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"S očima nevýslovně smutnýma"

Pro každého něco
Svou předsjezdovou aktivitou Je Komunistická strana Československa jasně ho “Vstanou noví bojovní
na cestě k velkému rekordu. Ještě nikdy za 23 poúnorových roků — o dřívěj ci” s herci - komunisty,
ších letech ani nemluvě — nebylo v Československu věnováno jedné události kteří doplnili prořídlé řa 
tolik úsilí vedoucích soudruhů, žádný z předcházejících čtrnácti sjezdů sí ne dy hlavní čs. scény. Pro
vyžádal tolik námahy jako sjezd letošní. Uvědomime-lí sí, že se taková událost vedoucí soudruhy bude
děje v době, kdy nechat" k angažováni se je i mezi komunistickými kádry dosud zřejmě účast v Národním
velmi živá, musíme přiznat organizátorům, že jejich výkon je pozoruhodný. Od divadle povinná, ale dob
borníkům v propagandě a v kamufláži se daří připravit před sjezdem pro kaž ře jim tak!
dého a pro všechny nálady něco. Dokonce I lid oestraničky se má účastnit vý
K postrašení zbytku
hod a má se radovat z konsolidace, kterou strana dosáhla za uplynulé dva roky. reakcionářů se konaly
Jako náhradu za to KSČ očekává — a jasně to dává na vědomí — zvýšené pra právě nyní na několika
covní vypětí a zavržení všech myšlenek na návrat kontra revolučních poměrů, místech soudy s lidmi,
jaké byty v roce 1968.
kteří projevovali příliš
Husákův režim se pře konkurentů
a Palachový smrti i jindy. otevřeně své mínění po
konává v pokusech o u- Indry.
Omezení cestování v ta okupaci země. Tak napří
směrňování všeho života,
Lid stranický i ostatní kovém rozsahu naproti to klad městský soud v Ko
šicích odsoudil 6. května
aby prokázal straníkům, je připravován na velkou uši dosud nebylo.
že za nynějších poměrů událost hrozbami i sSby.
Hrozba kzzlturymilovné- šest Slováků do žaláře v
je jen jeho linie správná. Razie na "nežádoucí živ m a pájfifai se děje tím, trvání 4% až 9 let, proto
Nezáleží ovšem tolik na ly” (viz str. 3) nejsou že Národní divadle v P ra že 23. srpna 1968 “těžce
názoru většiny členů KSČ, novinkou - prováděly se ze aastaáovak» po létech zranili sovětské občany”
kteří zůstanou nadále loni před výročím Srpna, znova dramatizaci “romá O týden dříve poslal tenskeptičtí a pasivní, ale víc před letošním výročím nu" Antonína Zápotocké (Pokračování na str. 2)
na hrstce těch nejpravoOdporučenia členstva komunistickej Číny v Spojených národoch
věrnějšich, kteří hledají

Viedol nás Štefánikov národný ideaiizmus, jeho
vznešený humanizmus, jeho národná, neprekonateťná láska k svojeti, k rodnej ubitej domovině.
Hnal nás jeho životný optimizmus a ciel' na perách mladej generácie. Odriekali sme nahlas í
potichu jeho životné heslo: Veriť, MHovať, Praco
vat', Jeho životné krédo: Ja sa prebijem, lebo sa
preblť musím, nás přemohlo úplné . . .
Keď znovu odchádzame na Bradlo v fichej piete, odchádzajme s uvědomím, že nlef vačšej slávy
života ako boj za pravdu, spravedlivost', za slobo
du národa I jednotllvca. Tiché a velké gesto ča
su nás vyzývá postavit' sa na stavenisko nového
světa s Ideálml, ktoré zub času nikdy nezničí a
1'udská chyfrackosť nikdy nevyvrátí.
Dušan Tóth (Naše Snahy 7/2)

AMERIKA A VIETNAM

Před více než dekádou se zdál účel intervence ve
Vietnamu většině lidí na Západě jasný. Šlo o zabrá
nění v posunu bambusové opony nejen do jižních čá
stí Indočíny, ale i dále na západ a na jih. Vliv dří
vějších koloniálních mocností, Francie a Anglie, se
v těchto končinách rozplynul, nově vzniklé samostat
né státy neměly nutnou stabilitu, uvědomění velké
části obyvatel nepřesáhlo pocit příslušnosti ke kme
nu a tyto domorodé kmeny nežily spolu vždy v
nejlepší shodě. Mnohde vládl chaos, a celé území před
stavovalo mocenské vakuum.
V té době Čína dokončovala vnitřní drastické re
formy včetně krvavé likvidace středních vrstev a
hledala příležitost, jak krýt domácí neklid poukazem
na zahraniční úspěchy. Pronikání na jih se jí muselo
zdát záležitostí téměř stejně snadnou, jako byla její
okupace Tibetu. Komunistické bojůvky na Malajském
uoloostrově, Sukamův pro-komunistieký režim v Indo
nésii a všude — zvláště též v Indii — demokratickou
cestou zdánlivě neřešitelné sociální problémy muse
ly lákat severního souseda k dobrodružství a celý,
tehdy ještě dost jednotný komunistický svět k po
kusu o velký krok na cestě k ovládnutí světa.
Američané zasáhli —• nejprve poslali v malém
množství “poradce”, po čase celou velkou armádu
chyby a žalují v Moskvě.
— a západní humanisté, ti skuteční i ti profesionální,
V SÚLADE S MENIACEM SA SVETOM ?
měli po dlouhou dobu plno práce s tlumočením zpráv
Sovětskému svazu zatím
Světověj veřejnosti je jasné, že "realistickejšia" potttlka USA v sfi Čine mixe statisíců uprchlíků, kteří přinášeli z Hočiminova se
Husákovo vedení nejlépe
vyhovuje, takže nejsou mať prekvapujúce důsledky. Je zaujímavé pozorovat', či sa vývoj oda testi tede verního Vietnamu na jih doklady a historky o. ne
výslovných hrůzách, které provázely zavádění ko
naprosto žádné pochyby o rladiť mocenskými záujma mi, alebo všeobecne uznávanými zásadami dipioma- munistického režimu v této části světa.
tom, že na sjezdu nenasta tíckejetiky a práva hlavně s ohťadom na budůcnosť Tchai-wanfl.
Od počátku hrála pro Američany ve Vietnamu ne
Komisia, skladajúca sa i nacionalistickú činu.
Tlačový sajomnik Biele- pochybně větší roli politická než vojenská taktika.
nou změny v osobě gene
rálního tajemníka a jemu z paťdesiatich význam- Správu předložil veTvyšla- hod omu Kanald Ziegler Na programu bylo "korejské řešení” , získání Času,
neprovokování rozhodným vítězstvím, které by moh
nejbližších. Svědčí o tom ných súkromníkov před nec Henry Cáhot Lodge, pověda! v rychto dňoch lo přivodit přímý konflikt s Čínou. Získat čas se jim
i předsjezdové chvalozpě ložila prezidentovi Nixo- bývalý trvalý reprezen novinářem, že prezident podařilo, poměry v jihovýchodní Asii se upevnily a
vy na Husákovu “moud novi stostránkovú správu, tant Spojených štátov vo rozbor komlsie preštuduje Čína začala pohlížet víc za své severní než jižní hra
nice.
rost a leninskou prozíra v ktorej sa odporúča člen světověj organizáciL na- a posódi jej odporúčania.
Mezitím svět kriticky sledoval i množství admini
Spojené státy sa dotevost” , které se ozývaly stvo v Spojených národoeh teraz prezidentov ntímostrativních a vojenských omylů, nedostatku pocho
např. i z úst možných tak pre komunistická ako riadny vyslanec vo Vati raz stavali proti prijatiu pení pro tamní problémy i zvěrstev, kterých se do
káne, ako předseda tejto komunistickej činy za čle pustili příslušníci amerických jednotek, a začala růst
kotnisie, ustavenej na £a- na světověj organizácie a opozice proti celé účasti Západu na vietnamském
Protest divadelního světa
dosť prezidenta Nixona v to preto, lebo Peking sa konlikftu.
Nejsou pochyby o tom, že vietnamské civilní oby
Odvolání Otomara Krejčí z mista ředHeie a reži júli minulého roku k 25. odmietal podrobit’ ustano- vatelstvo velmi trpí při často se měnících domácích
séra pražského Divadla za branou a zrušení sjedna vyročiu založenia Spoje veniam Charty Spojených frontách a že mnohdy nechápe smysl celého dlou
ného zájezdu celého souboru do Londýna (kde měl
národov a pretože trval hého konfliktu. Ví jistě daleko méně o skutečném
sehrát v divadle Aldwich osm představení "Tří se ných národov.
na
vytečení nacionalistic významu teorie "osvobozenecké války” než vědí Če
Komisia
mala
vypraco
ster" a "Ivanova") vyvolalo jako zřejmý akt poli
ši a Slováci o teorii "omezené svrchovanosti”, i
tické msty pražského režimu značný^ zájem divadel vat’ návrhy, ako usposo- kéj Číny.
když důsledky mají být podobné.
ního světa na Západě. Počátkem května byla zaslá- biť svetovú organizáciu,
Ako známo, americká
To ovšem nemá být vysvětlení nebo omluva ame
na prostřednictvím čs. velvyslanectví v Paříži čs. aby jej činnost” holá v politika vo vzťahu k čín- rického poručíka CaHeyho, který způsobil nebo při
vládě protestní petice, kterou podepsalo na 200 osob
pustil ..masakr 102 vietnamských civilistů. I když by
z divadelního světa. Jsou mezí nimi i nejznámější súlade so súčasnými po skej reprezentácil vo svě asi mnozí z nás nechtěli být členem poroty, která
jména světového divadelnictví, např. Olivíer, Pavel třebami meniaceho sa tověj organizácii sa od dá- CaHeyho soudila, souhlasíme jistě se zásadou, že se
Scofíeld, Trevor Nunn, Peggy Ashcroft, Peter Brook, světa.
keho času preskúmava. zvěrstvo hájit nedá.
Peter Halí, Peter Daubeny, Michael Saint-Denis, WílTěžko však lze souhlasit s médri honičkou na “pro
Správa komisie zdůrazňu
Správa
obsahuje
96
odliam Gaskiíl, Lindsay Anderson, Roger Planchon, Fe
hnilé” Spojené státy, která má nepochybně kořeny
lix Giacomonf, Peter Palizch, Samuel Becker, Fran- porúčaní, včítane “zdra je, že Tchai-van, predsta- v kritice americké účasti ve Vietnamu.
ebis Billetdoux, Friedrich Duerrenmatt, Arnold We- ženého” členstva malých vujúci nacionalistická Čí
Amerika, jejíž duchovní vývoj někdy nestačí prud
sker, Peter Weiss a další.
národov, změny predpisov nu, nemá byť zo Spoje ce pokračujícímu technickému pokroku, prodělává
Důvodem k propuštění 50letého O. Krejči, který
krizi, která se až dotýká rozkladu nynějších morál
Divadlo za branou zakládal a který mu vydobyl v o hlasovaní, vytvorenie ných národov' vytečený, i ních hodnot, avšak její veřejné přiznání a veřejná
krátké době mimořádné uznáni doma I v cizině, ne mrerovej zálohy Spoje kým si plní zavázky, vy- j debata o ní dávají dost naděje, že si ji sama vyřeší,
byla jen jeho podpora Dubčekova režimu v roce 1963, ných národov, vytvorenie plvajúce z Charty.
J
(Pokračování na straně 2)
ale hlavně okolnost, že odmítl veřejně odvolat své trvalých vojenských zboReprezentácia Číny v !
"omyly" a dělat propagandu nynějšímu Husákovu
Published by F. Váňa,
režimu v Československu. Jeho pád je jen jednou rov na zaistenie xnieru, Spojených národoeh před-1
částí velké čistky, kterou režim provedl ve všech vytvorenie mierového fon stavuje podl’a tejto štúdie
8 Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
čs. divadlech a jejíž oběti byli nejen mnozí herci, du Spojených národov. Ale politická záležitost’ prvo
Printers: “Unification” P ty. Ltd.
režiséři atd., ale f mnohá díla, jejichž provozování najvýznamnejšie odporú- řadého významu. Komisia
497 Collins St., Melbourne, Vic.
bylo zakázáno nebo jejichž obsah byl cenzurou znač
(Pokračování na str. 2) 1
čanie sa tyká Číny.
ně "vylepšen" .
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Pro každého něco
(Pokračování se str. 1)
týž soud do těžkého žalá
ře občany, kteří se podí
leli na “vážném ohrožová
ní” jakési soudružky, tj.
kteří z ní tehdy na ulici
strhali šaty a ostříhali jí
vlasy, protože kolaborova
la s okupanty.
Největší propagační po
vyk se tropí kolem ohlá
šeného zlevnění cen části
trvalého konsumního zbo
ží - textilu, elektrotechnic
kého zboží, televizorů atd.
- a to o 10 až 30% dřívěj
ší ceny. Oficielní propa
ganda tvrdí, že tímto zlev
něním ušetří čs. konsuKontinentální
PEČIVO
výborné jakosti
MI LENA

CAKE SHOP
476 Glenhuntly Rd.
Elsiernwick, Vic.
Tel. 53-7044
Otevřeno 7 dní v týdnu
do 6. hod. več.
Samost. manželé
přijmou
HOSPODYNI
dobrou kuchařku, do
moderně vybaveného
domu. Vysoký plat, vý
hodné podmínky. _K di
sposici je plně zařízený
oddělený byt, v němž
může bydlet sama nebo
se svým manželem.
Mluvíme česky. Volejte
(Melb.) tel. 662-1273
nebo po obch. době
86-7031

menti ročně 1,400.000 Kčs
a Rudé právo se dušuje,
že opravdu nejde jen o
předsjezdové politické ge
sto, ale o krok k trvalému
zvýšení životní úrovně.
Oficielně se též nepřipouš
tí, že na cenovou úpravu
měly vliv polské události
z konce minulého roku.
Před ohlášenou úpravou
se Gustáv Husák veřejně
rozčiloval, že není správ
né, aby v zemi, která pro
slula vývozem obuvi, ne
bylo dost bot pro domácí
potřebu, že je to vina sy
stému,
tedy
režimu,
neprozradil.
Do předsjezdového ru
chu byly ovšem plně za
pojeny i letošní májové
oslavy. O nich řekneme

aspoň jednu “oficielní”
cifru. Průvodů na první
ho máje se zúčastnilo v
957 místech 4,947.000 ob
čanů - tedy aspoň tolik,
kolik před necelými třemi
léty demonstrovalo proti
okupantům!
Zpravodajství těch dnů

Plánujete cestu do zámoří nebo máte ▼ úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte s * g
důvěrou na

ODRA TRAYEL SERVICE
27 — 29 Elizabeth St., Melbouroe, 3000
Telefon 62-2908
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Skupinové lety (chartered) $ 715.20
Hromadné lety (groups) $ 728.20
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.

