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Sjezd Komunistické strany Československa

Schválená normalizace
Sjezd Komunistické strany Československa měl být dalším mezníkem v historii 23. května a ve dvou
strany a do jisté míry i celého komunistického bloku. Měl znamenat tečku za dnech, které zbývaly do
pokusem o reformu komunismu, pokusem, který vyvrcholil v roce 1968 a který zahájení sjezdu, byl uka
mohl mít pro celé komunistické hnuti nedozírné následky. Proto přípravy letoš zován davům při organi
prohlídkách.
ního sjezdu překonaly všechny podobné přípravy dřívějších iet. Sjezd měl pro zovaných
kázat, že hrozící trhlina v komunistickém bloku zmizela, že československá (Korespondenti západních
listů nebyli k exkursím
složka je opět jeho pevnou, poslušnou součástí.
Jak sovětským vůdcům již pokořených lidí, pod středky mohutně inzerova připuštěni.)
V době psaní těchto
záleželo na
pražském pořili svou ideologickou ném zakroužení nad P ra
představení, nedokazuje pravdu příletem mohutné hou přistál poprvé mimo řádků nemáme ještě zprá
jen složení jejich delega ho nadzvukového letounu území Sovětského svazu vu o celém sjezdovém jed
nání, ale větší překvapení
ce, ale i plná spolupráce TU 144, který po trojím na letišti v Ruzyni.
(Pokračování na str. 2)
Stalo, se tak náhodou
v přípravách. Vyvrcholení všemi sdělovacími pro
bylo dle osvědčených vzo
rů. Podobně jako v únoru
K cestě kanadského ministerského předsedy do Moskvy
1948 potřebovalo sovětské
vedení náhodou přesouvat
přes československé úze
mí vojenské jednotky, ja
Návštěva kanadského ministerského předsedu Pierre Eliot Trudeau v Sovietko se na vrcholu českoslo
venské krize v roce 1968 skom zvaze — prvá tohoto druhu v historii kanadsko-sovietskych vzťahov —
musely konat vojenské dala podnět k úvaham o doferajších výsledkoch novej orienfácie kanadskej zamanévry, tak tentokrát, hraničnej politiky, o výsledkoch vzťahov nielen so Sovietským zvazom, lež aj s
kdy šlo o další ovlivnění ostatnými komunistickými krajinami, menovite s čínskou Ludovou Republikou.
V komentároch tlače sa zoru zahraničnej politiky
v tejto súvislosti poukazu menej závislým na spoNavrátilci referují
je najma na dve okolno jencoch.
Zklamání čs. posrpnových uprchlíků na Západě je sti: V prvom řade na to.
Je nesporné, že níektoré
veliké. Místo vytouženého ráje čekala je bída, od
rysy
Trudeauovho nového
že
Pierre
Eliot
Trudeau
strkování, ba i teror. Vyprávějí o tom shodně navrá
tilci ze západní Evropy, z Ameriky i z Austrálie, a má předpoklady a přípra kurzu boli v Moskvě priazdíky plnému porozumění čs. novin dovídá se o nich vu k tomu. aby získal njvo přijaté.- Trudeau to
í lid obecný. Zvláště v minulých týdnech plných, oslav priaznivé-prijatie vo vlád- tiž navrhol a neskoršie
byl o cizinou zklamané velký zájem a tak jsme se
previedol zníženie kanad
dozvěděli i historky těch, kteří už tak. docela čerství nych. kruhoch komunistic
skej vojenskej za angažo
kých
štátov.
Potom
to,
že
navrátilci nejsou. Rudé právo si např. vzpomnělo na
manžele Zlatníkovi, kteří sí pobyli v Austrálii celý jeho zahranično-politická vanosti v NATO. Rozvinul
rok a vrátili se zpět v říjnu loňského roku, tedy prá orientácia sa stala vážným akciu na prehTbenie hově včas, aby dodrželi lhůtu, kterou jim povolil čs. bodom
vn útropoli tickej spodárskej zmluvy s ko
konsuláf. Jejich varování ostatním nazvané "Klokaní
kontroverzie
najma v .kru munistickými krajinami.
skok" zabralo téměř čtvrt stránky "veíkého formá
tu" a vešla se do něho nejen "trpká realita" živo hoch obyvatel'štva slovan Odhodlal sa k nadviazaniu
ta v Austrálii, "práce do úmoru od rána do večera", ského póvodu, ktorého sa diplomatických stykov s
"nemilosrdný boj o uhájení holého života", ale I v Kanadě odhaduje na je čínskou Ludovou Repub
postěžování sí na bratra Zlatníkova, poúnorového ute
likou.
čence, který jako profesor na střední škole v Západ den milión osob!
Hospodářské styky s ko
ní Austrálii zřejmě pochytal všechny nectnosti kapi
Pierre Eliot Trudeau nie
talistického světa. Poskytl sice pozdějšímu navrátilci
munistickými krajinami
ubytování ve svém domě, ale jinak zřejmě neudělal je nováčkem v Moskvě. mu pomohli. Obrovské
dost, aby bratra uspokojil. Především přihlížel k to Bol tam už v roku 1-952 predaje prebytkov kanad
mu, že bratr, doma úředník, začal pracovat jako gu ako delegát na •hospodář-:
skej pšenice do Sovietskemárenský dělník, což ho degradovalo.
skej konferencii, lčtoru
ho žvazu a Číny přispěli
Klokaní skok končí poučením, které dává čtenářům
sovietske
paní Jana Zlatníková: "Poznala jsem, jaké výhody zorganizovali
k zmierneniu vnútropolive vlasti máme. Je to pro mě I mého manžela život vládne kruhy. V tom čase tických ■ hospodářských
ní škola, zkušenost. Poznal! jsme ve skutečností život sa to Trudeauovi vytýka
v kapitalistickém státě . . . Nepřála bych to jiným, lo. určité kruhy ho obvi konfliktov. najma s ka
nadskými farmármi, ktoale myslím sí, že ti, kteří ještě dnes, v roce 1971, po
chybují o výhodách, které jím ČSSR poskytuje, by nili zo sympatií s komu rí svoj vzťah k federálnizmem.
to měli poznat sami."
nej vládě určujú podl’a
35!etý navrátilec Jiří Lošan si stejně trpce stěžoval
Na
příhodu
sa
nezabudtoho, ako je zaručený od
na^ Austrálii, protože "svou kvalifikaci hajného a ři
diče zpočátku využít nemohl", a na "mnoho bossů", lo ani o šestnásť rokov byt pšenice na světových
které poznal v různých zaměstnáních v odlehlých neskoršie, v roku 1968. trhoch.
částech Austrálie. I on se svěřuje s tím, že by "ne keď poslanec Trudeau sa
Tieto vzájomne prospěš
přál nikomu, aby musel prožít něco podobného . . ."
uchádzal a bol zvolený za né vzťahy sa rozvíjajú
Protože i poznání navrátilců z jiných zemí jsou
otřesná, čekáme^ na logické rozhodnutí čs. režimu: předsedu Liberálnej stra prirodzenou cestou. Ka
na okamžité zrušení všech cestovních omezení a na ny s mandátem viesť ju nadská vládna návštěva v
opak na výzvy čs. občanům, aby se jeli přesvědčit do volieb/Tie - ako jé zná Sovietskom zváze na věci
o bídném životě v kapitalistických státech. Západ me - dopadli pre liberálov
asi nič nezmení, keď že
má naproti tomu nejvyšší čas, aby začal stavět "berlínské zdi", aby přísně zakázal svým poddaným ná priaznivo a nový minister Kanada má vvvoznú špič
vštěvy socialistických zemí, protože tam shlédnou ský předseda oznámil, že ku takmer so všetkými
šťastný život, jaký má vskutku být!
prichádza s novým kur (Pokračování na str. 2)

O odbyt pšenice

BYLA BY TO HLOUPOST?
Ze všech skupin normálu se vymykajících smrtě!
níků jsou na tom nejhůř idealisté. Jedna společnost
je rovnou zavírá, druhá se na ně dívá s útrpným
úsměvem. V obou jsou pokládáni za blázny. IdeaKstá
jsou — jednoduše řečeno — lidé, kteří více než’ n a .
vlastní já pohlížejí na druhé. Myslí to naprosto ne
zištné a tím právě rozčilují a dráždí.
Uvedu příklad. Představte si, že jste přišli na TA- ■
pad s rukama zakrvácenýma od ostnatého drátu a.
že jste si sebou nepřinesli ani ten kartáček na zuby.
Utíkali jste tak v době, kdy jiní opouštěli republiku
pěkně na povolení a s auťákem našlapaným životní
mi nezbytnostmi.
Jenže pro vás povolení nebylo, lidem, kteří si odaelěli pár let v komunistických humánních převýchovných zařízeních se obvykle razítka do pasu jen tak
levydávají. Kromě toho se o vás začaly zajímat
‘zdravé sily strany”, protože v období Ďubčekoyy
vlády jste byli podezřele aktivní v různých protistralických a protisocialistiekých spolcích jako například
/ K 231. Ačkoliv jste se tedy do bezpečí dostali s holý
ma rukama, podařilo se vám v krátké době získat
svazek dolarů za vydanou knížku, která náhodou za
brala. Rozpačitě jste přepočítávali papírky, které člo
věk sice mít nemusí, ale je příjemné, má-li je. Co'
s nimi udělat? Koupit si v cizině kus půdy s barákem,
abych měl místo, které mi říká pane a jemuž já mo
hu říkat domov? Nebo i nové auto, abych nemusel
=lapat po svých? A zabezpečit rodinu na staré ko
lena?
To všechno, pravda, by udělalo 99 z každé stovky
našinců, neboť jsme k tomu vedeni lidským pudem
sebezáchovy, za nějž není třeba se hanbit. Náš idea
lista však — mnozí čtenáři už jistě pochopili, že neú řeč o nikom jiném než o panu J. Brodském, auto
ru knihy Řešení gama a bývalém tajemníku Klubu
231 — udělá něco jiného. Shrábne dolary a píše zna
ným ve všech demokratických zemích -světa:
“ . . . Myslím, že by se mělo uskutečnit rozhlasové
ysílání pro všechny našince. Ty, kteří zůstali doma,
>y to trochu obodřilo. a nás v cizině by to spojovalo
lohromady. V Torontě už takové vysílání máme, jmeluje se Gamma I. Pořad je jako oblíbené a v ČSR
vžité Mikroforum, forma politické satiry. Program
Gamma je dialog Adama a Evy s gangem, boj člo
věka — jednotlivce s klanem, který si osvojuje právo
ia rozhodování o jeho životě. A do toho písničky <
reklamy, bez nichž to nelze rozhlasovým stanicím
vpašovat. A už je také v běhu vysílání Gamma II —
Manítoba. Není tam u toho jediný profesionál, zato
tam žije 4.000 našich lidí, z toho 1.200 nových. Obě
dvě vysílání jsem rozjel z peněz, které jsem dostal
;a knížku. A ted’ už to jede samo, protože si to platí
nadšeni lidičkové, kteří dřív platili na ÚRO, takže
jsou na vyhazování zvyklí. Já nevěřím,- že všichni
nadšenci po odchodu do exilu umřeli. Ani u vás v
Austrálii.jistě nevymřeli. Prosím vás proto: napřed
se zamyslete, zdali to není hloupost. Dojdete-li k ná
zořu. že to hloupost být nemusí a že těm prevítům
v Kremlu můžeme udělat fofr docela novými pro
středky, zjistěte, zdali by nebyla u vás prodejná ho
linka vysílání. Pošlu jak potřebné groše do začátku,
ak i magnetofonové pásky s pořadem. Stane-li se
bláznovství skutkem, pak by tu byla čtyři centra:
^oronto, Melbourne nebo Sydney, Luxemburg a Johanesburg . . . ”
_ Prosím vás proto, milí-čtenáři, abyste se zamysleli,
zda taková myšlenka je či není holé šílenství. Zda
opravdu potřebujeme« poslouchat něco, co by nám při-- pomínalo, odkud jsme přišli a proč jsme tady, Zda
bychom neměli panu Brodskému a podobným "ideali
stům poradit, aby si raději koupili ten barák a.novou
ledničku. Zda bychom jim neměli říci,. že právě u
nás, v našem městě — ať už je to Melbourne, Sydnev
nebo Canberra — jsou češi a Slováci neteční., bek
nadšení, zakuklení jen do svých ulit a že by bylo vy
hazování peněz chtít -pro ně. něco dělat, že "by na
vysílání nikdo z našich lidí nepřispěl ani zláriianou
grešlí. A konečně že by se mezi těmi pár tisíci aust
ralskými Čechoslováky stejně nenašlo pět nebo deset,
kteří by byli ochotni takovému vysílání věnovat pra
videlně-jeden večer týdně ze svého, volného času.
Prosím vás, řekněte tohle vše panu Brodskému sa
ni prostřednictvím Hlasu domova. Já se totiž pořád
■emohu zbavit dojmu, že bez idealismu a idealistů
)y nebylo světla, velkých činů, nebylo by života. A
:e už se stala skutkem i mnohá jiná bláznovství, -mčPublished by F. Váňa,
8 Moorhouse St., Richmond. Vic., 3121.
Printers: “Unification” Pty. Ltd.
497 Collins St., Melbourne, Vic.
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Schválená normalizace
(Pokračování se str. 1) čátku náležitou ukázněstejní* pélze čekat. Gustáv nost, která vybočila jen
skandováním
Hu’s¿k a ostatní čs. řeční občasným
ci velebili sovětskou 'po hesel, z nichž nejčastější
moc* V roce 1968 a Leonid bylo . “Áť žije Sovětský
Brežněv ve svém projevu svaz!” .
Ani to není překvapení
chválil, způsob, jakým
“opravdový . vlastenec a pro čtenáře čs. novin, kte
intemacionalista”
sou ří se prokousávali předdruh :Husák, dosáhl za sjezdovým představová
dva- roky. dokonalé “nor ním některých delegátů.
malizace" v zemi. Theat- Jen docela namátkou vy
rálňij; polibek,;-' Který pak bereme portrét jedné z
uštěďfii.ílušáko.yi,. byl pro těch'ukázněných a nadše
* l.ŽOá-shmisďžděných dele ných, jak s ním seznamo
gátů: "-dost -jasným důka valo Rudé právo 20. květzem,' ďa- kohQ- si; Kreml v ’- na: '
Československu .vsadil. De- . “Je. to, pro mne veliká
- legáti projevovali od po- čest”-, říká o svých poci
BYTY

