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FREE C Z E C H O S L O V A K N EW SPAPER

ČESKOSLOVENSKÉ N O V I N Y

Číslo 9.

Melbourne 3. května 1971

Ročník XXI.

Před sjezdem Komunistické strany Československa

Jednomyslnost v krajích
"Ani na jedné konferenci nezazněl jiný hlas než souhlas s vnitřní a meziná
rodní politikou našeho ústředního výboru", pochvaloval si Gusfáv Husák redak
torům Rudého práva a československého rozhlasu (19. 4.), když mluvil o právě
skončených městských a krajských konferencích strany. "Jiný hlas" nezazni
ovšem ani na ústředním sjezdu, který začne 26. května v Praze. Napadá jen
otázka,.proč se sjezdy konají, k čemu je třeba tolik propagandy kolem nich,
tolik nákladů, proč shromažďovat stovky nebo tisíce lidí, jimž je stejně pře
dem určeno, co a s jakou vervou schvalovat či odsoudit.
Důvody jsou ovšem naprosto shodné s těmi, které vedly nacisty v Říši k
partajtágům či jiné diktátory k podobným srazům věrných nohsledů: hra na
volby, diskuse a schvalování mají přispět k pomýlení nezúčastněných a hlavně
tvořit vhodnou kulisu k nalévání dávek nadšení a poslušnosti do nemyslících
hlav. Myslící oportunisté na sjezdech takové injekce ovšem nepotřebují, ale
jsou důležitými spoluaktéry v celém představení.
Referáty
o
průběhu
krajských konferencí ne
přinášejí hezké čtení, od
halují bídu ducha nebo
charakteru. Nebo obojí.
Ukazují
však
typickou
část techniky nynějšího

a dával za vzor sovětskou
náročnost na práci stra
ny. Zajel přitom i na kluz
kou plochu, když prohlá
sil:
‘ ‘Základní principy mar
xismu jsou obecně platné.
Ale už Marx řekl, že je
to jen návod k jednání.
Strana musí každý spole
čenský jev, pohyb tříd,
pohyb
společenských
vrstev, ekonomiky, vědy
a techniky poznávat na
dané úrovni a z těchto
poznatků musí vyvozovat
závěry pro řešení sou
časných úkolů politických,
ekonomických.”
Znovuzvolený
vedoucí
tajemník této městské or
ganizace “ inteligent” An
tonín Kapek věnoval ve

větší organizace
(před níků ve všech krajích:
díky Sovětskému
třemi léty nejvíce revizio- vřelé
nistické) - Městského vý svazu a ostatním spojen
boru KSČ v Praze. Husák cům za bratrskou pomoc
tam řekl především to, co v srpnu 1968, za záchranu
musí nyní odříkat každý socialismu v zemi.
aktivní politik v Česko
Hovořil ovšem i o svých
režimu, a při sledování slovensku á co se ozývalo poznatcích z XXIV. sjez
událostí v Československu v projevech hlavních řec- du sovětských komunistů (Pokračování na str. 2)
se ani nemůžeme vyhnout
Zadné dvierka pre zahraničnú politiku SSSR?
sledování celého sjezdové
ho cirkusu.
Nejvíce pozornosti
novaly čs. sdělovací
středky pochopitelně
jevu vůdce na sjezdu

ČIERNA OVCA VARŠAVSKÉHO PAKTU?

vě
V magickej konštelácii mocenského frojúholníka medzi SSSR, Čínou a USA
pro
zaujíma
rumunská zahraničná politika a z toho vyplývajuce hospodářské styky
pro
stále
zaujímavejšie
miesto.
nejAmericko - rumunská bert Finch.
spolupráca dostává nový
29. apríla začala ame
dynamizmus i nové di- rická letecká spoločnosť
Pověst presidenta Ludvíka Svobody podléhá stálé menzie. Americká tlač s Pan American pravidel'nú
mu vývoji, i když k vysvětíení nelze použít teorii o určitým zámerom pouka dopravu medzi New Yormaterialismu vědeckém jako spíše o tom běžném. zuje na to, že k novému kom a Bukurešťou. Tele
Podle čerstvého vydání pražských úředních zpráv prehlbovaniu kontaktov s vízna stanica National
se až nyní dovídáme, jak to vlastně bylo s postojem
Corporation
ktorá má Broadcast
československých zástupců v Moskvě ve dnech po Bukurešťou,
okupaci v roce 1968. Dosud se tvrdošíjně tradovalo rovnako blízko k Moskvě připravuje v máji tri priamezi lidmi, že president Svoboda byl v Moskvě zcela ako k Pekingu, dochádza me přenosy
rumunské!
solidární s přivlečenými soudruhy, že nechtěl jednat krátko po tom, čo Čou-en- televízie. Pracuje se aj
bez Dubčeka a společníků, že odmítl letět zpět bez
Kriegla atd. Nová čs. úřední verse nám však dává laj začal novů kapitolu v na konečných přípravách
sty- pre otvorenie rumunského
na vědomí, že při tamním jednání byly na čs. straně americko-čínskych
dvě skupiny: president Svoboda a Gustáv Husák chá koch. Keďže však ide o kultúrneho
střediska v
pali.plně sovětské stanovisko a prosazovali přátelskou bezprostředného
suseda New Yorku a amerického
dohodu, zatímco se Dubček, Černík a Smrkovský
zvázu,
vo v Bukurešti, realizuje sa
projevili jako zavilí nepřátelé socialismu. Právě tla Sovietskeho
ku presidenta Svobody a asistence Husáka lze prý Washingtone sice pripúš- tento projekt podl’a do
děkovat za velkolepé řešení situace . . .
ťajú, že americko-čínske hody, uzavretej ešte za
Pro lidi, kteří L. Svobodovi dříve důvěřovali — a zblíženie sa tu uplatňuje, návštěvy prezidenta Niv roce 1968 jich doma nebylo málo — má ovšem ale odmietajú, že by to xona v rumunskom hlav"hrdina od Dukly" pohotově obvyklé kolaborantské
prohlášení: nebude-li na Hradě on, bude tam sedět bolo s úmyslom poškodit’ nom meste v roku 1969.
někdo horší. Konečně, vždyť "jde opět s lidem", jako vzťahy s Moskvou.
Ale hoci už zapomenu
šel v únoru 1948, a lid právě prokazuje na stranic
V poslednej tretine aprí- té, aj tieto akcie su zjavkých konferencích a jistě i jinde vzácnou jednotu v
la navštívili
rumunské ným dókazom úsília na
příkrém odsuzování Československého jara . . .
Tím, že Svoboda dále slouží, přispívá k upevňování hlavně město traja vý zlepšenie rumunsko-amenynějšího režimu doma a pomáhá klamat některé znamní americkí činitelia: rických stykov, predsa len
soudružské strany v zahraničí. Musí si být vědom,; senátor Fred Harris, kto- váha nového trendu je v
že půjde, až čas dozraje, že půjde, bude-li například
rý prišiel už 19. apríla do ekonomickej oblasti. A v
třeba vykopnout Husáka nahoru.
Moskva ocenila jeho služby světovému komunismu Bukurešti z Moskvy a tej posledně roky priniesli
loňského roku, kdy se Nejvyšší sovět jednomyslně pojde aj do Varšavy, Bu tiež pozoruhodné výsled
usnesl’ poctít ho Leninovou cenou míru. Toto sovětské dapešti a Prahy, ď alej ky. V porovnaní s rokom
vyznamenání vynikne po zprávě, dle níž Nejvyšší so
ministqr obchodu Stans a 1968 americký export do
vět letos nenašel vhodnou osobu k tak velké poctě
prezidentov poradca Ro(Pokračování na str. 2)
a rozhodl, aby pro rok 1971 nebyla vůbec udělena.

S poctou a bez pocty

Vyznávajíce neochvějně zásady masarykovské
humanitní demokracie, sledujeme bedlivě a s oba
vami vývoj v Československu: hospodářské zhor
šování a nové oklešťování občanských práv, které
teď po skončeném sjezdu sovětské komunistické
strany můžeme očekávat i od chystaného sjezdu
KSČ . . . Sledujeme též vývoj mezinárodní situace
a vidíme se zármutkem postupné uskutečňování
všeho toho, před čím jsme po léta varovali. Rovno
váha vojenských sil se stále mění ve prospěch
Sovětského svazu, takže vzniká dojem, že se So
větský svaz chystá ke konečnému náporu na svo
bodný svět. Souběžně pozorujeme postupující roz
klad amerického společenského řádu, vedoucí až
k neochotě mladých lidi hájit zájmy rodné země.
S radostí však vidíme, že í mezi mladými, kteří
tak často podléhali rozvratným, nám nepřátelským
vlivům, vzniká odpor k neplodné negaci a nové
uvědomění trvalé platnosti nedělitelných zásad
svobody, spravedlnosti, humanity a míru . . .
Z prohlášení Výkonného výboru Čs. národní rady
americké v Chicagu, 18. dubna 1971.

AKCE NÁVRAT
Z Československa přicházejí častěji vábničky režimistů, kteří zvou posrpnové uprchlíky k návratu,
kteří zvou “ ty čestné lidi, kteří neutíkali z bídy, ale
z nevědomosti” , jak neřekl v rozhovoru pro Květy
nikdo jiný než právě Vasil Bilak. Vždyť za minulý
rok prý vstoupilo opět na půdu své vlasti přes dva
tisíce občanů. “ Jejich návraty nebývají vždy lehké.
Víme, pod jakým psychickým terorem a strachem
utečenci žijí” , píše pražská Práce 26. března.
Soudruh Bilak vybízí v uvedeném rozhovoru ty, kte
ří už se vrátili, nebo příbuzné uprchlíků, aby “ objek
tivně a pravdivě vysvětlili skutečnou situaci u nás,
aby ti venku nežili ve strachu, co se s nimi stane, až
se vrátí” , ale má smůlu, že jeho slova vzali někteří
lidé doma vážně a že skutečně píší více či méně otev
řeně o situaci doma. Citujeme z dopisu navrátilce, kte
rý odletěl zpět téměř před rokem: “ Setkávám se stá
le s pohrdáním a nedůvěrou na všech stranách . . . ”
Výzva k návratu neplatí ovšem pro tu část emigra
ce, která “ zradila a dala se do služeb inmperialismu” .
říká Bilak, který proslul svou vysoce vlasteneckou’
protiimperialistickou činností v srpnu 1968. Jakýsi
O. Vaniček zase radí v Práci, o čem se “ v éteru zá
padních vysílaček cudně mlčí” : že by byli uprchlíci
sami proti sobě, kdyby se nechali zneužít pro antikomunistickou propagandu.
Lze předpokládat, že “ akce návrat” bude pokračo
vat a že se dříve nebo později náležitě rozvine. Lze
se také^ domnívat, že při ní budou použity jen málo
pozměněné metody vyzkoušené — i když ve svém cel
ku s katastrofálním nezdarem — na exilu poúnoro
vém. Tehdy byl v Praze ustaven zvláštní “ Výbor pro
zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí
do vlasti” . Tento výbor kdekomu do ciziny zdarma
zasílal časopis, přisvojující si jméno našeho listu.
Pražský Hlas domova popisoval hromadné zakládání
klubů HPND (Hnutí pro návrat domů) ve všech kou
tech světa — které ve skutečnosti nikdo nikde ne
poznal, přinášel plamenné výzvy těch šťastných, kte
ří už amnestie využili atd.
P á r lidí_ tehdy uposlechlo výzvy k návratu, pár lidí
se propůjčilo ke kolaboraci s čs. zastupitelskými úřa
dy v cizině. Pro celý exil to však bylo bezvýznamné
množství a bezvýznamná kvalita: hrstka "slabých,
nešťastných, zatrpklých.
Akci návrat předcházela tehdy “ akce rozvrácení
exilu” . Cestičkami, které vedly z ČSSR, přicházelv
denunciace_ veřejně činných osob, padělaná vydání
exilových časopisů, anonymní oběžníky aj. I na opa
kování těchto metod by se měl celý exil připravit.
Hlas nových z Toronta popisuje už 15. 4. činnost gan
gu neznámých záškodníků. která vyvrcholila pokusem
o vraždu jednoho z nejaktivnějšícb posrpnových exu
lantů, M. Neuhofera. Kanadské noviny vyslovily po
div, že se podobné věci mohou dít na kanadské pů
dě...
Nakonec ještě poznámka: hořejší řádky nechtějí ni
koho odvracet od rozhodnutí vrátit se zpět do komu
nistického státu. O svém osudu má mít každý právo
rozhodnout si sám.
,sv.
Published by F. Váňa,
8 Moorhouse St„ Richmond. Víc,, 3121.
Printers: “ Unification” Pty. Ltd.
497 Coffins St., Melbourne, Vic.
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DOMOVA

Jednomyslnost v krajích
(Pokračování se str. 1)
svém projevu dost místa
problémům, které postih
ly nejvíce Prahu:
“ Pražská inteligence se
jen zvolna a s obtížemi
vymaňuje z deprese, do
níž se dostala v důsledku
hluboké společenské krize
a náporu pravicových sil,
rekrutujících se v nemalé
míre z jejích vlastních
řad. Objevují se už vý
znamné známky obratu,
ale stále se ještě setkává
me s tápáním, s váhá
ním, nedůvěrou . . .” K to
mu dodal, že stranické za
pojení se je “ rozhodující
cestou pro naplnění spo
lečenského poslání každé
ho příslušníka pracující
inteligence” .
Na podobné téma mlu
vil jeden z mála věrných,
herec Městských divadel
pražských soudr. Felix le
Breux, který přitom pro
kázal dobré herecké kva
lity. Po složení nutných
poklon významu konferen
ce a strany vůbec, jakož
i odsouzení těch umělců,
kteří se “ hrubým způso

PŘEKLADY
z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RUDOLF HELLER
1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4944

bem rozešli se stranou”
a přispěli k tomu, že na
kulturní frontě probíhá
konsolidační proces “ ve
lice pomalu, snad nejpo
maleji ze všech sfér na
šeho života” , potěšil širo
kou veřejnost sdělením,
že v měsíci květnu proje
ví čs. divadelnictví v Pra
ze svou socialistickou an
gažovanost tím, že před
vede “ především současné
hry sovětské” . Povídal
taky, že se funkcionáři
minulých uměleckých sva
zů povyšovali nad politi
ky, což prý se nemá.

severomoravské
krajské
konferenci strany
řekl
mj.:
‘ ‘ Chceme
vychovávat
nejen dobré odborníky,
ale také dobré občany
naší socialistické vlasti.
Jestliže jsme chtěli vrátit
Palackého universitě cba-.
rakter socialistické školy,
museli jsme se rozejít s
řadou vysoce
zdatných
odborníků. My jsme si to
ho vědomi a ti, kteří ne
byli zasvěceni, mohli nás
za to kritizovat. Prohlašu
ji, že jsme k tomu přistu
povali velmi odpovědně,
neboť jsme si vědomi, že
vysokoškolský
odborník
se nevychová za pár let.
Ovšem byli jsme nuceni
se rozejít s organizátory
a iniciátory. Na adresu
těch, kteří říkají, že se
snížila úroveň university,
je odpověď: Není to prav
da. Spíše naopak . . . ”