V SÚLADE S MENIACEM SA SVETOM ?
(Pokračování se str. 1)
poukazuje na to, že kým
sa Peking odvolává na
tevoju suverenitu, zahrňujúcu patinu světověj populácie, Tchai-wan - Formóza - uplatňuje kontrolu
nad územím, ktoré má
viac obyvatelstva ako dve
třetiny štátov, čo sú nateraz členmi světověj organizácie.
Napriek tomu, že pripustenie komunistickej Číny
by mohlo mať negativny
dopad na poměry v svě
tověj organizácii i v Spo

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

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

jených štátoch, komisia
vyslovuje
presvedčenie,
že predsa vraj viac nádeje pre mier skytá to, ak
sa vzájomné ostria budú
otupovat’ na fóre světo
věj organizácie ako to, že
by Peking zostával naďalej izolovaný od Spojených
národov a od Spojených
štátov.
Novináři sa nedávno
obrátili na americké mi
nisterstvo zahraničia s
otázkou, či je pravda, že
v snahe po zlepšení vzťahov s komunistickou Čí
nou prezident Nixon mal
použit’ služeb iných kra
jin. Charles Bray, zástupca štátneho departmentu
to
nepriamo potvrdil,
konštatujůc, že americkí
predstavitelia od dákeho
času otvorene hovoriá, že
im záleží na zlepšení vzťahov s Dudovou čínskou
republikou a že o tom debatujú i s predstavíteFmi
iných vlád a tak vraj nie
je vylúčené, že tito vládni
činitelia
iných
krajin

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
Vás srdečně zve' ne

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v pátek 28. května od 7. hod. večerní
V STOKE HOUSE, LOWER ESPLANADE, ST. KILDA
Kontin. kapela

se dobře hodily i historky,
které vyprávěl Rudému
právu (4. 5.) navrátilec z
Austrálie, 351etý Jiří Lošan. “Nepřál bych niko
mu, aby musel prožít něco
podobného", pravil “s
očima nevýslovně smutný
ma” .

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)

mohli s americkými názormi zoznámiť i predstaviteFov Pekingu.
Washingtonsky dopisovavateF Newyorských Ti
mes Tad Szulc v tejto súvislosti udává, odvolávajúc sa na informácie z
vládnyeh kruhov, že hlavný kanál, ktorým sa usku
tečnila takáte výměna informácií medzi Washingtonom a Pekingom, před
stavovalo
Rumunsko,
konkrétné rumunský podpredseda vlády Gogu Radulescu, ktorý sa stretol
prvý raz s čínským mini
sterským předsedou čouen-lajom v novembri m. r.
a potom znova 22. marca
t. r.
Peter Račkovský
Malý oznamovatel

_ 24-LETÁ/17Q cm středo-

školačka, tč. v Austrálii,
hledá přítele do 30 let mír
né povahy. Zn. “Nový do
mov” do HD.
OSAMĚLÁ 42-LETÁ
vysokoškolačka z Melbour
ne hledá společníka nebo
společnici hlavně pro ví
kendy. Adresa v HD.

UNIFICATION
ruský protikomunistický časopis v Austrálii
Vás srdečně zve na reprezentační

PLES
který pořádá v pátek 28. května 1971
v Royal Ballroom, Exhibition Building
Dvě kapely
O přestávce umělecký program
Začátek v 8 hod. večer
Společ. oblek
Vstupné $ 5.- včetně večeře
Reservování míst: tel. 62-4834

Amerika a Vietnam
(Pokraíování se strany i)
jako si sama vyřešila krize dřívější — “bláznovství”
Ameriky z konce dvacátých let, McCarthysmus po
válečný, jako si při všech vnitřních potížích řeší
problém černošský atd.
Nejošklivější pohled však skýtají moralisté z řad
gangsterů. I čs. komunistický tisk se předhání ve
vyzdvihování zvrhlosti Američanů ve Vietnamu. K
přesvědčení, že zvěrstva nejsou vlastností přísluš
níků jednoho národa nebo státu, stačí poukázat na
obrázky za nohy pověšených a podpalovaných lidí
nebo těch, kteří byli taženi za auty pováleč
nou Prahou, snad stačí připomenout, s jakou vervou
se tehdy vrhl všechen komunistický tisk na novináře,
kteří si dovolili popisovat poměry v čs. poválečných
koncentračních táborech a tvrdit, že prováděné zvrhlo
sti nejsou důstojné našeho národa. Vzpomínáme na
štvanici, které byli vystaveni dva nejodvážnější no
vináři, sami navrátilci z nacistického koncentrační
ho tábora — Michal Mareš a Ferdinand Peroutka,
štvanice se zúčastnili i mnozí komunističtí intelek
tuálové. Promýšlené vraždy, páchané čs. komunistic
kým režimem v padesátých letech, jsou kapitolou
ještě otřesnější.
-gyOd 1. května pod novým vedením

RESTAURACE
134 Carlisie 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

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

J. KINDA & CO. PTY. L T D .
cr. Jonas & Victoria Sis,, Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nfh. Altona, Vic. (314-6281)f
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečně Vás zve na

M ÁJO VO U Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 22. května 1971
v sále domu Koscíusko, 313 La Trobe St., Melbourne
K tanci hraje kontinentální orchestr
Začátek v 7 hodin večer
Vstupné $ 2.50
Bohatá tombola
Likérová licence
(Přineste si vlastní nápoje)
Reservování stolů: tel. 396-2068 (M. Dobešová), 459-1992 (Z. Haberová)

17. 5. 1971
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ČESKOSLOVENSKO VEviliZKRATCE
Dohoda mezi ČSSR
a Kyprem

Slavnostní obrazovka

p ia u u v iiíc i p n
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PRVNÍ HEJRUPÁCI A HEJRUPAČKY

Socialistické snobství

le te vize oslaví 50. jubi sklepu mohutnou uzamče
Probíráme-!! se rejstříkem argumentů, jejíchž pomocí československá strana
MiMstr. zahraničních vě leum KSc a její XIV. nou bednu. Obsahovala,
a
vláda dokazují, jak bidně žijí ti, kteří opustili svazek budovaielů komunismu,
množství
stříbrných
..před
sjezd
řadou
významných
cí inž. Ján Marko přijal
generálního ředitele mini uměleckých dél. Vedle te  mětů, miniaturních obra pak na předním místě stojí poukazy na "nedůstojnosf" prací, jež je emigrantům
sterstva zahraničních věcí levizního přepisu románu zů a skiáaaci oltář. (MF někdy — zvláště zpočátku — souzeno v cizí zemi vykonávat. Je to argument, který
Kyperské republiky Chri- Mane Pujmanové Lidé na 20. 4.)
na 99% Čechoslováků zaručeně působí, protože po celá léta své vlády komuni
stodulose Venjamina a křižovatce ve třech dílech Mácha ve slovlnštině
stická
strana v lidech záměrně pěstovala vědomí "důstojnosti" a "nedůstojnoLublaňské
nakladatelství
bude
promítnut
zdramati
přátelsky s ním pohovořil
o otázkách týkajících se zovaný román Antonína Mladiska knjiga vydalo sti" určitých povolání či prací.
rozvoje vzájemných styků Zápotockého Rudá záře jako 3. svazek edice LiriČím halasněji bylo vy ná pro méně chytré.
domě. S povzdechem litu
obou zemí a připravované nad Kladnem. (MF 10. 4.) ka výbor z básnické tvor
trubováno
heslo
“Já
jsem
je
komunistický soudruh
P
ři
odchodu
do
emigra
by
K.
H.
Máchy
v
překla
Směr
Himálaje
kulturní dohody. (P Í7. 4.)
du dr. Dušana Ludvika. horník - a kdo je víc?” , ce jsme si toto podvědo snob, že ani muž, ani zmí
Od
Domu
Horské
služby
Nákladní vlak vykoiejil
(P 20. 4.)
tím více sílil v lidech po mé třídění hodnot vzali něná, dívka se nehodlají
Na tratí Báňská Bystri ve Starém Smokovci se Festival Plzeň-71
vydalo
směrem
na
sovět
cit, že opak je pravdou sebou. Došlo k situacím vrátit do socialistického
ca - Diviaky vykolejila v
Ra
celostátním
filmo
tunelu u stanice Ufanka ské hranice osm členů II. vém festivalu v Plzni by a do hornictví se dařilo, někdy komickým, jindy ráje, ačkoliv by je tam če
lokomotiva a 12 náklad lairanske expedice do Hi la první cena udělena fil naverbovat vždy jen děti až tragickým. Dodnes ko kala kariéra nejméně ře 
ních vozů. čtyři železni maláje. V Pákistánu se mu režiséra Karla Kachyčáři byli lehce zraněni. setkají s druhou častí ex ni “Už zase skáču přes s méně než průměrným luje pravdivý vtip o dvou ditele podniku a mane
pedice, aby společné po
prospěchem.
dívkách, k teré v cizí zemi. kýnky.
(P 17. 4.)
kračovali v daiši cestě za kaluže”, který byl nato
neznajíce
ani slovo anglic Jestliže dva dělají totéž,
Nový mexický velvyslanec zdoláváním 8125metrového čen podle stejnojmenného
Podobným způsobem by
Do Prahy přicestoval štítu Nanga Paroat. (MF románu australského spi
ky,
rezolutně
prohlásily:
sovatele Alana IVlarshalla. la postupně zkompromito “Byly jsme písařkami, není. to samozřejmě totéž.
nový velvyslanec Spoje 13. 4.)
Mladá fronta společně s
vána další povolání, ze
(P 23. 4.)
ných států mexických v
chceme být písařkami Čs. televizí vytáhly do bo
ČSSR p. Bernando Reyes. Export do Bolivie
mědělským
pracovníkem
Loutkáři
do
Itálie
Smlouvu o dodávce anti
(MF 17. 4.)
loutkové divad počínaje a uklizečkou kon nadále!” Jiný, povoláním je za socialistického člo
monové huti o kapacitě lo Ústřední
odcestovalo na čtrnácti če. V národu byl pěsto profesor vysoké školy, se věka akcí “Hejrupáci” .
Leo Haas sedmdesátníkem 5.000 tun ročně pouepsali
“Před sedmdesáti lety v La Pazu zástupci PZO denní zájezd do italské
vrátil do Československa
ván nový druh snobství.
Bylo by zajímavé zeptat
se v Opavě narodil malíř škodaexport. (Mr’ 14. 4.) Florencie. (P 14. 4.)
jen proto,. že mu nabídli
Patnáctiletá děvčata se
se pana. Wericha, zda.
a grafik Leo Haas. Pře Slunovrat Čs. spisovatele Přehlídka odívání
místo “pouze” na střední
Přehlídka
odívání
a
zdo
sto, že se hlásil i jako čs.
prala
o
možnost
být
ka
akce splňuje jeho před
Ředitel nakladatelství
příslušník k 1německé ná Čs. spisovatel Ivan Skála beni žen od pravěku až po deřnicí, neboť to bylo škole. A znám mladého
rodnosti, ukázal se po ná informoval novináře o pomyslnou módu v roce
muže, jenž by mohl: skály stavy. Hejrupáci jsou to
NĚCO
ale
žádná
se
ne
2000
bude
součástí.
letoš
stupu Hitlera jako zapří ediční orientaci tohoto na
lámat, zhroutil se však tiž - řečeno slovy. Mladé
sáhlý odpůrce nacismu a kladatelství, řízeného čs. ní mezinárodní výstavy chtěla stát “jenom” pro duševně při poznáni, že i fronty - “chlapci a děv
prožil válku v několika literárním fondem při mi Jablonec 71. (P 14. 4.)
davačkou. Otcové dospíva
čata, kteří svou iniciati
koncentračních táborech. nisterstvu kultury. Ve vý ČSSR a antikomunistická jících synů sháněli pro jako “obyčejný” skladník
vou.
přispívají všude tam,
musí
trochu
ovládat
jazyk,
Po válce se věnoval vý běru titulů chce ČS na diverze
tekce, aby se kluk dostal
kde pracují, aby to šlo.
hradně politické karikatu příště vycházet co nejví
Celostátní seminář na na autoopraváre, ale žád aby se dorozuměl.
ře a kresbě a stal se před ce vstříc širokým vrst toto téma uspořádal v
Aby to šlo. dobře a rychle.
ním bojovníkem za mír a vám, mládeži a venkova. Karlových Varech ústřed ný nechtěl mít syna zed
Komunistická propagan kupředu. Jsou čestní a
práva lidu. V současné Letos vyjde: Babička, Rai ní vyoor Socialistické, spo níkem nebo malířem poko da dobře ovládá umění
obětaví a nebojí. se pro
době je redaktorem ve. sův Západ, Srámkovo Tě lečnosti pro védu, kulturu jů. Nerozhodovala ani vi
hrát na slabiny lidské je rážet krunýř nepochopení.
východním Berlíně.” (P lo; Rozina sebranec atd. a politiku a Českosloven
16. 4.)
ska akademie véd. (SS dina příštího výdělku mla šitnosti. S krokodýlími Přes překážky’
(P 21. 4 j
dého člověka (vždyť pro slzami líčí Miloslav Hájek
28. 4.)
Živé tradice Psohlavců
Mladá fronta se bohuSmrt krásných srnců
davačka nedostatkového
“V červenci uplyne 20
Pod tímto titulem vyšla Utíká do ciziny?
v Rudém právu příběhy ' žel nezmiňuje, co má jít
let od podepsání zákona o útlá knížka sportovního
“VB žádá občany o po zboží byla stejně podplá
Pohraniční stráži. Za tu novináře Oty Pavla, zná moc při pátrání po 141e- cena jako kadeřnice, a emigrantů z Vídně - muže, kupředu a kam až to má
dobu se mnohé na našich mého dříve jíž publikova tém M. Msíbelkovi, který
jdhz se živí příležitostný a smí jít, čímž ponechává
hranicích změnilo, naruši nými reportážemi o spor kvůli zhoršenému prospě zedník..si. vydělal, na. me
telé již nechodí přes hra tu. (Dukla mezi mrako chu ve škole odešel z do louchách někdy víc než mi pomocnými pracemi, fantasii čtenáře až nezdra
nice jako na procházku. drapy, Plná bedna šam mova a hodlá patrně pře- automechanik) jako ono dívky, která skončila jako vě široké pole působnosti.
Přesto desítky pohranič- paňského). Tentokráte si kročiti hranice do Polska. nedefinované lidové pře (pohleďte na ■chudinku!) Zato je však podrobně -uníků padlo a stovky jich vybral námět ryze literár Má vysoké čelo, je slabé
vedeno, jakým způsobem
třídní nepřítel zranil. V ní: Nedávný, ale zaniklý postavy a vypadá na 12 svědčení, že některá povo- obyčejná prodavačka v
. láni jsou pro chytré a ji- jednotkovém obchodním (Pokračování na str. 8)
současné době je počet svěť obchodních cestují let.” (SS 27. 4.)
narušitelů třikrát vyšší cích i jejich maioburžoaznež před rokem 1968. O ních zábav. (P 21. 4.)
kvalitě ochrany státu
svědčí fakt, že více než Chmel v tabletách
“Chmel zpracovaný do
devadesát procent z nich
je zadrženo. Kolem jedné granulí nebo tablet dosta
narozeným v Československu, ale i cizím turistům.
čtvrtiny zákroků je úspěš nou letos ze Žatce zahra
Československá tisková kancelář hiásiia 3. květ
ných díky občanům z po niční zákazníci a podle
Byla pak odmítána a již dříve udělená zrušena
na, že orgány bezpečnosti -vykonaly v předcháze
i tuzemské pivova
hraničních oblastí.” (MF přání
např.
i cizincům, kteří se chfěii zúčastnít Pražské
jících
dnech
razii
na
nežádoucí
živly,
při
níž
bylo
ry. Tím se naše republika
16. 4.)'
přizpůsobuje světovému
jen ve středních Čechách — hlavně v Praze — ho hudebního jara, které začalo 12. května. I pro
Čs. Stánek v Bruselu
vývoji.” (MF 21. 4.)
prošetřeno 522 osob, z nichž bylo 91 vzato do vaz pozdější dobu. bylo nařízeno podrobnější prově
Československo se zú Akce "Student"
řování žadatelů o víza, což se má opět týkat pře
by. Při *éfo raní bylo prý zjištěno 439 trestných
častní letošního meziná
Cílem této nové akce
devším
osob, které se v Československu narodily,
rodního veletrhu v Bruse bude umožnit studentům,
činů, 354 přečinů a 603 přestupky. Orgány bezpeč
lu Stánkem v Paláci náro aby dokázali svými činy,
resp. které měly někdy čs. státní občanství. Od
nosti prý zabavily 54 střelných zbraní, 598 dávek
dů. Stánek čs. obchodní že jim není lhostejné, jak
munice, 12 ručních granátů a větší množství vý těch vyžadují nyní čs. zastupitelské úřady, aby
komory má upozornit na se postupuje při budování
vyplnily dotazník, v němž jsou i tyto otázky: kdy,
bušnin. ČTK dále hlásila, že podobné razie budou
možnosti obchodních spo socialistické společnosti.
z jakých důvodů a jakým způsobem (legálně nebo
jení s čs. podniky zahra Činnost této akce bude mj.
v příštích dnech opakovány.
ničního obchodu a sezná zaměřena na úklid tříd.
nelegálně) opustil žadatel Československo, zda po
Již několik týdnů předtím začaly docházet in žádal a byl úředně zbaven čs. občanství (v USA
mit belgickou veřejnost s květinovou výzdobu a pod.
možnostmi
turistických (MF 21. 4.)
strukce — zprvu zřejmě dost nejasné — na čs. za zda dostal povolení čs. úřadů k trvalému pobytu
cest do Československa. Byty pro Prahu
stupitelské úřady a cestovní kanceláře o omezení
v Americe), kdy se stal občanem jiného státu, ja
(P 22. 4J
“V
této
pětiletce
se
po
cestování do Československa. Úředníci na čs. vy ká byla poslední adresa v Československu atd.
Australští odboráři v
čítá_ s dokončením 8.000
slanectvích a konsulátech byli dlouhou dobu v
ČSSR
Husákova vláda nemá ovšem strach z květnové
bytů v družstevní svépo
rozpacích, jak vysvětlit nová opatření, odpovídali
Tajemník ÚR ČSROH mocné výstavbě na územi
revoluce v zemi ani z invaze nepřátelských zá
V. Kožík přijal australské hlavního města Prahy.
vyhýbavě na přímé dotazy, kdo a v které době
padních cizinců, kteří by chtěli násilím zvrátit stá
odboráře Patricka Clancy- Bohužel, 3.000 bytových
má možnost navštívit Československo. Po týdnech
vajicí
řád. Svými opatřeními se však spise pokou
ho a Stanleye Sharkeye, jednotek
bude hradit
tápání došly jasnější pokyny: po ceiý měsíc kvě ší vytvořit v zemi v předvečer sjezdu strany psy
členy výboru Australské skluz z předchozích let.”
odborové rady a Odboro (MF 22. 4.)
ten má být Československá republika co nejdůchózu nejistoty, strachu, kterou by prokázala i
vého svazu stavebních děl Objevený poklad
kiadněji izolována od západního světa. Víza mají
nejpravověrnějším
domácím a moskevským sou
níků z Nového Jižního
Na zámku český Štern
být pro tento měsíc odmítána především osobám
druhům, že je země opět plně normalizovaná.
Wallesu. (P 22. 4.)
berk na Benešovsku obje-