PRO

tech soudružka Jechová,
předsedkyně CV KSČ libčických Šroubáren a jed
na z delegátek sjezdu.
“Jsem šťastna, ale záro
veň si plně uvědomuji,
proč jdu na sjezdové jed
nání. Nejdu tam přece jen
za svou osobu.”
“Odpovědností se jí však
kolena netřesou, to ne.
Její život byl velkou ško
lou komunisty . . . Byla to
s. Jechová, jejíž tvář se
jakoby zastavila na tele
vizní obrazovce, když oko
kamery provokativně sní
malo vycházející účastní
ky známé schůze v praž

SVOBODNÉ

(Pokračování se str. i)
obchodnými komunistic
kými partnermi.
; ' Tel.'(po 6. hod.'vec.): 41-4088
.Moskva by rada vyvážala do Kanady viac, prá
vě tak ako Čína by sa
chcela uplatnit) viac na
Provádíme veškeré práce optické
kanadskom trhu.
Ale
přesně, rychle a za levné ceny
obrovskú položku za trž
bu pšenice v kanadskom
vývoze do Sovietskeho
žvázu i do Číny nemožno
len tak l’ahko vyvážit’
537 Hampton St.
zvýšeným exportom tova
Hampton, Víc.
ru z týchto krajin do Ka
Telefon: 98-5756
nady. Jednoducho níet ta
kého článku, ktorý by tieto krajiny mohli ponuk
nut’ a Kanada potřebovat’.
Okrem toho ani přípra
vou v preníkaní Moskva a
Peking nestačia Ottawě,
ktorá právě v tomto obdo
OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
bí, kedy sa pootvorili brá
ve velkém výběru na skladě
ny čínskej pevniny světu,
RAMOVANt obrazů a POZLACOVANf rámů
chce trhnut’ čo najviac.
'
• i nábytku odborně provádí
Na nedávnom vel’trhu v
'■první pozlacovačská firma v Austrálii
Kantone vystavovalo sto
Kanadských firiem. Ka
J. KOŠŇAR PTY. LTD.
nadský obchodný ataché
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
sa presťahoval. z Hong
• ■
Telefon: 37-3109
kongu do Pekingu, připra
jakož I- v č. 42 Howard St., North Melbourne] vuje návštěvu kanadského
ministra obchodu a prie■ (pokračování William St.). Tel.: 329-8038
myslu a v konkurenci! s
Krajanům poskytneme 15% slevu
predstaviteFmi Japonska,

M. CHRPA

Optical Service

ZAŘIZUJETE-LI SI BYT NEBO DŮM, PORAĎTE SE S NÁMI !
Jsme též výhradními reprezentanty pro
dekorační

“Pronásledování” se s.
Jechové vyplatilo - její
kariéra po srpnu 1968
stoupala natolik, že má
být zaco vděčná.
I nově zvolení funkcio
náři musejí být za svou
kariéru bratrskému So
větskému svazu náležitě
vděční.

O odbyt pšenice

. nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně ($ 1 za den)
• 5- minut z City
70 =Gipps St., East Melbourne

senzační

ské Lucerně r. 1968. Teh
dy šla špalírem nenávistí
vyhecovaného a zfanatizovaného davu a zažila útoky v obci i ve fabrice,
kde televizní snímek byl
notnou pobídkou k jejíma
'pronásledování.”

Západného Nemecka a
VeTkej Britanie chce vyťažiť pře Kanadu čo naj
viac. A tak dopisovatel’
amerického odborného ča
sopisu Journal of Commerce Adam Mark upo
zorňuje na závažnost’ to
hoto vývoja aj pre americko-čínske vzťahy.
Ale ministerský předse
da Pierre Eliot Trudeau
prišiel do Moskvy aj s
jedným zvláštnym a chúlostivým problémom, na
ktorom kanadská vláda
pracuje už niekolko rokov. j
Je to otázka zjednotenía i
rodin ubehlíkov.
j
Výsledok jednania v tej- j
to věci nie je dosial’ zná- j
my, ale znalci pomerov v
Sovietskom zváze ^slo v u 
jí pochybnosti o dosáhnu
tí vačšej ochoty so strán
ky Sovietskeho zvázu k povoleniu emigrácíe sovietskych občanov do Kanady.
Světoznámá firma
přijme
vyučeného zručného
HRNČÍŘE
— KERAMIKA
Nabízí nejvyšší plat.
Pište na:
P. Záviška,
131 Bridge St.,
Port Melbourne, 3207
nebo volejte (česky)
tel. 64-1207

materiál

FIBREGLASS
’ . ’!

■:
. ‘

K zařízeni a dekoracím bytů dodáme vše potřebné
’
z místního i importovaného materiálu

€xqutóítř (jfurmsíjmgá Co. iptá. Etb.
.1 a ,Carters Ave., Toorak Village (Melbourne)
Telefon: 24-2044

Porada a rozpočet zdarma a zcela nezávazně

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

31. 5. 1971

COMMONWEALTH DAY MESSAGE
POSELSTVÍ J. V. KRÁLOVNY
ke Dni Společenství národů, 12. června 1971
O minulých vánocích jsem mluvila o tom, že
jsou to svátky, které dávají příležitost, aby se celé
rodiny shromáždily, aby se sešli staří s mladými.
Náš Den Společenství národů skýtá jistě podob
nou příležitost.
Na základě společné historie a určitých společ
ných ideálů děláme pokus v mezinárodním bratr
ství. Svoboda, přátelství, snášenlivost a porozu
mění, to jsou zásady, které ve svých myslích spo
jujeme se Společenstvím národů.
Jednou z povzbudivých stránek dnešního rušné
ho světa je zájem mladých lidí o řešení sociálních
problémů a o hlubší přátelství a vzájemné poro
zumění mezi lidmi.
V našem Společenství národů máme výtečnou
příležitost k uskutečňování takových cílů vzájem
nými návštěvami a výměnami jakož I službou v
zámoří. Mnozí mladí lidé se zúčastní práce, která
pomáhá překonávat Ignorancl a předpojatost, kte
ré rozdělují náš svět, a současně získaným pozná
ním obohacují svůj život. Mnoho dalších má mož
nost setkat se a spřátelit s návštěvníky jejich ze
mí. Doufám, že chlapci a děvčata budou stále ví
ce využívat dané příležitosti.
Budoucnost Společenství národů je skutečně v
rukách mladých a v tom také je jeho síla. Jsem
ráda, že tomu tak je a přeji všem mladým úspě
chy, až na ně budoucnost uvalí i zodpovědnost.
Elizabeta R.

CHCETE St VYDĚLAT $ 100 TÝDNĚ
VE SVÉM VOLNÉM ČASE ?
Prodávejte pojistky na auta a domy
Vaším krajanům prostřednictvím
našeho jednatelství
jako své částečné zaměstnání.
Nepotřebujete předběžné zkušenosti.
■Zaškoleni provádíme.
Komise se vyplácí okamžitě.
VOLEJTE MR. WALLACE
CHARTWELL INSURANCE BROKERS P/L
. 28 Wellington St., St. Kilda, Vic.
(Melbourne) tel. 51-9109

LOŽNÍ POTŘEBY
KONTINENTÁLNÍHO STYLU
Zhotovujeme kontinentální
* peřiny a polštáře
* prachové přikrývky
* matrace
* prošívané přikrývky
- podle Vámi daných rozměrů
napočkání
Bílé peří a prach prodáváme v každém množství.
— Rovněž spací pytle. — Povlaky jsou u nás k
dostání ve všech barvách. — Peřiny a přikrývky
se starým peřím čistíme.
PURAX FEATHER MILLS PTY. LTD.
106 Henty St. RESERVOIR, Vic. 3073
(off Newlands Rd., Coburg)
Telefon: 46-2861, 46-2862

