považují za návisti.
Sir Robert Thompson: Revolutionary Wař
Koho pak probíráte dnes,
in World Stratégy 1945-1969 (Secker and War
několika tisíců členů. nedůstojnou pro staré
Šifra V . D. (v "Ž ivo pane Janíku?
burg, 30 s).
Oportunisté ještě mají členy strany. Říkali otev tě strany’’ ) : N ěkteří ří
K. Janík (autor roz
Werner Keller: Ost minus West = Huti. Der
hlavu vzhůru a neštítí se řeně že prověrka je za k a jí: proč jste mne ne hlasového seriálu "U ž
Aufbau Russland durch den Westen. (Droemer
Knaur, 2.80 DM).
ani toho. že ty funkcio ložena na udavačském přesvědčili? Ano, i tako nejsme s vámi, už jste
náře, kteří poctivě boju systému, a že strana po vou výtku jsm e zaslechli nám známi” ) : A le jednu
jí za očistu strany, nazý mocí této akce prozkou p ři pohovorech a měla doktorku, lékařku. Je
Shodou okolností se mi dostaly do raky téměř sou
vají zvrhlými kariéristy. mává smýšlení straníků. sloužit za omluvu. Ja k o  mi známa. Politika je si
časně tři nedávno vyaané puoiikace, které shrnuji
Jak říkám, končíme po Každý straník totiž před by marx - leninismus zá ce podstatné jméno rodu
mnoho zajímavých poznatku, ttaždá z těchto knih
stupně.
pohovorem obdrží do visel na tom, jestli lidé ženského, ale ta ženská sieauje přirozené jiný zaměř, aie presto jsou spjaty
Ppik. Ph. Dr. Ladislav tazník, kde stěžejní otáz se d ají přesvědčit. V té v politice zklamala. N i rámcem kritického pohleau. Anglicky napsané a ve
Franta: M ěli jsme tako kou je: s kým jsi se ra to nespravedlivé výtce je koho nepronásledujeme v eike Británii vyaané knihy W. haytera a R. Thompsona se zabývají rozborem expanze, kterou zaplavuje
vý případ. Starý' komu dil? T o prý je nedůstoj sotva možno spatřovat co za jeho politické pře oovětský svaz celý svět na poli mezinárodních vzta*
nista, od začátku, ale né, aby řekli, s kým se jiného než dem agogii, svědčení, kdepak, jen ho nu, politiky, Brežněvovy doktríny, ideologie marx kdo ví, jak se choval v radili. Jde o marx - leni kterou si každý jen vy ženeme k zodpovědnosti. leninismu, vojenské, námořní i obchodní strategie,
vědy, kultury a sportu. Je to paradoxní,
určitém kritickém obdo nismus, a oni tohle. ,
stavuje špatné vysvědče Tak jsme ji pohnali k ekonomie,
ze přes všecnen zkostnatělý a zastaralý konserva
bí. Povídal: “ Soudruzi,
odpovědnosti, tu lékař tismus sovětského státního a stranického aparátu
M. Janoušek (v T ri ní.
já vzhledem k své nemo
Soudruh Kroček (z ku. Ona - mám to na aochazí z těchto pozic k pohotovým výbojům všeho
buně) : M y jsme měli ta
ci a stáří již nemohu
urunu a na všechny strany. Báze těchto výbojů a
kový případ: soudružka, válcovny Klementa Gott magnetofonu - na kraj mtrik však nepřipomínají, že by vycházely z tak ha
zvlášť aktivně pracovat,
ské
konferenci
strany
w
alda)
:
Chcete
vědět,
která obstála zejména v
lasně proklamovaných zasad ušlechtilosti prvního so
ale prosím vás, jestli mů
internacionálním posto jak é jsou hlavní zásady, řekla doslova: "D ovoln cialistického státu, ale spíše ukazuji na oorněné po
žete, nechte mne se stra
jí. Nikdy nezakolísala ve jim iž se řídím e? Jsm e mi, soudruzi a soudruž zice super-veimoci. Thompson cituje ve své knize
nickou legitimací umriť .
ky, abych podpořila po vtipný oonmot, že dnešní svét je rozdělen na ty, kte
svém vztahu k Sovětské pro svobodu kritiky.
ří pusoDi nesnáze (treuble-makers), oběti a kolemJiří Hájek (v T vor
Reportér:
A
sakra.
Co
žadavek za urychlené stojici (nystanders). Obě knihy britských autoru kon
mu svazu. Pak se však v
se teď stane?
bě) : Jsem unaven. De
svolání sjezdu strany.” statují, že prolínání komunistické ideologie pokraču
ni probudila všecitlivost
vět set tisíc pohovorů . K roček: Potlačování Tu porušila své povinno je na všech kontinentech a často je spojováno s plá
člověka a ona přicházela
Obrovská, historicky okritik y budeme považo sti jako lékař, porušila ny násilných revolucí.
s návrhem, zda by se to
jedinělá akce . . . Být ko
Kellerova kniha s tak bombastickým titulem, je
vat za těžký protistranic- přísahu Hippokratovu,
mu čí onomu původní
koncipována obraceným směrem než dvě předchozí.
munistou se už zase stá
k
ý
přestupek
a
budeme
z
kterou
složila
jako
lékař.
rozhodnutí komise ne
Je to německým zorným úhlem viděná kronika exploavá jednoznačným poj
toho vyvozovat nekom
Reportér: Prosím?
tace zapadni kultury, vědy, techniky a technologie
mělo zlepšit k lepšímu.
mem . . . Ohromná po
prom isní závěry. M yslí - K. Janík: Před léka Ruskem a Sovětským svazem. Slovan nebude čist
Co s ni komise měla détencionální energie byla
me ovšem výlučné zdra řem není tajemství, on všechny kapitoly této knihy s uspokojením, ale přizná,
íat? Bylo to půl a půl.
uvolněna . . . Nezakrý
vou kritiku.
zná radostné okamžiky že jsou nabity informacemi počínaje osídlením Ukra
Taky nebyl spoleh ani na
jiny koncem minulého tisíciletí, přes industrializaci
Reportér: Aha.
vejme si však, že mnoprvního
nadechnutí no
ziaiššeité komunisty, j eRuska po akceptování Marxe a konečně uznání zá
' hých z nás se zmocňuje
K. M azač (pracovník vorozeněte i poslední padní elektroniky, molekulární chemie, biologie ' a
jickž dětí se postavily v
byra Ú V ) : D ruhá h lav (Pokračování na str. 6} nukleární fyziky.
únava. Je to tím pocho
IP
tzv. obrcdném procesu
pitelnější, že pravicové
na jinou strana než je
síly ani dnes se nikde
jich otec. Takoví zkašenevzdávají bez boje. Ani
ni Komunisté ztrsceii pn
dnes.
pohovorech jistotaŠifra V. D. (v "Ž iv o 
Pplk. PhDr. Ladislav
tě strany’’ ) : V pohovo
Franta: K pohovorům
rech se vyskytují, abych
přistupujme náročně, dá
tak, řekl, různé moment
vejme si pozor. Člen
ky.
strany např. o sobě uvá
Alois Gajovský (ta
děl, že již v prvních srp
jemník KSČ, K arviná):
nových dnech spolupra
Já mám jednu takovou
coval, překládal s politic
momentku.
Máme
v kým pracovníkem Sovět
okrese Poláky. Položme
ské armády z ruštiny do
si otázku, jak může ob
češtiny leták. Snad pře
čan polské národnosti
kládal, ale později se uzdůvodnit své vlastenec
kázalo, že v kantýně za
tví, když v srpnu 1968
kázal cokoli sovětským
Prod áváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a úruDež. iN.vŠiz ^5JPi£CXAX.ITA. uzená šunka a
odsuzoval vstup vojsk
vojákům prodat. Nebo
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
m
Varšavské smlouvy do
takový případ. Důstoj
DOMÁCÍ
JATERNICE,
JELÍTKA
A
SMETANOVÉ
3BÁSY
Československa, přede
ník, dokonce s vysoko
vším v'tup polské armá
Elektrika z City: číslo 47 /z Collins St. po Victo ria Páe., zastávka č. 38
školským vzděláním. Co
dy.
číslo 48 /z Flinders St. po Brigde Rd./, zastávka
58
myslíte, že dělal po pří
Reportér:
Rozumím.
chodu
spojeneckých
F
Telefon: 86-7178
Ten Polák měl vědět, že
V té chvíli splýval prole- vojsk? Pět dní nešel do
(Pokračování se str. 4)

ODRA
TRAVEL SERVICE

RUSKO ZE VŠECH STRAN

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ

KEW COiNTÍNENTAI BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMA11GOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High S tre et, K ew , V ic.
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AMERICKO-ČINSKÉ VZŤAHY
Dušan Lehotský, New York
Zvlaštná komisia zahraničného výboru americkej poslaneckej sněmovně
študuje súčasný stajv americko - čínských vzťahov, hťádá možnosti, akoby
bolo možno zlepšit’ styky medzi Washingtonom a Pekingom. Je to prvé
sústredenie sa amerických zákonodárných kruhov na túto tému od decembra
minulého roku, kedy prezident Nixon prišiel sám s iniciativou pre čiastočné
uvolnenie obchodných vzťahov medzi obidvoma krajinami.
O d decembra minulého roku americká vláda vykonala niekolko jedno
stranných krokov y tomto smere. Povolila návštěvu Číny americkým turistom, 30. júla prvý raz a 28. augusta druhý raz schválila cudzozemským
filiálkám amerických firiem obchodné kontakty s Pekingom. Ale v zahraničnom podvýbore poslaneckej sněmovně kladie sa teraz otázka: nedalo by
sa zo strany Spojených štátov urobit viac v prospěch normalizovania ame
ricko - čínských vzťahov?