Stížnosti na inteligenci,
která se nedokázala “ zo
rientovat” , byly pojaty
do programů všech kon
ferencí. Zorientovaný rek
tor Palackého university
v Olomouci soudr. dr. F.
Kasárek došel při projed
návání tohoto problému k
vědeckému závěru, že čist
Delegátka na jihočeské
ky v řadách universitních
konferenci,
učitelka B.
učitelů spíše zvýšily úro
veň university. Ve svém Buergerová z Č. Velenic
“ diskusním příspěvku” na horlila, že by to učitelé

Plánujete cestu d® zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

měli myslet se socialistic
kou výchovou dětí vážně,
protože “ žáci dobře vycí
37 — 29 Elizabeth St., Melbourne, 3000
tí, co jé řečeno z přesvěd
Telefon 62-2908
čení a co je jen hráno” .
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
F. Drobík z Ostravy po
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
važoval za vhodné zmínit
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
se ve svém příspěvku o
Skupinové lety (chartered) ? 715.20
chybách soudruhů, u nichž
Hromadné lety (groups) $ 728.20
oheň angažovanosti na ve
řejnosti uhasíná a začne
pozornost novinářů roz lečně zúčastnili “ tradič
platit “ co tě nepálí, ne
hodnutí servírek, že bu ního leninského subotnihas!”
dou obsluhovat delegáty ku” , tedy leninské brigá
Noviny si se zvláštní bez nároku na mzdu, pro dy.
chutí přetiskly i diskusní tože jsou nadšeny průbě
Všechny krajské konfe
příspěvek předsedy Svazu hem konference. A na
rence se shodly v tom, že
socialistické mládeže v všechna zasedání ovšem by se mělo věnovat hodně
Ostravě S. Juřici. Snad docházely telegramy za
úsilí pětiletce, že by se
proto, aby ukázaly, jak městnanců továren, členů měly dnešní JZD a státní
má Juřica vyvinutý smysl kolchozů i vědeckých ú- statky slučovat ve větší
pro humor: “ Chceme, aby stavů, v nichž stálo černé zemědělské celky a že by
generace, která bude žít na bílém, jak se lid staví se mělo dále pracovat k
v r. 2021, kdy naše strana do jednotného šiku za upevňování tradičního přá
oslavu sto let od svého KSČ, jak pracoval k poc telství se Sovětským sva
vzniku, věděla jaký byl tě strany o sobotách či zem. Všechny konference
náš svaz a jací jsme my, nedělích, nebo jak hodlá schválily
jednomyslně
jeho členové dnes.”
pracovat navíc v budouc předsednictvy krajských
Na sjezdech se však vy  nosti.
výborů předložené “ ná
skytovala nejen blahopřá
Východoslovenským ko vrhy” na delegáty na úní do daleké budoucností, munistům došly i dva střední sjezd KSČ.
ale i radostné přítomnosti. “ zvlášť milé pozdravy” Aby se pak dosažená
Tak v Košicích vzbudilo od oblastního výboru K o vzácná jednota lidu neda
munistické strany Ukraji la rušit zásahy zvenčí,
ny v Užhorodě a druhý z rozhodla - se vláda omezit
čs.-sovětských hranic ve v měsících květnu a červ
miliónov dolárov. Podlá Vyšném Německém, kde nu tr. cesty cizinců na
rumunských
odbomíkov se pracující Státního stat půdu Československa. Tý
na vine nie je ani tak ne ku z Michalovou sešli s ká se to stejně turistů ja
dostatečný sortiment pře pracujícími
vinsovchozu ko návštěv příbuzných ze
tento vývoz, ale skór ne- z Užhorodu, aby se sdo- zahraničí.
priaznivé
americké ob
chodné předpisy, v prvom
Přijmeme zkušené
radě okolnost’ , že Rumun
ŠVADLENY
sko nemóže používat' do
k šití dětských obleků. Velmi vysoké sazby
ložky o maximálnych vý
při práci od kusu.
hodách.
Mluvíme česky.
Vo Washingtone sa tá
ROBEK P/L.
to námietka přijímá, len231
Elizabeth
St., Melbourne
že americká vláda nepo
Telefon
67-4607,
po
prac. době 92-5918
važuje situáciu dnes za

ODRA TRAYEL SERVICE

CIERNA OVCA VARŠAVSKÉHO PAKTU?
(Pokračování se str. 1)
Rumunska sa v roku 1969
zdvojnásobil.
Dosiahol
hodnoty vyša tridsať dva
miliónov dolárov.
V poradí amerického
vývozu
do
Východnej
Europy sa Rumunsko v
roku 1969 vyšplhalo hodné
dopředu, hádám hned’ za

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

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

Sovietsky zváz a Polsko.
Výsledky za rok 1970 nie
sú ešte známe, ale priaznivý vývoj pokračoval a
sa prehlbil,
lebo
za
prvých deváť mesiacov
lánského roku vyviezla
.Amerika do Rumunska to
varu za štyridsať šesť
miliónov dolárov, tedy o
celu třetinu viac ako v
predchádzajúcom
roku.
Rumunské kruhy si však
sťažujú, že ich export do
Spojených štátov nemá tú
istú progresivitu. Badať
aj tu vzostupnú tendenciu,
ale velm i nepatrné. Ták
například za prvých de
vá ť mesiacov lánského
roku vzrástol rumunský
vývoz do Spojených štá
tov len na hodnotu desať

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
Věs srdečně zve na

TANEČNÍ Z Á B A V U
kterou pořádá v pátek 28. května od 7. hod. večerní
V STOKE HOUSE, LOWER ESPLANADE, ST. KILD A
Kontin. kapela
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Bohatá tombola

Likérová licence

Vstupné $ 5.00 včetně výborné večeře
Předprodej vstupenek a informace:
tel. 306-5803 (Košňar), 306-4202 (Křepčík), 53-2807 (R. Svoboda)

vhodnú k ďalšej líberalizácii v obchodných stykov s východnou Europou. Americký senát už
nedávno schválil povolovanie vládnych uverov pre
vývoz do Rumunska a v
senáte je aj návrh záko
na, podlá ktorého by pre
zident mal zmocnenie po
skytovat’ podlá
svojho
uváženía jednotlivým východoeuropskym krajinám
doložku o maximálnych
výhodách, ale prezident a
vláda nie je tomu naklo
něná v tomto čase.

H L ÍD Á N I D Ě T Í V M ELBO UR NE

provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
stálého dozoru, informujte se.
IR E N A K O P Á Č K O V Á

1a Beatrlce Ave., Surrey Hllls, Vte. 3127
Telefon: 88-136«

Kontinentální
PEČIVO
výborné jakosti

MI L ENA
CAKE SHOP
476 Gienhuntly Rd.
Elsternwick, Vic.
Tel. 53-7044
Otevřeno 7 dní v týdnu
dp 6. hod. več.

Dá sa však povídat’ , že
návštěvy senátora Harrisa, ktorý ma vplyvné slo
vo v tejto záležitosti a
najma ministra obchodu tívnu úpravu obchodnej
Stansa v Bukurešti súvi- spolupráce s Rumunskom.
sia so snahou na defini- Dušan Lehotskv, N. York

M alý oznamovatel

Hledám bývalé vězně,
kteří byli v letech 1943-45
v nacistickém koncentr.
táboře Flossenburg okres
Weiden (nyní Záp. Něm.),
a ť žijí kdekoli. I za upo
zornění nebo sebemenší
zprávu do redakce HD
bude vděčný Miroslav Stavinoha (tě. v Austrálii),
nejsťarší pozůstalý syn
Františka Stavinohy, kte
rý tam zemřel 5. 3. 1945.
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
Made in Mongolia
Ministr výstavby a tech
niky ČSR prof. ing. Karel
Lobl zahájil v přítomnosti
mongolského velvyslance
žambyla Njamy výstavu
mongolské kožené konfek
ce a galanterie. Výstavka
je v každém směru pozo
ruhodná a některé výrob
ky označené Made in Mon
golia mají “ překvapující
módní švih” . (SS 6. 4.)
Bojově-mírové hnutí
o ceny
Návrhy na propůjčení
Čs. ceny míru za rok 1970
se zabývalo plenární zase
dání Čs. mírového výboru.
Ceny míru za rok 1970 se
výbor usnesl propůjčit 15
jednotlivcům a 38 městům,
obcím a osadám, které
jsou místy “ revolučních
bojů dělnické třídy a sta
tečného boje proti faši
smu” . (P 31. 3.)
Pomůžeme oslavovat
Pražský primátor dr. Z.
Zuzka přijal velvyslance
Iránského císařství Houshanga Safínyu a pohovo
řil s ním o přípravách
Československa na oslavy
2.500 let vzniku Perské ří
še, které se chystají na
letošní podzim. (M F 2. 41
Dlážděná to zachrání
Podle SS z 8. 4. je s
Praze dnes 188.000 auto
mobilů, z toho 135.000 osob
ních, ale jen 45.000 má
garáž. Chystá se tzv.
projekt R na restrikci
dopravy ve prospěch pře
devším pěšího provozu.
Proto se např. počítá s
využitím Dlážděné ulice
jen pro hromadnou dopra
vu či pěší.
Módní štiky ve froté
“ Republikou za módou”
budou v červenci cestovat
návštěvníci XVI. liberec
kých výstavních trhů, kdy
navštíví 10 českosloven
ských módních center.
Zaujme
zejména
nový
druh módního froté a bu
dou předvedeny módní
novinky v midi i lady dél
ce. Na LVT se rovněž
připravují družstva a pod
niky místního hospodář
ství, které lze právem na
zvat “ štikami českosloven
ské módy” . (M F 31. 3.)
Saponátová Bilina
Ve “ stříbropěnnou” se
na ,den proměnila řeka Bilina mezi -Teplicemi a
Ústím nad Labem. Pěnu
vykouzlil saponát ze Spol
ku'pro chemickou a hutní
výrobu ve Velvěťech. P o
kuta - 100.000 Kčs. (SS
27. 3.)
Ne snad, že by kvalita
klesala
“ Zmetky na pranýři”
nadepisuje Práce 27. 3.
článek o “ výstavce” zmet
ků výrobků čsl. průmyslu.
Během loňského roku ob
chod pozastavil a reklamo
val u výrobců vadné zbo
ží téměř za půl miliardy
korun, což je mnohem v í
ce než v roce 1969. “ Ne
snad že by kvalita výrob
ků tak klesala” , ujišťuje
čtenáře Práce, “ Obchod

však nyní věnuje mnohem
větší pozornost přejímce
zboží.”
Aspoň už vykukuje
Práce z 9. 4. referuje,
že “ vykukující” těžní víž
ky na náměstí Míru, Sta
roměstském náměstí, Klá
rově a jiných místech signalisuji, že stavba “ první
ho provozního úseku tra
sy A ” přechází “ ze stadia
projekce do realizace” .
Trasa A reprezentuje asi
5% celkové délky projek
tovaného metra.
Sazka upadá
V poslední době trvá
soustavný pokles zájmu o
Sazku. U mnoha pošt ne
ní podána v týdnu ani
jedna sázenka. Podobná
tendence se začala proje
vovat v roce 1376 i u Ma
tesa a Sportky. “ Z někte
rých uchazečů štěstěny se
patrně stali
strádající
realisté", píše Práce 7.
4. “ Loňský přírůstek na
vkladních knížkách obča
nů byl proti roku 1S63 ví
ce než dvojnásobný.
S dechovkou na brigádu
V lázeňském městě Tep
licích vyrazili místní mla
dí na jarní úklid. Před
nádražím vyhrabovali su
ché listí a starou trávu a
aby jim to šlo od ruky,
přijela jim k tomu vyhrá
vat spojařská dechovka
kapelníka Loose. (SS 29.
3.)
Na světové úrovni
Tentokráte - podle P rá 
ce ze 7. 4. - ve fluoridování pitné vody. V Českoslo
vensku se tento způsob
boje proti zubnímu kazu
již uplatňuje na 33 mí
stech a během pětdeíky
přibude dalších 88 míst.

Kočičí svátek
Pod tímto titulkem
náší SS z ¡2). 3. zprávu o ;
výstavě koček v Brně. Y ý-:
stavu navštívilo během 2
dnů přes 5.000 lidí. “ Cho
vatelství je zajímavá čin
nost” , píše SS. “ a přináší
lidem radost, odpočinek
po práci a rekreací. A vý
sledky chovatelské činno
sti jsou mnohdy obdivu
hodné. Nesmějte se proto
těm, kdož milují třeba
zrovna - kočky. Ostatně
jsou to zvířátka, jež mi
lovali králové i básníci” ,
končí na lyrické notě
Svobodné slovo.
S kolotočem do Orientu
Pod patronací Mladé
fronty odjede výprava,
která dostála název “ Pu
tování za Ganešem a je
ho dětmi” , v letě do Indie.
N. p. Tatra zapůjčí vý
pravě Tatru 138 i “ škole
ného” řidiče a výprava
ssebou do Orientu poveze
mj. maňáskové divadlo,
řetízkový kolotoč a české
gramofonové desky s popmusic.
Ráčíte dortík Jadran?
V Obecním domě v Pra 
ze byla 1. 4. vyhodnocena
soutěž
Potravinářského
obchodu Merkur za rok
1970. “ Každého, kdo vý
stavku viděl, muselo zara

zit malé množství vysta
vených potravin” , píše M.
fronta_ 2. 4. “ Letos bylo
přihlášeno všeho všudy
jen 30 výrobků. Zlatého
Merkura
vyhrál dortík
Jadran, sušené mléko Eligo a bramborové hranol
ky z Mrazíren Praha.”
Pětadevadesát
6. dubna se dožil vc
zdraví a plné síle 95 let
národní
umělec Rudolf
D eyl st., dlouholetý člen
činohry Národního divad
la. V praskám Domě uměícň vyprávěl 17. dubna
veselé historky o staré
gardě KD. (P 6. 4.)
Zachraň se, kdo můžeš!
Inscenaci dramatického
zpracování tfffa A Zápo
tockého Vstanou, doví bo
jovníci chystá k 50. výro
čí KSČ dramatický sou
bor Vita van v Týně nad
Vltavou. Uspořádá též zá
jezdy za diváky do okolí.
Předčasné do pense