31. 5. 1971

HLAS DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

-3Výchova československých pionýrů

Danuška - udavačka

Rudolf Deyl autorem
Výstava dětské tvorby
Hašek na Rusi
Národní umělec Rudolf
Muzeum Aloise Jiráska
Ve studiu českosloven
Deyl, který oslavil nedáv a Mikuláše Aleše zaháji ského armádního filmu se
Dětství je jistě tou nejkrásnějšl a nejtvárnější dobou našeho života. V ne
no 95. narozeniny, pode lo “výstavu na schodech”, připravuje 13dílný seriál vinných hrách, bezstarostně, se formuje naše osobnost. Také jsme si hrávali
pisoval svou novou knihu na níž představí dětskou televizních filmů “Hašek
“O čem vím já ” ve středu tvorbu Lidové školy umě na Rusi” . Jeho tvůrce, — ná babu, na barvy I na loupežníky. Tu poslední hru zvláště s velkým zauje
28. dubna v knihkupectví ní. (P 28. 4.)
režisér Pavel Háša, po tím, protože naplňovala naši touhu po dobrodružství. Netušili jsme ovšem, že
Melantrich. (MF 24. 4.)
Úmrtí předního k,ardíologa užívá dosud nepublikova hrát! si na loupežníky jest pro dítě zcela nesprávné a politicky závadné, neboť
Návrat z Berlína
i.
května zemřel akadené knihy J. Haška. (MF tam, kde vládne veliký loupežník —- Strana — není už místo pro loupežníky malé.
Z Berlína se vrátila do mik prof. dr. Klement We 4. 5.)
Snad aby strana a vláda dětem hru na loupežníky vynahradila, vymyslela
Prahy delegace ústřední ber, nositel řtádu republi Vyhoštěni z ČSSR
pro ně něco daleko přitažlivějšího a — což je nejdůležifější — i bolševicky vý
ho výboru Národní fronty ky, ve věku 81 let. Patřil
1. května bylo čs. orgá
ČSSR vedená profesorem mezi přední čsl. kardiolo- ny vyhoštěno 21 západoně- chovného.
dr. Tomášem Trávníčkem. gy. (P 7. 5.)
meckých studentů, kteří
Dětičky v Českosloven rek, Jirka, Pepík a Petr, lo se cvičení téměř 500
Za svého pobytu v NDR Festivalový problém
přijeli do ČSSR autokaro
Kachyňův film “Už za vým zájezdem. Namátko sku si nyní hrají na mla ale i pohraničníci, oddí pionýrů.
podepsala s Národní fron
tou demokratického Ně se skáču přes kaluže” vou prohlídkou na hrani dé strážce hranic. Není loví vedoucí, stojí tu pso
Vskutku, dobrá škola do
mecka dohodu o spoluprá (podle románu australské cích bylo zjištěno, že něk to hra jen tak ledajaká, vod, u jehož nohou nedoč života pro chlapečky i pro
ci a vzájemných vztazích. ho autora A. Marshalla) teří z účastníků zájezdu v ní už jde opravdu o ži kavě přešlapuje Argo se
děvčátka. A jak Mladá
byl odmítnut pořadateli měli v zavazadlech poli
(MF 26. 4.)
Cannského filmového fe tické materiály. (SS 3. 5.) vot postiženého, střílí se šestnáctinou vlčí krve v fronta poznamenává, dě
Premiéra v Národním
ostrými a vycvičení psi žilách. Právě Argo bude tičky jsou učenlivé. Malá
“Slavný román A. Zá stivalu pro “nízkou umě
potockého “Vstanou noví leckou úroveň” . Podle Přijetí na Hradě
trhají lidské maso. Jed mít úkol dovést pátrací Danuška Schreidová už
President republiky ar
bojovníci” uvedla činohra Práce (7. 5.) pořadatelé
nu z takových pionýrských skupinu po stopách nezná jednou upozornila na vy
Národního divadla v P ra projevili provokační sna mádní generál L. Svoboda
ze k 50. výročí založení hy, když požadovali jiný přijal na Pražském hradě kratochvílí nám popisuje mého, který tajně překro ptávajícího se vojenského
čil naši státní hranici a zběha, který se snažil
KSČ v nové dramatizaci film režiséra Kachyni, po mimořádného velvyslance Mladá fronta:
Velké Británie Ronalda
V. Vejražky. Ve hře vy platný roku 1968.
“Bylo. přesně 9.05, když míří do vnitrozemí.”
přejít hranice a tak po
Stratforda
Scrivenera,
stupují národní umělci J. Mary Poppins v ČSSR
smluvené
heslo
Pionýr
“Argo zachytil ihned sto mohla k jeho polapení.
Na filmovém festivalu který mu odevzdal pověšejbalová, S. Neumann a
hranice
po
telefonních
lin
řovací
listiny.
Ve
svých
pracujících,
který
jé
letos
zasloužilí umělci V. Marpu a míří k houštině. Jen Zlý zběh dostal několik
van a R. Hrušínský.” v červnu, bude promítnut projevech oba konstatova kách pohraničníků dorazi vysílačka nás už teď spo let komunistického, kon
také americký muzikál z li, že existují předpokla lo i k rakouským hrani
(P 3. 5.)
centráku a malá Danuš
dílny Walt Disneye “Mary dy pro další rozvoj vzá cím na jihu Čech. A už juje s těmi, kteří cvičené ka darem hodinky. Její
Svět v číslech
jemně prospěšných vzta
ho psa klusem následují.
“Více než osm procent Poppins” . (SS 7. 5.)
tu stojí v řadě nejen Mihů obou zemí. (P 6. 5.)
obyvatel Austrálie, tedy Malý a Velký
Tady někde by se měl rodiče jistě také slzeli ra 
dostí nad zdatným děvčát
Malá Fatra (1709 m) je Výbuch v Teplotechně
více než milión osob, žije
Z dosud nezjištěné pří Vinohradech premiéru zpí objevit neznámý. Zezadu
podle oficiálních údajů na o 117 m vyšší než Velká
kem.
Z Danušky i z ostat
činy
vznikl
zhoubný
požár
vaného baletu špalíček od je pronásledován pátrací
hranici bídy. Jejich počet Fatra (1592 m) á v Krko
ních
pionýrů vyrůstají
v
závodě
Teplotechny
v
Bohuslava
Martinů.
(MF
skupinou.
Vpředu
číhá
noších
zase
Malý
šišák
se v loňském roce ve srov
Kunčicích.
Za
několik
mi
30.
4.)
dobří
komunisté, neboť
nání s rokem 1969 zvýšil (1442 m) převyšuje Velký
clona chlapců a děvčat,
strana
neponechává vý
bezmála o třetinu.” (MF šišák (1424 m). Těmto ne nut po explosi přijeli po Řády 14 důstojníkům
logičnostem věnoval po žárníci, takže jen 2 za
Ministr národní obrany poschovávaných v křo chovu mladé generace ná
6. 5.)
městnanci
utrpěli
lehká
generálplukovník inž. M. vích, dolících a za stro hodě.
známku v posledním čísle
Nové ceny vozů
' ■
Dzúr předal čtrnácti ge my. Pozor, mezi stromy
Cenu nového automobi časopisu Lidé a země zranění. (P 6. 5.)
Návrat
ze
SSSR
nerálům a důstojníkům se objevuje tmavá posta
lu Volha GAZ 24, kterých univ. prof. V. Haeufler
Pckud by ovšem něko
doveze PZO Motokov le (MF 28. 4.)
Ze sovětského svazu se Řád rudé hvězdy, který va. Rozbíhá se přes sil mu připadaly komunistic
tos prvních 2.500, stano Anonymní soutěž
vrátil 300členný zájezd jim udělil president re -:
Státní banka českoslo nejlepších agitátorů a pro- publiky. Současně byli nici, ale to už děti upo ké výchovné metody stej
vil Federální cenový úřad na 103.000 Kčs, pří venská vypisuje celostát pagandistů Českosloven povýšeni do hodnosti g e-: zorňují vojáky. Vyráží pes né jako za nacismu v
padně 105.000 Kčs se za ní neomezenou anonymní ské lidové armády. (MF nerál majora. (P 6. 5.)
Tyran, aby pachatele za Hitlerjugend, pak je nut
Šedesátka umělkyně
budovaným radiopřijíma soutěž na umělecký návrh 29. 5.)
stavil. A za ním vojáci se no se ohradit: Jak by.
nové 10 Kčs bankovky.
čem. (SS 1. 5.)
Večer křehké krásy
Národní umělkyně Ma samopaly. Akce končí.
mohly být stejné, jsou
Pravnuk Karla Marxe
Výstava v Karolínu
československý
státní rie Tauberová, nositelka i
Robert Jean Longuet. soubor písní a tanců uvedl Řádu práce, se v těchto. Jak jsme se dozvěděli na přece o hodně dokonalej
V pražském Karolinu
byla zahájena výstava který je současně hostem v pražském Divadle Na dnech dožívá šedesáti let. i oblastním .štábu, zúčastní- š í
to$
plastik a obrazů profeso Svazu českých novinářů,
rů Akademie výtvarných je nyní korespondentem
umění. Úvodní projev pro agentury Novosti v Paříži.
nesl rektor prof. dr, B. Dílo V. Silovského
K letošní osmdesátce
švestka, účinkovalo Ko
morní sdružení profesorů Vladimíra Silovského otevřel Hollar výstavu,
AMU. (SS 1. 5.)
Karel Gott "první mužská hvězda, na nebí české
a činům čistě politickým. Tak bude s největší
která ve zkratce připomí
Znovuodhaíení bysty
pop-muzíc"
se rozhodl zůstat v zahraničí a ne pravděpodobností hodnocen Goftův čin i vládou
Lektor Vysoké školy ná rozsáhlé životní dílo
vrátit se do ČSSR.
omezující nejzákiadnější lidská prava, neboť ja
ekonomické inž. S. Hra tohoto dnes už klasika na
Jeho rozhodnutí bude překvapením nejen pro
decký, za účasti studentů, ší grafiky. (SS 4. 5.)
kýkoliv protest proti takovému omezování se mě
učitelů školy a předsta 75 let Jana Škody
čs. vládu, ale pravděpodobně i pro četné fanoušky
ní v politický akt. Nejabsurdnější pak je, že i my
Národní umělec Jan
vitelů veřejného života
a obdivovatele. Karel Gott — jak je jistě známo
— stojící v opozici proti této vládě — čin Karta
znovu odhalil v budově škoda, český divadelní
— patřil k těm z mála českých umělců, kteři i po Gotta nemůžeme nehodnotit jinak. Jeho čin je
školy v Praze 3 bystu A. režisér, laureát státní ce
srpnových událostech a cestovních omezeních mě vlastně dokreslením psychického tlaku, který je
Zápotockého, která odtud , ny a nositel vyznamenání
byla v roce 1968 předsta Za zásluhy o výstavbu, se
li stále otevřené dveře k cestám na západ. Během
vyvíjen na naše příbuzné a přátele, atmosféry,
viteli pravice odstraněna. dožil 75 let. Ministr kul
posledních
dvou let absolvoval několik úspěšných
kterou se nakonec podařilo vládě doma vytvořit.
tury . ČSR dr. Miloslav
(SS 1. 5.)
turné po západních zemích, byl v Jižní Americe
Několik vět ze soukromého dopisu, tuto atmosfé
Brůžek osobně J. Škodovi
Narozeniny Kokoschky
a před nedávném í v Moskvě.
K 85. narozeninám Oska blahopřál. Píše Mladá
ru dokresluje a vysvětluje í čin K. Gotta:
ra Kokoschky byla ve ví fronta (1. 5.): “ J. škoda
Svým rozhodnutím se přiřadil ke K. Krautgart"Na prvomájový průvod šlo lidí, které znáš d
deňském Belvederu uspo ve své moudrosti a zkuše
nerovi, I. Priesovi, K. Krylovi, I. Přenosilové a nikdy bys to do nich neřekl, dost a dost. Naše
řádána výstava jeho ži nosti věnoval podstatnou
dalším, přestože — jak praví v prohlášeni, kterým
precovni místnosti byly "vyzdobeny", že nebylo
votního díla. Mezi 628 ex část svého života formová
zdůvodňuje své rozhodnutí — nestaral se o politiku
ponáty jsou i díla, jež ma ní socialistické kultury.”
vidět zdi. Teď je tu navic hodně další "slávy" v
líř vytvořil v Praze. (P Premiéra u E. F. Buriana
před rokem 1948 a nemíní se o ni starat ani nadá souvislostí se sjezdem. To by člověk neřekl, co
28. 4.)
Divadlo E. F. Buriana
le. Za základní důvod označuje skutečnost, že jeho
taková malá země dovede vyprodukovat papíru,
První cena
uvedlo čs. premiéru kome
repertoár byl cenzurou seškrtáván a texty, které
transparentů, symbolů a emblémů. A co Jich do
Ze Švýcarska se vrátil die Giordona Bruna Svíčpro něj psal I. Schneider, musely být přepracos první cenou na meziná kař pod názvem Vytrvalý
káže umístit na tak malém ůzemi, jako je P raha."
rodní soutěži pěveckých záletník. A protože G.
vávány. Chce prý zpívat to, co se mu líbí a tak,
Strana dokazuje, jak je lid šťastný, jak se ra
sborů v Montreaux Brněn Bruno žil v době rene
jak to bylo napsáno.
duje.
Všichni pochodovali a provolávali slávu So
ský dětský sbor, vedený sanční, je i jeho komedie
Je absurditou naší doby, že í lidé prokazatelně
větskému svazu samozřejmě dobrovolně a s nad
prof. dr. Frant. Lýskem, typickým
renesančním
nositelem Rádu práce. (P dílem, rozpustilým a ne nepolitičtí jsou nakonec donucováni k prohlášením
šením . . .
-M4►
28. 4.)
vázaným. (MF 4. 5.)