Do zasedania komisie
boli pozváni experti, pro
fesoři politických vied,
aby, podali v tejto věci
svoje dobrozdanie. M imoriadne zaujím avý bol
výklad profesora D oaka
B am etta z Brookings

Ú stavu. Ten upozornil
na to, že dosial sa vyko
nalo vo zm ysle návrhu
prezidenta N ixona z de
cembra minulého roku
pre norm alizovanie vzťa
hov s Pekingom len vel
mi málo. Profesor Bar-

nett doporučoval, aby
A m erika vykonala viac
pre zlepšenie stykov a
to aj jednostranné.
Profesor Barnett a
rovnako s nim ď alši traja : profesoři Green a
Z agoria a předseda fir-

my R and Corporation
dr. W olfe rovnako s n i
mi navrhuj ú, aby sa ob
chodné styky s kom uni
stickou Čínou priviedli
na tu istú úroveň ako sú
americko - sovietské ob
chodné vzťahy. Rovnako
by sa podka názoru týchto odborníkov mal upra
vit’ postoj Spojených
štátov k členstvu Pekin
gu vo Spojených národoch. Čína by m ala byť
připuštěná za člena a
m ala by z a u ja t aj miesto
v Bezpečnostnej radě za
předpokladu, že by sa
týmTNneohrozilo členstvo
N árodnej Č íny so sídlom na T aj vane vo svě
tověj organizaci:.

M om entky z pohovorů
(Pokračování se str. 5)
vydechnutí um írajícího.
Z dálo by se. že právě
žena lékařka, která zná
cenu lidského života, bu
de dobrým politikem ,
bude pečovat o to, aby
nebylo hazardováno s
lidským i životy. A le kd e
pak ona, ta lékařka. V
jejím případu tomu tak
nebylo.
Reportér: Prosím?
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

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

M . CHRPA
Optical Service
Svoje doporučania podopierajú dóvodmi poli
tickým i i ekonomickými.
D oteraz sa tradovalo, že
Čína představuje ďaleko
váčšie
nebezpečenstvo
pre světový mier ako Sovietský zváz. A le profe
sor Green připomenul
sovietskú inváziu do Če
skoslovenska, ktorá pod l’a jeho názoru znepo
ko jila aj samotnú Činu.
Profesor Barnett pouká
zal na Japonsko, ktoré
pravé tým, že rozšiřuje
svojú ekonomická spoluprácu s Pekingom, získá
vá v Čine vplyv. V poslednom
období
aj
M oskva robí všetko mož
né, aby získala viac vply
vu v A zii a aby tak vy
vážila postavenie Číny i
západných k rajin na azijskom kontinente. T ak
sa p o d l’a názoru profe
sora Barnetta vytvára v
Azii akýsi nový druh
štvormocenskej rovnová
hy. čo može pósobiť
konstruktivné na tamojší vývoj.

náznaky, že aj Peking sa
chce dostat’ z izolácie a
na tieto úm ysly sa má
am erická vlád a připra
vit’. Profesor Barnett do
poručuje, aby- am erická
zahraničná politika bola
řlexibilnejšia, .uvolněná
čo do taktiky i cielov.

U rčité změny v ame
rickej zahraničnej politike voči Čine, ktoré su
koniec - koncov v súlade s Nixonovou azijskou
doktrínou, by sa mali
podl’a názoru spomenutých odborníkov uskutočniť este před skonče
ním vo jny vo Vietnam e.
To preto, že konflikt na
Indočínskom poloostrove
je jednou z hlavných
přičiň neustálého napátia
v americko - čínských
vzťahoch. Pri tom všetkom si všetci uvedom ujú,
že úprava vzťahov med
zi W ashingtonom a Pe
kingom bude procesom
neobyčajne zložitým a
ťažkým, ťažko sa vybudujú m osty nad terajšou
priepasťou nedorozumeV posiednom čase su nia.

vají, se stavili za usne strany, z předsednictva,
etapě.
ze sekretariátu, z organiM . T ichý (člen p řed sení strany.
Šifra V. D .: Prosím sací, z výborů - komuni
sednictva M V , Praha) ;
M ám e tedy zájem i o to, vás. usnesení . . . To by sté nem ěli takových po
aby se do strany vrátili lo tehdejší usnesení. To kynů uposlechnout.
dělníci, kteří ji opustili. by každý rád vydával
V. H ájek (předseda
Ppik. PhDr. Ladislav usnesení. V e straně mu Ú K R K ): V e straně ne
Franta: Soudruh H usák sí být železná disciplína, jd e o slepou poslušnost.
správně zdůraznil, že v ale komunista má být V džyť každý z nás má
dělnické straně má být aspoň natolik vyspělý, že svůj vlastní rozum. To
má sám vědět, co dělat,
mnoho dělníků.
je smutné, že to snad
V . Z im a (v Brněnském aniž by čekal, až mu někomu nestačilo, ten
v ečern ík u ): Co p ak bylo dojdou nějaké instrukce vlastní rozum, že potře
norm ální, aby dělnická a usnesení. M á uplatnit boval potvrzení shora.
strana měla dělníky jen vlastní iniciativu.
K. M azač (pracovník
Reportér: Dovolte, ajako na ukázku? To ne bych se v tom vyznal. Jak byra Ú V ) : To nejde,
ní nic nového, to bylo dnes?
aby se dnes někdo vy
už za Novotného.
Šifra V. D .: To je ně m louval, že pouze plnil
Šifra V. D. (v "Ž ivo co jiného, dnes máme
usnesení vyšších stranic
tě stran y’’ ) : Při pohovo zdravé
předsednictvo. kých orgánů. - Co je
rech se vyskytovaly růz Tenkrát, pokud členové
vám ? Blednete.
né omluvy- a výmluvy'. strany skutečně dostávali
Reportér: Trochu se mi
Jednou z nich bylo: sm ěrnice z komunistické točí hlava.
vždyť samotné předšed- .
mctvo KSČ zaujalo sta- novisko proti vstupu :
spojeneckých vojsk - tak
Petr Den (Dr. L . Radimský — 3. 4. 1898 - 9. 9. 1970)
co chcete od nás, poví
-jet do Benátek a nejít na náměstí svátého Marka cekat. Odtud úspěch u žen všech, kteří mají nebez
dali. Jin í zase povídali: by bylo menší provinění než jet do Mexika a nejít pečná povolání, odtud úspěch toreadorů, vojáků, let
nedostali jsme instrukce. na býčí zápasy.
ců, tanečníků na napjatém laně a politiků, zejména

K. Ja n ík : K dyby sjezd
strany byl urychleně svo
lán , ja k ona doslovné
žádala, ja k ý by byl n á
sledek? B yli by to na
sjezdu vyh ráli oportunisté, oportunisté jsou
krvežízniví, ja k známo,
bylo by nastalo krvepro
lití, krev by tekla prou
dem a lid é by byli věše
n i na lucerny. Ž e by to
m u, tak bylo, mohl jste
-mnohokrát číst v Rudém
právu a v Tribuně. T ím 
to způsobem ta lékařka
..porušila přísahu H ip 
Reportér:
Ale vždyť _ Již první návštěva býčích zápasů mne vyvedla ze
pokratovu, že bude pe
vlastně instru ci do dvou velikých omylů. Toreadory jsem dosud znal jen
čovat t záchranu lid- oni
stali, od předsednictva z opery Carmen jako muže mohutné, obtloustlé, ne.ských životě.
KSČ, že KSČ je proti vstu ^motomé a lépe či hůře zpívající. Skuteční toreado

Hry toreadorů

Reportér: Ach.

A . Kapek (vedoucí ta 
je m n ík
M V , P rah a):
■M usím říci, že byly prob' lém y i s dělníky. Není
žádným tajem stvím, že
: někteří dělníci z různých
příčin ,a důvodů vrátili
stranickou
legitim aci,
í Nechceme tuto skuteč
nost dram atísovat. Nic
méně za hlavní úkol v
této etapě považujeme
politické ovládnutí roz
hodujících pražských to
váren. Ja k jsem řekl,
nechci nic dram atísovat,
ale neovládám e je v této

pu spojeneckých vojsk.