Ředitel úspěšného di
vadla Za branou “ zastoažSý” umělec Otomar Xrejča byl odvolán z této
funkce ministran kultury
CSR dr. M
Brůžkosi
dnem 1. 4. Vedeiím di
vadla byl pověřen spoleh
livý a rovněž “ zasloužilý"
umělec Ladislav Boháč.
Rozpočet zachráněn
Podle zprávy M. fronty
ze 3. 4. zaslali pracovnicí
Okresního vlastivědného
musea v Humenu&n archeologickému ústavu do
Nitry jedinečný nález: v
obci Ptíčíe vydraný rižhžr
v němž bylo 236 keltských
mincí, starých asi 2.990
reků.
z. M.
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Bytové trampoty
"Viděl jsem byt mladých manželů. Jedna jediná polosuterénní místnost o
rozměrech necelých dvaceti čtverečních metrů. Vysoko na zdech plíseň. Zá
chod v zimě zamrzlý. Vodovod deset metrů daleko v chodbě. V těchto podmín
kách žili třiadvacetiletý otec rodiny, povoláním pomocník v obchodě s tisíci ko
runami měsíčního přijmu. Manželka v sedmém měsíci těhotenství bez příjmů,
neboť byla v "domácnosti". A ještě tu bylo osmnáctiměsíční dítě, stále ne
mocné ze zdravotně závadného prostředí. Pomoc? Řešení? . . . "
Líčení životních poměrů
ubohé exulantské rodiny,
která dala vale socialistic
kému budování? Obrázek
z
chicagských
černoš
ských čtvrtí chudiny? ó
nikoliv! Pouze realistická
československá skutečnost
dneška. Uvedenými slovy
začíná článek redaktora
M. Morávka o bytové si
tuaci v Praze, uveřejně
ný ve Svobodném slově.
Ovšem autor, ačkoliv je
zajisté prověřen, by si jen
těžko mohl dovolit veřej
ně kesíatovat. jak bydlí
po dvaceti letech komuni
stické vlády pražská rodiua mladých manželů, kdy
by svůj Slánek nerozvinul
x nadšenou ódu na lepší
I tato těšínská jablíčka
však sloji za povšimnuti.
Čžáoek se rozplývá nad
tán, že staveíxá družstvo
5tfM-ialygjirirěfein svazu mlá
deže má letos odevzdat
do užívání celé tři stovky
(považte, tafik!) nových

bytů. Autor článku se vy
dal toto stavební družstvo
hledat. Místo jednoho na
šel dokonce dvě. Aby se
však čtenáři neradovali
předčasně, okamžitě do dává:I
“ První ovšem zajišťuje
výstavbu pro členy apará
tu Socialistického svazu
mládeže.” Nu ovšem. Ale
je zde - naštěstí - i druhé
družstvo, určené pro oby
čejné smrtelníky, pro ra
dové členy Svazu. Jak
pracuje?
“ Vedení družstva vy
chází z předpokladu, že
mladý člověk bude scho
pen a ochoten vlastníma

dinných domků a agenti
je mladým manželům na
bízejí za zálohu několika
stovek dolarů, je mi sko
ro smutno. V republice by
si mladá rodina možnosti
bydlet jinak vážila. Při
tom komunistický tisk ne
ustále roní krokodýlí slzy
nad tím, jak špatně v
emigraci bydlíme a jak
jsou byty drahé. Pozorný
čtenář si však dovede
dobře vyložit poznámku,
která uklouzne redaktoru
tisku socialistické země:
“ V mládežnickém druž
stvu je také stanoveno
poměrně vysoké nájemné,
což členové družstva při
jímají s trochou nelibo
sti.” Jinými slovy: mladý

rukama odpracovat celou
částku, která se platí v
jiných družstvech. Není člen svazáekého stavební
to suma malá a mlád;»I*7 ho družstva nejen zaplatí
člověk chtivý bydlení zde svými mozoly všechny ná
nechá svůj pot a své mo klady-na stavbu a byt si
zoly minimálně ve dvou vlastníma rukama posta
tisíci hodinách.”
ví. Ani potom však byt
Když se dívám, jak ko není jeho, musí platit “ po
lem nás rostou jako hou měrně vysoké” nájemné.
by po deští, celé čtvrti ro [Pokračování na sír. 8)

JDE O T Ř ÍD N Í PŮVOD
Pražské noviny uveřejnily ve duech S . a 14dubna "zásady pro přijímáni ke studiu". W e nich
se hodnotí uchazeči o studium na středtoí škole
takto:
1. "ZDŠ vypracuje komplexní hodnocení žáka,
který se uchází o studium na střední škole, ma
základě jednotné osnovy vydané ministerstvem
školství ČSR. Zhodnotí se zvláště třídní profit
uchazeče, obča nsko-poliiická a meráloi stránka je 
ho osobnosti, nadání a schopností, vědomosti a
zájem o zvolené studium. Toto hodnoceni vypra
cuje komise (ředitel škoiy, třídní učitelé f - ruč
níků a zástupci národních výborů pod e bydtSii
žáků)." — i. "P ro příště bude povinností ZDŠ
důkladně poznat žáka a jeho rodinně prostředi.
Již od 7. ročníku budou získáváni především žáci
z dělnických a rolnických rodin pro M adam a
bude jim k němu poskytována účinná pom oc." —
3. "Významným hlediskem při rozhodování bode
posouzení třídního původu, poetické a společen
ské angažovanosti rodičů a Jejich podíl na bu
dování socialistické společností. V úvahu bude brán
celý vývoj rodičů {zvláště z hlediska změn v je
jich sociálním zařazení), těl zřetel na jejich pů
vodní povolání." {Toto ustanovení znamená, že
dítě dnešního "dělnického ředitele" má přednost
před dítětem nynějšího dělníka, který byl někdy
před 30 lety samostatným podnikatelem.) — 4.
"Při rozhodování o přijetí bude se tedy vycházet
především z celkového hodnocení žáka se zvlášt

ním zřetelem na jeho schopnosti a zájmy, třídní
původ, občansko-morální předpoklady, společen
skou a politickou angažovanost jeho rodičů a vý
sledek přijímací zkoušky, členem komise bude
také zástupce Národní fronty: jeho úkolem bude
zajišťovat důsledné dodržování třídně politických
stanovisek při přijímáni." — 5. "N a školách, kde
je součásti výběrového řízení talentová zkouška,
hode řizeaí upraveno tak, aby při respektování
talentu bylo přihlíženo k třídnímu složení ucha
zečů."
Při přijímáni ke studiu na vysoké škole "vedoocí zásadou a rozhodujícím hlediskem bude
komplexní hodnocení uchazeče:
rovnocennými
stužkami hodnocení budou: politická a morální
stránka osobnosti, nadání a schopností, vědomo
sti a zájem o studijní obor a původ. Přitom se bu
de přihlížet k prácí v mládežnické nebo jiné spo
lečenské organizaci, k činností v zájmových krouž
cích a pod."
Uveřejněné "zásady" obsahují i bodovací systém,
dle něhož dostanou uchazeči dělnického nebo rol
nického původu okamžitě 20 bodů a děti z méně
vyvinutých oblastí dalších 10 bodů. Zvláštní po
zornost má být věnována výběru na fakulty uči
telského směru . . .
Jinak režim neopomene při každé příležitosti
připomenout, že nehrozí nebezpečí návratu k 50.
létům! Život se normalizuje, dítě tedy musí nést
následky za "provinění" svých rodičů.
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Ťažisko problematiky je v prvom rade v oblasti politickej

Americko-čínske vzťahy

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

M.C H R P A
Optica! Service

Začínajuce americko-čínske zbližovanie — obnovovanie priatel skych kontakfov medzi Washingtonom a Pekingem — popisované v tlačí aj ako koniec iadového veku, či nová stránka, alebo nová epocha v americko-čínských vztahoch, bolo všade vo Spojených štátoch pozdravené a přijaté so súhlasom. V
politických kruhoch, v dennej tiači i v úvahách diplomatických ex|;ertov a
ekonómov sa táto pesudzuje nielen z hťadiska možnosti budúcej americko-čínskej spolupráce, ale aj v súvislosti jej dopadu na oblast' celého medzinárodné-

537 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon: 98-5756

ho vývoja.
V kongrese nazhodnutia prezidenta Nixona o uvoi'neni obchodu a cestovania
uvítali senátoři Mansfield a Brook. Předseda senátorov opozičnej Demokratickej strany senátor Mansfield to označil za "krok v správnom smere."

V kušoázodh Spojených Ameriky, lež aj to, že čo mina, ako prezident Tru-

Horká Bagana
V poslední reportáži z 2. 11. 1970 (HD č. 22/70, p. r.)
jsem Vám psal o dvou vulkánech na ostrově Bou
gainville. V té době začala kouřit a probouzet se k
životu jindy tichá
živější, po dlouhá
ně si kouřila, láva
Jej i poslední větší

sopka Balbi. Dnes popíší trošku
léta aktivní sopku Bagana. Klid
tekla a nic se s ostrovy nedB®.
výbuch byl v květnu v roce 1965-

národov v New Yorku sa
v tejto chvíli nehovoří o
ráčeni, len o tom. ako ťbÍO amiPTirfro-řmské rap
jsocisHBKá. ovplyvní sitaácxa vo světověj orga
nizací? najma ako sa bu
de ršpšřť neodkladná otáz
ka čtessíva činskej 1’udovej rejnibííky v světověj

Až zase letos, v pondělí 22. března začala burácet.

Z ékmMxaiekéiia M’adi
Sopka je vysoká 5.500 stop a z jejího jicno začal
stoupat šedomodrý kouř během deseti mírná až áo ska a w ý vývoj uvítali
výše 20.000 stop. Přesně v 8.30 hodin ráno seásmogra- pEe^SLavBefša americkej
fy zaznamenaly obrovský otřes a v několika üi'itijtU— nákiadaej námeraej detáeh byl do vzdálenosti tří mil od sopky v rrfěm ís a w , kfaKÍ očakávajé.
okruhu úplně zpustošen lesní porost. Zraněn nebyl ze
occ/i . & do
nikdo, protože nejbližší domorodé vesnice jsou vzdá
Cíny. žňo-rá o© roku 1S4S
leny 5 mil. Padající popel v podobě deště zasáhl nej
více osadu Keriaka, ale stromy jsou pokryté neexistovala, sa etjoovL
popelem a sazy létají až u nás v Kieta, ačkoli jsme Hospodářské knSiy sa
vzdáleni skoro 60 mil.
však nedívajú tak optimi
Bagana je dnes nejaktivnější sopka v Teritoriu. sticky na vývoj amerfeksLáva_ stéká dolů mohutným pásem 200 yardů širo čínskej spolupráce. Sákým .jehož dráha se odhaduje skoro na dvě míle.
hlasia sice so zásadou, že
Vše v tomto pásu hoří. Odborníci ze zvláštní pozo
rovací stanice v Rabaulu oznámili, že bezprostřední americko-čínske obchod
nebezpečí z erupce zatím nehrozí. Sopku je ovšem né vzťahy by sa malí riatřeba nepřetržitě sledovat. Bagana je asi 25 mil od diť rovnakými oiďadmi
první poštovní stanice Buku na jihozápadním konci
ako obchod so Sovietským
ostrova, tedy dost daleko. Měl jsem možnost tu sop
ku i tu druhou vidět dříve z letadla — opravdu fan zvázom, ale v praxi před
tastický pohled! Na vrcholu Bagana byla dvě plesa, vídá jú rozdiely a ťažko
jezírka vody, jako oči obrovského brouka výhružně sti. To najma pře odlišná
hledící k nebi. Dnes už tam jezírka asi nejsou .. .
ekonomická a technolo
, J>oz9rovat í 2 uctivé vzdálenosti soptící horu je gická úroveň oboch kra
užasne. Pro člověka, který nikdy předtím aktivní
jin. Z toho vyplývaju níesopku nevidel, je to pohled nezapomenutelný.
len rozdiely v sortimente
Petr Mařan tovarov pre export do

sa móže alebo musí voči
čine označit’ ešte stále za
strategicky důležitý tovar,
to v mnohých prípadoch
odpadá vo vývoze do Sovietskeho zvázu.
V časopise Washington
Post sa odvolávajú na
stanovisko profesora národnéhe hospodárstva na
universitě štátu Michigan
Roberta
Dernbergera,
podTa kterého 'je- vývoj
obchodnej výměny medzi
Amerikou a Čínou velm i
neistý. Odhaduje, že do
roku 1980 může dosiahnuť
hodnotu od dvodsaťpát do
šesťsto pátdesiať miliódov dolárov.
A tak ťažísko problema
tiky
americko-čínských
vzťahov je v prvom řade
v oblasti politickej. Ame
rická tlač prínáša históriu týcbto stykov a pouka
zuje na paralelu při ob
novovaní a normalizovaní
tfiplainatiekých kontaktov
s Moskvou po druhej svě
tověj vo^ie.
Dopisovatel’
časopisu
Nevv York Times “Welles
upozorňuje na staré a veTmí srdečné kontakty medzi
Amerikou a Čínou a spo

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENÁŘSTVÍ

U W CONTINENTAL BUTCHEES Pty. Líd.
KOPECH SMALLCOODS Pty. Líd.
326 High Street, Kew, Víc.

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež.

N A Š E S P E C IA L IT A :
I V IN N É

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
ve velkém výběru na skladě
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNf rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

1. KOSŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon: 37-3109
Jakož i v č. 42 Howard St., North Melbourne
(pokračování WEliam St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

B Y T Y
KLOBÁSY

Elektrika z Ca ty: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge-Rd.),
zastávka i. 38
Telefon: 86-7178

man v roku 1946 poslal
generála Marshalla ako
svojho vďvyslanca s úlo
hou zmierniť tábor Chiang
Kai-sheka a Mao-ce-tunga
a pomoct’ k vytvoreniu
koaličnej vlády v Pekin
gu. Marshallova misia sa
ty.
nezdařila a americko-čínV tejto súvislosti sa
ské vzťahy sa dostali
hned’ naráža na otázku:
hned’ potom do “ 1’adovéako nový vývoj ovplyvní
ho veku’ ’.
americko-sovietské v z ťa 
Cesty oboeh velm ocí sa hy? Vo svojom úvodníku
za dvadsaťdva rokov roz- 15. apríla New York Ti
chádzali, nedověra vzra- mes napísal, že Čína za
stala. Peking začal Ame číná hrať na tradičnú
riku podozrievať, prišiel rovnováhu
mocenských
s teóriou o akejsi americ- sil. V časopise Christian
ko-sovietskej konšpirácii Science Monitor píše R i
proti činskej existenci!. chard Stout o tom. že na
Rovnako podozrivo sa v medzinárodnej scéně sa
Pekingu dívali na utužujú- rýsuje trojuhoTník nuk
cu sa spoluprácu medzi leárních
supervermoci.
Washingtonom a Tokiom To znamená, že ak Čína
po druhej světověj vojně.
bude pokračovat’ v doteOdbúravanie tohoto po- rajšej medzinárodnej zadozrenie začalo, keď pre angažovanosti,
monopol
zident Nixon ešte za svo reprezentativnosti komunije j volebnej kampaně vy stickej sovietskej velm oci
hlásil, že jeho cieFom bu zanikne. Z Washingtonu
de ponuknut’ čine čestný však zno%ra a znova uisťukompromis a tak vrátit’ jú Moskvu, že zbliženie s
jej miesto vo světověj ro Pekingom nie je sledova
dině národov, Najskoršie né s úmyslom poškodit’
vo svojich správách kong vzťahy medzi Sovietským
resu o situácii vo svete zvázom a Spojenými štátišiel ešte ď alej a zdóraz- m i. . .
nil, že v tomto začínajúDr. Martin Kvetko

uzená šunka a

domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.