Karel Gott v exilu
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H L ÍD Á N Í DĚTÍ V MELBOURNE
provádíme po celý den I noc, včetně víkendů, též
po dělí 'kclních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
átátého dozoru. Informujte se.
- *' ^
IRENA KOPÁČKOVA
1a Beatrice Ave., Surrey Hllls, Víc. 3127
•' '
Telefon: 89-1368

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

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73,Mcljityre Rd„ Nth. Sunshíné, Víc., tel. 311-2019
Kvalitní'maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
; ' Náše. specialita: domácí jaternice a jelítka
,; frankfurtské párky, turistický salám.

:

Eástern Ěurope. Editor: George W. Hoffmanrt.
; Vydalo nakladatelství Methehen, 1970, 502
stran, ilustrace, cena £stg. 5.50.

VÝCHODNÍ EVROPA
OČIMA GEOGRAFA
Na Západě publikované-knižní, a časopisecké infor
mace,. o, východoevropských zemích se většinou za
bývají politickým a ekonomickým vývojem, vědeckýrii' výzkumem a případně kulturou a sportem. Snad
ještě ‘stojí za zmínku, že v poslední době vzrostl i
zájem "romanopisců zasadit děj vyprávění do někte
rého ze států Východní Evropy, někdy jde bohužel
jeti o konjunkturní a okrajovou literaturu. Soudobá
zeměpisná tématika je v tomto kontextu, publicistiky
skutečně ojedinělá a tím více vítaná, protože přináší
zájemci na Západě čerstvé geografické informace,
školní, učebnice,, zeměpisu neslouží většinou k pouče
ní ciošpélých a navíc nereferují vždy příliš přesně.
Proto vítáme publikaci, která, shrnuje na více než
pěti,, .stech, stranách textu a příloh geografickou témaltpui, států Východní. Evropy. Jednotlivé kapitoly
jsou vlastně texty přednášek; které byly různými
vědeckýrhi pracovníky předneseny na geografickém
semináři. :o-Východní Evropě na universitě v Texasu
v rqce 1969. .Seminář řídil G. W. Hoffmann, který ta
ké^ připravil k tisku sborník referátů. Každé z- jede
náctí pojednání je v knize komentováno jinou uznávahoU autoritou a je připojen záznam diskuze, která
vždy po- přednesení referátu následovala. Tématicky
převažuje sociální geografie se zaměřením na plánovatfá hospodářství a ekonomické plány, dopravu,
občB‘Ěg!í.žemědělství apod. Kniha ovšem nereferuje o
všfemT co by nás zajímalo, fundovaně však rozebí
rá! jednotlivá témata ze zorného úhlu západní geogra
fie a někdy se ani nevyhýbá srovnáváním popisované
situace na Západě a Východě. Publikace uspokojí
zé|ména zájemce o geografickou politiku a'ekonomii
vyehóděvropských států. Kniha trpí nedostatkem lep
ších map a dokumentačního materiálu, větší péče
méhla-. být také .věnována původní terminologii a zejijíéna transkripci místních, názvů.
IP
DELEGACE ACEM V EVROPSKÉ RADĚ
Květnové zasedání- Poradního •shromáždění Evrop
ské rady ve Štrasburku. (16 členských států) se také
zúčastnila zvláštní delegace Shromáždění evropských
podmaněných národů (ACEN) v čele s letošním před
sedou Vasilem; Germenji (Albánie). Za Českosloven
ska byl členem delegace Edmund .Řehák.
Delegace odevzdala členům. Poradního shromáždění,
Komisi pro evropské nečlenské státy a generálnímu
sekretáři' Evrbpské rady obsažné memorandum o
současné situaci ve státech středo-východní Evropy.
Memorandum dále rozhodně odmítá “Brežněvovu dokt
rínu” o omezené suverenitě tzv. “socialistických stá
tu’’, která není ničím jiným než dokladem sovětské
ho imperialismu a kolonialismu.
V případě, že dojde k “evropské bezpečnostní kon
ferenci” , Shromáždění evropských podmaněných náro
du žádá, aby západní mocnosti na ní odmítly právní
uhnání nynějšího politického status quo ve středo-vvclíodní Evropě^a naopak požadovaly, aby také ná
rodům v této ^části Evropy bylo přiznáno právo na
svobodu a v státní nezávislost. Memorandum zdůrazňuje,že, přiznání tohoto práva je jednou z hlavních
a zásadních podmínek k dosažení skutečného a trva
lého míru v Evropě.
ACEN, Paříž

31. 5. 1971

Dolárová k r íza
Medzinárodná měnová kriza, prejavujúca sa hl'adanim nového kurzu západoeuropských valût k americkému doláru, nemá ešte stale nijaký zvláštny do
pad na finančnom amerlckom trhu. Časopisy upozornili občanov, že turistické
cesty do Europy budúsfáť viac a že dnes nemožno ešte poVedať o koi'ko viac,
pretože za svoj dolár dostanu menej šilingov, švajčiarských frankov, západonemeckých máriek a osfatných národných valut. Odborníci poznamenávajú, že
dovoz zo západoeuropských krajin do Spojených štátov — nemecký Volkswa
gen, francúzský koňak a holandský syr — všetko bude stát' viac ako doteraz.
Naproti tomu, americký tovar bude stát' v západnej Europe menej, to znamená,
že konkurečne získá, móže sa lepšie na tamojších trhoch uplatnit'. Ale vcelku
všetky tieto úvahy vyznievajú optimisticky v tom, že ak revaluácia západo
europských valut bude len tak okolo piatich percent, takže to neprinesie nijakú
podstatná změnu v hospodárskej'spolupráci medzi Europou a Spojenými šfátmi.
Ani na new-yorskej bur za neohrozila základy do- úprava valutového kurzu
ze, ktorá sledovala pozor teraz až dvatsať sedem západoeuropských valut
né, čo sa odohrávalo na rokov úspěšně fungujúcej bola potřebná, pretože v
devízovom trhu v Europe medzinárodnej
menovej posledných rokoeh poklesli
po jeho znovuotvorení, sa. spolupráce. Americká tlač likvidně rezervy Spoje
neprejavil, výrazné tlak je. kritická k postojů svo- ných štátov, o ktoré sa
dolárovej krízy. časopis jej vlády v terajšéj krize. opiera hodnota dolára na
New York Times pozna Analyzuje, prečo vlastně medzinárodnom trhu, na
menává sice, že činnost’ ku krize muselo dojsť a niečo cez trinasť miliard
na burze bola slabšia, poukazuje .na čásť zod dolár.ov, zatiaF čo na
záujemci o obchod boli v povědnosti vlády Spojem europskom trhu bolo úverozpakoch,
prejavovali ných štáov za ňu.
rov.v dolároch až za šestzdržanlivosť, lebo si ne
časopis Christian Scien desiať miliard dolárov.
boli istí, čo kríza. zname ce Monitor poznamenává Amerika jednodueh nemóná a ako sa .trvale preja- vo svojom úvodníku, že že sama manipulovat’ s
ví. Preto kupovali menoj niektoré západoeuropské hodnotou dolára. Nemohla
a tak sa ceny akcii upra vlády, najma západone- však' pristúpiť k úpravě
vovali po.dFa. zákona o po- mecká - urobili to, čo ne kurzu dolára, pretože tým
nuke a dopytu, pre změn-' bol- ochotný
vykonat’- by bola poškodila tých, čo
šený záujom poklesli.
Washington. Devaluvovali doteraz doverováli dolára,
Ale to všetko nezname hodnotu dolára na medzi- do něho ukládali svoje re 
ná, že by. Amerika nepo: národnom trhu za okolno zervy a používali ho při
sudzovala útok n a . dolár stí pře svoje poměry ne- likvidách svojich medzinávážné a že by neprejavo- obyčajne háklivých, časo rodných pohFadávok.
časopis New York Tivala starosť :o to, aby krí- pis přiznává, že určitá

mes je hádám nejkritic
kejší k stanovisku vlády.
Poukazuje, že Spojené štáty vzhíadom na posta venie dolára ako hlavnej
měny, na ktorej je vybu
dovaná medzinárodná mě
nová spolupráca, máju
zvláštnu povinnost’ dať do
poriadku svoju medzináťodnu plato vú bilanci u.
Ale zároveň tento denník
upozorňuje zhodne so stanoviskom Christian Scien
ce Monitor, že kriza po
učuje, že je třeba ešte
užšej spolupráce v oblasti
fiškálnej, menovej, obchodnej a brannej všetkých tých národov, čo
majú záujom na udržení
menovej spolupráce. Le
bo sa ukázalo, že rozdielne zásahy jednotlivých
vlád do spomenutých sfér
hospodárstva, například
zvýhodnenie úverov, zlacnenie alebo zdraženie peňazí v jednotlivých člen
ských štátoch ako aj da
ňové • podmienky majú
prenikavý vplyv na fluktuáciu kapitálu a v dů
sledku toho aj na ustálený
valutový kurz.
Dušan Lehotský, N. Y.
DOPORUČTE
EXILOVÝ TISK