Šifra V . D.: Prosím
vás, instrukce . . . To by
každý chtěl vydávat in
strukce. Tato vým luva
je pochybená dokonce
dvojnásobně.

rové nezpívají'a jsou malí, štíhlí a mrštní jako ba
letky. Pak jsem poznal, že při těchto zápasech nejde
o žádné jednostranné zabíjení býka, že může dojít i
k zabíjení člověka. Že nejde o jatky, nýbrž o souboj.
Neboť corrida. na které jsem byl přítomen, žačaía
smuteční tryznou za slavného toreadora, který byl
v téže aréně býkem k smrti ubodán právě před
týdnem.

Reportér: Proč dvojná
Omlouvám se čtenáři kajícně, že jsem zapomněl
sobně?
jméno tohoto proslulého mu.že, ačkoliv jsem viděl a
Šifra V . D .: Protože slyšel, že před slávou a popularitou jeho velikého
to bylo tehdejší předsed jména v Mexiku a v celém španělském světě bled
jména nejen presidentů, generálů a spisovatelů
nictvo. K aždý komunista nou
detektivek, nýbrž i jména amerických hvězd kina a
má přece povinnost po baseballu.

stavit se za usnesení
Slávu a popularitu toreadorů — a tím se tito ni
strany nebo proti usne jak neliší od ostatních kategorií vyvolenců — vytvá
řejí především ženy. Nevím, zda ženy milují toreado
sení strany.

diktátorskýcu. Možná, že poštovní oficiálové jsou že
nami milováni tak vášnivě jako toreadoři. Jsou však
ve své kanceláři bezpečnější než toreadoři v aréně
a proto ženy nemusí tak pospíchat je vyslyšet. U
toreadora již zítra může být pozdě.
Huitzinga napsal celou dlouhou knihu z názvem
Homo ludens o podstatě, podmínkách a kulturním
poslání hry. Pojímá hru jako časově i místně ome
zený a umělým zákrokem jakoby chirurgického nože
vyabstrahovaný kousek života, který se podrobuje
přesným pravidlům, dobrovolně si uloženým. Vidí v
ní nejlepší školu k vytváření různých společenských
útvarů, zejména útvarů politických, které jsou ko
nec konců také abstraktními hrami, podrobenými
určitým pravidlům. Podle něho na příklad Angličané
přenesli svůj fair play z hřiště do parlamentu a člo
věk hrající se stává předobrazem člověka sociální
ho, oproštěného od přírodních pudů a vášní. Býčí
zápas je jistě také hra se všemi jejími znaky, v
níž postup zápasu, ba každý krok toreadora a jeho
pomocníků, je napřed přesně určen a podroben nejen
určitým pravidlům, nýbrž také starobylému ceremonielu. Je to však hra — a tím se liší od ostatních —
v níž se skutečný život, a myslím život nevypočita
telný a proto často tragický, tak nevylučuje jako ve

Reportér: Jak to bylo ry více než jiné muže. Rozhodně se jim však rychle
s nimi? Musí se zdát, že vzdávají. Jeť žena především uchovatelkou života.ti lidé, co se teď vymlou Proto ty, kteří již zítra mohou být mrtvi, nenechává hrách jiných. Naopak tento nespoutaný a primitivní
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Jan Vodňanský: S úsměvem idiota. Mladá fronta, Praha, 1969

Krotce i město kde jsou kotce
Dočetli jsme knížku veršíků Jana Vodňanského "S úsměvem idiota”, kte
rou loni vydala Mladá fronta. Možnost je dvojí: buďto se strašně mýlíme,
nebo je autor strašně vedle. Satira a humor v české poezii nikdy neměly
na růžílch ustláno. Snad proto, že se zahnízdilo v čtenářstvu a kritice ka
cířské mínění, že verše hravé a dravé do poezie nepatří. Básník má být
zasmušilý, rozbolestněný, burácející, dojímavý, jenom vtip a veselí se tresce
literárním exilem. Jan Vodňanský si vzal za motto citát z Voskovcovy stu
die o podstatě humoru: "Freud věří, že smích je příval z podvědomá, vzpou
ra proti racionalismu. Snad nám něco napovídá středověká instituce králova
blázna: nasadit si na chvíli bláznovy brýle místo trvalých bláznových očí.”
Prosím, Freud a Voskovec — to není špatná kombinace — naopak je hodna
šaška krále Václava.
Vodňanského verše představují obrýlenou sklizeň povětšině písňových
textů téměř celého desetiletí'. N a bezstarostného zpěváčka a satirika je to
. málo, na útlou knížečku je to moc. Jak se to vezme. Některé z čísel nejsou
písničkové texty. Textařská část Vodňanského knihy trpí tím, že je na hu
mor a satiru chudokrevná. Bláznovy brýle se nasazují na ;chyilku, jak říká
Voskovec. Je-li však vtípek natažen na celou sloku, je-li banální sloka na
tažena na celou píseň, pak celek připomíná spíše táhlé volání muezzina než
břitké bláznovství a šibeniční humor, V několika případech je Vodňanského
satira dokonce víc než šibeniční — je uškrcená.

A ni h ravý blázen ani
blázen bojovný nemá
právo n apříklad soustav
ně deform ovat jazyk.
V e Vodňanského textech
je příliš mnoho takových
případů, aby to zarazilo
i toho, kdo v zájm u leg
race netrvá na jazyko 
vém purism u.
V kostce jsou nedo
statky Vodňanského ver
šíků shrnuty v jediné
sloce:
"K upodivu však ale
Z m ýlila jsem se v šakale
Pozdě jsem volala
maminku
Sbaštil mne jako
pralinku
T o jsem od šakala
nečakala
L allalalalalalalalala
To jsem od šakala
nečakala’’

J e to současně rádoby
lidové a přitom přitaže
né za vlasy. J e to vyum ělkované. J e to vyfutrované
bezpodstatné,
bezpředmětně. J e to po
věšené na dvou rýmech,
zatímco m yšlenka se v
tom zeširoká natřásá ja 
ko revm atická pradlena.
Ještě zřejm ější n ásil
n ý recesismus se objevu
je v čísle, které se po
pravdě zove "C ha cha
cha’’. Střeva tohoto šan
sonu se sk lád ají z poustevnického verše, který
je natažen na půl strán
k y svazečku:
"C ha cha
Cha cha
Cha cha
Cha cha
Slyším dona Quichota
Cha cha

Cha cha
C ha cha
Cha cha
J a k se tomu chichotá”
N ejenom don Quichot.
Básnikovic m ají ta<y
"dom a Emu s ostrou vů
n í parfém u”, "Eunucha,
co mu šeptají do ucha’’ a
"B uldoka’’, kterého vy
zýv ají: "Bu bu bu buldoku, zazpívej nám do
kroku” . Slovíčkaření ja 
ko ze Slovíčka: D říve
jako tudledle, jím e rád i
nudledle.
V erotické oblastí bás
n ík objevil, že "láska
je švindl”, a to se zase
nejlépe jeví ve Špindlu:
"Ž e láska je švindl
Z pívá celičký Špindl
Ó celičký Špindl to zná
To zná
Ž e láska je švindl

Z pívá celý Špindl
Ó celičký Špindl to zná’’
Jak o by nebylo zná
mo, že do Špindlu jezdí
kšindl, autor to třikrát
opakuje, což musí být k
popukání.
N ejlíp se tráví Vod
ňanského verše, kde jd e
o prostotu, nezáiudnou
dadaistickou hříčku ga
stronomickou:
"Lolita dělá jelita
Je lita ta jsou elita
E lita mezi je lity x
To jsou ta je lita L o lity’’
nebo zase tam, kde si
autor vym yslí krotký špílec:
"V Praze - v místech kde
jsou Kotcé
P ro dávají ušní boltce
Pro zajíce pro králíky
Pro lid i i pro myši
Někdo koupí jin ý čeká
.Copak je to za člověka
K terý s tváří F. L. V ěka
Koupi sobě prom ýšlí”
anebo kde je nápad
zpracován epigram aticky:
“Š la teta n a snímkování
M ěla pěkné tetování
A pak doktor se jí ptal
Kdo vás teta tetoval
N echte prosím slušnou
ženu
J á jsem tu jen u
roentgenu
Sam a já si tetuji
D rátu ji a letu ji”
Redakce M ladé fro n 
ty vyd ala " S úsměvem
idio ta’’ zřejm ě jako ukázku odbojného černé
ho humoru. N ejzdařilei-