D O M Á C Í JA T E R N IC E , J E L ÍT K A A S M E T A N O V É

com sa desaťrocí nevidí
pre americká zahraničnú
politiku váčší a nalíehavejší úkol, ako pokus o
obnovu
konstruktivných
vzťahov s Čínou. Katego
ricky vyhlásil, že americ
ká vláda neurobí nič, čo
by rozpory s Pekingom
prehTbilo a nové podnietilo.
Po dvoch rokoch přišla
konečne reakeia z Pekin
gu. Nikto vo Washingtone
si nerobí ilúzie do budúcnosti. Ťažkosti sa předví
dají!. Ale všade uvítali
reakciu Pekingu ako ná
vrat k realizmu a návrat
do medzinárodnej aktivi

PRO

SVOBODNÉ

nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně ($ 1 za den)
5 minut z City

70 Gipps St., East Melbourne
Tel. (po 6. hod. več.): 41-4088

3. 5. 1971
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Kongres sovětských komunisto
F E R D IN A N D

» ZLOBÍ

Noste brýle od O P T A 1

OPTO

Ne že by rutina, s níž sověty se vyjadřují o zahraniční politice, byla nezajímavá. Je to rozpínavá ru
tina, zachvacuje čím dále tím víc věcí. Často je to rutina pro nikoho jiného než pro ně. Co ještě nedávno
budilo pohoršení, je zahaleno do monofonního opakování určitých slov. Že sověty byly o invasi do Če
skoslovenska požádány, že poskytly bratrskou pomoc, že byl ohrožen socialismus, že suverenita ji
ných je "omezená", to sovětský politik odříkává mechanicky jako Otčenáš.

Capitol House, 113 Swanston St.
M ELBO UR NE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME l é k y v š e c h d r u h ů
V aáim příbuzným i bez lékařského předpisu,!
v nutných případech i telegraficky

Zahraniční novináři toužili po dramatickém napětí. Rutina je tak nudila, že snad ani nepostřehli, že
Brežněv uvnitř rutiny učinil další krok. Vyhlásil, že invase bude opakována, jestliže v některém ze
států, jež jsou tak nešťastny, že mají omezenou suverenitu, nastanou poměry, jakými Československo
proslulo v roce 1968. Poprvé to bylo řečeno tak zcela bez ostychu, jasně, definitivně. Co je sovětské,
zůstane sovětské. Invase minuté i snad budouci jsou fakt života, s nímž každý musí počítat. To by nemělo
nikoho nudit. Sovětské Rusko, spolu s těmi státy, které mají omezenou suverenitu, představuje bíok tří
set padesáti milionů lidí. Tento kolos se bere svou, jak musíme předpokládat, rozmyšlenou cestou. Už
se usadili sovětští vojáci v Egyptě, už je kordon sovětských iodí v Středomoří, už Rusko pokládá zá
padní české hranice za své vojenské hraníce. A kolos se nikterak netají tím, že je nesnášelivý. Nesnášelivosti se vyučuje ve školách pod jménem marx- leninismu.
válka” , nechť vynalezne
nová, aie taková, která
by se nerozrházela s
tím, co se děje.
Pokud se týká vnitrní
politiky, sověty určitým
právem si na kongresu
gratulovaly k dobrému
zdraví- Kolektivní vede
ní, jež mnohými bylo po.
važováno za experiment,
za eptsodu mezi dvěma
diktátory, minulým a bu
doucím. se udrželo a bu
de dále trvar s malými
Drží se pohro

madě tím vědomím, že
rozvrat ve vedení mohl
by probudit dřímající a
ne zcela odhadnuté sí
ly v této obrovské zemi.
Kdyby vůdcové se ro
zešli a spolu zápasili, to.
ho nebo onoho b y pravděbodobně napadlo ucházet se o podporu li
du, čímž by jaksi padl
leninismus, který nepřiznává lidu vliv na veřej
né záležitosti.
Řekli jsme: nevelké
změny. Ještě se ukáže,

NAVŠT IVTE
PALM SPRINGS Y KALIFORNII
oblíbené místo amerických prestdemž a nejvýznačnějších osobností
všech povolání. Teplé, suché a osvěžující podnebí tu umožňuje
skvělou rekreaci
N a bezvětrném jižním koná Palm Springs, na silnici 111, chráněna
9,000 stop. vysokým pohořím San Jacnxto je vybudována

Palm Springs TraveLodge
odkud je jen několik minut do živé obchodu: části tohoto světozná
mého výletního střediska uprostřed pouště- Jen chvíle jízdy dělí
TraveLodge od 2j míle dlouhé visuté elektrické dráhy, která vás
dopraví osmi různými klimatickými zónami: z podnebí slunné me
xické vesnice až po takové, jaké je obvyklé v studených kanadských
lesích..
Palm Springs TraveLodge má 160 luxusně zaiáeaých pokojů, dva
ohřívané plavecké basény, zvláštní therapeutkký basén s vřítí vo
dou, různá ,hřiště atd.
Ceny jsou mírné a letní sazby zvláště stižené

Palm Springs TraveLodge

OČI?

Bolí Vás hlava?

PEROUTKA

Na čtyřiadvacátém kongresu sovětské komunistické strany Brežněv i ostatní řečníci mluvili o zahra
niční politice podle rutiny, se kterou se tak sžili, že by to mohli odříkat i ve spaní. Když kongres jednal
o politice vnitřní, nebyla to tak zcela rutina. Tu se objevila i intrika.

Někteří
mluvili
o
"stavění mostů ’ mezi
východem a západemBylo
zdůrazněno
na
kongresu, že to je občan,
ské provinění, ideje zá
padu a východu se ne
smějí sobě podobat. Fi
losofie kolosova je bo
jovná a ukládá bojov
nost. Nedojde-Ii k niče
mu jinému, bude trvalý,
vypočítaný koiosňv tlak
na nej různějších místech
světa. J estliže někomu se
nelíbí slova
"studená

VÁ S

Eduard Čejka: Zlomená křídla. V edici Máj vy
daly nakladatelství Naše vojsko, Mladá fronta
a Směna v roce 1970, str. 275, 30 str. fotogra
fických příloh, cena Kčs 20,50.

Velký dluh

jak nevelká je změna
ten fakt že Brežněv po
kročil ve svém postave
ní. Dosavad přítomný
režim byl po celém svě
tě označován písmeny
B K - což znamenalo
Brežněv - Kosygin. Už
nemůže být tak označo
ván, Kosygin byl odsu
nut na třetí místo, a
Brežněv zůstal ve skvě
lé isolaci. N e už B K jen B.
Nevíme, byl-li
nějaký zápas mezi nimi.
Snad byl5 jednou Brež
něv vyslal své věrné do
novinářského boje proti
Kosyginovi.
Brežněv representuje
komunistickou
stranu,
Kosygin státní a hospo
dářskou administrativu.
T o není skutečná rovno
váha sil tam, kde strana
je všechno, kde strana
je stát. Byl-li zápas,
skončil předvídatelným
vítězstvím toho, kdo re
presentuje jedinou organisovanou sílu v zemi,
stranu.
Brežněv nechal Kosygina dosti daleko za sebou, ale nic nenasvěd
čuje tomu. že se zbavil
kontroly
kolektivního
vedení. Uprostřed čet
ných
dalekosáhlých
předpovědí o budoucno
sti, které se vyskytují,
lze snad skromněji před
vídat, že diktátor nepři
jde, jestliže nějaké velké
thema nerozštěpí stranu.
Všichni členové kolekti
va mají velký zájem,
CPdkračování na str. 6)

Když vyšla v roce 1965 kniha T. Broda a E. čejky
Na západní frontě, vzbudila velkou pozornost u če
skoslovenských čtenářů svou tématikou, která byla
téměř dvacet let tabu. Po roce 1948 nebyli příslušní
ci čs. jednotek bojujících během II. světové války ve
svazku západních armád uznáváni za příslušníky od
boje, jejich zásluhy a oběti byly popírány a mnoho
z těch, kteří přežili válečné útrapy bylo bez důvodii
diskriminováno a často i vězněno. Snad nejvíce byli
postiženi čs. letci, tak hrdinně působící v českoslo
venských perutích Royal Air Force. Jejich ztráty r.a
životech byly značné, a ť již na začátku války v Pol
sku a Francii nebo později v bitvě o Velkou Británii,
během invaze, při útocích na cíle v Německu, Francii,
hlídkování nad Biskajským zálivem, Maltou, Azo
rami atd. P ři letových akcích jich zahynulo 511. A
jak se jim vlast odměnila? Část se jich _opět roz
prchla po světě, ostatní byli doma na černé listině.
Těsně po válce vyšlo několik vzpomínkových kní
žek, jejím iž autory byly vesměs sami čs. letci (Bozděch, Cukr, Nedoma, Slípka atd.), některé paměti
zůstaly jen v rukopisech, proti archivním dokumen
tům mají důležitou přednost — barvitost podání a za
chycují pomíjivou atmosféru osobních zážitků. Hi
storicky však tyto informace nebývají příliš spolehli
vé. Eduard Čejka v roce 1968 napsal a o dva roky
později vydal knihu, která se pokouší spojit tyto dva
aspekty — historickou přesnost a dramatičnost udá
lostí. Po Jánského Nebeských jezdcích je to od roku
1948 jedna z mála knih v Československu publiko
vaných, která neupírá československým letcům na
západní frontě jejich bojové a charakterové úspě
chy a přiznává, že se i tito lidé zapsali do dějin
druhé světové války a podílí se na osvobození
Československa.
Zlomená křídla se vyhnula riziku heroizovat do
sud živé, knížka přináší svědectví o mrtvých. Autor
koncipoval knihu do pěti kapitol, do pěti portrétů a
životních osudů těch, kterým se křídla zlomila dříve,
než zápas byl za jejich přispění vítězně dobojován.
Po pětadvaceti letech se ze vzpomínek současníků,
žloutnoucích fotografií, válečných deníků a porůznu
roztroušených svědectví objevují opět živé tváře, dny
plné napětí a únavy, úspěchů i zklamání. Dostáváme
se se stihači i bombardéry na všechna válčiště z á 
padní fronty. Hrdinství a tragická smrt štábního ka
pitána Aloise Vašátka. četaře Josefa Františka, nad
poručíka Arnošta Valenty, štábního rotmistra Ladi
slava Kadlece a podporučíka Otty Smíka zároveň
připomínají statečnost a oběti ostatních.
Knížce Zlomená křídla bychom mohli leccos vy
tknout, každopádně však ji ale čteme jedním dechem,
vzpomínáme s vděčností na ty, kteří se nedožili a
s lítostí na ty, kterým bylo zabráněno dokázat svoje
kvality i v poválečném čs. letectvu a veřejném živo
tě vůbec.
Kniha je doplněna zajímavými dobovými fotogra
fiemi, seznamem všech čs. letců, kteří padli v prů
běhu války, seznamem těch, kteří byli v německém
zajetí a chronologickou tabulkou ňejvýznačnějších
událostí spjatých s čs. letci na západní frontě.
IP

333 E A ST P A LM C A N Y O N D R IV E (Highway 111, Jancrion o£ East
and South Palm Canyon Drives), C A L IF O R N IA , U S A
Telefon: (714) 327-1211-5
Těšíme se, že budete brzy našimi hosty.
Manželé Filípkovi

; Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou

| jR. C. Kugler & Associates

1

j

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-24211
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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Kongres sovětských kom unistů
(.Pokračování se str. 5)
aby k tomu nedošlo,
všichni jsou celou svou
existencí
odkázáni na
blaho komunistické stra
nyN ěk teří odborníci v
sovětských věcech p řed 
p ovídali, že velm i stoup 
ne vliv arm ády a další
je jí představitelé se d o 
stan ou do Politbyra. N e 

stalo se tak. Snad si ko
lektivní vedení dává po
zor v této choulostivé
věci. T o by bylo i v šir
ším zájmu světa. Jiní
odborníci
předpovídali
skvělou
bezprostřední
budoucnost
bývalému
šéfovi tajné policie Šeljepinovi. A le něčím roziobil ostatní a byl od
sunut na poslední nebo

předposlední místo v Po.
litbyru, odkud při kaž
dém posunu může snad
no vypadnout.
Hlavní thema kongre
su bylo hospodářství,
patrně z dobrých příčin.
N a to padl stín padesá
tiletého , ještě nerozřešeného zápasu. T o je the
ma zároveň odborné i
politické, protože v so
větech hospodářství je
řízeno politicky. Tu po
litika přidává nebo ubírá
jednotlivým odvětvím i
zemědělství podle toho,
jak to vyhovuje zájmům
komunistické strany a
diktatury, jejich trvání,
jejich upevněni. Všech
no, co se dotýká ekono
mie, je vysoce politická
otázka, jak se dozvěděli
někteří sovětští hospo
dářští odborníci, když je
za Stalina vedli na po
pravu. A ž dosud vždy,
když politický a hospo
dářský zájem se střetly,politika zvítězila.