ČEHO SE BOJÍ!

HLAS D O M O V A

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

17. S. 1971

Kubánské hospodárstvo
pod kontrolou Moskvy

— Ve Füadeün zemřel —■ zaena a Josei s k v o pražský rodák Hans Kohn.l recký, 260 Wellesley Street
Dušan Lehotský
naposledy profesor novo-1 East, Toronto 282, Ont.,
dobých dějin na City Col- Cañada se pokoušejí zalo
Správy o tom, že kubánské hospodárstvo sa dostává pod priamu kontrolu Kubou. General Velasco
lege v New Yorku. Napsal žit Klub tčenářů v zahra
řadu knih o nacionalismu ničí, který vejde v život, Moskvy, potvrdzuju nové okolnosti. V posledných týždňoch prichádzajú ďalšie při tejto příležitosti spoa panslavismu a nespočet najde-li se dost lidí ochot a ďalšie sovleiske delegácie, ktoré tuto kontrolu začinajú vykonávat'. Dňa 21
menul, že Kuba jeho vlá
ných článků, studií a kniž ných odebrat ročně 2 až
ních recenzí, v nichž od ¡3 tituly ze 4 až 5 nabídnu- aprlla prišiel na Kubu podpredseda sovietskej vlády a předseda sovietskej p!á- du nekritizuje, naopak, že
suzoval fašismus stejně; í;tých. Cena knih má být novacej komlsie, teda šéf takzvaného Gosplanu Nikolaj Bajabakov s vel kou mnoho počinov jeho vlády
jako komunismus.
’ >ijminimální a mají vychá delegáciou odborníkov. A hněď po příchode sa odobral na inšpekčnú cestu. Na Castrov režim pochválil.
— V nakladatelství Holt, zet především dosud ne- vštívil rožne priemyselné a pol'nohospodárske podniky. Toto kontrolovanle kuAle peruánská vláda zoRinehart & Winston v N. tištěné novinky. Zájemci
Yorku vyšlo druhé vydá nechť pošlou nezávazně bánskej ekonomie si Moskva zaistila v poslednej zmluve, podpísanej v decembri stáva vemá zavázkom
ní knihy Ivo Ducháčka svá jména na hořejší minulého roku v Moskvě. Normálně sa vytvořila zmiešená sovieisko-kubánska Organizácie amerických
Nations and men: An in- adresu. Sejde-li se dosta hospodářská komisia, v kforej — ako sa dá předpokládat' — rozhodovat' budú štátov. Peru podpísala retroduction to international tečný počet adres, ro len sovíetski odborníci.
zolúciu z roku 1961 o su
zešlou manželé škvorečti
politics (560 stran).
Zdá sa, že ak Moskva la odkázaná na obrovská
Ekonomická situácia ni spendovaní členstva Kuby
— čs. národní rada ame ediční plán prvního roč
rická v Chicagu zahájila níku a závaznou přihláš chcela udržať Castrov re pomoc z Východnej Euro- jako neprispieva k presti v hemisferickej organizáakci k zajištění další exi ku. Dr. škvorecký se pro žim, nemala inú možnost.’. pyži Kuby v latinsko-ame- cii a generál Velasco sa
stence jediného českého slavil románem Zbabělci,
Castrova
vláda
svojim
Vo
spomenutej
decembrických
krajinách. Kuba tým čiti viazaný.
deníku v zahraničí, chi který vyšel nedávno i v
V republike Uruguaj ubombastickým
plánom,
vo
rovej
zmluve
sa
Sovietanglickém
překladu.
sice
obnovila
diplomatické
cagského Denního Hlasa
tele, který vychází od — čs. národní rada ame vlaňajšom hospodárskom sky zváz zaviazal zvýšit' styky s republikou Čile a trpel Castrov režim novů
května 1891. Veřejnost má rická v Chicagu vydala roku naplánováním, ale Castrovi apanáž. Zastup- na poslednom valnom újmu. Jej spravodajskú
pomoci při řešení finanč knihu Panorama (histo nesplněním produkcie de- ca sovietského ministra
zhromaždení Organizácie kanceláriu Prensu Latinu
rický přehled Čechů a
ních problémů listu.
sať
miliónov
ton
cukru,
zahraničného
obchodu
Mi
Slováků
v
USA)
o
328
amerických štátov v hlav- prehliadala policia. Stalo
— Kanadská televizní sta
nice v Torontě (č. 10) za stránkách velkého formá zdiskreditovala nielen se- chal Kuzmin spomenul. že nom meste Kostariky sa sa tak po tom, čo dostala
hájila první český a slo tu. Cena knihy je $ 7.-. ba, lež aj politické ambi- v tomto roku dodá Moskva vyskytli nlasy, že by bolo do ruk určité podozrivé
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hodnutie o suspendovaní nymi politickými a odbo
litický program každý páorganizáciami
dolárov viae ako dodala kubánského členstva v or- rovými
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Celková zahraničná dlžo- ponáhl’a. Naopak, aj tie bánská tlačová kancelária
českému spodáři! od desiatich k
— Prvá katolická sloven “anonymnímu
ská jednota v USA vyda fotografovi” za snímky, piatim, deficit sa z roka ba Kuby sa dnes odhaduje miesta. o kterých sa sa stala podozrivá najmá
la v Middletownu, Pa. které uveřejnil časopis na rok zvačšoval a zadlže- na tri miliardy dolárov, Castrov režim domnieval. po tom, čo jej člen zveřej
knihu zesnulého Konstan LOOK loni 9. září. Jde o nie vzrůstalo. V Moskvě v čom nie su započítané že su mu nakloněné, na nil svój rozhovor s brit
tina čulena “Slovenské sérii fotografií z. Prahy
ským veFvyslancom Jackčasopisy v Amerike” . za sovětské okupace v ro neviděli konca, kedy by trojpercentné úroky, o kto příklad vojenský režim v
raz Kuba mohla stať sa ré sa automaticky dlh republike Peru. obnovenie sonom, ktorého uruguajšti
Jsou to dějiny a věcné ce 1968
údaje o všech slovenských — Ve Fultonu, Mo. USA ma na nohách, aby nebo- zvyšuje. To su důvody, spolupráce s Kubou odkla- Tupamarovia uniesli ešte
časopisech, které vychá byla odhalena 16. května
8. januára. Ide zrejme o
prečo sa Moskva odhod dajú.
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do počátku šedesátých la, dňo českého sochaře
Franty Bělského z Londý žena v Jižní Africe zastá prečo preberá riadenie ku- ru. generál Velasco pravé agenti by mohli byť v
let.
vá místo jeřábnice a to v bánskej ekonomie do vlasť nedávno vyhlásil, že nemá priamom styku s uruguaj— Slovenský ústav v ftí- na.
ve Vanderbijlparmě vydal péčí dr. Micha — Karel Ančerl vystupu ISCORU
v úmysle obnoviť styky s skými teroristami.
(Pokrač na str.9) ných rúk.
la Lacka, S. J. obsáhlou je v sezóně 1970-71 jako ku.
studii “Slovenská biblio hostující dirigent Izrael
grafía v zahraničí 1945- ského symfonického or
1965” . Kniha má 366 stran chestru v Tel Avivu.
a zaznamenává 2.348 bib — Dr. ing. Rudolf Krupička, který žije tč. ve
liografických jednotek.
— Marika šumichrastová Vídni, je od ledna tr. re
(která žila několik let v ferentem pro organickoAustrálii) byla promována chemickou technologii v
na Ohio State University organisaci pro zprúmyslov Columbus v USA na dok vění zemí při Spojených
torku filosofie. Její diser národech. Ve své funkci
tační práce měla thema: tráví hodně času v zemích
Thomas Mann a Českoslo Středního východu.'
vensko. Universita George — Oblastní výbor ČSNRA
Washingtona ve Washing- v New Yorku konal řád
toně udělila titul doktor nou valnou hromadu, kte
filosofie Čestmíru Ješino- rá zvolila na další rok ten
vi, který napsal disertač to výbor: předseda prof.
ní práci “česká sociální V. Bušek, místopř. Rev. J.
Šefl a M. Václavková, ta 
demokracie” .
— Prof. H. Preston War- jemník J. Babinec, poklad
ren přeložil znovu do ník F. Havlík, členové vý
angličtiny
“Humanitní boru P. Blaho, L. Buček,
ideály” T. G. Masaryka S. čemek, J. Mitáček, J.
spolu s pojednáním “Jak Petlička a L. Slíva, revipracovat” . Knihu vydala soři V. Honeiserová a J.
Rockwell
University Hanuš.
Press, P. O. Box 421, — Dodatečně došla zprá
Přesvědčte se, zda mají všichni členové vaší rodiny včas
Cranbury, New Jersey va, že dne 11. února ze
roentgenovány plíce. Provádí se ZDARMA. Kdokoli může mít
08512, USA. Cena $ 6.50. mřel v Saenz Peña, Chado,
tuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenášet ji na jiné.
Zprávy SVU píší: “Masa v Argentině ve věku 77 ro
Je zvlášť důležité, aby se starší členové rodiny podrobili
rykovy Humanitní ideály ků Kazimír štefánik, bratr
tomuto rychlému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá zpra
by neměly chybět v žádné Milana Rastislava. Býval
vidla léčit snadno a rychle. V případě potřebí delšího léčeni
naší knihovně. Jsou ka zaměstnán až do Mnicho
PRO VŠECHNY OSOBY STARŠÍ?
vyplácí se živitelům rodin STÁTNÍ PENSE. Dozvíte se, kdy
techismem moderního li va v čs. diplomatické služ
21 LET. VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI,
bude roentgen prováděn ve vašem okolí, nebo můžete zajít
berálního humanismu a bě, potom přebýval jako
kdykoliv do Mass X-Rays, 25 Flinders Lané, Melbourne-City.
KDYŽ JE ROENTGENOLOGICKA
demokracie, nejlepší od soukromník v různých stá
Telefon 63-4191
povědí na mlhavý “socia tech Jižní Ameriky.
JEDNOTKA VE VAŠÍ OBLASTI I
lismus s lidskou tváří” .” — Pozornost listu The
The Victorian Tuberculosis Association, Lonsdale Street, Melbourne, 3000 TB515
Úvod naspal Hubert H. Star v Johannesburka
vzbudila paní Jana PaHumphry.
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Israel a jeho problémy