České a slovenské časopisy v USA
V lednu 1840, před 111 lety, vyšlo první číslo českého časopisu n« výmluvným hlasem česko
americkém kontinentě a začala tak důležitá kapitola české a slovenské žurna slovenského odkazu, který
listiky. Časopis se jmenoval v Havlíčkově duchu "Národní noviny" a začala tolik obohatil americký ži
ho vydávat skupina českých přistěhovalců v St. Louis.
vot. Byli jste vždy dyna
Historik české Ameriky, Tomáš čapek, napsal před 60 lety v New Yorku mickou silou, která inspi
studii českého tisku v Americe k jeho 50. výročí. Tehdy Čapek zjistil, že v rovala
svobodymilovné
Americe vycházelo od roku 1860 přes 360 nejrůznějších českých časopisů. Oti muže a ženy v celém svě
té doby zaniklo a vzniklo několik desítek jiných, takže můžeme směle říci, že ve tě. Upřímně oceňuji důle
Spojených státech měla česká žurnalistika až dosud 400 až 450 titulů.
žitou roli, kterou jste až
Dnes jich stále vychází dnes jedinými českými účinně a s hlubokým smy dosud hráli mezi českoslo
nejméně 50. Společnost pro deníky v zahraničí. List slem pro odpovědnost. Tě venským lidem v Americe
vědy a umění v Americe “Denní Hlasatel” začal ší mne, že k tomuto ju a tím i v celé naší společ
vede už od roku 1962 je vycházet 1. května 1891 a bileu mohu připojit své nosti, Kéž máte ještě mno
jich přesnou, evidenci a jeho majiteli byli dělníci blahopřání k blahopřáním ho úspěšných desetiletí
každé dva roky u příleži tiskárny, ve které se tiskl. Vašich četných' -přátel po před sebou.” Podepsán tosti svých sjezdů vydává Vycházel nepřetržitě ce celém světě. Váš list je Richard Nixon.
SVU-ž
jejich, seznamy.
lých osmdesát let a zejmé
Podle těchto ' seznamů na v posledních letech byl
,nejstarším českým časo tribunou Američanů české
pisem v Americe a v za- ho původu v jejich zápase
Potřebujete vym alovat
hráničší vůbec je dnes o svobodné, nezávislé a
b y t, dům, podnik — kdekoliv ' Melbourne?
Českoslo
měsíčník Americké obce demokratické
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
sokolské “Sokol Americ vensko.
nalá znalost řemesla '¿možňu.ie pracoval
Tuto skutečnost zdůraz
ký’’, který vychází nepře
lépe a přitom za levnější ceny
tržitě už od roku 1879. Na nil president Richard Nidruhém místě je týdeník xon ve svém osobním bla
W ardale Painting Service
“Svoboda”, který vychází hopřejném dopise vedou
MAJITEL J. MELIH
v El Campo v Texasu už címu redaktorovi Míloví
55 W a h ro o n g a A ve., N o b le P ark , V íc., 3174
jen jako příloha tamních Tůmovi: ,
telefon: 546-0503
anglicky psaných novin.
“Po
osm - desetiletí,
aspokofí
každého
zákazníka
Na třetím místě je chi plných různých událostí”,
P řesvědčte-se o rné práci kdekoli,
cagský, deník “Denní Hla píše president Nixon. |
-kde Jsem ji již prováděl!
satel” . Tento list a cleve- “Denní Hlasatel” sloužil |
!
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
landský Nový svět” jsou svým čtenářům nezávisle,
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HLAS DOMOVA

Májová oslova o sjezd
FERDINAND

PEROUTKA

Budou dva čtrnácté sjezdy československé komunistické strany* První její Čtrnáctý sjezd se konal v
srpnu 1968 za dramatických okolností, ale nynější vedení sl nedovede představit nic horšího než byla
jeho usnesení, a chce mít svůj čtrnáctý sjezd. Pečlivě jej připravovalo. Za hlavní přípravu možno poklá
dat manifestaci 1. května. Domníváme se, že tu byla zmíněna všechna hlavní, themata, jež nynější ve
dení trápí nebo těší, a předvedena ukázka nálady, v jaké nynější vedeni si přeje mít zemi. Pokud známe
situaci, nic nového už nemůže přijít. Budeme tedy citovat úryvky z vysílání pražského rozhlasu tohc
dne.
Pražský rozhlas: Je osm
hodin ráno, 1. máje 1971.
Reportér Havel: Jsme
v prodejně novin na Vi
nohradské třídě. Dobrý
den, paní Punčochářová.
Zjišťuju, že tady od rána
noviny jdou na odbyt. Šly
asi i včera?
Paní Punčochářová: Ne,
včera šly strašně! Včera
jsme měli noviny za hodi
nu vyprodaný. A sice lidi
měli zájem,, kdo byl vy
znamenaný, a taky měly
ženy zájem ' hodně, co
vlastně bylo zlevněno, a
většinou se zajímaly, kdo
byl vyznamenán, že jo, a
taky byli vyznamenáni ty
lidi od medicíny, a hlavně
měli radosti, že byl vyzna
menán taky národní umě
lec Marvan, který nám
dává takový ty jeho kum
šty a lidi ho mají rádi.
Reportér Havel: čili
domníváte se, že lidé oce
ňují to, kdo udělá poctivý
kus práce pro . ...
Paní . Punčochářová:
Ano, ano. Hodně - a taky
byl in memoriam vyzna
menán Emanuel Famira a
Josef Jodas, ano.
Pražský rozhlas: Nad
hlavam i. účastníků dnešní
prvomájové manifestace
vlají transparenty s hesly,
vyjadřujícími dík. sovět

skému svazu za včasnou
a obětavou internacionál
ní pomoc. Právě vidíme
heslo “Se sovětským sva
zem na věčné časy." Jak
mnoho je ukryto v těchto
šesti slovech!
Reportér: Přenášíme se
na Václayské náměstí. Ho
dily na Můstku odbíjejí
za.‘několik minut devátou.
Ústřední hudba Iidóvé ar
mády si předává slovo s
hudbou ministerstva vnit
ra. V této chvíli vstupují
na tribunu soudruzi Hu
sák, Svoboda, Štrougal,
Kapek. V ústrety jdou jim
vstříc srdečné pozdravy.
Vidím i soudruha Kempného, soudruha Indru. Hodi
ny na Můstku ukazují za
jednu jedinou minutu de
vět hodin. První tajemník
naší strany soudruh Hu
sák pronáší slavnostní pro
jev.
Dr. Gustav Husák: Vono něco se umoudřilo, i
počasí, dnes, proti minu
lému roku. Když to aspoň
tak srovnáváme, pamatu
jete se, jaké počasí nás
tu loni zastihlo. Jestli člo
věk může použít nějaký
politický obrat, byla to ho
tová •metereologická'' kon
träre voluce, ale Pražané
to vydrželi, tak jako ve
zdraví přežili i politické

zmatky a bouře předchá
zejících let. Důležité je,
že více slunka, spokojeno
sti i pohody se dostalo za
to období od posledního 1.
máje do celé naší spo
lečnosti . . . . Demokracie,
drahá nám všem . . . Pev
ný postoj našeho ústřední
ho výboru . . . Z politické
scény odstraněni zdivoče
lí maloměšťáci . . . Závě
rem chci, soudružky a
soudruzi, říct, stojíte zde
už dlouho a jste možná
zmrzlí, abyste moc nena
dávali.
Reportér: Vybíhají děv
čátka a chlapci k tribu
ně. V rukou kytice rudých
karafiátú. Běží drobnými
krůčky, proplétají se jako
ještěrky mezi přítomným:
na tribuně, každý hledá
svého obdarovaného, Svo
bodu. Husáka, scrougala.
Indru a další. To je sym
bol díků nejmladší gene
race straně. Je pro nás
zcela samozřejmé, že na
májové oslavy pozvali na
ši pracující sovětské vojá
ky. Jedním z nich je podplukovník Boris Ivanovic
Jugomudrov, který v ro
ce 1968 už podruhé přišel
našemu lidu na pomoc.
Jugomudrov: Když jsme
roku 1945 osovobozovali
národy Rumunska. Bul

harska, Jugoslávie, Pol
ska, Maďarska i Česko
slovenska, byli jsme si vě
domi, že je to naše inter
nacionální povinnost. A
této povinnosti jsme zů
stali věrni i roku 1968, kd.
jsme podali pomocnou ru
ku československému li
au.

Stařešina sovětské armá
dy Valeríj Vladimirovii
Zajcev: Je velmi milé vi
dět změny, které zazna
menal vývoj v českoslo
vensku od roku 1968 do
dneška.
Reportér: Mluvím se
soudruhem Indrou, řtíkai
jste před chvílí soudruhu,
že bilanci podá čtrnáctí
sjezd, ale já myslím, že
tato bilance bude vysoce
aktivní.
Indra: O tom samozřej
mě není sporu.
Reportér: Mluvím se
soudruhem Bilákem. He
slo, které se ncjčastěj.
objevuje v dnešním průvo
du. je heslo “Leninskou
cestou". Já myslím, sou-;
druhu Biiáku, že toto he
slo nebylo vybráno náho
dou.
Bilák: Určitě nie!
Reportér: Jsou v této
chvíli asi dvě minuty po
jedenácté hodině a já my(Pokračování na str. 6)

pravé České řeznictví

UZENÁŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMA1LG00DS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzená šunka a
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
*
DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ I VIN N É KLOBÁSY
Elektrika z Gyty: číslo 47 (z Collins St. po \%torša Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.),
-rá'v.a < 38
Telefon: 86-7178

-5Plánujete cestu do zámoří net» máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
důvěrou na

ODRA TRAVEL SERVICE
27 — 29 Elizabeth St., Melbouma, SIM

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.

MÁRODNÍ DILEMA
Prof. Ing. Dr. Libor Brom
University of Denver, Colorado, USA
Za první světové války jsme měli emigraci. Ta vy
hlásila náš první odboj a jednotný cíl — zřízení svo
bodné republiky. Za druhé světové války jsme měli
druhou emigraci. Ta vyhlásila náš druhý odboj a
jednotný cíl — znovuzřízení svobodné republiky. 21a
nynější světové krise máme po všech světadílech a
zemích třetí a největší emigraci. Kde je její odboj?
Kde je její jednotný cíl? Máme v exilu desetitisíce
doktorů, inženýrů, profesorů, novinářů, spisovatelů,
podnikatelů, důstojníků a mudrců, máme statisíce
přednášek, diskusí, komisí, publikací, spolků, společků, výborů a rad, avšak kde je naše jednotné úsilí
o znovuzřízení svobodné republiky? Kde: je náš tvrdý,
jednotný postup proti nynějším uchvatitelům a zrád
cům naší vlasti? Kde je naše česká a slovenská vláda
v exilu? Kde je náš. nový budovatel moderního státu,
náš Masaryk, náš Beneš? Kde je naše nekompromi
sní a soustavný útok na svědomí lidstva s tím, že
neochvějně trváme na právu sebeurčení pro naše ná
rody, odsuzujeme komunistická zvěrstva na našich
národech a voláme po společném odporu proti uchva
titelům našich zemí se všemi ostatními porobenými
národy střední a východní Evropy? Kde je naše fi
nanční podpora pro takový- soustředěný odboj venku
a doma? Kde je náš idealismus a jak stojíme ve
světle našich slavných dějin a velkých myslitelů?
Kde je náš jednotný odboj?
Když zřejmě ztroskotala dlouhodobá politika spo
lupráce s komunismem doma a venku, president Dr.
Beneš ve svém posledním vánočním projevu před 23
lety s moudrou odvahou veřejně přiznal svou chybu
!a začal volat po nekompromisní odvaze Karla Hav
líčka Borovského v našich lidech, po jejich čistém
vlasteneckém srdci, jasném slovu a tvrdé akci proti
hromadící se mravní katastrofě v zemi. Bylo však
již pozdě.
Dosud však není pozdě pro nás v exilu, kteří před
stavujeme všechny vrstvy našeho národního života,
můžeme svobodně mluvit, svobodně se sdružovat a
svobodně jednat. Věřím, že odpoiddá zdravému ro
zumu uprostřed hromadící se agónie celého světa,
abychom my, Češi a Slováci, konečně a nesmlouvavě
sdružili své nejlepší myšlenky a činy v ustavení Tře
tího odboje proti všem národním nepřátelům a zrád
cům! Abychom ustavili českou a slovenskou vládu v
exilu, vytýčily národní programy k osvobození a demokratisaci našich zemí, nastínili nová státoprávní
zřízení v rámci budoucí Evropské federace a podpo
rovali podobné snahy u všech našich porobených ná
rodních sousedů.
Jestliže nesplníme tento základní úkol naší třetí
emigrace, jestliže nedokážeme dohodnout se na zá
kladním postupu proti uchvatitelům a zrádcům na
ších zemí, na základních principech našich budoucích
národních životů, pak jsme my, češi a Slováci v exi
lu, všichni pokrytci, ve skutečnosti nevěříme v ne
zvratnou sílu odkazu našich slavných předků, všech
na naše učená slova jsou planá, naše prohlášení <
lásce k vlasti zbytečná a naše emigrace .vpravdě
národní ostudou.
Praktické kroky? Za prvé: sdružení všech společků, spolků, komisi, rad a hnutí v městech, státech
a světadílech na jednotné široké základně odboje
proti okupaci našich zorní diktaturou cizích uchvati
telů a domácích zrádců. Za druhé: vytvoření české
ho a sIovenské4ho národního shromáždění v exilu ¿2
zastoupením všech odbojových organizaci. Za třetí:
vytvoření české a slovenské vlády v exilu. Za čtvrté:
spolupráce na všech stupních odboje s národními
sousedy a přáteli za účelem vytýčení evropské fe
derace.
Jediné, čeho je třebs. je národní a osobni vůle k
tomu, aby přešly vichřice hněvu, a naprosto neso
becká práce opravdových českých a slovenských
vlastenců. Jste mezi nimi? Naše národní dilema je
zcela jasné: odboj nebo ostuda.