Jsou nyní v sovětské
; komunistické straně dvě
křídla. Jedno žádá, abv
se samozřejmě pokračo
valo v tom,
co bylo,
preferování těžkého, což
také znamená válečného
průmyslu. Druhé křídlo,
dlouho rozpýtené a bázli
vé, neúčinně filosofovalo
o konsumním průmyslu,
ale nyní, jak se zdá, ze
sílilo. V investičním roz
počtu
čtyřiadvacátý
kongres postavil konsumní průmysl o jeden
bod výše než průmysl
těžký. Jeden bod není
mnoho, ale stalo se tak
poprvé, je to novinka v
zajistíte možnost dostat
A situace se nezmení,
sovětské historii.
dokud poptávka po nich půjčku od STATNÍ
Ukázalo se ihned, že
BANKY,
můžete
být
na
bude převyšovat nabídku.
vyznavači
těžkého prů
dobré
cestě
dostat
Avšak Vaše možnosti
myslu jsou dostatečně
příspěvek federální vlády
získat půjčku na dům
rozhněváni i ještě dosta
nemohou být větší než . na koupi domu v částce
tečně silni, aby si dovo
$
500.
když máte bankovní účet
lili
intriku. M ají styky v
Promluvte
si
s
ředitelem
u STATE SAVINGS Politbyru,
a když oficiel
naši
místní
filiálky.
BANK. Tato státní‘banka
Může přivést Váš
ní
časopis
strany "Prav
poskytuje daleko vícvysněný dům mnohem.
da’’ měl otisknout text
' liypotekárních zápůjček'
blíže k realizaci.
Brežněvovy řeči, zapra
yě. Viktorii-než kterákoli
covala jakási censura, a
■jiná; banka. Vlastně
THE STATE
pozorní lidé zjistili, že z
téměř tolik jako všechny
SAVINGS BANK
, řeči byla vypuštěna dvě
"Ostatní banky dohromady.
OF VICTORIA
j místa, kde Brežněv argu.
Kromě toho, zatím co si
■mentoval pro konsumní
průmysl a dokonce se
Přejete-li si podrobné •informace o nynějších pod ■ dovolával L e n i n o v y
mínkách k poskytnutí půjčky Státní banky na
autority. Snad Politbyro
koupi domu, zašlete tento vyplněný kupón na:
čili kolektivní vedení
Marketing Department, The State Savings Bank
of Victoria, P. O. Box 267D, GPO., Melbourne, 3001 . použilo této příležitosti.
Jméno: Mr./Mrs./Missaby ,dalo Brežněvovi na! jevo, že j e sice veliký,
Adresa: .....................
aie ne docela veliký.
9646A | Křídlo, -které sympati-

Půjčky na koupi domu
nelze dostat tak snadno

suje s konsumním prů
myslem a v této chvíli
snad může být nazváno
křídlem
Brežněvovým,
ovšem neztratilo zájem
o naprosté blaho komu
nistické strany a diktatu
ry, jen to vykládá jinak.
Zdá se mu, asi právem,
ŽP strana by stála tím
pevněji, čím více by se
jí podařilo vzbudit do
jem, že pečuje o denní
starosti občanů a že je
přese všechno starostli
vým otcem těch, jež vy
loučila ze vší politické
moci.
Zůstane
tajemstvím,
do jaké míry tento způ
sob myšlení byl posílen
dělnickými bouřemi v
Posku. Brežněv se o nich
zmínil a řekl, že tato
zkušenost má být vtělena
do vědomí komunismu.
Vskutku by měla být.
Sovětská diktatura po
trýznivě dlouhou dobu
si počínala nejsměleji ze
všech diktatur.
Staří
diktátoři věděli, že je
třeba dávat něco za ně
co. Když si podrobili
Řím, dávali aspoň panem
et circenses, chléb a zá
bavu. Když Hitler udhvátil moc, neprodleně
dal dělníkům výhody,
jaké v starém systému
neměli.
Jen sovětská
diktatura považovala za
své právo zcela Se obejit
bez panem et circenses
a lhostejně dávat málo
chleba a šedivý život za
těžkou práci ruského li
du i za jeho statečné bo
jování. Sověty měly na
západě dosti význam
ných sympatisérů.
Ti
všichni říkali: mají vel
kou ideu, ale nechtěl
bych tam žít.

_ s
hlavním výsled bránit hlubší hospodář
kem, že další kongres ské reformě, poněvadž
opět sliboval,
' M by oslabila absolutismus
P o řeči BreinévovS komunistické strany.
A by však nahromadě
promluvil Kosygin. M ír
ným způsobem a citová ná nespokojenost mohla
ním mnoha číslic ukazo ucházet nějakým venti
val, že zlepšení životní lem, režim dovoluje psát
úrovně nepřijde zítra, že. kritické dopisy ,do Prav
je to hudba budoucno dy. Psal jeden čtenář, že
sti. Že, i když konsumní ve velkém městě na Ura
průmysl byl o jeden bod lu si člověk nemůže kou_
povýšen nad průmysl pit sirky, i když se sebe
těžký, ve skutečnosti, při více snaží, jaké prý je to
jiném počítání, průmysl plánování.
A režim je si vědom
těžký zůstane povýšen
nad konsumní o mnoho počínání byrokracie, a
bodů. Ale, jak věci stojí, na kongresu se . ozvaly
zpupné
Kosygin byl odsunut na stížnosti . na
třetí místo, a jeho řeč chování lokálních satra
nebyla ani vysílána mo pů. Avšak režim se ne
skevským. rozhlasem. T o může s byrokracií roze
je způsob, jakým se v so jít, ona je páteří strany,
větech ukazuje, že někdo a hlavní oporou každé
ho přítomného vůdce, a
byl poražen.
Kongres tedy výslov Lenin řekl, že komuni
ně dal najevo, že si všiml smus znamená' centrali
očekávání lepšího živo smus a byrokracii. Leni
ta, jež je v masách. nista nemůže jít jinou
Otázka je, zda za ne cestou.
dlouho nepřevládnou v
myslích Politbyra jiná
themata, na příklad za
hraniční.
Sověty jsou
vášnivý politický hráč na
šachovnici světa. A stále
zůstává otázkou, do ja
ké míry sovětský systém,
jak je, je schopen vytvo
řit hospodářské před
poklady pro zvýšení ži
votní úrovně. Brání se a
i po kongresu se bude

Kongres vyjádřil uspokojení nad tím, jak
věrně a intimně komu
nistická strana represen
tuje lid, jak lid a kong
res jedno jsou.
Francouzský reportér
psal. z Moskvy, že bylo
možno
potkávat
lidi
všech povolání a ze
všech vrstev společnosti,
kteří neměli ani Ntušení,
že bude nějaký kongres.
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Reservujte u

Když na kongresu by
lo všechno řečeno a usneseňo,
problémy v
podstatě zůstaly, jaké
byly. N e poprvé je sli
bováno zvýšení životní
úrovně. U ž -leckterý so
větský kongres sliboval
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E. Harmon: Combat Commander: Autobiography of a Soldier. Prentice Hail, 1971

Americký generál v Plzni

Generál Ernest Harmon pochází z novoangiické rodiny a už jako student se
rozhodl pro vojenskou dráhu. Roku 1917 byl vyřazen z vojenské akademie ve
West Pointu a krátce poté už byl na francouzském bojišti první světové války.
S vítěznými americkými oddíly se vrátil domů jako kapitán pěchoty. Druhá
světová Válka ho zastihla jako brigádního generála a velitele jedné obrněné
divise. Patřil mezi americké armádní specialisty jako byl Eisenhower a Patfon, kteří věnovali velkou pozornost taktice obrněné vozby. Roku 1942 se zúčast
nil spolu s generálem Pattonem, budoucím velitelem Třetí americké armády,
invase amerických vojsk do severní Afriky. Měl také podíl na Pattonově invasi
na Sicílii a později i na Apeninský poloostrov. V září 1944 byi gen. Harmon
odvelen na západní frontu, kde se ujal velení proslulé Druhé americké obrněné
divise. Ta měla důležitou roli zejména za poslední německé ofensivy v Ardenách a zhostila se jí velmi úspěšně. To vedlo k tomu, že gen. Harmon byl v
lednu povýšen na velitele 22. armádního sboru, se kterým pak vítězně postupoval
až do Poruří, kde ho zastihl konec Druhé světové války.
V červnu 1945 dostal gen. Harmon rozkaz, aby se svým sborovým velitelstvím
přesídlil do Plzně a vystřídá! tam Pátý armádní sbor generála Clarence Huebnera, jenž se vracel do Spojených států. Tak se generál Harmon stal velitelem
110.000 amerických vojáků posádkou v jihozápadních Čechách.

V kapitole své auto
biografické knihy, kte
rou věnuje Českosloven
sku, autor'popisuje nej
dříve vé styky s veliteli
Rudé armády. Přede
vším. to byl generálporučík Zadov, který velel
Rudé armádě v . celém
Československu, a pak
generálporučjk Lebeden
ko spolu s generálporučíkem Baklanovem, kteří
veleli ruským jednotkám
podél styčné čáry. Gene
rál Harmon píše, že až
ca menší intriky Rusů a
vzájemná nedorozumě
ní styk s těmito ruskými

veliteli se obešel bez ja
kýchkoli nepříjemností.
Americký velitel často
dojížděl do Prahy a ce
stou měl možnost pozo
rovat, jak čs. komunisté
obsazují za pomocí Rudé
armády všechna důleži
tější místa.
Dále uvádí dvě episody, ke kterým došlo v
Plzni a v Praze. Dne 15.
srpna 1945 uspořádal na
oslavu spojeneckého ví
tězství nad Japonskem
vojenskou přehlídku v
Plzní, které se zúčastnil
i jeden prapor Rudé ar
mády. Po přehlídce so

Povídání
o návštěvách
Jiřina Zacpalová
Jsou návštěvy vítané a návštěvy, jimž říkáme
radostně navždy sbohem. Vyskytují se návštěvy upej
pavé a návštěvy žravé, setkáte se s návštěvami ne
tečnými či kritizujícími až k zoufání. A pak přichází
druh, návštěv — převážně cizozemských — které
škemrají, závidí a nakonec stejně pomluví. Návštěva,
která zavítala k nám, nechtěla jaksi zapadnout do
žádné skupiny. Ač dlouho očekávaná, objevila se
skoro znenadání a přizpůsobila se tak, že se návště
vou skoro ani nezdála a Austrálii si zamilovala od
prvního dne. A to mě tak trochu jitřilo, protože jsem
se mámě a bezvýsledně snažila ukázat j i zemi v ne
falšovaném světle.
Ta^ návštěva, ač oslněna přebytkem a nadbytkem
zdejšího hospodářství, neprojevila žádná přání. N e
chtěla od nás auto ba ani pár nových bot. Když jsem
ji prováděla přeplněnými obchodními domy, krou
tila udiveně hlavou, ale radostně se zastavovala
vždycky až vě spodních patrech, v Popelčiných oddě
leních. Tam vydržela dlouho s rozkoší se dívat po
vyloženém nádobí, něžně brát do rukou pestré šálky
a hrníčky. A často se jí pak zachmuřila tvář, když
mi řikala: “ Jak je to smutné, my, kdysi porceláno
vá velmoc, a teď pro nás dělají takové hrubé, oškli
vé^ střepy. Jak jinak se pije z téhle půvabných kafáčků.” — “ No jo, jenže ty se nedělají tady, to je
všechno. dovážené z Japonska. Kdyby nebylo žlu
tých, bůhví z čeho by se tu dodnes pil čaj” , považo
vala jsem ^za správné říct pravdu a usměrnit nad
šení návštěvy. — “ Na tom přece nezáleží, odkud je
to. Hlavně když si na dovoz hezkých věcí umíte v y 
dělat. Musíte mít dobré hospodáře.”
Výklad politicko-hospodářský jsem se rozhodla ne
chat na vhodnější dobu a raději jsem odešla do dru
hého oddělení. Chtěla jsem koupit balíček keksů, ta

větský velitel v Česko
slovensku, gen. Zadov,
požádal gen. Harmona,
aby mohl promluvit k
americkým vojákům. Ve
svém projevu gen. Z a 
dov prohlásil zejména
to, že Rusové by nebyli
mohli porazit Němce na
východní frontě bez americké pomoci.
Později američtí vojá
ci uspořádali v Praze
exhibiční zápas v ame
rickém fotbalu. N a sta
diónu tehdy zápasu při
hlíželo na jedné straně
dva tisíce amerických vo
jáků a na druhé straně

dva tisíce sovětských vo
jáků. K této neobvyklé
sportovní události gen.
Harmon připojuje fo
tografii amerických vo
jenských jednotek, jak
pochodují se svými vlaj
kami a prapory po Kar
lově mostě, s Hradčanami v pozadí.

Generál Harmon dále
píše o některých čs. stát
nících, se kterými se
tehdy setkával. S uzná
ním píše o presidentu
dr. Edvardu Benešovi,
který se podle jeho slov
marně snažil o to, aby
se „Československo neuzavíralo ani před vý
chodem ani před zápa
dem. Vzpomíná vřele ta
ké na Jana Masaryka a
kriticky píše o tehdejším
předsedovi vlády Zdeň
ku Fierlingrovi.
Pod
velením
gen.
Harmona byla také če
skoslovenská brigáda z
'Anglie, která byla po
skončení obléhání Dunquerqu odvelena k ame
rické armádě do Česko
slovenska. Z a tři měsíce
bylo těchto asi 6.000
dobrých
osvědčených
vojáků, píše Harmon,
rozházeno po celém Če-

kových obyčejných, dvaceticentových. Neměli je zrov
na po ruce, ale prodavačka jako z udělání sám
úsměv, samá ochota, prosmýčila několik poliček a
kýžené keksy mi vesele přinesla. Návštěva to všechno
pozorovala velmi bedlivě. — “ Nějaké zvláštní pečivo?” , zeptala se. — “ Ne, obyčejné, levné.” — “ To
je k neuvěření” , zakroutila návštěva hlavou. “ Něco
takového by sis mohla vzpomenout u nás v obchodě!
Tam by se ti tak někdo hledal s balíčkem keksů a
usměvavě k tomu. Tu máš, babo, vezmi si, co máme
nebo vypadni — taková je u nás psychologie proda
vačů. A to balení!' Rohlík, jediný rohlík ti tu dají
do sáčku. K čemu máš kapsu — řeknou ti u nás. A
zapomeneš-li tašku na brambory, tak si je můžeš
nasypat do rukávu.”
Snažila jsem se přesvědčit návštěvu, že prodavač
ka byla výjimečně dobře naložená, že obalová tech
nika je i zde poměrně nová a že konečně každý ten
kousek hebkého papíru se dobře zaplatí v ceně zbo
ží, ale návštěva se nedala. — “ Ten centík stojí za
pocit čistoty a pohodlí a vůbec tomuhle já říkám
civilizace.”
Raději jsem opustila obchod a převedla návštěvu
na druhou stranu ulice do nového bankovního mra
kodrapu. Ale nedošly jsme daleko; zastavily jsme se
hned za samootvírajícími se dveřmi. — “ No, ještě
dobře, že takové vymoženosti u nás nemáme” , za
smála se návštěva, “ to bych s Míšou mohla prostát
u takových dveří celé dny.” Pak jí oči sklouzly na
vysoký, modrý koberec. “ To u nás nemá ani kádrovník. Taková krása.” — “ Tady je to běžné, u vás by
to ovšem nebylo praktické. Sníh, bláto, koberec by
byl za chvíli zničený” , podotkla jsem. — “ čisto tu
tedy máte až k neuvěření” , připustila návštěva, “ ale
není to jen sníh a bláto. V tom je něco hlubšího. Ce
lá filosofie, víš. Tady není nic dost dobré pro lidi
— u nás je pro lid všechno až moc dobré.”
Knihovna návštěvu nadchla bohatstvím, vkusem,
ale vyvrcholením bylo, když nás předešel vlasatý
mládenec, otevřel dveře a podržel je, až jsme prošly.
Návštěva byla dojata téměř k slzám: “ Tak ho vidíš,
mladý, chundelatý a jak slušný. Dveře mi nikdo