DEN HANBY SSSR
Ze zpráv v našem tisku jsme se dozvěděli, že při
rokování čs. svobodných novinářů ve Franfurtu ve
dnech 13. a 14. března vyšel návrh, aby 21. srpen
1968 byl prohlášen a propagován jako “Mezinárod
ní den emigrantů” . Nepochybujeme o tom, že se
tak stalo v dobrém úmyslu. Domníváme se však, že
21. srpnu má být ponecháno výlučné označení, které
mu dalo celonárodní odbojové hnutí v Českosloven
sku a které také bylo uvedeno ve světovém tisku,
tj. “Den hanby SSSR” '.
Alois Čížek, býv. poslanec za Prahu, E. Řehák,
vedoucí pařížské kanceláře ACEN, F. Fiedler, sta
rosta Sokola Pařížského a L. Mániček, předseda
Sdružení čs. dobrovolníků ve Francii z I. a II. svě
tové války.
“Dlouho se Římané se Paříž, 28. 4. 1971
závisti dívali na kvetoucí DUBČEK PŘED INVÁZIOU
obchod města Karthaga” ,
Rád by som doplnil niekoFkými větami článok Fer
napsal historik. Roku 1967 dinanda Peroutky uverejnený v HD z 8. 3. 1971 pod
Egypt uchýlil se k opatře názvom “Fakta o invasii” — hlavně tú éasť, kde
ním, která se rovnala ná sa píše o ceste Dubčeka do Maďarska, lebo tato časť
nezakládá na pravdě. Duběek sa vybral sám dňa
mořní blokádě Israele a sa
17. 8. 1968 smerom do Maďarska, ale tam nedošiel.
zbavila by jej jeho kve Prišiel do pohraničného města Komárna, kam toho
toucího obchodu, kdyby istého dňa v ranných hodinách prišiel aj Kádár na
trvala. Israel pochopil, súkromnú návštěvu. Oba komunistickí vodcovia sa
střetli v Interhoteli Europa, kde malí asi trojhodinojak bylo snadno pochopit, vý rozhovor. Potom sa obaja pobrali do neďalekej
že úmyslem bylo dusit a rezervácie čergov na poFovačku divých kaěíc v sprieudusit jej. Bleskurychle vode niekoFkýcb prívržencov Dubčeka. Obsah roz
odpověděl válkou, v níž hovoru dvoch komunistických vodcov je dnes už ve
řejným tajemstvem na južnom Slovensku. Právě v
dobyl absolutního vítězství spomínaný den upozornil Kádár Dubčeka na inváziu.
za šest dní.
Dubček nechcel uveriť, že by Rusi bolí schopní urobiť takú podlosť. Po poFovačke sa pobrali spáť do
Bylo to pro mnohé, hotela, kde 19. 8. bolí vyrušení nepozvanou a neohlá
zejména pro sověty, nejne šenou návštěvou v osobě “vlastenca” pána Bil’aka,
příjemnější vítězství. Ve ktorý ako polovnícky pes vyčuchal, kam asi Dubček
Spojených národech je. mohol ísť. Ako je známe Kádár a BiFak sa neznášali
a preto sa Kádár pobral ihneď spať do Maďarska.
když je třeba k určitému BiFak sa potom obrátil na Dubčeka s otázkou, o čom
účelu, afro-asijská větši sa bavil s Kádárom. Ten sa samozřejmé vyhnul priana. Ihned tu bylo žádáno, mej odpovědi a pobral sa za matkou, ktorá v tom
aby tak smělé vítězství čase mala byť nemocná. Bfl’ak z poverenie 50-člennou skupinou “vlastencov” sa pobral právě do Ma
bylo anulováno, snad do ďarska za ministrem národnej obrany arm. gen. Czikonce aby pachatel za ně negom, ktorý bol jeho velmi dobrý kamarát, aby sa
byl potrestán. Poněvadž od něho vypytoval na situáciu vo vnútri Varšavské
to bylo vítězství velmi ho paktu. A právě z tej návštěvy si BiFak urobil
uzávěr, že sa rychle musí niečo spraviť pře osobitú
malého národa, bylo cel záchranu. To aj urobil
kem bez rozpaků žádáno,
Velmi zaujímavo přišlo k obsademu južného Slo
aby to bylo vítězství bez venska maďarskými vojskami. Na hraničnom pře
nejmenších výsledků pro chode z ČSR do MER v Komárně dňa 29. 8. 1968 vo
vítěze, jaké v dějinách se večerných hodinách prišiel do budovy celnice náčel
vyskytuje zřídka, snad ník maďarských calníkov na “kontrolu svojich podriaděných” . N a celnici v Komárně sá v jednej bu
nikdy, israel nechť se dově celníci a cleno via pasovej kontroly na straně
hned stáhne z dobytých příchodu a odchodu z hranic. Spomínaný náčelník
území, a kdyby Egypt za potmácá n a caímci v “priafeFskej pohodě” zhruba
krátko ob o ral btofcáda dve hodiny. V aocš po 1#. hodině vstal a zavolal aj
vejaka čsL pofarani&ej stráže na “občerstvenie” .
Iszarie, so se dá dělat?
Potom náMe vytlahož zbraň, odzbrojil čsl. vojaka
¥ této válce Israel se pcáiramčnej stráže a za pomoci maďarských celníkov
zzfrcr2 ho i čs. colnikov a Seno v pasovej ‘kontroly
naučil spoléhat aa svou do spoáaej beznfcemej miestoostL Potom otvorili zá
vcjenskca převahu, která vory a vojska M IS priSí ¡to ČSR. S ťažkými obrně
asá kcřerry v převaze cnň- nými transportérami a taškami precfaádzali po žeIxsační . Jak v ěd stop. ba-' fezničnom moste, kde vytrhali váčšinn koFajníc. Voj
ská Maďare v do rána připravili cestu pre Bulharov
de úkolem přátel Israele až po Nitra. Hněď v ten tíeň boli najváčšie manifepřesvědčit jej, že nemá siácie v meste Nové Zámky proti okupantským voj
na to spoléhat více než je ském. ktoré v odptíudňajšíeh hodinách opustili mě
prczíravo. Je o tom již sto a ntíahii sa na kraj města, do menších lesov. V
Nových Zámkoch v každom podniku, závode, v ob
částečně i veřejná dispu chodech, v domácnost iach sa přerušila práca a toto
tace mezi Amerikou a dvojjazyčné město (kde sa rozprava slovenský aj ma
Israelem. Amerika má lo ďarský) přišlo mohutné manífestovať proti okupan
gickou pravdu, že politic tem. Po piatich dnoch přišli Maďare v vystriedať
ruské vojská. Město znovu manifestovalo, ale ruské
ké ujednání o nerušené vojská neodiHi z města. Vtedy přišlo do tuhého medzi
existenci Israele by bylo obyvateFstvom a vojskami, keď ruský důstojník sapro budoucnost cennější mopalom zastřelil vlajku ČSR na věži farského ko
než všechna síla, již do stela. Spomínaného důstojníka kameňami tak zasiahli, že po ceste do nemocnice zraneniu podl’ahol. Na to
vede vyvinout statečný, doplatili niekoFkí obyvatelia, kteří sa záhadné stratili
vynalézavý, ale ne zcela a pokial’ viem dodnes sú nezvěstní. Keď sa přísluš
třímilionový národ, osa níci ich rodin informovali, kde sú, dostali odpověď,
mocený a obklíčený ve že asi utiekli na západ před zaslúženým trestom.
Ale je isté, že sa zo západu neohlásili do řebruára
1971 (kedy sa mi podařilo odísť z domova) a ani sa
(Pokračování na str. 6)
neohlasia . . .
L. R., Fisherman’s Bend

FERDINAND PEROUTKA
Středni východ zůstává terénem, kde "pád listu se stromu může způsobit zemětřesení". Goethe řekl,
že "vždy má svou cenu vědět něco". I když lidé to mají na paměti a vynasnažili se vědět co nejvíce o
arabsko-israelském konfliktu, přece bývají na rozpacích. Řikají: "Snad by pomohlo udělat to" nebo "Snad
by pomohlo udělat ono". Nepovznášejí se nad "snad". Tak bývá, když nejde o řešení logického problému,
nýbrž o to, jak smířit dvě vůle, které nepřátelsky stojí proti sobě. Ovšem jde také o to, jak smířit ještě
třeti, sovětskou vůli, která sě sem nastěhovala. Pro příliš mnoho Arabů likvidace israelského státu se
stala součástí arabského obrození. Israelšti židé proti tomu háji své vlastní obrozeni. Zde historie pra
covala k tomu, aby nic nebylo jasné. Nad tímto územím vystřídalo se příliš mnoho nejrůznějších vlada
řů, území nikdy nebylo přesně rozděleno mezi národy a kmeny, hranice vždy byly plynulé a prostupné.
Židé, kteří nyní zde mají svůj stát, opustili toto úze mí skoro na dva tisíce let. Problém nemá jasný logic
ký tvar. Někdy se zdá, že je jen volba mezi křivdou na židech nebo na palestinských Arabech.
Kde historie tak často
se měnila, historické prá
vo sotva existuje, a židé
dokonce mají důvody, aby
se ho nedovolávali. Histo
rický israelský stát po ce
lou dobu své existence
byl uzavřen ve vnitroze
mí, neměl přístup k mo
ři. Pobřeží po celou tu
dobu bylo obýváno Filistíny, vytrvalými nepřáte
li Israele. Ale ani Arabo
vé se nemohou dovolávat
tohoto historického faktu.
Filistíny nebyli Arabové,
nýbrž Kréťané.
Je pochopitelno, že by
Israelité dnes nesouhlasi
li s historickým řešením,
které by jim nedávalo pří
stup k moři. A historicky
jednotný israelský stát
existoval jen krátkou do
bu, za králů Davida a Ša
lamouna, před nimi byl
volným spojením kmenů,
po nich se rozdělil na
Israel a Judeu, které ne
vždy spolu žily v přátel
ství. Opět je pochopitelno.
že Israelští dnes by se
zdráhali přijmout řešení,
které by je rozdělovalo na
Israel a Judeu.

A vždy v minulosti dneš kých poranění a byli bez
ní israelské území bylo pečni před novým proná
obýváno také eizímy kme sledováním, kdyby snad
ny s jejich vlastními bo hrozilo.
hy. Nejednou víra v tyto
Toto rozhodnutí bylo dí
cizí bohy soutěžila s vírou lem citu. Je známo o ci
v Jehovu, a bylo třeba tech, že nemají pevnost
ohnivých židovských pro katedrál a snadno sláb
roků, aby to zarazili. nou během doby. Tomu
Proti této smíšené histo byl podroben i cit,, jenž
rii židé dnes staví ideu byl původcem’ státu Israel.
svého nacionálního státu. Vzpomínky na nelidskost,
Je tedy otázka, čeho jíž židé byli podrobeni, ne
Israel se může dovolávat, jsou tak živé, a v israelaby žil ve své dnešní po sko-arabském
konfliktu
době. Může se dovolávat někteří revidují své sym
jediného: rozhodnutí, kte ■ patie a zařizují se podle
ré je možno nazvat rozhod přítomné politické účelno
nutí lidstva. Zdá se nám sti. Jiní setrvávají při pů
to dostatečně velký argu vodním citu. Ještě pro j i 
ment.
né je to otázka politické
Po konci války utrpení ho vkusu: nesvedou symžidů, vláda zvířete nad ni patisovat s koalicí tří set
mi, byly odhaleny v plném milionů Arabů a sovětů
rozsahu, a k jiným “Už proti necelým třem milio
nikdy” , která byla tehdy nům. Ještě jiní jsou fasci
vyslovována, přibylo “Už nováni
hospodářskými,
nikdy” , jež se týkalo ži sociálními, politickými a
dů. Instituce Spojených kulumími výkony státu
národů, již bylo třeba po Israel na území, které po
kládat za representanta staletí bez výsledků bylo
lidstva, se usnesla vytvo v arabských rukou. Zdá
řit v Palestině stát Israel. se jim, že by bylo proti
v němž by židé se mohli duchu historie vrátit úze
léčit ze svých psychic mí do týchž rukou.
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Israel a jeho problémy
(Pokračování se str. 5) hovoru zástupci Israele
své zeměpisné poloze.*: předčítají Američanům i
Israel má
praktickou dlouhou listinu dohod, jež
pravdu, jestliže tento ro (sověty uzavřely a jichž
Snad
zumný argument přijímá potom nedbaly.
s nedůvěrou a ukazuje na Američané odpovídají, že
prokázanou vratkost poli to všechno je pravda, ale
tických ujednání, která v že je třeba doufat.
Orientě mohou být ještě
Dříve než Israel bude
vratší. Snad v důvěrném jen doufat, stará se o to,