život, neznající žádných pravidel, se do hřiště schvál-i jký, dost rozzuřený, dost chtivý vítězství, vypíská
ně vpouští — v podobě býka. V podobě býka popla-| í jej jako někoho, kdo se uchází o její hlasy a není
šeného řevem davů a oslepeného slunečním světlem.’ i dost hlučný a demagogický. S býkem se sama masa
Býčí zápas není tedy zápas dvou protivníků podrobe hrne do arény, masa neukázněná, vše si dovolující,
ných stejným pravidlům, jako třeba v šachu, v teni ke všemu ochotná. A učiní-li toreador jediný chybný
su nebo i v řecko-římských zápasech, nýbrž je to krok, jediný chybný pohyb, je synem smrti. Fysické
boj, boj na život a na smrt, mezi samou divokou a smrti od býka, morální smrti od davů. Nemá to leh
nespoutanou přírodou a člověkem, svázaným přesný ké. Toreadore, pozor si dej!
mi pravidly. Je to zápas hmoty a ducha, zápas irraHra se smrtí začíná, člověk obchází zvíře či spíše
cionálna s racionálnem, zápas sprosté síly s inte tančí kolem něho, hledaje jeho zvyky a slabosti a
lektem. Zvíře smí všecko, člověk jen něco. Býk smí hledaje místo, v které musí v rozhodném okamžiku
útočit i utíkat, užívat svých rohů i kopyt, toreador udeřit. Mává rudým hadrem, v němž je na korci
má přesně předepsaný každý krok, každý pohyb — zápasu ukryt ostrý meč. Býk neví o meči, poněvadž
jako tanečnice v baletu. Býk smí zabít, jak umí, to je zvíře a poněvadž je slepý vášní boje a nenávisti
reador jen jediným předepsaným způsobem. Zvíře A znovu a znovu se do hadru vrhá jako bezhlavý,
smí zasáhnout člověka kdekoliv, člověk zvíře jen na mysle, že zasáhne nepřítele. Neví ve své bezmezné
jednom jediném místě. A běda mu, nepovede-li se hlouposti, že se k smrti vysiluje těmi neustálými ra
mu to! Toreador to nemá lehké. Toreadore, pozor nami celého těla do prázdna, že rudý hadr je před
si dej!
něho staven jen jako léčka. A že až se ur.aví, bude
Ne, nemá to lehké, poněvadž nebojuje jen s býkem, náhle stát jen před nahým mečem.
Hra se smrtí pokračuje. Zvíře je rychlejší než člo
nýbrž také s davy, s masou, ktérá má málo lidského,
a která je druhým býkem, vpouštěným do arény. věk a nekonečně silnější, člověk je nemůže ani pře
& masou, spouštěnou do arény tak, jako ji Ortega prat, ani mu nemůže utéci. A přece se nesmí bát.
y Gasset vylíčil a vpustil do světa, masou nenasytnou, Projeví-li toreador strach jen zlomek vteřiny, je ztra
kouřící cigára a polykající své tortily, masou ne cen. Je ztracen, zdá-li se býkovi i masám^ diváků,
ukázněnou a řvoucí a zejména vědomou, že si za že se bojí, že zamýšlí prchat. Premůže-li však svůj
platila své vstupné do arény, která je v Mexika přirozený strach před smrtí, nebojí-li se právě jí, a
světem, dřinou celého týdne. Ano, divoký černý býk podívá-li se smrti a býku přímo do očí, pak býk i
je její symbol, její personifikace! Proto také zápas masa v hledišti ustrnou-jako hypnotisováni. Toreador
začíná tím, že masa vpuštěného býka musí svým stojí dvě tři vteřiny, které se zdají věčností, jen^asi
souhlasným řevem schválit, musí jej uznat za svého metr před skloněnou hlavou býka. Stojí nehnuté a
representant, který za ni bude bojovat s člověkem. vytahuje svůj ostrý meč. Život v aréně se zastavuje,
Vypíská je$' bez mlic-ati nezdá-li se jí být dost divo celý svět čeká. Zápas se koně!.

ROZHOVOR
JAR O SLA V SEIFERT
Když člověk stárne a když nad spánky
zasvítí stříbrně šedá,
říkáš si něžně: bože, sasanky,
sasanky bílé, ach běda!
Když spadla s čela kadeř nezbedná,
smutno mi pojednou bylo.
Já jsem tě, jaro, volal od ledna,
kde ses tak opozdilo?
Když člověk stárne, sčítá na prstech
zimy i podzimy, vesny.
Co je to život? Pláč a shon a spěch,
čas je tak studeně přesný.
Dost! Tohle přec není jásavý zpěv
k poctě té krásy a kvítí!
Dokud nám neprší na rakev,
hezky je na světě býtí.
Již voní země a já v souzvuku
zabzučel jsem si s včelou:
chtěl jsem tě políbit jen na ruku
a já tě zlíbal celou.
Když spadla s čela kadeř nezbedná,
tu jsem si nevěděl rady.
Já jsem tě, jaro, volal od ledna.
Konečně už jsi tady!

Velký výběr vín, i thoria • y ln
dodáme kamkoli v Austrálii za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas 3t Victoři* Sta., Rlchmond, Vle.
Telefon: 42-47S2
nebo: 104 Millers Rd., Nth Alton*, Vle. (214-4221)
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

ší ukázkou je pasáž z
básně "Silh o ueta” : "T e
ta” z této básničky je So
větský svaz, který se " rý 
suje proti obzoru” a
"T am každý večer stra
ší
(Silhoueta tetina)

V y neznáte tetu naši /
Je jak divá květina ..
"Proč tam bloudí - co
tam hledá
Kdo pak to tuší - kdo
to ví?
(Pokračování na str. 8)

Dovede-li nyní toreador skolit býka jednou dobře
mířenou ranou a přetnout mu míchu v jednom urči
tém místě páteře, pak klesá před ním nejdříve na
kolena a pak do prachu — či lépe řečeno do písku —
nejen přemožený býk, nýbrž i přemožené davy. To
reador je v tomto okamžiku hrdinou a polobohem.
Klobouky mužů a karafiáty žen prší k jeho nohám.
Je pánem arény, pánem Mexika. Jedním pohybem
ruky, jedním gestem krotí desetitisícové davy- Na
jeho pokyn řvou nebo mlčí. Jsou nyní beztvámou
masou bez vlastní vůle, ne nepodobnou oné, která
zbyla z černého býka a kterou nyní koně odtahují z
arény. Býčí maso snědí chudí mexických nemocnic a
sirotčinců, což mi připadá trochu jako lidojedstvi.
Zápas hrdinů končí sociálním gestem.
Ještě než kor.ě odtáhnou mrtvého býka z arény,
již rotačky všeho mexického tisku házejí do světa
fotografii vítěze, ikonu nového vládce, fotografii, kte
rou ve zvětšeném vydání uvidíte brzy nalepenou t?a
všech rozích, na stěnách universit a bazilik po c-.
lém Mexiku. A tyto ikony budou hlásat slávu nového
vládce duší i srdcí Mexika dlouho, dlouho — celý
týden, až do příští neděle, kdy se koná nová corrida.
Nezapomeňte si včas opatřit lístky!
Býčí zápasy jsou podívaná částečně estetická, éá
smč-ě '-HooT-pá, vždvckv krvavá. Musím se však k
své hanbě přiznat, že mne z nějakého důvodu zají
maia. Zejmena jsem přemýšlel, co by se stalo, kdyby
rozzuřený býk jednoho krásného dne náhle požral
že za rudým hadrem nic ni;ní a kdyby si to namířil
rovnou do člověka . . .

Z knížky "Mexieké divertimento",
Edlee SkHjeS, 1M<
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Prvotřídní vaření po domáčku

EKONOM IKA V ČESK U
, Mohl by někdo na stránkácn HD odůvodnit a vy
světlit, proč se dnes říká “ Česko” a ne “ Čechy” ,
jak tomu bývalo dříve? Pavel Eisner ve své knize
“ Chrám i...tvrz” mluví o češtině jako o řeči “ panen
ské” a “ ženské” v rodině evropských jazyků. Ono
matopoicky “ česko” není hezky znějící slovo — při
pomíná mi slova, která zní jako “ třesky, plesky” . . .
i Ještě větší potíž s novou gramatikou a nomenkla
turou mám u slova “ ekonomika” . Většina evrop
ských jazyků bude říkat “ ekonomie” , a ť s “ c” či
£k” uprostřed slova. Vždycky jsme mluvili o eko
nomii, proč najednou ekonomika? Zkuste to s jinými
podobnými výrazy, jako: astronomie, symfonie, kom
panie, unie, mánie. A nejkrásnější nesmysl: har
iponie — harmonika! Ex oriente lux?
b
'
C. W., Cronulla

v nově otevřené restauraci

PRAHA
235 O xford St., Sydney
(blízko Taylor Sq.) Tel.: 31-5429
Otevřeno od úterka do neděle,
od 5. hod. odp. do půlnoci

PRO K A Ž D O U P Ř ÍL E Ž IT O S T
Reportáže ze svateb a jiných rodinných událostí.^
Vlastní slohově zařízený ateliér
Barevné smímky objektů pro realitní kancelářej
Nejlevnější ceny v NSW
Specialista na barevnou fotografii
7 dní v týdnu

JAN

Srdečně zve Božena Lukešová

D R V O T A

Photographer
39 Callingwood St., Drummoyne

Potěště své příbuzné a přátele ve vlasti,
zašlete jim prvotřídní pletené
(vlněné nebo nylonové)
DÁM SKÉ B LŮ Z Y , ŠA T Y ,
P O T Ř E B Y PRO JE J IC H ZIMNÍ SEZÓNU

ČESKÁ K N I H A — V Á N O Č N Í D A R
Svobodná čs. knižní služba nashromáždila za
více než 20 let tisíce svazků nejlepší čs. literatury
původní i překladové, básně, díla politická a všech
ostatních literárních oborů. Vyžádejte sx seznamy,
které Vám zašleme zdarma. (Placení účtů našemu
zástupci v Austrálii.)
ODKUD PO CH Á ZÍTE? Máme jedinečné sbírky
ilustrovaných knih o krásách ČSR i o jednotlivých
krajích a městech. Do Vašich nových domovů
umístěte staré, kolorované rytiny našich hradů,
šetelíkovy reprodukce z dila o Praze, barevné,
umělecké tisky z díla “ Krásy Československa”
apod. Konečně tři zvláště zajímavé publikace:
Sbírka fotografií srpnových událostí: “ ANNO
HUMANITIS, 21. 8. 1968” s texty v čes., něm.,
angL, fr-anc. jazyce; cena Aus. $ 3.40.
. Kniha o -únoru 1948 “ ČESKOSLOVENSKO ŽA
LUJE” od J. Jostena, s předmluvou Sir Roberta
H. Bruče Lockharta; cena Aus. $ 2.25 a Čapkovo
slavné dílo: “ HOVORY S T. G. M.” : cena Aus.
$ 1.85.