Píseň o matce
FRANTIŠEK BRANISLAV
Když někdy tak zazpívat zachce se nám,
ptáte se: Komu první píseň, komu?
Však víte: matkám, nejkrásnějším ženám,
K písničce první vracíme se domů.
Od rána nad kolébkou láskou zněla,
když dětská ústa měkce teplo pila.
Růžička úst těch trochu pozarděiá
na srdci matky pak už navždy zbyla.
A komu druhou píseň? Ještě matce.
Pro její ruce neumdiévající.
O matce nezpíváme nikdy krátce,
stydíme se to někdy jenom říci.
Ty ruce matky, co jen neuměly,
snad vypočítat ani nedovedeni,
dnů našich kolik provoněly
krajíci chleba, jablky a medem.
Pro matku bude píseň třetí, čtvrtá,
fy písně člověk nikdy nedozpívá,
poupata, růže do sněhu nám črtá
maminka krásná, věčně přičinlivá,
A tolik rodné zemi podobá se,
pro kterou zpívat budem píseň pátou,
při které roztančí se v plné kráse
s rodinou celou, šťastně rozesmátou,
A slunce padne k zemi celým nebem
a zlatě zasype ji kvěfy, klasy,
aby náš domov štědře voněl chlebem,
o kterém, matko, dětem zpívala jsi.

shoslovensku podobně
jako čs. letci z Anglie.
Gen. Harmon popisuje
■také své styky s .místním
obyvatelstvem a s představiteli místní samosprá-

vy. Píše, že - přes komunistické intriky a přes
snahu komunistů
zesměšnit Američany - vzá_
jemný poměr amerických
(Pokračování na str. ^ -

nepodržel už hodně dlouho.” — “ To je výjimka” ,
namítla jsem. “ Jen počkej, až li ukáži chuligány,
také je tu máme. Lidé nejsou na sebe tak hodní,
jak bys mohla mylně soudit z jediného případu.” —
“ Nic mi nepovídej” , řekla návštěva. “ Ty nevíš, jak
lidé dovedou být zlí, závidět, znepříjemňovat si ži
vot. Však jsem si dobře všimla, když do někoho ná
hodou vrazíš, jak si pěkně řeknete "Sorry” . - “ Sorry” , ušklíbla jsem se, “ to vůbec nic neznamená,
prázdné slůvko.” — “ Třeba prázdné, ale pěkně zně
jící. Rozhodně lépe než hrubosti, jakými se lidé častu
ji u nás. Vždyť ty už jsi takové nadávky zapomně
la nebo je vůbec neznáš. I tenhle druh jazyka se ná
ramně vyvíjí.”
Byl čas jít domů, pomýšlet na večeři. Zastavila
jsem se u řeznického obchodu. Návštěva se labuž
nicky rozhlížela po úhledných kouscích masa: “ Co
je to tam — to drahé maso?” , ptala se. — “ Telecí,
přes dolar, to je prakticky nejdražší.” — “ Prosímtě,
přece poznám telecí, to a ť mi nikdo nepovídá, že to
je telecí. Mladinká roštěnka, to jo.” — “ Tady sa
všude prodává jen takové telecí.” — “ Tak to vás
tedy berou na hůl.’ ! — Zasvitly mi oči. Ejhle, kýže
ný nedostatek. Konečně našla návštěva něco špatné
ho, nedokonalého. Navrhla jsem dychtivě: “ Pojď , po
díváme se jinam, abys mi věřila, jak nás šidí.”
Zastavily jsme se u několika dalších krámů. Pak
jsme do Jednoho vešly. Prodavač na nás vycenil
chrup, zašveholil něco o horku a už se hnal na váhu
s telecím, které jsem si objednala. Návštěva ho po
zorovala jako ostříž. Když mi maso balil, zašeptala
jsem: “ Tak, teď mu řeknu, že to vůbec není žádné
telecí, aby si nemyslil, že mě napálil." —- “ Nic mu
neříkej” , hlasitě řekla návštěva, protože jí stejně
nikdo nerozuměl. “ Takový milý mládenec, a vlastně
je to tak správné. Když se zabije tele, tak to musí
být nějaké nedomrlče, pěkný kousek přece nikdo ne
porazí. A ona taková roštěnka je daleko chutnější
než telecí.” — Mrskla jsem masem do tašky a cítila
se dvojnásob napálená. Prodavačem i návštěvou.
Snad jste už uhádli, že návštěvou byla moje ma
minka z Československa.
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HLAS DO M O V A

Nádherná dovolená v subtropické krajině v Coffs
Harbour, přímo u moře, 357 mil sev. od Sydney
Přepychové ubytování za mírné ceny poskytne
SANDY

BEACH

COURT

J. & M. Turecek
j

P. O. Box 406, Coffs Harbour, NSW. 2450

i

Telefon: Coffs Harbour 1668

Americké generál v Plzni
(Pokračování se str. 7)

důstojníků a vojáků a
českých, místních před
stavitelů včetně předse
dy plzeňského národního
.výboru byl velmi dobrý.
Obraz Harmonův byl
dokonce
vyvěšen
na
plzeňské radnici, když
mu národní výbor udělil
čestné občanství. Harmon se však dověděl, že
již rok poté někdo obraz
z radnice odstranil.
V jihozápadních Če
chách se gen. Harmon
zúčastnil i různých slav
ností. (Připojuje např.
snímky z dožínkové slav
nosti v N ové Huti.) Dá
le píše o tom, jak ame
ričtí vojáci obnovili v
jižních Čechách telefon
ní spoje, jak dodali míst
ní české hospodářské
správě motorová vozid
la, benzin a jiné nutné
potřeby.
Své vzpomínky končí
svými dojmy z oslav 28.

října v Praze, kterých se
zúčastnil spolu se sovět
ským velitelem, gen. Z á 
dovém. Při jednom ne
střeženém okamžiku vy
slovil Zadovoví údiv
nad tím, že Zadov nebyl
ještě jako mnozí jeho
kolegové povýšen na
maršála. Generál Zadov
na to lakonicky odpově
děl: "To proto, že jsem
s Vámi dobře vychá
zel . .
Americká _ podobné
jako sovětská - vojska
odešla z Československa
v prosinci 1945. Stalo se
tak na žádost čs. vlády
a po dohodě s ní- Ame
rické sborové velitelství
bylo přeloženo z Plzně
do Řezná. Generál Har
mon byl však jmenován
velitelem americké poli
cie v Německa- Roku
1947 se vrátil do Spoje
ných států a rok potě
odešel na odpočtnek.
V . N . Duben

S Y D N E Y
AUTOŠKOLA
Potřebujete řidičský průkaz — povolení ca taxíky
— povolení k učení jízdy — mezinárodní řiáičsiy
průkaz? Obraťte se s důvěrou na
SAVER'S Driving SchooL
102 Burton St.. Darlinghurst
Telefon (Sydney) 31-2220

Rodina o 2 dospělých
přijme
HOSPODYNI
- KUCHAŘKU
buď samost. ženu nebo
s manželem. Nabízíme
oddělený klimatizovaný
byt s příslušenstvím
včetně TV a plat .$ 40
týdně. Jsou třeba refe~
rence a znát trochu
anglicky nebo maďar
ský. Volejte mezi 8. a
11. hod. dop. nebo po
6. hod. več.: tel 36-6407
(Sydney)

ČESKÁ

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

AUTOŠKOLA

JAN

W ISZ

8/37 B Herbert St., Summer HiU, NSW. 2 1 »
Telefon (Sydney): 797-C879

3. 5. 1371

M D Ž a Svátek matek
Za týden, druhou květnovou neděli, máme svátek. starosti. Přitom se ovšem v roce 1971 přetřásají v
Doma se v posledních dvaceti letech oslavoval v novinách tytéž problémy jako v ro ce, 1951, nic se
březnu jako Mezinárodní den žen, zde se mu říká za tu dobu nezměnilo a ani nemá změnit. Jde v pod
postaru Svátek matek. Nabízí se úvaha, jaký je v statě propagandisticky jen o to, aby ženy měly po
tom rozdíl. Řekla bych, že vnějškově hlavně ten, že cit, že socialismus je jediné zřízení, které uznává,
o MDŽ se mluvilo, kdežto Svátek matek je jen ja že jsou taky lidé. V socialismu se žena teoreticky :
kousi tichou slavností vzpomínanou (a často také mohla stát doktorkou věd nebo kosmonautkou. Že
zapomínanou) v kruhu rodinném a mezi nejbližšími jsou ale v praxi tisíce českých i slovenských děvčat
přáteli. K MDŽ jsme obyčejně dostávali od ROH čo uvázány jako otrokyně k hektarům, o které byli kdy
koládu a kytku. Tady — když na nás manžel nevzpo si okradeni jejich rodiče jednotnými zemědělskými mene — nedostaneme nic. Na MDŽ se v novinách družstvy?, že nemají nejmenší naději na únik ani do
objevily dojaté články, oslavující mozolnaté ruce na továren natož pak do škol? Hlavně že v socialismu
šich dojiček a výkony jejich krav. A také se smělo jsme dostávaly k 8. březnu kytky a to v kapitalismu
veřejně hartusit a kritizovat postavení ženy ve spo není.
lečnosti. Smělo se říct, že ženy dělají těžší a hůře
V západních zemích ovšem nedává ROH ženám k
placené práce než muži, že nejsou jesle, školky, ž e . svátku kytku a čokoládu. Dokonce tu noviny nepíší
je nedostatečně vybavená síť obchodů, mizerné služ ani o zasloužilých dojičkách. Listuji-li stránkami
by atakdále. Smělo se to všechno veřejně říkat — inzerce, vidím, že zcela nepokrytě přiznávají mu
pokud se ovšem jako viník všech nedostatků neozna žům vyšší odměnu a to mnohdy i za stejnou práci..
čila vládnoucí strana a je jí režim, ale svedlo se to Také jsou mnohá odvětví lidské činnosti, kam se
na blížeji nedefinovanou mužskou část společností, ženy vůbec nedostanou. Ještě v době zcela nedávné
která nás nenechá vyniknout a uplatnit se tak, jak' psal největší australský časopis o raritě: děvče se
bychom si zasloužily.
stalo — považte! — zahradnicí! A jiné tři dívky geoNevím jak vy, ale já si teprve v exilu začínám ložkami!
Nejdřív jsem nad tím skřípala zuby: nejsou ti
.uvědomovat, že jsem celá léta spokojeně baštila
udičku, kterou mi socialismus pomocí čokolády a Australané a s nimi celý západní svět v ženské otáz
kytky k MDŽ tak šikovně předhodil. Zdálo se mi ce velmi zaostalí? Proč mám mít o několik stovek
úžasné, s jakou otevřeností se stát zajímá o ženské dolarů do roka méně než muž na stejném místě? Proč
nemohu dělat strojvůdkyni anebo pilotku? Sice jsem
se v Československu nesetkala ani se strojvůdkyni
ani s pilotkou a dokonce i ředitelek větších podniků
a náměstkyň bylo povážlivě málo, teoreticky se však
(řafcmfovéní m ttr. 8) du apod. úplně bezuzdná ta možnost objevovala v mnoha projevech z úst sou
což znamená kolem 300 - šmelina bují ve výměnách druhů vysoce postavených.
V emigraci mi při shánění místa dali jasně na
400 Kčs měsíčně. V česko bytů. Pokud chcete vymě
jevo, že vtlačit se do povolám určeného pro muže
slovenských poměrech ni nit menší za větší a ne- bude pořádná fuška. Všímala jsem si, jak žijí ty,
koliv zanedbatelná část uvedete-li v nabídce urči které se zde narodily. Viděla jsem ženy, jak se opé
kají do hnědá na mořských plážích, hrají golf a te
ka.
tou sumu nebo aspoň onis, viděla jsem mladá děvčata projíždět se na ko
Ovšem bytu chtivá rodi chotu na nějaké se dohod ních. Viděla jsem, jak nakupují matky rodin — děc
na bude třeba cedit krev, nout. případně odkoupit ko posadí do speciálního %-ozíku, naplní vozík poža
jen aby získala možnost staré haraburdí, neobtě dovaným zbožím a u pokladny nadiktují svoji adre
nastěhovat
se do čtyř žuje se vám nikdo ode su, aby jím mohlo auto doručit vybrané až do domu.
Nebo vyřídí všechny nákupy telefonem. Za krátkou
stěn. Jak vypadá situace psat. Snad jen nějaký dobu jsem poznala několik žen, které mají své vlast
na dnešním bytovém trhu anonymní vtipálek, aby ní koně a sportovní plachetnice. Jedna pilotuje vlast
v Československu líčí pěk vás přivedl na pravou ní letadlo a mnoho jich má auta. Žádná rarita, běžná
ně v jednom z článků Mla míru, vám telefonicky sdě věc. Musím tedy přiznat, že demokratické pojetí po
stavení ženy ve společnosti je sice méně halasné,
dá fronta:
lí: Jestli to nevíte, tak jste zato však nezůstává jen u krásných teorií. O mozo
“ Podnájmy se přepláce blbec, když chcete hra lech dojiček se těžko dá psát ve společnosti, v níž
jí. majitelé žádají od po dit pouze stěhování. Chce- žádné mozolnaté dojičky nejsou. Západní demokra
tická společnost vychází z předpokladu, že muž má
moci v domácnosti až po te-lí koupit byt, stačí si mít takový příjem, aby žena nemusela těžce praco
zprostředkování
koupí vybrat vhodný inzerát. vat a pokud pracovat chce, má je jí přínos být pou
chaty či psa. nebo úhra Můžete nýt vbrzku maji ze doplňkem základního mužova výdělku. Je pravdou,
du na tři až pět let dopre- telem třípokojového bytu že toto pojetí má i stinné stránky. Každá žena nemá
za sebou mužskou oporu a skoro ve všech emigrant(který normálně stál 28
skýeh rodinách, které začínají s holýma rukama,
až 35 tisíc),
ovšem za žena pracovat prostě musí. Přesto se mi zdá, že i.
Přijmeme
předpokladu, máte-li sto pracující žena zde má život v porovnání s životem,
HOSPODYNI
spolehlivou, samostat tisíc. A nakonec to není jaký jsme vedly doma, poněkud méně uštvaný.
Opusťme však ryze materialistické hledisko a přinou. která má též ráda
ani tak moc jisté, protože
voňme ke sváteční kytičce. Myslím, že druhá květno
psy. Je třeba referen
pan X Y . který byt prodá vá neděle by pro nás neměla být jen svátkem matek.
ce a znát trochu angl
vá, otevřeně přiznává, že Mateřství je samo o sobě radostí a svátkem, proč
4ČL rodina (2 dcspív.
dá přednost nejvyšší na je tedy ještě zdůrazňovat? Znám desítky ušlechtilých
dcery). Luxusní dfrm s
a statečných žen, jimž osud nedopřál být matkami —
bídce. takže požadovaná
basésesa ahL NaMzáae
a přece kolem sebe šíří jas, dobrotu a životní poho
sxMěteiý byt s koupel
suma není konečná . . . ”
du, jakou dovede vytvořit jenom ženská bytost. V
nou. TV aíd. a vysokou
K těmto slovům není totalitních zemích byl 8. březen dnem “ mezinárodní
mzdu |so si^ávnon asiad ani zapotřebí komen solidarity” , která dovolovala být solidární se ženami
ckazečxu- Sjednejte si
“ bojujícího .Vietnamu” , ale zakazovala být solidární
táře. Není snad ani třeba
pčedsžarsB na
se stovkami žen, jejichž nejbližší (nebo i ony samy)
CSycL} 38-3556 m p r i g_
komentovat článek v Ru trpěli v komunistických “ nápravných” koncentrácích.
a 1C hod. dop. nebo
dém právu, líčící bytové Náš svátek by neměl být pokřiveninou solidarity, ale
4. - 8. hod. vece-.
trampoty7 exulantů.
mč svátkem demokratického sesterství.
Napadá mi spousta jmen, komu bych chtěla po
slat v druhou květnovou neděli sváteční voničku.
Vyslovím jediné: paní Zenáhlíkové, jejíž historie ži
Upozornění
votního utrpení i hrdinství je tak bohatá, že se ne
vejde do ^několika řádek, jež jí Hlas domova věno
Dostáváte řádné zaplaceno za svůj
val (viz číslo 4. a 7/71). Nezlomena prošla léty ko
inteligenční koeficient?
munistického vězněm, nezlomena přijala i zásah osu
P a tn é ne. Proč nezkusit uplatnit lépe svůj mozek
du, který ji zbavil možnosti pohybovat se jinak než
a vyděLat si slušné peníze ve volném čase? Nena kolečkové židli, statečně se vyrovnala i se ztrá
tou milovaného muže. Myslím, že by měla od každé
víte-li jak a máte-li zájem, napište si o informace
z nás dostat k Svátku matek dopis se slovy sympatií,
(česky neb slovenský) na adresu:
přátelství i s hmotnou výpomocí. Tím bychom nej
líp oslavily svůj demokratický ženský svátek.
Box 607, P. O., Norih Sydney, NSW. 2060
Marcela Čechová