HLAS
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Hájová oslava a sjezd
¡Pokračování se str. 5)
Bite. že to nezakřiknu,
k<j(yž řeknu, že ještě ani
kapička deště nespadla
tentokrát na náš prvomáJový‘ pfůvod. Vidím dele-'
gaci Praha I. Je možno,
říci, že v tomto obvodu je
soustředěna převážná část

kulturní, vědecké i tech
nické inteligence, že je
jakýmsi mozkovým cent
rem Prahy. Snad právě
proto byl v krisovém ob
dobí tento obvod tak ■sil
ně zasažen revisionismem.
Muž z lidu, který byl
připraven před mikrofo-

nem: Vím dobře, že nové
vedení neslibuje, ale sku
tečně něco dělá pro pra
cující lid; Vezměme to po
slední snížení cen. Vždyť
si vezměme to, že třeba
já si půjdu koupit kalhoty,
já si za ty kalhoty můžu
koupit ještě košili. Rozdíl,

kterej je proti minulosti.
Dnešní vedení nás vytáh
lo z bryndy. To teda jako
dneska jsme už daleko
klidnější.
Reportér: Nové vedení
strany dělá politiku pro
všechen pracující lid. Sly
šíte hlasy mohutného zá

Co c h c e t e
od
své banky?
Máte-li přátele nebo
příbuzné, kteří přicházejí
ze zámoří a usazují se ve
Viktorii, uděláte jim
velkou službu, doporučíte-li jim THE STATE
SAVINGS BANK hned
po jejích příjezdu. Může
se na ně vzít zvláštní
zřetel při poskytování
, půjčky na dům.

Nejdůležitější služba, kterou může
poskytnout banka, je pro většinu lidi
půjčka, která jim umožní koupi domu
pro Tódinu. Je Vám známo, že THE
STÁTE SAVINGS BANK půjčuje
daleko víc peněz na domy než kterákoli
jiná banka-ve Viktorii? Ve skutečnosti
‘STÁTNÍ BANKA půjčuje téměř tolik
jako všechny ostatní banky dohromady.
Nemáte-li Vy sám
dosud konto u THE
STATE SAVINGS
BANK, bylo b y ve
Vašem zájmu poho. vořit si s ředitelem
Vaší místní odbočky
STATE SAVINGS
BANK. Ten Vám
ochotně vysvětlí
podmínky stavební
půjčky STATE
SAVINGS BANK.

Ten Vám může také říci ,o osobních půjčkách,- které oanka;poskytuje k
různým účelům za velmi výhodných •
podmínek. Zjistíte asi také, že je pro
Vás levnější mít své šekové konto u
STATĚ SAVINGS BANK.

Ačkoli je STÁTNÍ BANKA největším
půjčujícím ústavem na stavbu bytů,
nemůže poskytnout půjčku každému,
kdo o ní požádá. Ředitel odbočky Vám
vysvětlí, za jakých okolností budete
způsobilý jak k přijetí půjčky tak i daru
vlády ve výši $ 500 na stavbu domu.

\
I
|

Můžete-li dát staranou
peníze na krátkou dobu,
uložte je do STATE
SAVINGS BANK DEPO
SIT STOCK, kde jsou k
dispozici na jednoměsíční
výpověď a přinášejí 4§%
úrok. Zjistíte také, že je
THE STATE SAVINGS
BANK velmi nápomocná,
chcete-li posílat peníze do
zámoří.

Uvědomte si, že. všecEný^peníze ve STÁTNÍ BANCE
jsou naprosto bezpečné. Banka je zaručena vládou
státu Viktoria.
Ke všemu, co potřebujete od bankovnictví, použijte

The State Savings Bank
ofVictoría

věru prvomájového průvo
du? Slyšíte tu volbu, ten
mandát, jejž nové vedení
dostává? To bere dech
všem uskřípnutým vytyčovatelům jiných cest a
jiných spojenectví! Stra
na zaručuje lidu mír. Ne
boť letos znovu ve větší
míře než písně a verše o
lásce se ozvala bojová
hesla. Znovu je třeba se
vrátit k ideálům hluboké
ho lidství! Rozmlouvám s
šéfredaktorem
Tvorby
Hájkem.
Šéfredaktor Hájek: Kdo
chce vo týhle zemi tvrdit,
že v ní komunismus nemá
pevné a hluboké kořeny,
tak ať se jde vycpat!
Ovšem, mám takovou
vzpomínku velice nepří
jemnou, to byl třeba 1.
máj 1969, který se neko
nal. Vzpomínáte na to,
tehdá byla situace, že by
ten první máj mohl být
zneužit jedině proti nám.

—0 —

O sjezdu předpovídáme
toto: nové vedení, které
věří, že po tříleté už sko
ro administrativní, náma
ze ovládlo ne sice mysl
obyvatelstva, ale jeho
reakce a projevy, nebude
se ostýchat umlčeným li
dem do tváře prohlašovat
věci, kterým oni podle své
paměti a zkušeností nikdy
nemohou věřit.
Bylo už řečeno na májo
vém projevu a bude ře
čeno zase: “Demokracie
nám tak drahá . . . ” Ná
silné potlačení většiny ve
straně bude vydáváno za
demokratický
centrali
smus. Žádné porušení vol
nosti- myšlení, žádné ome
zení občanské svobody ne
budou tak velké, aby se
nevešly pod pojem de
mokratického centralismu.
Značná svoboda bude
dána těm, kteří své míně
ní neprojevují. Ti nebudou
mít žádných obtíží. Velká
svoboda;' psaní bude nasto
lena pro ty, kdo nepíší.
Těch censura nikdy se ne
dotkne.
Bude tvrzeno na sjezdu,
že nikdy ještě země neby
la tak ohrožena, jako když
se objevila idea sociali
smu s lidskou tváří.
Mnoho normálních lid
ských citů dostane jméno
citů
maloburžoasních.
Vláda leninismu bude vy
hlášena, ale zároveň nové
vedení bude pečovat, aby
celý rozsah leninismu ne
vešel ve známost; ani Le
ninovy názory na justici a
potřebu teroru, ani jeho
představa “diktatury, ne
omezené žádnými morál
ními zásadami” , ani'jeho
opovržlivý názor na poli
tické schopnosti dělnické
třídy.
Invase bude velebena,
pod novým pojmem “tříd
ní
suverenity”
nechť
zhasne staletý zápas ná
roda. Sjezd bude jednat
za toho předpokladu, že
nikdo se ve vlastenectví
nevyrovná těm, kdo zno
vu přivolali sovětské agen
ty do země.
A pravděpodobně, jako
na májové manifestaci,
Rus povstane a řekne, že
vývoj Československa od
roku 1968 je mu milý.

Není známo, co měl pan
šéfredaktor na mysli. Je
ho břitký názor, že ten,
kdo nevěří, že komunis
mus má v této zemi hlu
boké kořeny, má se jít dát
vycpat, jaksi nejde dohro
mady s tou melancholic
kou okolností, o níž se pan
Hájek sám zmínil, že to
tiž ještě před dvěma lety
režim se neodvážil ani po
řádat májovou oslavu.
A 1. května tohoto roku
hlásil pražský rozhlas: “V
naších řadách nastupuje
mladá generace, což je
obzvlášť potěšitelné. Vác
lavské náměstí voní mlá
dím.”
6. května psalo Rudé
právo; “Někteří funkcio
náři ve Svazu mládeže si
počínají tak, že to připo
míná nedobré praktiky.
Především na středních
školách někdo přinesl při
hlášky do Svazu mládeže
s poukazem na to, že nej
později do týdne je všich
ni musí podepsat. Bez ohíedu na to, zda se něko
mu do Svazu chce nebo
ne. V některých přípa
dech bylo na schůzích
Svazu hlášeno více účast
níků než jich skutečně
přišlo. Je těžké zjišťovat,
kolik si. jích kdo výmy
slů."
Hle, jak vzniká vůně
Sdělte nám laskavě
mládí. Rudé právo nade adresy českých a sloven
psalo ■ svou poznámku ských přátel, kterým by
“Musí to být?” . Asi musí. chpm mohli zaslat zdarm;
ukázková čísla
Také snížení cen právě
Hlasu domova
před sjezdem musilo být.

HLAS DOMOVA

31. 5. 1971
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Československé odbory (1870 - 1970). Pražské jaro — okupace a "normalizace". Vydala Mezinárodní
konfederace svobodných odborů, Brusel, 1970, str. 56, cena DM 1,50.

Výhry a prohry
Málokterou knížku Jsem v poslední době přečetl s takovým zájmem Jako tento
spisek o československých odborech. Brožura nejprve informuje o začátcích
odborového hnutí v českých zemích od roku 1870 a stručně popisuje situaci do
okupace v roce 1939. Odborářská literatura vydávaná v ČSR po roce 1948 se
mnoha skutečnostem z historie čsl. odborů vyhýbá a jednoznačně proklamuje,
že odborářské hnutí bylo vždy pod vlivem komunistů. V ČSR bylo v roce 1930
odborově organizováno 1,730.494 osob, z tohoto počtu vykazovaly tehdy rudé
odbory jen 113.702 členů. Nehledě k tomuto poměru sil usurpovali komunisté
pro sebe právo mluvit za "převážnou" většinu dělnictva. Komunistická Ústřed
na průmyslových svazů se v listopadu 1938 na výslovný příkaz Moskvy sama
likvidovala, aby byla v souladu s tehdejším paktem přátelství, který uzavřel
Hitler se Stalinem.
konkrétního zdůrazněním prověrek a
Velmi zajímavá kapito pracování
la o odborářské činnosti programu zanedbali, což persekucí v padesátých
v letech 1945-48 upozorňu pak dovolilo snadnou hru letech.
je na okolnost, že zatím Moskvou řízené klice a ob Dále dokumentuje sku
co odbojové skupiny svo sazení klíčových pozic v tečnou životní úroveň če
bodných odborářů se kon jednotné odborové organi ského a slovenského děl
cem války zcela věnovaly zaci. Namátkou jen jme níka. zaměstnance a pen
boji proti nacistům, zača nujeme Zápotockého, Ha zisty a přináší řadu zají
li komunističtí odboráři nuše, Zupku, Klimenta mavých údajů.
již od ledna 1945 koncipo atd. Demokratičtí odboráKnížka pak koočí popi
vat přesný akční program - ři nebyli na tuto dravou
sem
událostí mezi lednem
nového revolučního odbo aktivitu připraveni a vše
a
březnem
1968, renezancá
probíhalo
tak,
jak
v
roce
rového hnutí.
odborů
během
čsl- jara.
Tento chytře vypracova 1947 prohlásil Gottwald:
postojem
odborů
k okupa
“Naše politika je politi
ný tah bral v úvahu atmo
ci
Československa
a po
sféru té doby a radikální kou aktivního boje proti
jednáním
o
úloze
odborů
reakci,
politika,
jejímž
cí
nálady dělnictva v posled
ních měsících války, od lem je dobýt nových po během normalizace a opěr
soudil ‘‘odborářský forma zic, dobyté pozice upevnit ného zapojení do stranické
lismus” a postavil základ a zahnat nepřítele do de- mašinérie a menažérieZnovuzrození odborář
pro pozdější totální pře fenzívy.”
A to je již vlastně začá ské myšlenky bylo oskuvzetí moci komunisty v
tek bludné cesty odborů tečněre v roce 1968 prak
čsl. odborovém hnutí.
Demokratičtí odboráři v letech 1948-67. Spisek se třcky během několika tý
nebyli tehdy jednotní a vy věnuje tomuto období se dnů. byla vůle znovu vyAmeričan o Americe