DOMOVA

N Y N Í

VÝPRO D EJ

pod [výrobní cenu od $ 5.00
Přijď te včas, můžete si vybrat z velkého skladu.

SURF— K N I T K N IT W E A R
90 Gould St., Bondi Beach
Telefon (Sydney): 30-4504

(Sydney), NSW, 2-047
Telefon: 81-3268
'•ffii

^niL^ni mirrut^jiim

ri

N A V ŠTIVTE PR V O TŘÍD N Í LICENCOVANOU

restauraci ZODIAK
434 Princess Highway, Rockdale (Sydney)
Výborné jídlo všeho druhu
O B Ě D Y se podávají
v úterý až pátek od 12 do 2.30 hodin
VEČEŘE
v úterý až sobotu od 6. hod. do půlnoci
Každý čtvrtek, pátek a sobota

T A N E Č N Í
K R A JA N S K É BOHO SLUŽBY V S Y D N E Y
Česká mše svátá je sloužena každou první nedéii
v měsíci v 11 hodin dop. v Ozanam House, 5 Young
Street, Sydney (naproti železniční stanici Circural
Quay).

VEČER

k němuž hraje evropský orchestr
Srdečně zve J IŘ Í RAKUŠAN

S Y D N E Y

Krotce z města
(Pokračování

se str. 7)

N a to nám odpověď
nedá
Ba ani večer srpnový - .
Neštěstí je, že toto
jsou vždy jenom malé
střípky, které čtenář mu
Vzhledem k přibývajícím létům
.... (překročené sedmdesátce) prodám v
sí namáhavě hledat ve
D U B BO,
New South Wales
slovním balastu.
Naprosto však odmí
OBCHOD S DÁMSKÝMI ŠA TY spojený s
táme
přijmout za část
DÁMSKÝM KA D EŘ N ICTVÍM
české
literatury
paruské,
— pěkný podnik, který jsem vybudoval za 36 let[
svého působení na tomto místě. Cena $ 5.000 a < byť protisovětské veršo
převzetí skladu. — Podnik jsem na prodej dosud [ vání, které se několikrát
nedal, nabízím jej nejprve krajanům, kterým rád! vyskytuje v knížce:
vyjdu vstříc. Pište na adresu:
"N o , kakdá ja by pasetíl
B. K A R D E L L , 93 Cobra St., Dubbo, NSW. 2830
Moskvu
F . C. I. — Knižní služba, 4 Holland Rd., London
W. 14, 8AZ, Great Britain (Tel. 01 603 8252,3) .
Máme též kufříkové psací stroje Smith-Corona
s českou klávesnicí.

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National

I

chtěl

sibě kúpiť . . .
Bonbóny. . ,
Éto pa češski . . .
Kak skážetsa pa rússky .
Ja zabýl . . .
Uže vspómnil Kanféty . .
Snad na tom nejsme
ještě tak špatně, aby če
ský autor se musil z ne
známých důvodů uchy
lovat k- ruštině, když se
v něm bouří protisovět
ské vášně. Éto nenáda,
neněžno.

P O TŘ EB U JETE
R Y C H L E O PRA VIT

ZL A T N ÍK *
HODINAŘ *

AUTO ?
Volejte večer (po 5.30
hod.) tel. 90-1082
Veškeré opravy, i ge
nerálky celého vozu
provádím se zárukou
a nejméně o třetinu
levněji než-v ostatních
autoopravnách

STEVEN VARDY

S P E C IA L IS T A VW S
P R A X Í V N ĚM ECKU
A ŠVÝCA RSKU

Opravdu si nejsme ji
sti, kdo se tak strašné
mýlí, jestli zručný verSWISS TRAINED
šovanec šantánového od
W ATCHM AKERS
boje nebo my. Oč jde
K.
Ebner
Vodňanskému? O skři
19 York St.,
pec bláznův nebo brýle
Sydney
vchod do Wynyard Stn
mámení?
Dočetli jsme - s úsmě naproti pohyb, schodům;
Telefon 29-7543
vem idiota. lota.
jun

590 Geoi-ge St.
Sydney
(proti Troeaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků/ hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.

Tel.: 61-8579

Rodina ve Vaucluse
přijme
HOSPODYNI
samostatnou, která by
buď v domě bydlela ne
bo docházela. Nabízíme
vlastní byt a vysokou
mzdu. Jsou třeba refe
rence. Mluvíme též ma
ďarský.
Tel. (Sydney): 337-1064
(odp. a o víkendech)

* Šekové účty
* Osobní zápůjčky
* Vkladní knížky
* Cestovní, šeky
*
*
*
*
*

Služby cestujícím
Zařizování investic
Plán osobního spoření "Kapesní banka”
Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úrok
Pravidelné poukazy a inkasa

* Úschova cenin
* Služba pro zahraniční obchod

National Bank
Používejte raději National Bank

L E K C E A N G LIČ T IN Y PRO D O S P Ě L É
Miss Althea PU R D Y (Diploma in the Teaching of English as a Foreign
Language) bude vyučovat anglickému jazyku v Glebe Point Road č. 244.
Termíny lekcí:
Pokročilí
7 -9 hod. večer
$ 1.5Ó za lekci (2 hodiny)
(skupina 2)
pondělí a středa
5. října - 4. listopadu
Pokročilí
7 - 9 hod. večer
$ 1.50 za lekci
(skupina 1)
úterý a čtvrtek
10. listopadu - 10. prosince
Středně pokročilí
7 - 9 hod. večer
$ 1.50 za lekci
úterý a čtvrtek
5. října - 5. listopadu
Studenti střed, škol
4.30 - 5.30
pondělí, středa, patek
začátek ihned
Začátečníci
9.30 - 11.30
$ 0.50 za lekci
pondělí, úterý
6. října - 5. listopadu
středa, čtvrtek
16. listopadu - 11. prosince
Lekce budou probíhat ve skupinách po 5 týdnech. — Zájemci o kursy pište
prosím na adresu: Miss A. Purdy, 43 Arcadia Road, Glebe N. S. W., 2034
nebo se dostavte do 244 Glebe Point Road.

5. 10. 1970
.Převzali jsme název, dodali jsme čs. pohostinství
Nově otevřená prvotřídní restaurace s licencí
RHEINLAND
9 — 13 Drewery Lané, Melbourne-City
Telefon: 663-1266, 663-1267
K poslechu i tanci hraje orchestr Edy Zlatého
Srdečně zvou Eda Zlatý,
Mirek Tobiáš a Stan Farrar

.
.