Půjčky na koupi domu
nelze dostat tak snadno
zajistíte možnost dostat
A situace se nezmění,
dokud, poptávka po nich půjčku od STATNÍ
bude převyšovat nabídku. BANKY, můžete být na
dobré cestě dostat
Avšak Vaše možnosti
příspěvek federální viády
získat půjčku na dům
na koupi domu v částce
nemohou být větší než
když máte. bankovní účet . $ 500.
Promluvte si s ředitelem
u STATE SAVINGS
BANK. Tato státní banka naši místní filiálky.
■Může přivést Váš
poskytuje daleko víc
■vysněný dům mnohem
hypotekárních zápůjček
blíže k realizaci.
ve Viktorii než kterákoli
jiná banka. Vlastně
THE STATE
téměř tolik jako všechny
SAVINGS BANK
ostatní banky dohromady. OF VICTORIA
852«
Kromě toho, zatím co si
Přejete-li si podrobné informace o nynějších pod
mínkách k poskytnutí půjčky Státní banky na
koupi domu, zašlete tento vyplněný kupón na:
Marketing Department, The State Savings Bank
of Victoria, P. O. Box 267D, GPO., Melbourne, 3001
Jméno: Mr./Mrs./Miss ......................................-,.....
Adresa: ........................................................................
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jak by posílil svou stra
tegickou posici zisky z
vyhrané války. Tu na jed
né straně je pravda, že
Israel učiní dobře, jestli
že sám anuluje většinu
svých územních zisků, jež
neobstojí před žádnou bu
doucností. Na druhé stra
ně je pravda, že Israel,
jak byl, je extrémně zra
nitelný a přístupný vpádu
ze všech stran hned v
první den války. Tu je
však další pravda: jsou
nové způsoby vpádu, jimž
žádné zlepšení hranic ne
zabrání. Egypt, dokonce i
útočné revoluční palestin
ské čety mají sovětské
rakety, které přeletí kaž
dé zlepšené hranice. Jsou
vesnice v Israeli, kde dě
ti už dva roky spí v pod
zemních krytech.
A je další největší prav
da, že situace z roku 1967,
která umožnila israelské
vítězství v šesti dnech, je
nenávratně pryč. Sověty
vynakládají velkou sta
rostlivost i velké sumy
jim doma potřebných pe
něz, aby Arabové byli vo
jensky nesrovnatelně sil
nější než byli. Budou bě
hem doby. A Israel je iso
lovanější než byl. Roku
1958 Amerika bez překáž
ky intervenovala v Lebanonu. Nyní je ve východ
ním Středozemním moři
kordon sovětských váleč
ných lodí.
Jestliže, jak se musí
zdát čas pracuje proti
Israeli, jaké jsou vyhlíd
ky politické dohody, již
přátelé Israeli doporuču
jí? Celý svět, včetně

Israele, uznává, že osud
palestinských uprchlíků je
jeden z nejhorších a že
není možno přes něj přejít
bez zájmu. Jedno z řešení
je vrátit je na místa, kde
žili. Palestiňané obývali
část Jerusaléma, nechť ji
zase obývají. To je dobrá
abstraktní pravda. Konk
rétnější pravda je, že
velká část Palestiňanů se
v dlouhém a beznadějném
exilu vpracovala do psy
chologie, která by je či
nila nesnesitelnými spolu
občany
Jerusalema.
Shrnují svou ideologii
krátce: vehnat židy do
moře. Je to velmi proká
zané teroristický živel.
Loni jejich únosy letadel
byly
nejdiskutovanější
mezinárodní
událostí.
Arabské království Jor
dan je přijalo jako obča
ny a udělalo s nimi svr
chovaně špatnou zkuše
nost. Musilo s nimi vést
těžkou čtrnáctidenní bit
vu, při níž hlavní město
bylo pobořeno. Také Le
banon musil proti nim
mobilisovat svou armádu.
Israel je si povinnen ne
přehlížet nebezpečí, které
by vzniklo, kdyby ' tyto
elementy s tradicí teroru
se nastěhovaly v Jerusa
lemě už do nejbližší ulice
s nenávistí ničím nemír
něnou a se zbraněmi.
Avšak právě to Arabové
žádají od Israele: při
jmout palestinské uprchlí
ky bez výběru, každého,
kdo projeví vůli vrátit se,
teroristu neteroristu. Žá
dají od Israele neopatr
nost ve věci, v níž sami

se chovají opatrně. Ve
vlastních státech dávají
si dobrý pozor, aby Palestiňany udrželi pod kont
rolou. Palestiňané navykli
vášnivému
politisování,
netají se svou chutí svrhovat domácí vlády a dosa
zovat jiné. Jestliže si tak
počínají v arabských stá
tech, jak by si počínali v
Israeli?
Příměří je možno vyjed
nat, je snad i možno po
léta žít v pouhém příměří.
Ale trvalé politické doho
dě stojí v cestě ten fakt,
že obě strany mají napro
sto různé představy o tom,
co má být stát Israel.
Arabové chtějí jej učinit
částí velkého Palestinské
ho státu, který by byl rov
noprávně obýván Araby a
židy a v němž by se po
jem židovského státu roz
pustil. To je společný
jmenovatel
arabského
myšlení. I nejkonservativnější a na své olejové zi
sky nejsoustředěnější král
Saudské Arábie praví, že
nesouhlasí s resolueí Spo
jených národů, která sice

žádala, aby Israel ihned
vyklidil obsazená území,
ale chtěla za to zaručit
existenci israelského stá
tu. To se i mírnému arab
skému králi zdá příliš
mnoho. Praví, že Israel
má existovat, ale ne ja
ko čistě židovský stát,
nýbrž jen jako část arabsko-židovské Palestiny..
Může být jisto, že Israel
kdykoli zamítne tento plán
s větší ohnivostí, než s ja
kou Arabové jej předklá
dají. Israelští židé uděla
li, pokud výkonnosti se tý
ká, nejlepší zkušenosti se
svým nacionálním státem,
nehodlají jej rozpustit ve
smíšenině, v níž by Ara
bové byli jako závaží na
nohou. Mimo to, i bez
ohledu na to, jaký pro
spěch má z toho výkon
nost, vášnivě chtějí být
nacionálním státem. Vidí
v tom splnění své dlouhé
a klikaté historie.
Dokud toto thema nebu
de rozřešeno, politická
dohoda není možná a klid
na Středním východě ne
bude zaručen.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

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

M. CHRPA
Optical Service

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZEŇMSTVÍ

LEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMA11G00ĎS Pty. Ltd.

3 2 6 High Street, Kew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež.

NAŠE SPECIALITA:

uzená šunka a

df*má<-r sekaná. * V še ve velkém výběru.
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Gustáv Husák: Svědectví o Slovenském národním povstání.
Vydalo Naše vojsko a Svoboda v roce 1970, 580 stran.

Další svědectví
Jsem si vědom úskalí, které může potkat referenta exilového tisku při. c e , n ě k d y
koncipováni poznámky o publikaci, kterou napsal tajemník KSČ. Jde však cl v e l m i p o d r o b n ě
knihu, o které by měli být informováni i čtenáři žijící mimo území českosloven-g
ska, poněvadž přináší nové pohledy na tak důležité historické údobí, jaké bylo
p o p i s u j e
v íetech 1941-45 na Slovensku. Jak beletristická tak historická literatura o Slo v ý v o j n a
venském národním povstání je dosti početná. Na autora románu či povídky ne S l o v e n - s k u
klademe tak přísná měřítka reprodukce skutečnosti jako na autora zaznamená o d v z n i k u
vajícího dějinná fakta. Historické dílo se řídí jinými pravidly než pojetí beletrie, s N ě m c i
dodržování pravdy by však mělo být etickým základem veškeré literatury.
k o la b o ru jíc íh o
Marxisticko-leninská historiografie si však tímto problémem hlavu příliš nelá měť nestačila a kde po
me a popis dějin se podřizuje koncepci politického trendu v daném okamžiku třeboval vysvětlit celkové
a retušují se fakta.
poměry nebo jednáni, na
Když Gustáv Husák rozhodl již v prosinci 1963 rozsáhlé diskuzi, ve které kterých nebyl přítomen,
psal v letech 1963-64 svoje o politické rehabilitaci se kupodivu sdružili noví opírá se o jiné prameny
Svědectví o Slovenském “slovenských buržoasních i staří vykladači dějin včetně vzpomínek L. Nonárodním povstání, byla nacionalistů” , mezi které Slovenského
národního vomeského na jednám de
jakási naděje, že čtenář byl Husák počítán. Vzhle povstání a spíše šlo o vy legátů Slovenské národní
dostane do rukou objek dem k jeho politické funk hrabávání česko-slovenské rady v Londýně s dr. E.
tivnější a snad i pravdivý ci v roce 1970 se však již problematiky. V knize k Benešem v říjnu 1944. Hu
popis těchto dějinných české vydání knihy odda žádným “senzačním odha sák tvrdí, že se jako teh
lením” nedošlo, ani nako dejší představitel Sloven
událostí. Slovenské vydá lovat nemohlo.
Po vydání slovenského nec nemohlo, i když če ské národní rady obávaL
ní bylo po odevzdání kni
hy do tisku tehdy oddále vydání bylo Svědectvo kri skoslovenský čtenář stále tak jako prý celý sloven
no a české dokonce neby tizováno politickým tiskem ještě na skutečně pravdi ský pracující lid, z antilo vůbec povoleno a čeka a komentáře se podstatné vé a nestranné dílo o Slo slovenského čechoslováelo na svou publikaci až do lišily na Slovensku a v vensku v letech války tví dr. Beneše. Tato protibenešovská niť se táhne
roku 1970, i když ÚV KSČ českých krajích. Došlo k čeká.
Husákovo Svědectví ne celým Svědectvím a je.
Matěj Červenka — Jan Blahoslav: Česká pří jsou ani paměti, ani ú- jak Husák říká, motivová
sloví. K vydání připravil Josef Spilka, vydal plná historie let 1941-45, na hlediskem jak třídním,
Odeon, Praha, v roce 1970, 108 stran.
je to záznam vlastních zá tak národnostním Toto je
žitků a popis vlastní čin již úplná Husákova dezerPOKLAD ČESKÉ
jp
nosti, jak sám autor zdů ce a korupce.
LIDOVÉ MOUDROSTI
Útlá knížka Česká přísloví je opravdu malý skvost razňuje. Navíc si zde Hu
lidové slovesné tvorby, který za čtyři sta let ne sák říká “vědecký pra
LETADLEM
ztratil téměř nic na svém lesku a na své životnosti. covník” , což ve smyslu
Rukopisnou sbírku českých přísloví napsali v_ XVI.
do Anglie nebo Belgie
za $ 463.století dva biskupové Jednoty bratrské, Matěj Čer zásad sovětské historio
venka a Jan Blahoslav. Zůstala však dlouho neobje grafie opravňuje k rozlič
v kteroukoli
vena. Teprve neúnavný Václav Hanka ji vypátral ným zásahům, aby bylo
roční dobo.
jako přívazek k tištěné sbírce přísloví Jakuba Srnce
Reservujte u
z Varvažova z roku 1582. Hanka pak otiskl tuto sbír vyhověno potřebám dneš
ku s názvem Přísloví česká v roce 1829 v Časopise ka.
ALM A
Společnosti vlasteneckého musea v Čechách. Nyněj
Kniha ovšem může při
ší vydání českých přísloví jen znovu potvrzuje jejich
TRAVEL
tradiční hodnotu i estetický význam, v němž se pro nést nové záznamy a po
mítá věcné básnické pojmenování do podoby^ rychlé odhalit zejména vztahy
a hutné zkratky, která jako by doslova “lpěla” na mezi lidmi, kteří se na
SERVICE
označené věci. Ve starých lidových příslovích se kon povstání podíleli. Infor
339 Utfle Coilini Si.
denzuje a konzervuje zároveň. Akt pojmenovací a
hodnotící je jako tětí sekyry ke kořeni. Síla přísloví, muje nás také o mechani
někdy velmi zkratkovitých, je právě v jejich pro- smu tehdejšího politického
Víc., »»0
zaičnosti, v próze života, v tom, jak se život každo života na Slovensku.
denně vyjevuje i zakukluje. A zde si právě česká
Telefon:
Historik Husák rozdělil
přísloví vybraná a sepsaná oběma biskupy Jednoty
knihu
do
tří
částí
a
v
34
63-4001,
63-4002
bratrské zachovávají dodnes svou sílu odhalovat a
demystifikovat.
IP kapitolách někdy ve zkrat-

SV A TO D U ŠN Í
Karel Čapek
Když jsem byl, kluk nepozorná, zasvěcován od
pana katechety Breta do vyšších tajemství víry,
jako je Božská Trojice, nebylo mi nijak divné, že
jsou tři božské osoby; pro mne to hýli prostě tři
bohové na nebi, tak, jako jsem vyznával tři bohy
na zemi. pana notáře, svého tatínka a pana okresní
ho starostu, kteréžto tři jsem si vyvolil mezi všemi
pro jejich tělesnou velikost. Mně vrtalo hlavou něco
jiného: co vlastně dělá a jaký úřad má Svatý Duch.
Úřad Boha Otce mně byl jasný; stvořit svět je přece
jen viditelná práce. Bůh Syn byl aspoň člověkem,
ba dokonce byl i dítětem, a v biblické dějepravě
jsem mohl omalovat jeho šaty nejkrásnější červenou
a modrou barvou. Jen s Duchem Svatým jsem si ne
věděl rady; jeho tvář mi byla neznámá a jeho funk
ce jaksi nedefinovatelná; zdál se mi nějak odstrčený
a zaměstnaný jenom interně, bez vymezeného a prak
tického okruhu působnosti. Mám za to, že tuto potíž

s Duchem Svatým prodělal každý.
_
I
Od té doby jsem nepokrool mnoho ve znalosti vě-"
cí božských; ale zato jso u byl nucen obírat se víc
věcmi lidskými, a je to opět otázka ducha, která mi
vrtává hlavou. Vždyť I my lidé dovedeme tuze dobře
ocenit práci ve hmotě a všechno ovládání hmoty;
dovedeme milovat nebo nenávidět lidské vůdce, spa
sitele a tvůrce církví; ale náš poměr k pouhému
duchu, který nedělá to ani to, je nejistý a rozpačitý.
I lidský duch patří do naší víry v člověka, ale nemá
v ní vymezené oblasti; inteligenci čili vzdělání po
važujeme za jakousi ctnost a okrasu, ale ne za do
statečný cíl a smysl života. Ještě nedávno se na an
ketě pedagogů mluvilo s nelibostí o vzdělání neprak
tickém, které prý špatně ustrojí člověka pro uži
tečný život. Ano, duch, který neslouží přímo prak
tickým potřebám, se nám zdá něčím neužitečným a
neukázněným; vážíme si ho, ale nevíme si s ním
rady. Podobně jako Duch Svatý, nevládne nikde, ale
posvěcuje vše. Nedá se měřit pracovním výkonem;
jeho úřad je všude.
Pročež o svátcích Letnic oslavme lidského ducha,
jazyk ohnivý a universální; ducha, který světa ne