INTERVENCE V NONAMURĚ
ART BUCHWALD
Když se stát Nonamura ve střední Africe dostal
do potíží š odbojnými kmeny na severu země, požá
dal amerického velvyslance o radu.
Americký velvyslanec řekl, že se moc nevyzná ve
vojenských věcech, že, však Spojené státy možná —
čistě jako přátelské gesto — pošlou vojenského po
rádce za účelem srovnání celé záležitosti,
A Spojené státy poslaly z Tripolišu seržanta. Za
pár dní seržant napsal svým nadřízeným: “Se zdě
šením zjišťuji, že nonamurští vojáci ještě používají
oštěpy a šípy s otrávenými' hroty a pušky z první
světové války. Je nutno okamžitě poslat zásilku
moderních lehkých zbraní.”
Žádosti bylo vyhověno a nonamurská armáda do
stala nejen americké přebytky žádaných zbraní, ale
též tři poradce s kapitánem v čele, aby dohlíželi na
jejich správné použití.
Kapitán a tří 'poradci rozdělili- zbraně, uvědomili
si však, že má-li to mít nějakou cenu, potřebuje no
namurská armáda dopravní prostředky. Kapitán tedy
telegrafoval:
POŠLETE PROSÍM IHNED AUTA A DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY NA ZBRANĚ SPOLU SE ŠTÁBEM
DOPRAVNÍCH ODBORNÍKU STOP VALKA NA SE
VERU NEPROBÍHÁ DOBRÉ STOP.
Dopravní odborníci s majorem v čele se dostavili.
Po shlédnutí situace major telegrafoval:
ZA ÚČELEM VYUŽITI DOPRAVNÍCH PROSTŘED
KU NA ZBRANĚ A AUT VŘELE DOPORUČUJI
POSLAT OKAMŽITÉ TANKY CARKA JINAK NEMO
HU ZARUČIT VÍTĚZSTVÍ NONAMURSKE ARMADY
STOP.
Stovka tanků s devíti sty devadesáti odborníky tan
kového vojska s plukovníkem v čele bylo vyloděno.
Než však plukovník zřídil školu pro výcvik tankistů,
odbojné kmeny naneštěstí napadly pozice vládního
vojska a rozkradly většinu zbraní dodaných Spojený
mi státy.

tvořit svobodnou ,a nezá
vislou odborovou organi
zaci s posláním opravdo
vé representace a hájení
zájmů dělníků a zaměst
nanců. Byl formulován
nový odborový program,
byly zaváděny Dělnické
rady a právo na stávku.
Závěr knihy pak tvoři
“Prohlášeni Mezinárodní
konfederace svobodných
odborů o Českosloven
sku”.
V poslední době jsme
četli v HD dopisy žádající
více informací o vývoji i
současnosti veřejného ži
vota v ČSSR. Mám dojem,
že spisek o čsl. odborech i
je ideálním, i když poně- i
kud stručným zdrojem ín -!
formací nejen o odborář
ském hnutí, ale i okolno
stech. které se zapsaly do
dějin našeho národa. Při
pomeňme jen klíčové ro
ky 1918. 1938. 1945. 1948,
1968.
Brožurku zašle na po
žádání zdarma ředitel ví
deňské kanceláře Meziná
rodní konfederace svobod
ných odborů K. V. Matal.
ICFTCJ. Mittersteig 3A,
1040 Vienna. Austria. IP

(Zbytek byl povstalcům prodán za babku úplatným
ministrem obran.y)
Plukovník odletÉ do Washingtonu, aby o tom podal
osobně hlášení. Navrhl, aby Pentagon doplnil roz
kradené zbraně a když už budou v tom, aby také
přidali nějaké plamenomety, rakety, protiletecká dě
la a kanóny s velkým dostřelem.
Pentagon se řídil plukovníkovou radou a celá zá
silka byla poslána spolu s jednou divizí poradců z
Fort Benning ve státě Georgia, s generálmajorem
v čele.
Sotva se generálmajor usadil, ihned poslal telegram
šéfům spojených štábů:
NEMOŽNO OCEKAVAT POKROKY V NONAMURĚ
BEZ LETECKE POMOC! STOP VŘELE DOPORU
ČUJI POSLAT DVE ESKADRY LETADEL VCETNE
VYCV1CENEHO PERSONÁLU STOP NEMOHU PŘE
VZÍT ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDKY NEBUDU LI
MIT K DiSPOZiCl LETECKOU OCHRANU STOP
šéfové štábu poslali dvě eskadry stíhacích tryskáčů a celou cvičnou peruť . dodanou námořnictvem s
viceadmirálem v čele.
Právě v té- době byla naneštěstí svržena nonamur
ská vláda a moci se ujala vojenská junta. Admirál
telegrafoval .do Washingtonu:
UPLATNA CIVILNÍ VLADA VYSTŘÍDANÁ ČEST
NÝMI NONAMURSKYM1 GENERÁLY STOP VŘELE
DOPORUČUJI OKAMŽITÉ JI UZNAT A POSKYT
NOUT JI PUJCKU PADESAT MILIONU DOLARU
STOP.
Za měsíc byl admirál vystřídán leteckým čtyř
hvězdičkovým generálem, který telegrafoval Státní
mu departmentu:
UPLATNA VOJENSKÁ JUNTA VYSTŘÍDANÁ NONAMURSKYMI PLUKOVNÍKY PROAMERICKEHO
SMYSLENI STOP NUTNO JE PODPOŘIT MAME-LI
POTLAČIT VZPOURU STOP.
V té době se o věc začal zajímat Kongres a tisk.
Měli jsme v Nonamuře 200.000 poradců. Co mohl za
této situace dělat president? Jen to, že tam poslal
státního sekretáře obrany, aby mu podal hlášení z
první ruky. Státní sekretář telegrafoval presidentovi:
VALKA POKRAČUJE DOBRÉ ALE NONAMURA

Zpěv lásky
k životu
FRANTIŠEK HRUBÍN
Jednou vás opustím, modré hladiny vod,
vás, kopce, k horám tam v dálce nizoučký
schod,
vás, noci srpnové, k dávným milenkám zvoucí,
vás, |ípy s bzučivým rouchem, lučiny skvoucí,
divizny, proti nimž chudnou plápoly svíc,
jednou vás opustím navždy, nebude r.ic.
Pro mne nic nebude, slunce zpod mračen léta
však rozpeří svůj jas v krásné končině světa,
křídlovky o pohřbech do snů družiček dál
třást budou s mrazením cizí sváteční žal,
tirády cvrčků dál slavně budou znít v trávě,
jež vědět nebude o mé blouznivé hlavě,
dá! budou křídlovky čerpat mladý dech z plic,
z toho však na věky pro mne nebude nic.
Vše jednou opustím, smutku, opojný blude,
vždy bylo sladko žit, vždycky sladko žít bude,
dáie si budou dva lunu se sluncem plést,
navzájem snímat si s oči něžný třpyt hvězd, _
dál budou chocholem olší potřásat břehy,
běžící za řekou, kde jsem snívá! pln něhy,
dál moře Mléčných drah budou kypět a z pěn
snílkové budou tkát nový kosmický sen
a oči hvězdáren hloub se, ješiě hloub vnoří
do noci bezedné, mágům zrcadla zboří,
dál poutník po kopcích půjde hvězdám svým
vstříc,.
dál měsíc bude jak žena v spanilé mdlobě
z té dálky strašlivé vábit člověka k sobě.
i kdybych, podzime, stokrát opustil víc,
s tvou cháskou plačtivých větrů nechci mít nic,
a ť pro mne skončí vše, všechna příkoří, hoře,
jež ryly v srdcí jak larvy, nečasy v koře,
ať pro mne skončí se lásky blažený žeí,
dál máj se bude skvít skrze závoje včel,
hlína se za pluhy bude zdvíhat a klesat
jak křídla z porob se budou revolty křesat
a chudý s bohatci, s tlupou beranlch skal
bojovat o půdu, které všechen pot dal,
dál prales, oceán cestám budou se vzpouzet,
dál bude budoucnost závrať v člověku
vzbouzet,
na světě bude dál širší a širší kruh
:
zabírat lidský hlas, ať si se všech stran metá
mrazy a černě smrt, věčná sudička světa!
Než všechno opustím, kéž mě strhuje zas
to, čím jsem dosud žil, dějů kovový hlas
a radost hluboká z díla rvaného smrti,
náklonnost k člověku, který okovy drtí,
a touha, z které jsem tento vroucí zpěv psaf,
vždy znovu přemoci těžký ze smrtí žaí,
kéž strhuje mě zas láska k životu, k zemi,
ta láska, bez níž bych jako kámen byl němý,
láska, s níž obzírám modré hladiny vod
a kopce, k horám tam v dálce nizoučký schod,
a noci srpnové, k dávným milenkám zvoucí, •
a lípy s bzučivým rouchem, ¡účiny skvoucí,
kéž slyším blíž a blíž, a všechen lidský rod,
oceán budoucna šumět, z něho kéž všechnu
širokou volnost svých dětí zhluboka vdechnu!
POTŘEBUJE VÍC VOJÁKU A CHYB! Ji JEN STODVACETCTYR! MILIONY DOLARU STOP.
Což Kongres okamžitě schválil.
Přesto jvšechno se záležitosti v Nonamuře nevyvíjely příliš uspokojivě. Hned druhý den dostal presi
dent žádost šéfů spojených štábů; Bylo v ni jen toto;
MEL BYSTE NĚCO PROTI TOMU KDYBYCHOM
PŮJČILI NONAMURĚ DESET VYRAŽENÝCH ATO
MOVÝCH PUM OTAZNÍK.
(Přeložil L. Gans)
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Nádherná dovolená- v subtropické krajině v’ Coffs
Harbour, přímo u moře, 357 mil sev. od Sydney
Přepychové ubytování za mírné ceny poskytne