:
■
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Čs. pomocný fond

Jana Caise z Brloha u Č. Krumlova, Vojtěcha UliOd posledního uveřejněného hlášení (HD. č. 14/70)
cu z Brodu nad Dyjí (naposled Burwood - Sydney),
pí. J. M. Kennedyovou - Koubovou (dř. St. Kilda. převzal fond částku $ 500.00 od pí B. Sirkové, MooVic.) a Jiřího Daňka (Michala Šerčíka), který od nee Ponds (viz. HD 15), která zajistí činnost fondu
na delší dobu. Dále přijal částku $ 5.00 od pí.- É.
jel před 20 lety do Austrálie.
Lyntové, Kedron, Q. a $ 7.00 od anon., Melbourne
(stvrz. 11/10), celkem přijal $ 512.00. V téže době vy
platil potřebným novým přistěhovalcům $ 180.00 a
na pohřební výlohy nového přist. $ 100.00, celkem
§ 280.00.
Dvouleté výročí od doby, kdy čs. pomocný fond
Kopaná
v Melbourne
BYT Y
PRO
SVO BO D NÉ
zahájil pomocnou akci pro čs. uprchlíky a nové čs.
nebo bezdětné manžele
S LA V IA S E S T U P U JE DO D IV IZ E
přistěhovalce do Austrálie, dává správcům fondu pří
$ 7 týdně ($ 1 za den)
V předposledním zápase letošní ligy neměla Slavia ležitost, aby podali veřejné vyúčtování fondu.'
5 minut z City
na hřišti JDSTu šanci. Domácí si udrželi převahu
čs. pomocný fond byl založen v r. 1967 darem p.
po celý zápas a vyjádřili ji výsledkem 4 : 1 . '
J. Kopeckého z Kew v částce $ 1.000.00 k podpoře
70 Gipps St., East Melbourne
Smůla, která Slavii letos pronásledovala (vedle potřebných čs. krajanů v Austrálii. Po srpnu 1968 se
Tel. (po 6. hod. več.): 41-4088
skutečných nedostatků), byla nejpatrnější v posledním věnoval především podpoře nových přistěhovalců do
zápase. Na hřišti v Oympic Parku podala proti sil Austrálie, kterou umožnilo mnoho dalších dárců z
nému soupeři, Wilhelmině, dobrý výkon a zaslou řad čs. exulantů a krajanů, výnosy krajanských zá
žila si vyhrát a tím i udržet se v lize. Když už se bav atd. Mnozí noví přistěhovalci mohou sami po
Vedoucí podnik ná~zápas chýlil ke konci a stav byl stále 2 : 2, podnikli soudit, jak dalece fond plnil svou pomocnou funkci.
Š
V
A
D
LEN
Y
a
výrobu pletených šatů
Slavisté pěkný útok a — “ jistá branka” Trainova V číslech je stav k 30. září 1970 tento:
O BRU BO VAČKY
přijme
skončila na břevně.
PŘÍJEM FONDU: Základní vklad p. J. Kopecké
pro výrobu pletených
A SISTEN TKU
Mužstvo Slavie získalo v lize 9 bodů (1 vítězství a ho $ 1.000.00 převzatý Střelcův fond $ 134.00, došlé
šatů. Dobré mzdy a
7 nerozh. zápasů) a skóre 12 : 45 a uzavírá ligovou dary $ 3.327.71, výnos zábav a recitace S 542.37, vrá
D ÍLO VED O U CÍ
podmínky v nové mo
tabulku. Lions mají rovněž jen 9 b., ale sóre 23 : 60. cené příspěvky nových přist. $ 295.00, prodej nerozderní
továrně
blízko
Musí být sama dobrá
Před léty hrála Slavia v australské kopané přední daného šatstva $ 6.12, prodej učebnic angličtiny
■ železniční stanice
švadlena a mít schop
roli. Možná, že jeden rok v divizi pomůže k opětné $ 29,50, úroky na vkladní knížce $ 98.12, celkový pří
Richmond.
nost dohlížet na práci.
konsolidaci týmu i vedení a k nabytí bývalé fotbalové jem S 5.432.82.
COMO
COMO
slávy.___________________
VYD ÁN Í FONDU: K podpoře čs. uprchlíků v Ra
KN ITTIN G M ILLS
KN ITTIN G M ILLS
Čs. klub odbíjené “ Slovan” Melbourne zahájil opět kousku zasláno $ 500.00, příspěvky novým přistěho
34 Gwynne St.,
34 Gwynne St.,
pravidelný trénink v tělocvičně 1 Ripley Grove.Caul- valcům do Austr. $ 3.804.60, pohřeb, výlohy $ 100.90,
Richmond, Vic.
xield, každou středu od 8. hod. večerní. Noví hráči papír na učebnice angličtiny $ 96.25, poštovné za
Richmond, Vic.
učebnice $ 24.72 a bankovní poplatky $ 4.50, celkové
Tel.: 42-4061
Tel.: 42-4061
vítáni.
vydání $ 4.530.07. Dne 30. září 1970 má Čs. pomocný
fond uloženo na vkladní knížce $ 732.12 a na běž
Čs. obec legionářská, jednota ve Viktorii
ném úctě $ 170.63, takže celkový majetek je $ 902.75.
zve všechny sestry a bratry a jimi pozvané přátele na
V uplynulém období rozdal fond též 60 česko-angl.
S P O L E Č E N S K Ý V E Č E R S TAN CEM ,
slovníků, věnovaných p. Kopeckým a 5 slovníků od
H L ÍD Á N Í D Ě T Í V M ELBO U R N E
který pořádá v sobotu 17. října 1970 o 7. hod. ve Rotary klubu a vydal učebnici angličtiny, kterou se
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
černí v sále RSL Duckboard House, 1. poschodí, 91 stavil a za pomoci svých žáků na zdejší střední ško
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
Flinders Lané, Melbourne-City (vjezd z Russell St.). le rozmnožil v 1.050 výtiscích p. M. Cigler (fond hra
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
Vstupné $ 2.00. Večeře: výběr z jídelního lístku. Ná dil pouze papír). O učebnici byl velký zájem, je však
stálého dozoru, informujte se.
poje a lihoviny za mírné klubovní ceny. Výborná už zcela rozebrána.
kontin. hudba. Bohatá tombola. Konec v 11.30 hod.
Správci fondu děkují všem, kteří svými příspěv
IR E N A K O P Á Č K O V A
Závazné přihlášky do 14. října: ve dne u br. Ferdy ky a spoluprací umožnili, aby Čs. pomocný fond mohl
1a Beatrice Ave., Surrey Híils, V íc. 3127
Herze 67-4040, večer u br. Evžena Leisse 20-6977, v plnit převzaté úkoly.
Telefon: 88-1368
Milan Kantor, c/- advokátní
Frant. Váňa,
Geelongu u br. Slabika 21-3021.
kancelář Smith & Emmerton
c/- Hlas domova
Přední továrna v PrahraPR O D EJ
P O D LE Z P R Á V Y austral
nu, Vic. hledá muže nebo
Přijmeme
O JET Ý C H
ského státního statistické
ženu
k
výrobě
HOSPODYNI,
VOZŮ
ho
úřadu
přijelo
do
ZÁCLON
všech druhů
dobrou kontin. kuchař
Austrálie v době od 1. 7.
T H E S O U T H E R N CROSS H O T E L
Musí znát zhotovování
ku, pro moderní dům v
a značek
1969 do 30. 6. 1970 k trva 
za hotové
Tooraku. Výtečné mzdy
všech druhů záclon. Plat
přijme K U C H A Ř E
lému ■pobytu 2.106 osob
i na splátky.
a podmínky. Samost.
dle ujednání. K sjednání
narozených v Českoslo
a CUKRÁŘE
Mluvíme česky.
interview volejte
byt. V domácnosti je
vensku a vystěhovalo se
Telefon (Melbourne):
ještě další .pomocnice.
z Austrálie 55 osob čs.
obojí buď muže nebo ženu, dobře zapracované.
A. B. C. BL1NDS,
544-4916,
Je třeba znát trošku
původu (do ČeskoslovenNepřerušená Shodinová směna, včetně práce o
tel. 51-1568.
544-8464
anglicky. Volejte (Meíska nebo do jiných států).
víkendu. Hlaste se laskavě u:
bourne):
20-5840.
V téže době přijelo do
DÍVKU NEBO PANÍ
Personnel Department,
Austrálie na návštěvu 43
K Y JO V S K Ý KROJ
osob čs. původu a odjelo — Místní list v Millicentu přijmeme k trvalé vypo
Southern
Cross Hotel,
zpět z Austrálie 61 těch v Jižní Austrálii psal o ' moci v dětském domově výhodně prodám. DovoliLower
Plaza,
Melbourne
lová,
24.
Mitford
•
St.,
v
Bacchus
Marsh
(30
mil
to osob (příbuzných nebo mimořádném zájmu, kte
turistů). Po srpnu 196b rý vyvolala přednáška od Melbourne). Pěkný byt, Elwood. Inf. pondělí, úte
přijelo do Austrálie až tamního českého lékaře strava a slušný plat. Na rý a středa od 2 do 6 hod.
dosud přes 9.000 osob če dr. Radovana Plachého bídky (event. česky) na odp. tel. 34-72505.
skoslovenského původu.
na společném večeru Rot- P. O. Box 34, Ashburton,
P L A T Y POŠTOVNÍ
A U S T R A LS K É
MINI- tary - Clubu, APEXu a Vic. 3147.
O P R A V Y PSACÍCH STR O JŮ ,
POUKÁZKOU
sterstvo přistěhovalectví i LIONS. Mluvil o Českoslo
MLADŠÍ
SVĚDOM
ITÁ
KONTROLNÍCH
PO KLA D EN APOD.
Stalo se' už vícekrát, že
upozornilo, že obyvatelé - vensku a" komunistických
Austrálie,
kteří nemají metodách při podmaňová žena hledá v Melbourne nám někteří noví odběra
provádí odborně, rychle a levně
jakoukoli práci s okamži telé neposlali pošt. pou
zdejší státní příslušnost, ní zemí.
tým nástupem, nejraději kázku (Money Order) v
JA RO SLA V Š ES TÁ K
jsou povinni jednou za rok
- během měsíce září - o- zdarma poštovní úřady v okolí Box Hill South. domnění, že je to stvrzen
74 Gipps. Street, East Melbourne
hlásit ministerstvu svou nebo úřadovny minister Přijmu ráda i práci domů. ka pošty a potom žádali
Volejte laskavě po celý den v sobotu nebo v neděli,
adresu, povolám a stav stva. Kdo tak v minulém Mluvím jen velmi málo naši potvrzenku a zasla
v patek po 5. hod. odp. telefon 41-4088
(svob., ženatý atd.) na měsíci neučinil, a ť se o- angl. Zn. “ Prosím, poraď ném platu. Bez tohoto
“ Money Order-u” se o
te” do HD.
formulářích, které vydají hlásí dodatečně.
Vašem platu vůbec nedo
zvíme, pošta jej sama ne
ČS. D EM O K R A T IC K É OR.GANISACE V M ELB O U R N E
vydá. Kdo tento Money
Sdělte nám laskavě
(Čs. sdružení ve Viktorii, Čs. obec legionářská, jednota ve Viktorii, české
Order ztratil, musí jej
reklamovat u svého pošt. adresy svých přátel, kteří by mohli mít zájem o oaoer
ochotnické divadlo v Melbourne, Rodičovské sdružení v Melbourne, S. K.
úřadu.
HD Hlasu domova. Zašleme jim zdarma ukázková ěisla.
Slavia Melbourne) pořádají v sobotu 31. 10. 1970 u příležitosti 52. výročí
28. října 1918
V ŠE K R A JA N SK Ý S P O L E Č E N S K Ý V E Č E R
VrČKřia POJIŠTĚNÍ odborně provedou
v sále Lotyšského domu, č. 3 Dickens St., St. Kilda
Likérová licence
Tombola
Kontinentální hudba
Začátek v 7.30 hod. večer
Vstupné $ 3.50 včetně lehké večeře v 10 .iod.
Reservování míst: F. Křivánek 50-5573, J. Maciboba 69-3855, J. Janeček 96-2275
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-242.*
Doporučujeme včasné zajištění vstupenek. — Čistý výtěžek bude sloužit jako
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vic., 3189
základ fondu pro zřízení krajanského střediska v Melbourne.
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HLAS

DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ

5. 10. 1970
Č ESKO SLO VEN SKO — FIN SKO 96 : 116

V posledních sezónách stále se lepšící finští .leh
koatletičtí reprezentanti zvítězili v Praze (poprvé se
závodilo na tartanu) nad Československem 116 : 96
bodům. Přestože i Čechoslováci podali v několika
disciplinách dobré výkony, mají nadále několik sla
bin, které rozhodly o velké porážce. Mužem střetnu
tí byl Josef Plachý, který vytvořil časem 1:46,7 min.
Karel Janovský
předem ohlášený evropský rekord na 880 yardů (do
savadním rekordmanem byl Brit Chris Carter časem
Kdo z československého čtyřlístku postoupí?
o půl vteřiny horším). Plachý vyhrál běh na 800 m
za 1:45,9 min. před Tomášem Jungwirthem (1:47,7
min.). Další lepší výkony: 100 m Bohman (ČSR)
10,4 vt., 200 m: 1. Kynos, 2. Kříž (oba ČSR — oba
1 'Září. ýe fotbalové Evropě už tradičně znamená start obou nejpopulárnějších klubových sou- 13,7 vt.), 400 m přek. Salin (Finsko — 49.9 vt.), výška
Palkovský (ČSR — 2,14 m), trojskok Broda (ČSR —
. těžit Poháru mistrů evropských zemí a soutěže "držitelů trofejí”, letos navíc se v tutéž dobu roz
16,12 m), dálka Palmen (Finsko — 7,59 m), koule
jela i soutěž o Pohár veletržních měst. Československá kopaná je zastoupena čtyřmi týmy (brati
Yrjóla (Finsko — 1898 m, druhý Janoušek 18,90 mL
disk 1. Kahma (Finsko — 58,16 m), druhý Vidrna
slavským Slovanem, TJ Gottwaldovem, pražskou Spartou a trnavským Spartakem), které sice
(56,68 m, nestartoval Daněk), oštěp Kinnunen (Fin
; všechny vyhrály, byla to tvšak na domácí půdě vítězství jen těsná, jež nezaručují aíni jednomu z
sko — 83,10 m). — Čs. ženy porazily Finky 75 : 59 b.
• nich postup — o ten budou muset v odvetných zápasech ještě fcVrdě bojovat.
Slovenský oštěpář Ondřej Hunčík posunul v rámci
Letné za umělého osvětlení porazila jedno z nejstar mezinárodního střetnutí Slovensko — Rakousko v
Nuda na Tehelném poli
ších a nejúspěšnějších španělských mužstev Atletico Dubnici hranici čs. rekordu na 80,36 m.
Premiéra čs. fotbalového přeborníka Slovanu BraBilbao (loni druhé v ligové tabulce) 2 : 0, po poloča
s,tislava v 16. ročníku Poháru mistrů evropských ze
su 1 : 0. Atletico Bilbao nezůstalo sice nic dlužno své
Lekce německých plavců Evropě
mi se nevydařila. Bratislavští fotbalisté sice zyítědobré pověsti, hrálo moderní kopanou, na “ rudé”
., Žili nad dálíským přeborníkem BK Kodaň 2 : 1, stalo
však tentokrát nestačilo. Pražané totiž nezahráli pc
. se fak všák pó výkonu, s jakým by toho v kodaňské
léta tak dobrou kopanou, jako právě proti Bilbau,
/..odvetě asi mnoho nepořídili. V tak slabé formě, v
měli navíc i výbornou mušku. Při jejich drtivé pře
V Barceloně probíhalo v září X II. mistrovství Evro
■ jaké Slovan- zahájil letošní čs. ligu, představil se i v
vaze v 1. poločase však hosty zachránil brankář Iri- py v plavání, které svou úrovní bylo bezpochyby
důležitém zápase š Dány. O nějaké kombinaci, soubar, který kryl několik vyložených střel, a někdy i vrcholem v dosavadní historii těchto šampionátů.
. hře, ^vtipné akci či pohotovější střelbě nemohlo být
řízní obránci Atletica; jednoho jejich nedovoleného Vždyť v bojích o 29 zlatých, stejný počet stříbrných
ánl řeči. ‘Byl to zápas slabé úrovně a šťastné vítězsi v 29. minutě (na nejlepšího hráče Sparty, a bronzových medailí vytvořili Evropané 6 světo
. V štvi, dosažené v hodině dvanácté (v 90. minutě) Zlo- zákroku
nový objev — útočníka Uličného) všiml i rozhodčí vých, 22^evropských a snad stovky národních rekor
chovdu brankou z penalty nařízenou za PettersenoYanopoulos a nařídil pokutový kop, který Migas pro dů. A ještě nikdy na přeborech Evropy nebyli plav
'V..vy ruku. v trestném území. Prvé dvě branky padly v
měnil ve vedoucí branku. Zápas měl i nadále vysoké ci žádného státu tak suverénní jako v barcelonském
. rozpětí jedné, minuty. Dáni se ve 34. minutě po kopu
tempo, španělé po změně stran i několik brankových bazénu reprezentanti V. Německa, kteří za svá f i 
,
rohů Forsinem hlavou ujali vedení, hned však pji
příležitostí a tak 20.000 diváků muselo být spokojeno. nálová vítězství dosažená mnohdy v světových či
’ -další;akci Jozef čapkovič střelou z dálky překonal
O vítězství Sparťanů bylo rozhodnuto v 62. minutě, evropských primátech získali 16 z celkového počtu
’ .nepozorného golmana hostujícího týmu Larsena. Vše
kdy záložník Gogh prudkou ranou po předchozí kom 33 zlatých medailí (4 tituly mistrů Evropy byly udě
=’ Vypadalo na remisu, když však už diváci pomalu
binaci Veselý — Urban — Gogh vstřelil druhý gól.
leny ve skocích do vody). Je to něco fantastického,
.odcházeli ze stadiónu, zachránila Slovan ještě pecož šokovalo všech 10 amerických trenérů, kteří p ři
Šlo to i bez Kuny a Adamce
.' ňáltá. Dáni by bývali zasluhovali remisu.
Mužstvo Spartaku Trnava muselo k svému prvému jeli do Barcelony jako pozorovatelé.
_ "Ševci" se vytáhli
Na 12. mistrovství Evropy v Barceloně zazněla i
zápasu Poháru veletržních měst nastoupit bez ne
Když se čs. fotbaloví fanoušci dověděli, že v dru
mocného internacionála Kuny i ostrostřelce Adamce československá hymna a na stožár vítězů stoupala
hé nejslavnější evropské fotbalové soutěži klubových
(má zastavenou činnost), presto si se svým soupeřem, čs. vlajka. Zasloužila se o to 181etá olympijská pře
. celků, v soutěži “ držitelů trofejí” bude čs. zástuppředním týmem francouzské nejvyšší fotbalové sou bornice Milena Duchková z klubu .VŠ Praha, která
... cěm TJ Gottwaldov, nebyli z toho moc nadšeni. B y
těže Olympique Marseille poradilo a zvítězilo 2 : 0 . se stala mistryní Evropy ve skocích z 10 m věže. V
li přesvědčeni o tom, že při startu zlínských fotba
Trnavčani byli útočnějším týmem, který měl hru bojích evropské skokanské elity předvedla svou no
listů musí dojít k fiasku, neboť v čs. lize hraje muž— až na poslední čtvrthodinku — zcela ve své moci. vou sestavu s vysokými koeficienty obtížnosti a po
;. ,-stvo velmi slabě. Ale zmýlili se. Tým TJ Gottwaldov
škoda jen, že špatně stříleli. Jejich nejlepším mužem razila své velké rivalky z Východního Německa i ze
předvedl v prvém střetnutí s předním týmem holandbyl mladý útočník Masrna, autor druhé branky a SSSR (přestože nebylo do poslední chvíle jasné, zda