Napomenutí
DESANKA MAKSIMOVIČOVÁ
To tajemství řeknu jen tobě:
nenech mě samotnou v době,
kdy někdo hraje.
Třeba se při tom zasním
a spletu si s očima bez dna,
v kterých je hlubina hvězdná,
nějaké všední oč i . . .
Třeba se při tom zasním,
a ve zvucích, podobných vodám,
utonu, ruce pak podám
každému. Třeba bych šla s ním . . .
Třeba se při tom zasním,
i mně pak může zdát se
dost hezké milovat krátce,
na lehký den, jenom na den . , .
Anebo někomu řeknu
v té divné, v té podivné době,
co jsem neřekla ani tobě:
že tě mám^ráda . . .
Ó, nikdy mě samotnou nenech,
když někdo hraje.
Mohu se zasnít v lese;
mít vidění — vzejde tam pramen,
vlastně můj pláč, slza k slze.
Anebo černý motýl
na vodu bude psát křídlem,
co kdosi říci mi nesměl,
co někde zůstalo v mlze.
ičasním se . . . V noci jak v snech
je voňavá, bodavá hořkost,
mučí mě píseň, a tma je . . .
6 , nikdy mě samotnou nenech,
nikdy mě samotnou nenech,
když někdo hraje.
Přeložila Jana štroblová

_____________________

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí V is hlava?
N oste brýle od O P T A 1

OPTO
Capitol H ouse, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY YŠECH DEUHÚ
Valím příbuzným i bez lékařského předpisu

v nutných případech i telegraficky
tvoří ani nevede, ale posvěcuje jej; ducha celkem
nepraktického a odpoutaného, neslužebného, nevyká-.
zaného do určitých dělných m ezi Je těžko definovat
funkci ducha, vzdělání, kultury; víme, že se toho. ne:
najíme a že se tím nedá osít pole nebo mazat. kola.
Je snad osobně výhodnější vyznat se ve směnečném
právu, než vyznat se v muzice; je patrně prospěš
nější vyrábět hřebíky nežli číst verše; je zajisté uži
tečnější pěstovat řepu nežli pěstovat atomovou teo
rii. Kultura se nedá ničím prakticky obhájit; ale
nedala se prakticky obhájit ani před desetitisíci le.ty,
když už lidé páchali neužitečnou hudbu, verše a
obrázky a počítali hvězdy a vůbec mařili sterým
způsobem čas, tak jako to činíme dnes. Vzdělanost
se nedá ničím obhájit; leda tím, že ten, na koho se
stoupí v podobě jazyka ohnivého a vzrušujícího, shle
dává, že to stojí jakýmsi tajemným způsobem za to;
ba že. to stojí víc za to, než kterákoliv činnost úspěš
ná,- výnosná a obecně vážená. Ve svém nejvyšším
smyslu duch už neslouží ničemu než sám sobě; není
tu pro nic jiného než pro člověka. Neživí ho ani ho
nikam nevede; dává mu jen jedinou věc; zhodnocuje
mu život.
(Ze sbírky Kalendář)
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Dopisy redakci:
JEŠTĚ JEDNOU: KDE JE TEN ROZDÍL?
Dovolte mi, abych projevila bouřlivý souhlas s do
pisem pana Frant. Maška z Auburnu (HD 9/71),
který mi konečně pomohl otevřít oči. Bylo mi již
dávno jasné, že to tady není v pořádku, protože nám
nepřidělili vilu na pláži ani nám dle pořadí nerozdě
lili bankovní konta místních obyvatel. Neuznávají nás
za osmý div světa! A my přece jsme všichni zázrakové! Dobrovolně jsme odvrhli svůdná lákadla so
cialistické vlasti — pořadníky na byt, kádrové refe
renty, sousedy konfidenty, třídní původ, rudé bratr-,
štvi a jiné radovánky. Obětovali jsme se, zašli jsme
tak daleko, že jsme chtě nechtě (spíš nechtě) začali
sami myslet, pořádně dělat, učit se a vůbec. Za to
ovšem chceme něco mít a oni nám to nechtějí dát.
Ve svém vykořisťování jdou tak daleko, že na nás
chtějí daně, jako by pro nás nemohli stavět silnice,
školy, nemocníce a jiné zdarma, když je to baví.
Jsou tak drzí, že jim musíme napřed dokázat, že jsme
schopni se něco naučit než nás vezmou do kurzu
angličtiny. Nás, kteří jsme tak chytří, nadaní, inte
ligentní, všechno víme nejlíp a všude jsme byli! To
v Československu, to je lahoda! Tam jsme se měli
a eoz teprve teď, to bychom se měli! Mohli bychom
dělat, co nám řeknou, kdežto tady se musíme rozhod
nout sami. Tam bychom mohli šetřit na jídle a po
létech si koupit auto, ale tady jsme si ho bohužel
rhuseli koupit do roka. Tady si musíme koupit dům na
splátky, kdežto doma bychom mohli bezstarostně po
stávat po byťácích a tlačit se v kumbálu a doufat,
že snad jednou, někdy, nám nějaký ten byt přidělí.
Tam jsme klidně mohli vstoupit do mateřské Strany,
brigádničit, schůzovat, oddávat se udávání kamará
dů, mohli jsme rozhodovat o řízení státu u Pinkasů
riebo u Koček a jiné velké věci jsme mohli dělat.
Tam kdybychom dali policajtovi jméno a adresu, už
by to jelo — tedy: už by pro něj jeli. Ale tady? Ško
da mluvit! Je to ovšem trestuhodné, protože my jsme
ve své šlechetnosti šli, vlastně letěli, tak daleko, aby
chom jim ukázali, co je to kultura, péče vlády o lidi
a prosperita státu, protože to dobře známe z domova.
Ale opi ne. Kdepak tvrdé, prázdné hlavy si nedají
nic říci a vysvětlit. Dále, jak moudře poznamenal
pan Mašek František z Auburnu, páni nás chtějí
ovládat a _proto nás drží v nevědomosti. Jako správní
vychytrali upíři mas to dokonale maskují. Jenže my
se nedáme, že pane Františku Mašku, my jsme je
totiž odhalili. Jednu naši velkou zbraň nám vzít ne
mohou, tu, která nás drží a chrání proti všem nepřá
telům. Nemohou nám vzít naše svaté právo všechno
poplivat, zkritizovat, zkazit a pomluvit. Nemohou nás
porazit, my jsme ve svaté zabedněnosti úplně a do
konale nezničitelní.
Helena Babincová, Fitzroy

HLAS

DOMOVA

KNIHA JAROSLAVA BRODSKÉHO
"ŘEŠENÍ GAMMA"
(viz recenzi v HD č. 1/71) vyvolává právem mi
mořádný zájem čs. čtenářů. Autor — politický vě
zeň v padesátých letech, tajemník K 231 v roce
1968 a dnes knihovník v Torontu, je nazýván “če
ským Sollenicynem” za své autobiografické svě
dectví o Československu. Kniha vyšla během 5
měsíců ve třech vydáních, překládá se do mnoha
jazyků, kanadská CBC si zajistila právo k rozhla
sovému zpracování atd.
Cena knihy je 5 kan. dolarů, v Austrálii $ 4.50.
Knihu možno objednat na adresách:
Gamma, Box 2, P. S. “M” , Toronto, Ont., Canada, nebo: Postbus 68, Amsterdam-Niewendam,
Holland, nebo v Austrálii: Mrs. Dáša Šimková,
131 West Parade, Mt. Lawley (Perth), W. A. 6050.
“Řešení Gamma” by nemělo chybět v knihovnách
všech, kteří se zajímají o Československo. HD

Socialistické snobství

(Pokračování •se str. 3) jí nádobí, připravují sva
je ■mladému člověku pra - činu a potom oběd. A tak
covati, aby dobyl hrdého to jde každý den. Voda,
kbelík, hadr, nádobí. Ča
titulu-Hejrupák.
Prvními Hejrupačkami sto v sobotu i v neděli.
se staly sestry Milada a Mirka vypráví: “Nejhorší
Mirka Shánělovy. Píše se byl ten první den. Stydě
o nich toto: “Dvojčata, ly jsme se. Uklizečky.
obě dělaly zkoušku na me- Pro maturantky příliš sil
dicinu, obě ji úspěšně slo né kafe.”
žily, obě nebyly přijaty
I v socialistické společ
“pro plný počet uchaze
nosti tedy existuje kbelík,
ců” . Děvčata se však ne
hadr, špinavé nádobí. Je
vzdala. Což takhle pokusit
možné, že na to někteří
se vypomáhat v nemocni
z nás už zapomněli. Hod
ci? Nabídka: .místo ukli
ně lidí však ještě pamatu
zečky. Přijaly. Každý den
je, že už kdysi dávno se
ráno kolem půl šesté je
děti ve škole učívaly
můžete potkat na Karto
básničku,
začínající slovy:
vě náměstí v Praze. Před
“Čest
práci
každé, která
DISKUZE O MNOHÉM
šestou jsou už v plné prá
Milý pane Kárnete, tak se mi zdá, že jsem si měl ci na IV. interní klinice aobro plodí, nechť mává
raději jazyk useknout než jít se svými pochybami prof. dr. Mojmíra Fučíka. kladivem či řídí pluh
na veřejnost. Trošku se vynechalo, trošku jste ve
Jejím autorem byl básník
svých odpovědích překroutil — a tak tady stojím, Milada uklízí u pacientek, Svatopluk Čech, jehož ani
chudáček blbeček — zrovinka jako ten Rus ve Vaší Mirka u pacientů. Na jed
anekdotě, že? — Na svobodu si zvykat nemusím. nom patře. Pak přípravu- při největší snaze nelze
Svobodně myslet mohu kdekoliv, svobodně psát jsem' 1 jí snídani a rozvážejí jíd- podezřívat z komunismu.
si dovolil tady. A Vy mě ve svém “Poučení” posíláte
Marcela Čechová
klečet na hrách, že jsem si dovolil uvažovat, pochy I lo k lůžkům. Sotvaže umy
bovat, zeptat se. — Nevím, z jakého důvodu vysvět
lujete dobu, kterou — jak sám říkáte — jsem už inteligence tak mdlé, aby z formulace vět p. Ky
měl možnost prožít a posoudit (což se stalo, proto rala nevycítili, že forma otázek naivního tápajícího
že bych zde jinak nebyl). O Mnichovu ani slovo, o děcka je volena zcela záměrně, aby se pak lépe moh
Únoru ani slovo, o Masarykovi stejně demagogicky ly propagovat už hotové vlastní názory. Nechápu,
jako doma o Leninovi. Ptal jsem se, což bylo vyne proč ve slovech “to Vám asi ve škole neřekli” hledá
cháno, proč autor Hovorů s TGM si ve 20. letech demagogii. Skutečně nám to přece ve škole neřekli
stěžuje, že občanská práva jsou jen na papíře, re a měli bychom být vděčni osudu, že nám dopřál do
publiku má v ruce pět lidí a rozhodování o n i si zvědět sě věci. jež zůstávají lidem, žijícím: v zadrá
kupují různé strany. K. čapek rozhodně posluhovač tované republice, zatajeny. Anekdota, o .sovětském dů
Moskvy nebyl a přesto je znám jeho výrok, že alespoň stojníkovi chtěla zřejmě připomenout, jak pokřiveně
malé děti by měly být bídy ušetřeny. Zdá se mi dost mnohdy člověk vyrostlý v ovzduší-toality chápe svo
surové, že mluvíte o ledničkách a televizorech tam, bodu. Nechci nikoho přirovnávat k . sovětskému, dů
kde-se ptám na skutečnou bídu, kterou jsem. naštěstí stojníkovi, ale připomenu událost z . minulých - 4nů.
nepoznal' ani já za komunistů. Střílení do lidí za Ma Skupina mladých propagátorů' “Moratoria” , tyto ho
saryka, které prohlašujete za komunistický výmysl lubičky míru, apoštolově nenásilí. zmlátili ochránce
a pár řádek níže připouštíte. Když jsem doma slyšel veřejného pořádku tak, že. ho ještě teď nemohou dát
všechno černobílé a tady zase všechno přísně naopak, doktoři dohromady. Jen proto, že se odvážil bránit
mám opravdu chuť po článcích jako je Váš nechat jim v pomalování pomníku padlých nápisy “Mír ve
svých úvah, otočit se zády a citovat si tyto dva vý Vietnamu” . Zase se přesně ukázalo, jak si komuni
roky: “Politika, to není ani poctivý zločin, to je ie- sté a lidé s nimi sympatizující představuji pojmy
svoboda a nenásilí. Souhlasím s pisateli v ná
nom taková surová r v a č k a ...” a “Zlo a hloupost mír,
zoru,
že otázky oprávněnosti či neoprávněnosti viet
není v režimu, náboženství či stranické příslušnosti, namského
zásahu stejně jako řada dalších problémů
to je prostě v člověku samém” . Jenže jednomu to si zaslouží, aby byly zevrubně zkoumány. Není ovšem
nedá — nepřemýšlet. I když tím docela nic nezmění! vinou Pythagorovou, že žáčci neznají jeho poučku.
Váš Pavel Kjral, Lané Cove Čí vinou je, že někteří lidé sáhnou po výstřižcích z
S reakcí pana Virkoše (HD 8/71 p. r.) na dopis Rudého práva místo exilových a jiných novin svo
p. Kyrala (HD 7/71) nemohu souhlasit. Oba jistě bodných zemí, Stačí si snad lépe přečíst, co říká p.
(Pokračování na str. 9)
nejsou “přitroublí posrpnoví” , ale ani druzí nejsou
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čtete