Bytové trampoty

3. 5. 1971

Dopisy redakci:
KOMUNISMUS NEMŮŽE JEDNAT JINAK
Znovu a znovu čtu výroky — posledně
článku
Ondřeje šindeláře “ Emigrace z emigrace” (HD č.
1 p. r.) —, které nemohou být ničím jiným než vyptody domněnky, že komunismus je asi přece naději
lidstva. Jenom takové domněnky mohou být autorem
¡prohlášení, že “ největším nepřítelem komunismu je
komunismus v praxi.” Může být komunismus něčím
jiným, než tím, čím je v praxi? Podle mého názoru,
Í ě8 k >. P o důkladné studii Marxe a Lenina jsem pře
svědčen, že komunismus nemůže jednat jinak než
jedná, protože chce za každou cenu dokázat, že změ
na struktury vlastnictví změní všechno, co bylo v
lidstvu zlé. Komunisti odmítají být obtěžováni myš
lenkou, že dělník, a ť pracuje pro kapitalistu nebo pro
kolektiv, nemá nic jiného na prodej než svou prácL
Nic se nezměnilo, jen konkrétní kapitalista byl nalirazen abstraktním kolektivem, modlou vytvořenou
¡Marxem a Leninem, modlou obklopenou pralesem
miliónů slov, modlou, která nemá ani národní čitém.
Proč by měla mít cítěni pro jednotlivce? Kdo se jí
neklaní, kdo je kacíř, toho ona trestá.
'
J. K. Luker, New Norfolk
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HLAS

DOMOVA

Velký výběr jakostního masa a uzenin
najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Víc., tel. 311-2019
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám.
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HLE DAJÍ:

Vladimíra Timka z. Košic (který odjel z Itálie do
Austr. v r. 1969), Petra Deme z Nových Zámků (v
r. 1969 byl rovněž v Itálii) a bývalého zahr. vojáka z
Anglie Zdeňka Kozelku.

Čtete

měsíčník

TEXT 1971 ?
LETOVISKO
“ Š U M A V A ”
Locke’s W ay, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

TANEČNÍ ZÁBAVU
K OSLAVĚ SVATKU MATEK
která se koná v neděli dne 9. května 1971
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— Pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
N a farmě již můžete obědvat o 12. hodině
H rají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

POŘADÍ NALÉHAVOSTI
Na obědě Harvard Club-u v Chicagu, byli všichni
místní harvardští “ velikáni” , a také president Harvardské university atd. Hlavním řečníkem byl ^po
radce presidenta Nixona Kissinger. Po skončeni před
nášky o zahraniční politice — která byla “ o ff the re- J
cord” — žádní redaktoři nebyli vpuštěni do sálu —
byli mu kladeny písemné otázky. Dotázal jsem se
na politiku Nixonovy administrativy k okupaci Česko
slovenska Sověty.
Pro pí. Zenáhlíkovou (viz HD č. 4 a 7) s díky při
Kissinger dostal asi 50 písemných otázek, ale zodpověděl jen pět pro nedostatek času. Otázky vybral jal Čs. pomocný fond tyto další dary: pp. manž. Krapředseda schůze, který řekl, že vybírá ty, ktere se tochvílovi-Ellis Ceramics Abbotsford $ 20, Soňa Jaš
týkají nejnaléhavějších problémů dneška a to: Víet- ková Melbourne $ 10, Josef Skořepa Whyalla $ 89.50,
namu, Israele, Řecka ( ! ) , Brandtovy východní poL- Karel Kudlič Matraville $ 25, chlapci z ostrova Bou
tiky a Číny. Tedy ne Československa. To je již nedů- gainville, osada Arawa (V. Sedláček, I. Saleta, A.
Svoboda, V. Čermák a P. Mařan) $ 25 a M. Jánský
žité a průměrným Američanem zapomenuto.
Dr. L . R. Chicago Cooper Plains $ 10, dohromady $ 179.50. Podle hlá
šení v minulém čísle HD bylo vybráno $ 104, celkem
BLAHOSLAVENÍ C H U D Í. . .
Prosím, zda je možno Vám nebo některému ze čte tedy $ 283.50.
nářů učiniti pro mne vysvětlení ohledně slov užitých
v článku “ U jesliček 1970” (HD č. 25/26 1970). Jde Austrálií? Pracující je okrádán organizacemi na
o slova “ Blahoslavení chudí” . Nikdy jsem něco po- každém kroku zrovna tak jako v Československu, a
dobného neslyšel a nemohu poehopiti, jaké blaho pro- policie a vláda nejeví zájem o to, co se _děje mezi
žívají chudí, když jsou chudí. Dnes se lidé vraždi, lidmi a jak jim usnadnit život. Jen by mě zajímalo,
páchá se genocida a jiné odporné činy za účelem co by se asi stalo, kdyby někdo vykradl byt pana
obohacení se. Nemohu pochopit, že HD je časopis ministerského předsedy.
Frant. Mašek, Aubum
politického zaměření, ale užívá nejasných slov. Patr- MOC BY MNE ZAJÍMALO . . .
ně se jedná asi o nějaký žert, parlamentní trik neb
Dovolte mi malou poznámku nebo svěření se s
podobně.
A. Novotný, Orange vlastním poznáním. Byl bych velmi rád, kdyby mi
KDE JE TEN ROZDÍL ?
to mé poznání někdo vyvrátil. Totiž čím déle sleduji
Dnes je to dva roky, co jsem vstoupil na austral- diskuse v novinách a hlavně debaty s^ našimi mla
skou půdu. Přiletělo nás tehdy asi 20 a každý z nás dými lidmi, tím jsem smutnější. Zřejmě jsem^ si do
si dělal plány do budoucnosti — někdo méně, někdo mov příliš zidealizoval, asi na mne hodně působily
více růžové. Všichni jsme doufali, že se budeme mít zprávy o postoji našich lidi doma po srpnu v r. 1968,
lépe než v ČSSR, vždyť jsme pře_ce_ ve svobodné ze- a ten postoj jsem si vysvětloval po svém. Snad však
mi. — Asi po roce jsem se dozvěděl, že se jeden z máte víc zkušeností a můžete tedy správněji posou
nás vrátil a několik týdnů na to další. Tak jsme si dit situaci. Moc by mne zajímalo, zda jsou mezi ná
říkali, proč to asi udělali? Dnes musím konstatovat, mi a v jakém počtu naši mladí krajané, jejichž m a
že se tu nemám o nic lépe nežli v Československu, terialismus nebije tak do očí, kolik je těch, kteří
Před rokem jsem si koupil auto a nedávno jsem ha- tvrdí, že odešli z domova, protože nesnášeli ohlupo
varoval. Oprava by byla dražší nežli je cena auta vání režimem, povinné schůze, dávání pozor na to.
a tak pojišťovna mi řekla, že auto mi zaplatí a co kde řeknou, doprošování se povolení k tomu či
abych si s ním dělal, co budu chtít. Ale velmi jsem onomu, zkrátka, kteří šli za osobní svobodou nebo za
se podivil, když jsem dostal šek, na němž byla jen důstojností člověka, který si chce sám o sobě rozho
polovina částky, na kterou bylo mé auto pojištěno, dovat. Ne tedy pro vidinu nového auta, křiklavé ko
Když jsem zašel na pojišťovnu, tak mi vyjmenovali šile či chamtivosti po dolarech. V koutku duše ještě
plno tax, excess a dalších věcí a řekli, že více ne doufám, že jen já měl zatím větší smůlu, že jsem se
dají. Další případ: před měsícem jsem
se vrátil z setkával s těmi, na které komunistická výchova
noční směny a zjistil jsem, že mám vykradený byt. opravdu působila, a že se budu moci přesvědčit, že
Pozvaná policie si vše poznamenala a ujistila mne, jsem se mýlil. Budu Vám povděčen, pomůžete-li mi
že se budou snažit pachatele co nejdříve dopadnout. v tom přesvědčení.
H. Reinl, Strathfield
Dodnes nic nezjistili, i když jsem jim udal pravdě KDYŽ SI VZPOMENU NA OMEZOVÁNÍ . . .
podobné pachatele, jejich jména a adresy, a kdyby
Začínám lépe louskat angličtinu, víc chápat ze své
měli zájem, tak jim mohu dát i foto. Dále již skoro
ho okolí a cítím se stále lip. Diskuse vlády a opozi
rok žádáin o kurz angličtiny, ale dodnes se na mne
ce, vzájemné útoky, vše černé na bílém, všichni vždy
nedostala řada. Tak mám takový dojem, že páni ve
jedno oko upřené k příštím volbám, jak ten který
vedení^ se řídí pravidlem: čím hloupější, tím ovla
problém přijmou voličové. Na to jsme nebyli zvyklí,
datelnější. Já vím, že někdo namítne, že nás sem
O dovolené letos v lednu jsme si udělali cestu delší
vláda dovezla na vlastní útraty a že rychlokurzy
než z Prahy do Portugalska a ani jednou, ani v žád
jsou dosti drahé, jako mi již řekli někteří staroused
ném motelu jsme se nemuseli prokazovat osobními
líci^ Ale já bych s tím tak moc nesouhlasil. Tu cestu
doklady nebo pod. Se mnou pracuje jeden Kanaďan
z Vídně už^jsem dostatečně zaplatil v daních, vždyť
a jeden Novozélanďan — oba jsou na “ pracovní do
mám každý týden nejméně třicet dolarů daň. A za
volené” . Ten Kanaďan už byl nějaký čas v Jižní
další, já si myslím, že Austrálie na emigrantech jen
Americe a v Jižní Africe a cestuje tak samozřejmě
vydělává. Vždyť každý má nějakou školu nebo je
a tak snadno, že když si vzpomenu na ta všechna
vyučen řemeslu, a školy nebo učení stojí plno peněz.
osobní a cestovní omezování doma, je s podivem,
Austrálie dostává hotové pracovníky. A tak po těchto
že jsem to tam tak dlouho vydržel.
případech se mi^ naskýtá otázka, kde je ten rozdíl
M. Janda, Sydney
mezi nesvobodným Československem a svobodnou

Čs. pomocný fond

Vychází v Německé spolkové republice a je ve
den redaktory, kteří aktivně pomáhali tvořit “ če
skoslovenské jaro” . V Austrálii zašlete objednávky
;na adresu zástupce: Rudolf Sajner, 273 Cooper Rd.,
Yagoona, NSW. 2199. Předplatné pro Austrálii:
,ročně: $ 7.65, na půl roku S 4.10 (leteckou poštou).

ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
JEDNOTA VE VIKTORIÍ
svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na neděli 9. května 1971 v 10 hod. dop. v Duckboard
House, 91 Flinders Lané, Melbourne-City.
Na programu jsou důležité organizační a sociální
otázky. Účast všech členů povinná.
M. A. Grubner, předseda
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
koná XX, řádnou valnou hromadu v pátek 21. květ
na 1971 od 19.30 hod. v Lotyšském domě, 3 Dickens
S ť, Elwood. Nesejde-li se ve stanovenou dobu dosta
tečný počet členů, koná se valná hramada od 20.30
hod. za každého počtu přítomných. — Návrhy k pro
jednání na valné nroroadé je třeba podati nejméně
týden předem na adresu jednatele: O. Mikulčák, 3
Bowen Crescent, Melboume, 3004.
Za odstupující výbor:
Dr. A. Brežný, předseda
O. Mikulčák, jednatel
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
V zápase s mužstvem Kellor předvedla Slavia
dobrou souhru a celkově zlepšený výkon v poli, avšak
špatná střelba ji připravila o vítězství. Mužstvo stá
le postrádá Zanattu a Schleicherta, takže ani dobře
založené útoky nedokáže nikdo zakončit brankou. Zá
pas skončil nerozhodně 1 : 1 .
S Altonou se Slavia ujala vedení, ale přísně naříze
ný trestný kop po změně stran znamenal vyrovnávací
branku Altonv a pro Slavii ztrátu bodu! Výsledek
byl rovněž 1 : 1 .
Dne JL května hraje Slavie další mistrovský zápas
na hřišti^ v Como Park, Alexandra Ave., Prahran
proti mužstvu Yallourn a 15. května na hřišti v Ross
Reserve, Corrigan Rd., Noble Park proti místnímu
týmu.