. ske ligy P S V . Eindhoven ve Zlíně dlouho nevídanou
spolutvůrce i prvého gólu (byl faulován, pokutový kvůli zranění vůbec nastoupí).
kopanou, když technickou převahu svého vynikajícího
kop proměnil obránce Dobiáš), který má asi velkou
Tituly mistrů Evropy byly rozděleny takto: 1. V.
v soupeře nahražoval nesmírnou bojovností a nadšením,
fotbalovou kariéru před sebou.
Německo 16, 2. SSSR 5, 3. NSR 4, 4. Švédsko 3, 5.
f Vyhrál sice rovněž jen 2 : 1, což nemusí stačit k po
Maďarsko 2, 6. - 8. Itálie, Francie a ČSR po jedné
stupu, ale přesto za svůj výkon zasluhuje absolutozlaté. Kdysi evropská plavecká velmoc Holandsko
R O T TER D A M SK Ý PLÁ Č ČS. D ĚV ČAT
: rium. Brankami Urbana (už ve 2. minutě zápasu) a
zůstalo bez titulu. Získalo pouze jednu stříbrnou a
a. Nehody (55. minuta) vedli “ ševci” 2 : 0 a byli blíže
Čs. basketbalové družstvo žen, které se letos velmi 2 bronzové medaile.
; • k zvýšení náskoku než soupeř k snížení stavu ňa pečlivě připravovalo na evropský šampionát v Ho
7 1 2, Tři minuty před koncem střetnutí však rakouský landsku a dělalo si naděje na některou ze tří m e
rozhodčí Linemayr uznal Eindhovenu De Vrindtem dailí, mělo tentokrát skutečnou smůlu. V posledním
j- z ofsajdu vstřelenou branku.
rozhodujícím střetnutí ve skupině prohrálo v nasta
Čs. plochodrážní závodníci, kteří se před 2 měsíci
'/ Na Letné záblesk na lepši časy
veném čase s Jugoslávkami nešťastně 71 : 73 bo
postarali o světovou senzaci, když ve Slaném vyhráli
7
Mezi 64 mužstvy, která se přihlásila k soutěži o dům a bylo nuceno hrát s Polkami jen o 5. místo
kontinentální finále mistrovství světa družstev (při
7 “ Pohár veletržních měst” , jsou i fotbalisté pražské (porazilo Polky 63 : 61 b.). Večer po utkání s Jugo
tom vyhráli nad ex mistry světa Poláky a vyřadili
7
Sparty a Spartaku Trnava. Z nich při svém stártu slávkami nebyla s čs. děvčaty v hotelu řeč, nesty
vysoce favorisované motocyklisty-plošináře ze SSSR),
děly
se
za
slzy,
bylo
jim
líto
zbytečné
námahy
v
v oslnila více Sparta Praha, která na svém hřišti na
přípravě. V Holandsku se totiž chtěly revanšovat za ve finále mistrovství světa neuspěli. V sobotu 19. zá
minulý šampionát na Sicílii, kde se — v r. 1968 — ří za umělého osvětlení obsadili v závěrečných jíz
nechaly Polky naschvál porazit Bulharkami, aby čs. dách světové elity až čtvrté, tedy poslední místo,
když získali pouze 3 body (všechny 3 získal mladý
košíkářky vypadly ze závěrečných bojů o medaile.
Václav Verner; ostatní jezdci, kteří zasáhli do bojů
Souboj Trenčín- —- Ostrava v 1. čs. fotbalové lize
Titul mistryň Evropy obhájily v Rotterdamu koší světového mistrovství, byli: M. Verner, Z. Majstr,
• pokračuje: oba týmy mají nejvyrovnanější výkony
kářky Sovětského svazu, které ve finále deklasovaly
(i když Trenčín v Praze klopýtl) a tak se nadále Francouzky 94 : 33 a získaly už 10. titul. Bronz do J. Štancl a J. Holub)..Proč ten debakl? čs. družstvo
přijelo do Londýna až na poslední chvíli, a mělo mož
udržují v čele tabulky. Ovšem velké rozdíly mezi
stalo družstvo Jugoslávie (vyhrálo nad Bulharkami nost tréninku až těsně před finálovými jízdami svě
nimi a dalšími mužstvy nejsou. Vždyť mezi vedou77 : 66), čs. děvčata byla 5., Polky šesté.
tového šampionátu, prostě neznalo dobře dráhu.
■ cím Trenčínem a 8. Slovanem Bratislava (obhájcem
Titul mistra světa na ploché dráze družstev získa
) mistrovského titulu) je rozdíl 2 bodů.
NOVÝ O B JEV ČS. A T L E T IK Y
li v Londýně švédové, v čele s pětinásobným mistrem
J
7. kolo: Slovan Bratislava — Teplice 1 : 0, Prešov
. -4- Dukla Praha 1 : 1, Trenčín — Slavia Praha 3 : 0,
Početně malá výprava J. Palkovský tento svůj světa soutěže jednotlivců Fundinem, jejichž jízdami
bylo 45.000 diváků nadšeno. Konečné pořadí: 1. Švéd
Třinec — Žilina 0 : 0, VSS Košice — Lok. Košice 2 : 1, čs. lehkoatletických junio výkon ještě zlepší.
Sparta Praha —■ Ostrava 0 : 0, Spartak Trnava — rů obsadila na 1. oficiál
Velkou naději čs. lehké sko 42 body, 2. V. Británie .31 b., 3. Polsko 20 b., 4.
Inter Bratislava 3 : 0, škoda Plzeň — Zlín 2 : 1.
ním mistrovství Evropy v atletiky je i Jarmila Nýg- ČSR 3 body.
8. kolo: Teplice — Inter Bratislava 2 : 0, Ostrava Paříži zásluhou skvělých rynová, které k prvenství
— Trnava 2 : 2, Zlín — VSS Košice 1 : 1, žilina — výkonů výškaře J. Pal- na juniorských přeborech
HLAS DOMOVA
Plzeň 2 : 1, Slavia Praha — Třinec 0 : 1, Dukla Pra- kovského a dálkařky Nýg- Evropy stačilo 6,27 m.
Vychází
čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh.
: há — Trenčín 5 : 1, Slovan Bratislava — Prešov 2 : 0, rynové (oba získali “ zla
Koulař Skoupý dosáhl
Adresa: Hlas domova,
Lok: Košice — Sparta Praha 1: 1.
to” ) i koulaře Skoupého 17,11 m a obsadil 3. místo
Dohrávané střetnutí 5. kola: Trenčín — Zlín 4 : 2. (bronz) velmi čestné 6. za západoněmeckým rep
8. Moorhouse St., Riehmond, Víc., 3121.
Tabulka po 8. kole: 1. Jednota Trenčín 11 bodů, místo. Překvapil zde hlav resentantem W. BartheTelefon: 42-5980
score 13 : 9, 2. Baník Ostrava 11 b., score 8 : 5, 3. ně ostravský výškař J. lem (18,10 m) a Kaiserem
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, jednotlivý
Třinec 10 b., 4. Dukla Praha, 5. Žilina, 6. Spartak Palkovský, který skočil z Lipska. Absolutními ví
výtisk 20 c.
Trnava, 7. Teplice, 8. Slovan Bratislava (po 9 b.), 2,18 m, čímž vyrovnal čs. tězi se v Paříži stali leh
9. VSS Košice 8 b., 10. Zlín, 11. Prešov, 12. Slavia rekord Jaromíra Alexy, koatletičtí junioři V. Ně PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
(10 zlatých, 4 předplatné, tj. austr. nebo N Z $ 5.-, £stg. 2/10/-,
Praha (po 7 b.), 13. Lok. Košice, 14. Sparta Praha, vytvořený v květnu letoš mecka
15. Plzeň (po 6 b.), 16. Inter Bratislava 4 body (muž ního roku ve Vítkovicích. stříbrné a 9 bronzových US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
stvo trénuje bývalý trenér reprezentačního týmu Odborníci zastávají názor, medailí), před SSSR a kého příplatku do různých zemí sděiíme na požádání
obratem.
že není daleko doba, kdý Polskem.
CSR Jozef Marko),

VÍTĚZSTVÍ A ROZPAKY

Duchková m istryní Evropy

Zklamáni ve Wembley

::

Fotbalová liga

::