měsíčník

TEXT 1971?
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 $ 4.10 (leteckou poštou).
ŠVÉDSKÉ VYDAVATELSTVÍ
KVAMBERG — KAREX
distribuce knih do celého světa v Kanadě
nabízí tyto knihy:
K. B. Ika: Rekviem. Hrdinství dr. M. Horákové. $ 1.Uranový bůh. Kniha o Československu. Brož. % 7.-,
váz. $ 8.M. Zlámal: Zpěvy z Modrých hor. Básně. $ 3.80, The
Partisan Captain. Román z války. Váz. $ 8.50
V. Portáš: The Universal Revolution or the Atomic
Age, váz. $ 8.E. Hostovský: Nezvěstný. Brož. $ 4.-, Literární dobro
družství českého spisovatele v cizině $7, J. Snížek: Co to je? $ 5.60
Jandáčková: Česká národní kuchařka. Váz. $ 7.-,
Czech Nat. Cook Book $ 7.50
Klimentová: Malá rodinná škola vaření. Váz. $ 3.®)
Joza Brizov: The Czechoslovak Cook Book $ 6.50
Objednávky a šeky zasílejte na adresu:
Rudolf V. Pec, P. O. Box 6055 Terminal A,
Toronto 1, Ont., Canada
Knihy, které nemáme na skladě, zaopatříme.
Pro r. 1970/71 je připraveno k vydání několik dal
ších českých knih.
KVAMBERG - KAREX, Stockholm, gen. zastoupení
v Kanadě
FILMY O ČESKOSLOVENSKU
USIA, Americká informační služba, pořídila doku
mentární: barevný film o Československu: Czechoslovakia 1968. Tento výborný snímek o invasi dostal
cenu Akademie filmových umění v Hollywoodu, Oska
ra. Film je možno koupit za .US $ 51.75 na adrese:
The National Audíovisual Center (GSA), Washing
ton, DC. 20409, USA.Filmové oddělení nakladatelství Grove Press v N.
Yorku prodává kopie filmu “Jan Palach” , který byl
vyroben v Československu a který se nynější režim
v ČSSR mamě snažil dostat zpět a zničit. Film mož
no objednat za US $ 75,- na adr.: Grove Press, 53
East llth Street, N. York City, 10003, USA.
SVU
ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
Jednota v NSW.
Ústředí. ČsOL v Londýně nás vybízí, abychom vy
dali “australské” čislo Osvobozeni. Nelekejme se úko
lu, bratři a sestry, a napišme každý o událostech ze
života a činnosti ČsOL, jakož i jiné zajímavosti.
Rovněž, vhodné: fotografie a různý dokumentární ma
teriál k zpestření čísla budou vítány. Vše pošlete co
nejdříve na adresu: J. Novák, 52 Grove St„ Liver
pool, NSW. 2170.
ZLATNÍK *
HODINÁŘ *
STEVEN VARDY
590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579
KONTINENT.
AUTOŠKOLA
Oprávněný instruktor,
mírné ceny.
Vyučování kdykoli.
Úspěšný výsledek za
ručen. Volejte (Sydney)
399 9555 - po hodinách :
nebo o víkendu.
j

POTŘEBUJETE
RYCHLE OPRAVIT
AUTO?
Veškeré opravy i ge
nerálky celého vozu
provádím se zárukou
a nejméně o třetinu
levněji než v ostatních
autoopravnách
SPECIALISTA VW S
PRAXÍ V NĚMECKU
A ŠVÝCARSKU
Volejte večer (po 5.30
hod.) tel. 90-1852

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. E b n e r
19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543
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H L ÍD Á N Í DÉTÍ V MELBOURNE
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným Jídlem a za
stálého dozoru. Informujte se.
IRENA KOPÁČKOVA
1a Beatrlce Ave., Surrey Hills, Vle. 3127
Telefon: 88-1368

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

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

LETOVISKO

“ÍCMATA”

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANTON f NSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 13. června 1971
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— piti
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

D o p is y r e d a k c i:
(Pokračování se strany 8.)
Kámet o způsobu vietnamského válčení k pochopení
pravého významu kritizované věty: “Zabije-li voják
civilistu, vypadá to zle.” Jako žena toho o válčení
moc nevím, ale zdá se mi, že když na jedné straně
bojuje voják v uniformě a na druhé straně stojí stej
ný voják, který si však uniformu neoblékne, aby pů
sobil dojmem bezbranného civilisty a ovlivňoval tak
veřejné mínění ve svůj prospěch, pak to vůbec není
rovnocenný boj, ale sprostý podvod. — Je jistě de
mokratickou výsadou nenechat se získat sebe pádněj
šími argumenty. Pak mne ale pálí na jazyku otázka:
proč takoví lidé tedy odcházeli z části světa, v níž
vládne režim, o jehož názorové a morální špatnosti
nejsou přesvědčeni?
Lída Nováková, Melbourne

Čechoslováci v zahraničí
— Před 2 lety byla zalo
žena ve V. Británii orga
nizace obyvatel židovské
ho původu z Českosloven
ska, kteří žijí v Britském
společenství národů. Ve
Velké Británii žije asi
1.000 Čechoslováků židov
ského původu. Dala si za
úkol pomáhat nově přícho
zím do V. Británie, sledo
vat antisemitskou činnost,
přezkušovat postavení če
skoslovenských obětí na
cismu atd. Vydává ne
pravidelně anglický Newsletter, zabývající se hlav
ně postavením obyvatel
židovského původu v Če
skoslovensku á památka
mi po nich, ale i všeobec
nými dobře doloženými
zprávami z ČSR. Adresa:
CJC (Couneil of Jews
from Czechoslovakia in
G. Britain), 30 Graven St.,
Strand, London, W. C. 2,
G. B.
— V Kolíně n. Rýnem se

připravuje ustavení klu
bu Čechů a Slováků.
— Režisér Ivan Passer
dokončil v New Yorku na
táčení filmu “Scraping
Botton” z prostředí nar
komanů.
— Dne 14. dubna zemřel
v Anglii dr. Jan Zlatník,
ruský legionář, čs. diplo
mat - naposled legační ra 
da, šéf tiskového oddělení
čs. velvyslanectví v P aří
ži, potom spolupracovník
rozhlasu Svobodné Evro
py v Mnichově a od roku
1967 vydavatel a odpověd
ný redaktor mnichovského
Českého slova. Letos v
březnu přesídlil k rodině
své dcery do Anglie, kde
po krátké nemoci zemřel.
— V Holandsku zemřela
6. dubna Vlasta Staňková,
manželka a spolupracov
nice redaktora časopisu
"Okno dokořán” , která
odešla do exilu s rodinou
po srpnu 1968.

DOMOVÁ
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ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORI I
koná XX. řádnou valnou hromadu v pátek 21. květ
Míru Bačáka a Tomáše Bána, kteří odjeli do Austr. na 1971 od 19.30 hod. v Lotyšském domě, 3 Dickens
po roce 1968, manž. Jarunu a Mirka Haislerovy St., Elwood. Nesejde-li se ve stanovenou dobu dosta
(Sydney?) a Vojtěcha Ulicu z Brodu n. D yji
tečný počet členů, koná se valná hromada od 20.30
hod. za každého počtu přítomných.
Za odstupující výbor:
Dr. A. Brežný, předseda
O. Mikulčák, jednatel
Čs. pomocný fond
Pro pí. M. Zenáhlíkovou přijal fond tyto příspěvky:
ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
Podle hlášení v minulém čísle HD $ 283.50. Dále za
slali: pp. Anonym Bondi NSW. $ 5.-, V. Zavadil,
JEDNOTA VE VIKTORII
Fawkner $ 5.-, V. & A. P. Blackburn $ 5.-, H. Pau- konala 9. 5. mimořádnou valnou hromadu, která pro
ler Bougainvffle $ 5.-, celkem $ 20, dohromady $ 303.50. jednala nutné záležitosti organizační a dalšího pra
Děkujeme.
covního postupu. Vzhledem k tomu, že se jednatel
Paní Zenáhlíková potvrdila zaslanou zálohu na vý jednoty br. E. Leiss a člen výboru a společenský re
nos sbírky $ 100 dopisem, který citujeme:
ferent br. F. Herz dříve vzdali svých funkcí pro
“Milí přátelé, dovolte mi, abych Vám všem podě okamžité časové zaneprázdnění, usnesla se valná
kovala za Váš peněžní dar i za zájem, který o nás hromada poděkovat jim za dosavadní velkou práci
máte. Je to pro mne velká posila. Vědomí, že jsme a zvolila na místo jednatele br. G. Forestera a do
nezůstali osamoceni, mi pomáhá zdolávat všechny plnila výbor o br. Jaroše.
potíže. V dohledné době se chci podrobit léčbě v
Gallsbaehu a potom v Senfenbergu, všude mi dávají
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
naději pa zlepšení. Tolik bych si přála, hlavně kvůli
Pavlovi, abych se mohla sama postavit na nohy.
Nešťastnou prohrou se Sunshine City 0 : 3 ukončda
Snad se nad námi Bůh smiluje. Přeji Vám všem pev snad už Slavia sérii neúspěšných zápasů a v dalších
né zdraví, spokojenost a hodně lásky. S mnoha po bojích začala hrát líbivý a účelný fotbal. V mistrov
zdravy a přáním všeho dobra. Marie Zenáhlíková” ském utkání proti mužstvu Yallourn byl znát od pa
čátku návrat uzdraveného Schieicherta, ktery^dovedi
tlačit míč dopředu a přesnými přihrávkami držet
celé mužstvo. Má největší zásluhu na vítězství S.aProfesionální, nevšední, černobílé
vie v poměru 3 : 0 .
a barevné fotografie
Rovněž v soutěži o Dockertyho pohár předvedla
Slavia dobrý výkon a vyřadila mužstvo St. Albans
SVATBY
vítězstvím 2 : 0 .
.
Zlepšilo se i druhé mužstvo Slavie, ktere_v soutěži
DĚTSKÝ PORTRÉT
reserv porazilo 2. mužstvo Yaliourn v poměru 4 : 2.
čs. fanouškové si přijdou ca všech zápasech Sla
REKLAMA, ILUSTRACE
vie zase na své. když vidí stoupající nadšení hráčů
a slyší z hřiště “Vláďo, přihřej!” , “Milane, uličkou!
MILAN BABI NEC, fotograf v Melbourne
atd. Za Slavii už hraje 9 nadějných čs. borců. Výbor
S. K. Slavie má však stále ještě starosti, jak klub
tel. 41-1927 po 6. hod. večer a víkend
udržet finančně, když výdaje dosud daleko převyšují
klubové příjmy. Obraci se proto na celou čs._ veřej
nost v Melbourne o pomoc — o účast na našich zá
pasech i na našich tanečních zábavách a. o podporu
Zprávy osobní
ve formě členských příspěvků (které činí $ 10.- za
SKUPINOVĚ
rok) nebo darů. Obojí laskavě zašlete na adresu:
Manželé
Slavia S. C„ e/- J. Košňar, 34 Leonard Ave,, GlenLETY
Ivan a Ivanka Kolaříkovi roy, 3046.
s radostí oznamují, že se
do Frankfurtu a Vídně
Příští zápas hraje Slavia 22. května na hřišti
jim dne 8. května- 1971 Lyons v Montgomery Park, Albion St., Essendon pro
pro
narodila dcerka
ti týmu Prahran a 29. května se utká s Ringwood
spolkové příslušníky
KATEŘINA
United na hřišti v Evelyn S t, Ringwood (B. J. Hubza $ 715.bard Reserve).
J- &.
Melbourne, květen 1971
Podrobné informace
Dne 21. května 1971 to
CHCETE SE CVIČIT V ANGLIČTINĚ?
ochotně sdělí
mu bude padesát let, co
Členové The English-Speakmg Union v Melbourne
slavili na Slovensku svat nabízejí specielně pro každého zájemce 1 ^hodinu
ALM A
bu
týdně konversace. Nejde o hromadné vyučování, ale
TRAVEL
Jan a Marie Novákovi. jeden člen Unie bude k disposici pro každého zájemce
Pplk. Novák, bývalý čs. o anglickou konversaci. Většinou se hovoří v úterý
SERVICE
legionář v Rusku, je nyní mezi 6. a 7. hod. a mezi 7. a 8. hod. večer, ale lze
330 LIttie Colllns St.,
čelným funkcionářem čs. zařídit i jinou dobu, např. pro ženy v domácnosti
MELBOURNE
organizací v Sydney. K odpoledne. Vše je bezplatné. Cvičení v angličtině se
Vic., 3000
Zlaté svatbě upřímně bla konají v: J.46 West Toorak Rd., South Yarra. K sjed
Telefon:
nání času volejte laskavě mezi 10. a 17. hod. telefon
hopřejí
E. Broadbent, Secretary.
přátelé z celé Austrálie 26-3007.
63-4001, 63-4002
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
Vás srdečně zve na
PŘEKLADY
z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RUDOLF HELLER
1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4944

— Na valné hromadě
Sdružení bývalých čs. po
litických vězňů ve Švýcar
sku byli zvoleni: předse
dou dr. B. Hostička, mí
stopředsedy M. Srnec a
dr. ing. Zadrobílek, tajem
níkem ing. Sochor a po
kladníkem E. Nosek.
SVU/ČS/FK/JARO/NH/
OD/CJC/HD

M ÁJO VO U Z Á B A V U
kterou pořádá v pátek dne 29. května 1971 v místnostech restaurace
"Rheinland", 9 — 13 Drewery Lané, Melbourne-City
Začátek v 7 hodin večer, konec ve 12 hodin
!
Vstupné včetně večeře $ 5.K dostáni všechny druhy piva, vína a likérů
K poslechu a tanci hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Reservování stolů do 27. 5. na tel.: 96-2276 (Janeček), 663-1266 (Rheinland)
Zvláštní pozvánky nerozesíláme.

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & A vnciatss'
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean HIghway, MOORABBIN, Vic., 3189
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HLAS DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel

J a n o v ský

Puškašův Panathinaikos ve finále

Senzace v Evropském poháru

17. 5. 1971
MAĎARSKO VÍTĚZEM EVROPSKÉ LIGY

Na prvního máje skončil IV. ročník evropské tabietenisové ligy, kterého se vždy zúčastni 7 nejlepšfc&
evropských reprezentačních týmů (společné družstvo
mužů i žen), jež spolu bojují každý s každým v sed
mi střetnutích. A z tohoto zápolení vyšli tentokráte
zcela zaslouženě vítězně tenisté a tenistky Maďarska,
kteří v posledním utkání v Budapešti porazili druž
stvo Československa 5 : 2. Do B skupiny sestupuj
reprezentanti Rakouska. Konečné pořadí evropské li
gy: 1. Maďarsko 12 bodů, poměr setů 35 : 7, 2. SSSR
10 b. (26 :16), 3. švédsko 8 b. (28 :14), 4. ČSR 6 b,
(21: 21), 5. Anglie 4 b. (21: 21), 6. NSR 2 b. (13 : 29),
7. Rakousko 0 b, (3 : 39).