Od 1. května pod novým vedením

RESTAURACE
134 Carlisle St., St. Kilda, Vic.
(proti radnici St. Kilda)
Večeře se podávají každý den. v sobotu a neděli
též obědy. Různé české, slovenské a maďarské
speciality — Dršťková polévka
Srdečně zve
rodina Hrabovszká

DŽETEM DO EVROPY
— DO KTERÉHOKOLI HLAVNÍHO MĚSTA
pravidelnými lety
za $ 498 (jedna cesta)
* Žádné příplatky * Lety třikrát týdně
Vyzvedněte si letenky v
TRAVEL HOUSE OF AUSTRALSA
Melbourne: Southern Cross Plaza 5B
(63-5998, 63-1213)
Adelaide: 29 King William St. (51-8872)
Brísbane: 548 Queen St. (21-4212, 21-4203)
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Mistrovství Evropy v kopané — Naděje ČSR na postup

W A L E S - Č E S K O S L O V E N S K O 1:3
Po tolika zklamáních, která museli příznivci čs, kopané v posledních měsících vytrpět, mají konečně
zase důvod k radosti. Čs..fotbalové národní mužstvo zvítězilo 21. dubna za umělého osvětlení ve waíeském
městě Swansea v utkání evropského šampionátu nad jedenáctkou Walesu zcela zaslouženě 3 : 1 a dostihlo
tak (po remize třetí čs. garnitury v Praze s Finskem 1: 1) v 1. skupině bodově své největší riva
ly Rumuny.
I když čs. fotbalisté udávali většinu střetnuti tem
po hry, měli v poli převahu, už jsme v jejich vítěz
ství příliš nevěřili. V prvém poločasu neproměnili
několik vyložených brankových šancí a tak se mohl?
waleští reprezentanti krátce po změně stran (ve 49.
minutě) po nedorozumění čs. obrany ujat vedení 1 : 0
Čs. zadáci totiž chtěli útočníky Walesu “ vystavit” do
postavení mimo hru, finta Se jim však nezdařila. Wa
leský útok už překonal brankáře Viktora, obránce
Desiatnik však stačil ještě vyrazit míč rukou z prázd
né branky. Byl z toho pokutový kop, který’- jeden z
Trnava má titul na dosah ruky

::

Fotbalová liga

::

nejlepších hráčů reprezentačního týmu Walesu Ror
Davis ze Southamptonu proměnil ve vedoucí gól.
Na branku domácí jedenáctky odpověděli čs. repre
zentanti velkou ofensivou, vsadili vše na útok. Smů
la se jim však lepila při zakončování akcí na paty.
Když však hodiny na stadiónu ukazovaly 34. minutu
2. poločasu, dostal se k míči bratislavský Ján Čapkovič a (trochu za pomoci waleského golmana Willingtona) vyrovnal na 1 : 1. A tu přišlo k. o. Necelou
minutu na to Táborský získal Československu vede
ní 2 : 1 a v 42. minutě Ján čapkovič upravil stav
na 3 : 1.
Trenér “ debutant” L. Novák měl při výběru týmu
šťastnou ruku, všichni zahráli dobře, měli i dobrou
kondici. Hráli systémem 4:3:3, v záloze vynikala tro
jice Polák -— Kuna — Adamec, útok těžil z rychlosti
teplického Stratila a bratislavského Jána Čapko vl
če, kteří si rozuměli, jako kdyby spolu hráli v jed 
nom klubu.
Stav v 1. skupině: 1. Rumunsko 2 zápasy, 3 body.
score 3 : 0; 2. Československo 2 zápasy, 3 body, score
4 : 2"; 3. Wales, 4. Finsko (po 1 bodu).
Sestava ČSR: Viktor, — Dobiáš, Hrivůák, Tábor
ský, Desiatnik. — Polák, Kuna, Adamec, — F. Ve
selý, Stratil, Ján čapkovič. — 20.000 diváků, rozblacený terén, celý den předtím pršelo, v závěru zápasu
znovu pěkný liják.

Prvoligoví čs. fotbalisté mají v jarní polovině sou
těže naspěch. Dříve než čs. národní mužstvo nastou
pilo ve středu 21. dubna ve Swansea k letošní mezi
státní premiéře s Walesem, sehráli po 7 mistrovských
zápasech, a tak je si už možno udělat obraz o tom,
jak sezóna 1970-71 dopadne. Přestože mužstvo Spar
taku Trnava utrpělo ve 22. kole jeden z největších
debaklů posledních let vůbec, když prohrálo_ v Brati
slavě s místním Interem 0 : 4, kráčí už asi za přebornickým titulem. Dá se těžko věřit, že by si trnav
ští nechali ujít jedinečnou příležitost. V ždyť 8 kol
před závěrem vedou náskokem 6 bodů před druhým
nejlepším mužstvem tabulky Baníkem Ostravou. Na
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE STOLNÍM TENISU
2. místo aspiruje pražská Sparta, která na jaře cíle
Japonské
město Nagoya bylo v prvé polovině dubna
vědomě kráčí stupínek po stupínku v tabulce ku
dějištěm 31. mistrovství světa ve stolním tenisu, aa
předu.
kterém sice i tentokrát ještě získali nejvíce medailí
O udržení v lize bude zřejmě ještě sveden velký azijští stolní tenisté, ale ukázalo se už, že Evropané
boj. Z mužstev ohrožených sestupem se zlepšila dovedou na Číňany a Japonce zahrát, že si už přece
Plzeň, naopak TJ Gottwaldov prohrává i doma a to jen na jejich hru zvykli. To potvrdil v prvé řatíé
už "zavání” 2. ligou. Vyhráno nemají ještě ani fot lDletý švéd Stellan Bengtsson, který na své tříměsíč
balisté Žiliny a Lokomotivy Košice.
ní cestě zemí “ vycházejícího slunce” vnikl do tajů
azijských tabletenistů a ovocem jeho turné byla nyní
Největším překvapením 21. kola je -vítězství Ba zlatá medaile, senzace světového šampionátu. Je tak
níku Ostrava v Košících nad VSS Košice 1 : 0 . Jediný po 18 letech (po Maďaru Šidovi) prvým Evropanem,
jejich gól dal ve 28. minutě 1. poločasu Zemánek. — který vyhrál na světovém mistrovství pánskou dvouFotbalisté Teplic dokázali v Trnavě udržet se Spar hru. Celkově však byla ještě převaha Azie v Nagoji
takem otevřenou hru, prohráli však nešťastně 1 :2 jasná: Číňané získali 4 světová prvenství, Japonci
Adamcovou brankou z problematického pokutového jedno. Evropané byli úspěšní v pánské dvouhře a
kopu. — Pražská Sparta vyhrála doma nad Interem maďarský pár Klampár — Jonyer ve čtyřhře.
Bratislava zcela zaslouženě góly Urbana a Bartoně
Co říci k bilanci čs. stolních tenistů? Jaroslav Kunz
2-: 0, ^tratila však jednu ze svých nejlepších opor, a Milan Orlowski se sice kvalifikovali v jednotlivcích
obránce Migase, kterého odnesli ze hřiště na nosít až do čtvrtfinále, v boji o pořadí národů skončili
kách. Po surovém zákroku Petráše utrpěl zlomeninu však až jedenáctí, což je na zemi s 28 tituly mistra
holenní kosti a do konce jarní sezóny si už nezahraje. světa bilance skutečně chabá. čs. stolní tenistky však
Petráš byl za to potrestán vyřazením z reprezentač v Nagoji potvrdily, že jsou evropskou extratríďou. V
ního mužstva ČSR. — Plzeňská “ Škodovka” se lepší. soutěži -družstev získaly Ilona Voltová s Alicí .GróV 21. kole porazila doma mužstvo Lok. Košic bez fovou bronzovou medaili, a Ilona Voltová byla vyřa
potíží 2 : 0 . — Křísí prodělává pražská Dukla, proto zena v soutěži jetínotlivkyň až v semifinále, takže
tím více překvapila její bezbranková remiza na hřišti dostala rovněž “ bronz” . Alice Grófová to dotáhla .až
Slovanu Bratislava. — Třinec zůstává daleko za for-- do čtvrtfinále.
mou z počátku sezóny, přesto tentokrát doma snad
no stačil na to, aby porazil TJ Gottwaldov 3 : 1 . —
Jednota Trenčín hrála doma se Žilinou 2 : 2 a “ čer úroveň hrající žilina měla před domácím publikem
v utkání s Třincem drtivou převahu, nedokázala všas
venobílí” prohráli v Prešově 0: 1 .
dát branku, a to ani z pokutového kopu. Zápas skon
Sprcha přišla i na kandidáta mistrovského titulu: čil 0 : 0. — Příznivci TJ Gottwaldov se už asi smiřu
Spartak Trnava prohrál ve 22. kole v Bratislavě s jí s tím, že “ ševci” sestoupí: prohráli doma s Plzní
Interem nečekaně vysoko 0 : 4, když jeho nejistá 0 : 1 . — Slovan Bratislava prohrál v Teplicích bran
obrana nedokázala udržet dobře se pohybujícího Krná- kou z desítky 0 : 1 . — Slavia porazila Trenčín 3 : 1
če, který po přesných přihrávkách svých spoluhrá a derby Košic skončilo “ prý diplomaticky smírně”
čů Szikory, Levického a Ondrejičky dělal velký zma
tek před brankou Trnavy. Dal 2 gólv, po jednom LeTabulka po 22. kole:' 1. Trnava 32 bodů, score
vický a Ondrejička. — Pražská Dukla měla doma 42 : 17; 2. Teplice, 3. Ostrava, 4. Sparta (po 26 b.);
na Julisce v utkání s Prešovem hru v poli zcela ve 5. VSS Košice 24 b.; 6. Slovan Bratislava 23 b.: 7.
své moci, útok byl však tak nedůrazný. že vojáci Trenčín,, 8, Inter Bratislava. 9. Třinec, 10. Prešov
byli nakonec rádi za remizu 1 : 1 . — Dvě hlavičkv (po 22 b.)j 11. Slavia Praha 21 b.; 12. Dukla Praha
nejlepšího muže střetnutí Bartoně získaly pražské 20 b.; 13. Žilina 19 b.; 14. Lok. Košice 18 b.; 15. Plzeň
Spartě v Ostravě cenné vítězství 2 : 0 . — Pod ligovou 16 b.; 16. TJ Gottwaldov 13 bodů. score 24 : 36.

3. 5. 1971
PAVLÁSEK VZEPŘEL 535 kg
I tentokrát se stali vítězi vzpěračské soutěže o. “ Du
najský pohár” v jugoslávském Splitu na Jadranu
reprezentanti Maďarska, o své prvenství však mu
seli s Bulhary bojovat (Maďarsko 44, Bulharsko- 41
bodů). Jako třetí se umístilo družstvo ČSR, jehož nej
lepším borcem byl Petr Pavlásek, který vyhrál su
pertěžkou váhu. Vzepřel v olympijském trojboji po-,
zoruhodných 535 kg, což je nový čs. rekord (navíc
výkonem 202,5 kg vytvořil nový čs. rekord v nadho
zu). Jury ocenila Pavláskův rekord jako nejcennější
výkon letošního ročníku soutěže o Dunajský pohár
a věnovala mu cenu nejlepšího vzpěrače. — Celkem
lobře si (mezi reprezentanty sedmi zemí) vedl i.
Ondřej Hekel. Ve střední váze získal za výkon 430 kg
stříbrnou medaili.

FOTBALOVÁ VŠEHOCHUŤ
★ Vše nasvědčuje tomu, že do letošního finále Po
háru mistrů evropských zemí se probojuje Crvena
zyezda Bělehrad a Ajax Amsterodam. Jugoslávský
přeborník porazil v prvém semifinále na svém no
vém stadiónu před 90.000 diváky Puškašův tým Panathinaikos Atény 4 : 1 a Ajax prohrál 'v Madridu
s Atletikem jen 0: 1.
ir Kdo však bude hrát finále soutěže “ držitelů tro
fe jí” ? Londýnská Chelsea zvítězila v prvém semi"nále nad Manchester' City 1 : 0 a PSV Eindhoven
hrál doma s Realem Madrid 0 : 0 .
ič Prvá semifinálová ' střetnutí Veletržního poháru:'
FC Liverpool — Leeds United 0 : 1 a 1. FC Köln —
Juventus Turín 1: 1. — Od příští sezóny bude Po
hár Veletržních měst přejmenován na soutěž “ Po-'
baru N E FA ” (evropské sekce mezinárodního fotba
lového svazu) a čs. kopanou v ní mohou reprezento
vat 2 klubové celky (pravděpodobně druhý a třetí
z ligové tabulky).
ý
ic Fotbalisté Plzně byli už vyřazeni z kdysi slavné
soutěže o Středoevropský pohár. Měli však smůlu:
na hřišti maďarského Csepelu uhráli ve čtvrtfinále
bezbrankovou remizu, odveta v Plzni skončila 1 : 1.
Gól Maďarů v Plzni (na hříští soupeře) se počítal
za dva.
★ Alžírské ministerstvo pro mládež a sport zasta
vilo celému fotbalovému národnímu mužstvu Alžírská
činnost. Alžírští fotbalisté prohráli kvalifikační střet
nutí o účast na OH r. 1972 v Mnichově s reprezentanty
Mali a proto prý nejsou hodní oblékat dres Alžírská.
Alžírská vláda označila porážku s Mali za národní
ostudu.
RICKY BRUCH DISKEM 70,15 m, A L E . . .
Světový rekord amerického diskaře Jay Silvestera
68.40 m je ve vážném nebezpečí. Podle názoru exper
tů ho může jako první ohrozit “ enfant terrible” švéd
ské lehké atletiky Ricky Bruch, který při svém dru
hém letošním startu v jihošvédském Malmo hodil
fantastických 70.15 m. P ři kontrole disku se však
zjistilo, že vážil o 8 gramu méně než je předepsáno,
takže tento výkon -nemůže být uznán za světový re
kord. 251etý Ricky Bruch však no skončení závodu
prohlásil, že se už v příštích dnech pokusí o překo
nání světového primátu.
STÁVKA FOTBALISTŮ
Italští ligoví fotbalisté, ta neodpověděla, rozhodli,
kteří jsou organizováni, se fotbalisté prvé i druhé
jako třeba zaměstnanci italské nej vyšší soutěže,
nebo dělníci určitých tová že 2. května, kdy se .mělo.
ren, dali' prostřednictvím hrát 28. kolo, budou stáv
svých mluvčích jednotli kovat. Fotbalisté v Itálii
vým klubům ultimatum, mají vysoké platy a .pře- že chtějí všeobecné zvý sto nejsou .spokojeni. " Itá
šení platů. Jelikož vedení lie je ovšem, fotbalovým
klubů do stanoveného da rájem.

Zámořský

start

olympijské

vítězky

a

mistryně

Ev rop v ve skocích do vody Mileny Duchkové’ se -pří-"
lis nevydaní, uměna obsadila na mezinárodních-pře- borech USA v městě Fort Lauderdale na Floridě v ”
soutěži_z 10 m věže až druhé-místo, když byla pora
žena 1/tetou Američankou Janice Elyovou.
HLAS

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně Řídí redakční kruh. '
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Riehmond, Víc., 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivv
výtisk 25 c.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně tstěž
předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $7.nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši; leteckého pří
platku do různých zemí sdělíme na požádání obratem.