V Kahýře: SAR — ČSR 1 : 4
Nejslavnější evropská fotbalová soutěž klubových celků — Pohár mistrů evropských zemi — má další
velkou senzaci. Postaral se o ní znovu řecký přebornfic Panathlnaikos Atény, kterému se po porážce
DAVIS CUP
1 : 4 v Bělehradě s domácí Crvenou zvezdou nedá vály už naděje na postup. Fotbalisté Panathlnaikos
Po tenistech ostatních 4 kontinentů zasáhli do bojů
však v aténské odvetě vyhráli nad Jugoslávci jasně 3 :8 (po poločasu 1 : 0), a jelikož branky vstřelené
na hřišti soupeře se počítají dvojnásob, postoupili do finále. To je bezpochyby největší úspěch v ději letošního ročníku Davisova poháru i Evropané. A i
tentokrát družstva starého kontinentu jsou rozdělena
nách řecké kopané, o který se zasloužil l trenér tým u maďarský exulant Ferenc Puškáš, který bude do dvou pásem: vítěz skupiny A se v mezipásmovém
nyní inkasovat pěknou prémii.
boji střetne s nejúspěšnějším týmem amerického kon
Řecký mistr vstřelil už na počátku 2. minuty Anto- Eindhoven (Holandsko): na holandské půdě hrál 0 ; 0, tinentu (nehrají zde však tenisté USA, kteří obhajují
“Salátovou mísu”) a vítěz B skupiny hraje s nejlep
riiadisem vedoucí branku, měl v prvé půli drtivou doma zvítězil 2 : 1.
převahu, při trochu větším štěstí v zakončování akcí
V závěrečném utkání “Poháru veletržních měst” ším družstvem Asie.
čs. tenisté byli zařazeni do A skupiny evropské zó
mohl být výsledek po prvních 45 minutách ještě pře hraje Juventus Turín a anglický Leeds United. Ju
ny
Davisova poháru a v 1. kole porazili v Kahýře
svědčivější. Po změně stran mužstvo Crvene zvezdy ventus Turín (který trénuje bývalý hráč pražské
Bělehrad hru v poli vyrovnalo, ale stačily dva úni Slavie česta Vycpálek) hrál nejprve v západoněmec- za padesátístupňového vedra družstvo Sjednocené
ky řeckých fotbalistů — v 55. a v 64. minutě — a kém Kolíně nad Rýnem s 1. FC Köln nerozhodně 1: 1, arabské republiky 4 : 1 . Jediný bod získal soupeř v
zásluhou Antoniadise a pak Kamarase — úděl Jugo- odvetu v Turíně vyhrál pak 2 : 0. Leeds United (vy posledním střetnutí (kdy už ČSR vedla 4 : 0), ve kte
slávců byl zpečetěn.
řadil ze soutěže i pražskou Spartu) po vítězství 1 : 0 rém Egypťan Sonbol porazil náhradníka V. Zedníka
nad Liverpoolen uhrál v odvetě bezbrankovou re 7 : 5 , 6 : 3 a 6 : 4 . Československo po dvou dnech
vedlo 3 : 0 a tak vedoucí čs. výpravy dovolili nejlep
Soupeřem mužstva Panathinaikos Atény ve finále mizu.
šímu čs. tenistovi Janu Kodešovi, že může odjet už
16. ročníku Poháru mistrů evropských zemí 2. června
na mezinárodní mistrovství Itálie do Říma (které
na Wembley stadiónu v Londýně bude podle očeká
Jihlava znovu mistrem
začínalo den na to) a postavili náhradníka, o nic už
vání holandský přeborník Ajax Amsterodam. Po po
nešlo.
rážce 0 : 1 v Madridu s loňským španělským mistrem
H okejová Iiga
Ostatní střetnutí 1. kola Davisova poháru
Atletikem Madrid vyhráli fotbalisté Ajaxu Amstero
čtyři dny před prvním májem skončila nejdelší se
V A skupině: Portugalsko porazilo v Lisabonu
dam odvetu doma přesvědčivě vysoko 3 : 0 .
zóna v historii čs. ledního hokeje. Z bojů čs. hoke Trnky 4 : 1 a střetne se v 2. kole s tenisty Českoslo
Velký smutek mají příznivci mužstva Manchester jové
elity vyšla vítězně jihlavská Dukla, která zcela
City. Fotbalisté M. C., kteří měli obhajovat prven po zásluze obhájila přebomický titul, o který od 9. venska. V Aténách prohráli domácí tenisté s druž
ství v soutěži “držitelů trofejí” , byli vyřazeni v se — 27. dubna zápolila podle vzoru kanadského Stan- stvem Belgie 1 : 3 .
V B skupině: V Budapešti Maďarsko porazilo te
mifinále londýnskou Chelsea, která vyhrála nejen leyova poháru čtyři nejlepší mužstva ČSR: ZKL Brno,
doma, ale i v odvetě v Manchesteru, vždy 1 : 0. Fi Kladno, Slovan Bratislava a Dukla Jihlava. Jihlav nisty Polska 5 1 0; v Bad Mondorfu vyhrálo družstvo
nálovým soupeřem londýnské Chelsea bude šestiná- ští hokejisté, kteří v semifinále porazili bratislavsky Lucemburska nad Monakem 5 : 0;. v Záhřebu Jugo
sobný vítěz PMEZ Reál Madrid, který vyřadil PSV tým 4 : 1 na střetnutí, poradili si v závěrečném utká slávie vyřadila V. Británii 3 : 0; v Peruggii zvítězilo
družstvo Itálie nad Bulharskem 5 : 0 a v Bukurešti
ní i se ZKL Brnem, nad kterým vyhráli doma 5 : 3 a tenisté Rumunska nad Holandskem 5 : 0 .
6 : 5 (po prodlouženi) a na brněnském ledě 1 : 0. A
::
Fotbalová liga : :
to stačilo k prvé příčce v konečném pořadí mistrov
SVĚTOVÝ POHÁR V HOKEJI
Fotbalisté pražské Sparty, kteří jsou nejlepším čs. ství ČSR. Oporami jihlavské Dukly, která hrála i le
Už na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku
týmem jara, dotahují, ale zdá se, že už neohrozí v tos nejen nejúčelnější, ale i nejhezčí hokej, byli: jednala “hokejová generalita” o tom, že uvede v
konečné fázi sezóny Trnavu. Téměř jistým sestupu brankář Crha, reprezentační obránci Suchý, Hore- život novou hokejovou soutěž, Světový pohár klubo
jícím je mužstvo TJ Gottwaldov, velkým otazníkem šovský a Bublá, a útočníci bratří Jaroslav a Jiří Ho vých celků, čekalo se však na to, zda americký ho
však zůstává, který z týmů ho doprovodí do II. ligy'. líkové, Hrbatý a další. —- Třetí místo v pořadí mi kejový svaz bude ochoten převzít pořadatelství prv
strovství republiky (za Jihlavou a ZKL Brnem) ob
Kuriozitou 23. kola bylo, že v utkání pražské Spar sadili
hokejisté bratislavského Slovanu, kteří v boji o ního vydání soutěže. Nyní došla z New Yorku zpráty s mužstvem Lok. Košic na Letné padly všechny
“bronz”
zvítězili nad Kladnem venku 6 : 2 a doma [ va, že 1. ročník bojů o Světovou trofej bude. probíhat
branky z pokutových kopů. Sparta, která tentokrát
od 26. prosince letošního roku do 5. ledna 1972, a to
nezabrala jako v posledních zápasech, byla přesto 4 : 3.
O závěrečná střetnutí mistrovství ČSR byl velký v Colorado Springs a odvetná střetnutí v Minneapo
lepší, a zvítězila 2 : 1 . — Pražská Dukla prohrála v
lis. Turnaje o Světovou trofej se zúčastní nejlepší
Trenčíně brankou vstřelenou Urvayem 5 vteřin před zájem, snad také proto, že čs. národní mužstvo na americký amatérský tým, jedno kanadské mužstvo
světovém
šampionátu
ve
Švýcarsku
čestné
obstálo,
koncem utkání 0 : 1 ; Plzeň v nervózním a neurovnaa oba finálisté Poháru mistrů evropských zemí. Prv
ném střetnutí porazila Žilinu 2 : 1 ; Spartak Trnava hlavně však kvůli dramatičnosti, napínavosti a zají ní z nich je už znám, je jím mužstvo CSKA Moskva,
2 brankami Adamce z pokutových kopů vyhrál doma mavosti soutěže. Několik zápasů muselo být prodlou o druhém se rozhodne na počátku příští olympijské
nad Ostravou 4 : 2 ; Prešov si doma snadno poradil, ženo, neboť remiza “neexistovala” , z každého utkání sezóny mezi italským přeborníkem Cortinou ď Ampezs neúspěšným obhájcem titulu mistra republiky Slo musel vzejít podle “Stanley Cupu” vítěz.
Z nejvyšší čs. hokejové soutěže sestupuje mužstvo zo a jihlavskou Duklou. Jihlava by tedy měla být
vanem Bratislava ( 2: 0) ; “ševci” prohráli v Koši
prvním čs. mužstvem, které zasáhne do bojů o Svě
cích s místním VSS 0 : 5; “červenobílí” zase v Třin škoda Plzeň, které v nové olympijské sezóně nahradí tovou trofej klubových celků.
TJ
Gottwaldov,
jež
se
stala
suverénním
vítězem
kva
ci 0 : 3, a Inter Bratislava góly Obložinského a Krnáče v rozpětí 3 minut, 20.-22. minuty 1. poločasu, po lifikačního turnaje nejlepších mužstev H. ligy.
— čs. házenkářky v kvalifikaci pro mistrovství svě
razil doma mužstvo Teplic 2 : 0.
ČS. BASKETBALISTÉ POSTOUPILI
ta v Holandsku ztroskotaly na východoněmeckém
24. kolo přineslo rekordní počet branek — 31. Nej
Ve francouzském Le Mans skončil 4. května kva družstvu,. když prohrály podle očekávání i odvetu v
více jich padlo na pražské Julisce, kde Dukla zvítě lifikační turnaj o postup na zářijové mistrovství Neubrandenburgu 7 : 11.
zila nad Třincem 6 : 2. Úrodu gólů vidělo i 12.000 Evropy v NSR, kterého se zúčastnila družstva 5 států, — Ve třetím rozhodujícím finálovém střetnutí na
diváků na hřišti Slavie, kde červenobílí porazili se pouze však 2 týmy si zajistily jízdenky do Essenu, neutrální půdě v Bruselu zvítězili odbíjenkáři Burestupem ohroženou Plzeň 3 : 2 . Jako na střelnici to čs. košíkáři po vítězství nad Skotskem 111 : 50, Řec vestniku Alma-Ata nad Zbrojovkou Brno 3 : 2 na
vypadalo i na Tehelnom poli v Bratislavě, kde Slo kem 75 : 73 a Švýcarskem 99 : 59, prohráli.s domá sety (16 : 14, 13 : 15, 15 : 13, 9 : 15 a 15 : 3) a obhájili
van deklasoval Trenčín 4 : 1 . — Mračna se stahují cími Francouzi 67 : 7.4, a jako druzí v konečné tabul Pohár mistrů evropských zemí.
snad i nad Žilinou, která prohrála s VSS Košice do ce si spolu s francouzskými basketbalisty zajistili
ma 2 : 3. — Kandidát na mistrovský titul Spartak účast v závěrečných bojích o titul mistra Evropy.
V NSR NEJLEPŠÍ HEJMA
Trnava hrál tentokrát v Košicích proti Lokomotivě Konečné pořadí bylo toto: 1. Francie 8 bodů, 2. ČSR
V
těchto
dnech
bilanci’ JI[gólů a na 29 nahrál, tedy
o třídu hůře než obvykle, a prohrál tu nečekané 7 b„ 3. Řecko, 4. Skotsko, 5. švýcarsko (všechna 3
jí i hokejisté NSR. P e tr ' podle kanadského hodno
0 : 1. — “Je to trapné” , prohlásil bývalý trenér čs. družstva získala po 5 bodech).
Hejma, který hraje za Icení získal 62 bodů, o 5
národního mužstva po porážce svých svěřenců Interu
druhý tým tabulky “Bun-J bodů více než dva nejlep
HLAS DOMOVA
Bratislava v Ostravě 0 : 3 . — Prešov podal v Tepli
desligy”
Duesseldorfe’ 1 ší západoněmečtí interna
cích velmi chabý výkon a prohrál 0 : 4 . — Z osmi
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční touh.
EG, byl po celou sezón'. " cionálové Bernd Kuhn a
hřišť, na kterých se hrála utkání 24. kola, neviděli
Adresa: Hlas domova,
označován za nejlepšího j¡Gustav Hanig z EV Fuesdiváci ani jeden gól pouze v Gottwaldově, kde střet
8. Moorhouse St., Riehmond, Vic., 3121.
hráče celé soutěže a nyní v ,senu. V tabulce nejlep
nutí TJ Gottwaldov — Sparta Praha skončilo 0 : 0 .
Telefon: 42-5980
i tabulka mluví o jeho &ších 10 hráčů německé
Tabulka po 24. kole: 1. Trnava 34 bodů, score
46 : 20 ; 2. Sparta 29 bodů; 3. Teplice, 4. VSS Košice, ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý prvenství v NSR. Ze stře-1 [“Bundesligy” je i další
výtisk 25 c.
lecké tabulky totiž vy sví-f [bývalý Spart’an, Rudla
5. Ostrava (po 28 b.); 6. Slovan Bratislava 25 b.; 7.
Trenčín, 8. Třinec, 9. Inter Bratislava, 10. Prešov PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž tá, že bývalý Spart’an a] jhejtm ánek, nyní hráč EV
(po 24 b.); 11. Slavia Praha 23 b.; 12. Dukla Praha předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7. čs. internacionál P etr I¡Landshutu. Hejtmánek je
22 b.; 13. Lok. Košice 20 b.; 14. žilina 19 b.; 15. nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří Hejma nastřílel v dresu] se 36 body na 9. místě
platku do různých zemí sdělíme na požádáni obratem. svého nového klubu 33* střelecké tabulky.
Plzeň 18 b.: 16. Gottwaldov 14 bodů, score 24 : 41.