HLAS DOMOVA

31. 5. 1971

Č ech na voru přes Pacifik

Čas od času slýcháváme o odvážlivcích, kteří se na primitivních plavidlech odepřela podporu pod
vydávají na širý oceán, zejména aby podpořili čí popřeli nějakou vědeckou dojmem podobné plavby
SANDY BEACH COURT
hypotézu — o stěhování národů, hladovění na moři apod. Nejslavnějším z těch Erica de Bischoppa, kte
to cestovatelů Je norský historik Thor Heyerdal a jeho balzový vor Kon Tiki. rá skončila tragicky.
J . & M Tur»»»!'
Daleko méně je již známo, že i náš krajan byl organizátorem dvou plaveb přes
Přes všechny potíže
P. O. Box 406, Coffs Harbour, NSW. 2450
Tichý oceán.
však Ingriš znovu vyplbu; .
Telefon: Coffs Harbour 1668
Eduard Ingriš, kdysi The Untamed Amazon.
bájné květiny Cantuta a vá z přístavu Callaa na
dirigent divadelního or
Ingriš se v Peru setkal koncem roku 1954 se vy voru Cantuta H. dne 12.
chestru pražské Uránie, s Heyerdalem, nadchl se dal z peruánského přísta dubna 1959. Kromě Ingripopulární skladatel písni pro jeho teorii, že původ vu Talara na cestu. Na še se plavby zúčastnil
ček, operet a filmové ní obyvatelé Jižní Ameri palubě Ingrišova voru by další Čech a dva účastní
hudby, odjel v roce 1947 ky osídlili Oceánii, kam se la jako dosud jediná ú- ci jedné z dřívějších
NEMUSÍME SE BÁT FAKTŮ
Velmi rád bych připojil několik poznámek k úvod- z Československa do Bra dostali pomocí primitiv častnice podobných vý Heyerdahlových plaveb,
: niku Amerika a Vietnam, který se mi' zdá pokusem zílie, kde na horní Ama- ních vorů. Také Ingriš prav žena, Indiánka z dokončili ji však jen Ing
/ o odpověď na mé otázky z č. 8.
zonce prožil nejedno dob chtěl dokázat spojitost kmene Amantani od jeze riš a Bengt Danielson,
“Vycházím-li ze skutečnosti, že americká intervenrodružství
(podle jedné starých . kultur Latinské ra Titicaca, která se ostatní dva pro námahu a
ce ve Vietnamu byla a je vedena snahou pomoci
svobodě, demokracii a spravedlnosti. . zněl za- zprávy, kterou tehdy otisk Ameriky a Polynésie a později díky popularitě vyčerpání cestou vor opu
• čátek mé druhé otázky, z něhož vyplývá, že o dů- ly noviny na celém svě za částečné podpory pe získané touto cestou stala stili.
! vodech intervence nepochybuji a proto s úvodníkem tě, byl tam rozsápán pu ruánské vlády si postavil filmovou herečkou a. při
Jinak však tato plavba / souhlasím. Mé otázky však byly mířeny na problém
morálního dilema, které tato intervence nakonec při- mou) a vytěžil mnoho balzový vor, který se po jala umělecké jméno Na- skončila úspěšně a vor
urazil během 122 dnů ví
; nesla, že toto dilema není pouhou chymérou, vyplý- unikátních fotografií a dobal plavidlům starých talia Mazuelos.
■■ vá i ze slov autora úvodníku: “ . . . zvěrstvo se hájit dvoudílný barevný film Inků, nazval jej podle
Po dvou měsících se ce než 5.000 námořních mí
i nedá . . . ” ” . . . i když asi mnozí z nás by nechtěli
Cantuta, hnaná Humbold- lí a přistává u ostrůvku
být členy poroty.” Tím ’ je ono dilema definováno nání náskoku, který máji ostatní ve znalosti anglič
tovým proudem, dostala Matahiva v souostroví
lépe než se to podařilo mně.
tiny, jsou dva roky příliš krátká doba. Vy jste z toho chybou v navigaci do gi Tuamotu ve francouzské
K výroku o ‘‘módní honičce na “prohnilé” Spojené dospěl k závěru, že mezi Československem a Austrá
c státy” , bych jen poznamenal, že před časem uve- lií není rozdíl. Dám se rád poučit, už jsem v Česko gantického -víru asi dva Polynésii. Oba mořepiavcí
' řejnil v australském tisku dr. Knopfelmaeher sérii slovensku dlouho nebyl, když říkáte, že rozdíl není, tisíce km od Galapág. Ve ještě žijí měsíc na ostrův
článků o USA. I když ne zcela sounlasím se všemi tak není, ale v tom případě by měly být vaše zku víru pak vor kroužil bez ku jako Robinsoni, než
• vývody, fakta, která uvádí, jsou — mírně řečeno — šenosti platné v hlavních bodech také v opačném
znepokojující. Pochybuji, že i tento nepochybný anti směru. Z vašich údajů se tedy dá soudit, že někteří mocně 47 dní, bouře urva jsou objeveni.
komunista by se zapojil do “honičky” jen proto, že cizinci, kteří emigrují do Československa, dostanou la- spodní část voru s ra 
Eduard Ingriš získal
J e to “módní” . Mé otázky ale také mířily na jistý naservírován rychlokurz češtiny. Ti, na které se ne diostanicí a posádka byla touto cestou značnou po
způsob myšlení, který se vyskytuje na obou stranách dostane, jsou poněkud nespokojení, a není také di- značně vyčerpaná. Zásoby
pularitu, přestěhoval se
rozděleného světa. Pravděpodobně bych nereagoval vu: po tu přechodnou dobu než se naučí česky ve
I; na dopis pí Novákové (HD 10/71 p. r.), Jsdyby ne večerních kurzech, které jsou zadarmo, se totiž musí potravin a vody byly u do Spojených států a na
ubyl přímo klasickým dokladem onoho myšlení a je- spokojit s měsíčním platem 4.000 tuzexových bonů! konce. Na poslední chvíli přednáškových turné u:, mu přiměřené diskuzní metody. Nechci zabírat místo (Píšete, že platíte $ 30 týdně daň, to znamená roční byli trosečníci zachránění poutával pozornost svými
podrobným jeho rozborem (velmi rád to ale udělám příjem $ 6.656, to máme měsíčně $ 555, při kurzu americkou lodí, která se filmy i hudbou.
IP
• soukromě) a tak si pouze všimnu typického závěru. 7,20 bonů za dolar to dělá 4.000). Slyšel jsem, že za
“Je zřejmě demokratickou výsadou se nenechat tuzexový bon se platí až 5 Kčs a uznám, že s příjmem těmito vodami zcela ná
i přesvědčit. ...” , píše pí. Nováková, když předtím 20.000 Kčs měsíčně se vám mohlo dařit docela sluš hodně vracela z antark
ZLATNÍK *
'.konstatuje, že partyzánské vedení války je “sprostý ně. Také mi to vysvětluje proč tolik Australanů tické výpravy**.
HODINÁŘ
*
podvod” . Neřekla, zda tato klasifikace platí obecně, emigruje do Československa.
Po návratu do Peru si
ale připadá mi neuvěřitelné, že by si to myslela
Ale pokračujme dál: náš nespokojený cizinec si Ingriš uvědomil, že svou
STEVEN VARDY
např. i o atentátnících na Heydricha. Osobně odmí- po roce koupí auto, protože povídačky o čekací Ihů590 George St.
' tám “se nechat přesvědčit” , o tom, že je správné tě jsou naštěstí kapitalistická propaganda a byt plavbou spíše popřel než
brát na věci měřítka podle toho, jak se nám to mo- zřejmě také dostane, když mu z něj někdo může potvrdil Heyerdalovu teo
Sydney
i mentálně hodí. Domnívám se, že morálka, humani něco ukrást. Ptáte se tedy právem, kde je ten roz rii. Začal organizovat vý
(proti Trocaderu)
smus, pravda, svoboda a spravedlnost je jen jedna, díl’ á já musím přiznat, že když mne nějaký ten
Velký sklad zlatých aj
! a cheeme-li, aby demokracie vyhrála nad komuni rozdíl napadne, vzápětí zjistím, že je to rozdíl v ne pravu novou, kterou jíž
šperků, hodinek atd.
smem, tak je to možné jen tehdy, nebudeme-li dělat prospěch Austrálie. Jako třeba ta přičinlivost poli ■sám. plně financoval,
Opravy se zárukou.
, totéž, co on. Také mě nemusí pí. N. přesvědčovat cie: doma stačilo, aby se domovnice jen zmínila, a -když -peruánská vláda
0 tom, jaké jsou či nejsou praktiky komunistů. Pro- tady? Jména jim dáte, adresý jim dáte a oni místo
Mluvíme česky
■žil jsem to na vlastní kůži a je směšné, ne-li nechutné aby pachatele zatkli, hledají nějaké malicherné dů
a slovenský.
ymě ■obviňovat z toho, že nejsem přesvědčen o jeho kazy. Ani o foto zájem nemají. A o ledacos je v
Přijmeme zkušené
Telefon:
61-8579
:'“názorové a morální špatnosti” . I to je typické — Austrálii vyloženě bída. Jako třeba o ty domovnice.
když nejsem schopen oponovat fakty, tak označím
ŠVADLENY
Vidím, že v tom, oč vám nejvíc šlo, jste si nepo
. pro- továrnu na
- oponenta za třídního nepřítele — promiňte — za ko- lepšil. Lépe se nemáte, kdekdo vás okrádá, Austrá
KONTINENT.
. dámské boty.
: munistu, a je to.
lie na vás jen vydělává, rychlokurz vám nechtějí
AUTOŠKOLA
y Věřím a doufám, že demokracie vyhraje. Věřím v dát, tak proč jim to nějak neoplatit? Z vaší poznám
'5to proto, protože jsem přesvědčen, že je silnější ve ky, že jste- mohl policii nabídnout fotografie výteč - Vysoké mzdy7, stalé
Oprávněný instruktor,
místo,
-výborné
prac.
y svých zásadách a proto se nemusí faktů a pravdy níků, kteří vám vykradli byt, usuzuji, že máte ka
mírné ceny.
podmínky.
; b á t .v konfrontaci s komunismem. Zapochybuji-li marádíčky s cennými odbornými znalostmi. Možná,
Vyučování
kdykoli.
. HANDMAKER
/ někdy na cbvíii o. této víře, tak je to vždy, když se že když jim dáte přečíst svůj článek, znechutí si
Úspěšný výsledek za
SHOE MFG. P / L,
ji, setkám se způsobem myšlení, který prezentovali ne Austrálii natolik, že odjedou. Odpověď na vaši otáz
34-37 Chaider St.
jí: jen p. Kárnet s pí. Novákovou, ale např. i p. Mašek ku totiž je: Ten rozdíl je v tom, že kdo rozdíl nepo
ručen. Volejte (Sydney)
li v (D EL čemu -vlastně věří oni?
Marrickville
ciťuje a nevidí, může jít jinam.
399 9555 - po hodinách
$
Jiří Virkoš, Melbourne
Václav Chaaim, Canberra
■Tel. 56-3598- (Sydney)
nebo o víkendu.
JEŠTĚ NÁZORY K ČLÁNKU "KDE JE TEN ROZ
— ■ ★
—
★
—
DÍL?" (HD č. 9 ze dne 3. 5. 1971)
Pane Mašku, okamžitě po přečtení Vašeho' dopisu
-i Doufám, že Hlas domova bez výhrad s panem jsem Vám. chtěl napsat, co si myslím, ale řídě se
Přijmeme zkušené
yMaškem souhlasí — ovšem jen v prvních dvou a půl heslem, že nic není tak horké, jak se to uvaří, píši
“větách. Diskutovat s autorem považuji za ztrátu až dnes. čas však udělal své a tak nechám druhé,
ŠVADLENY
času, protože někdo tak dokonale soustředěný na aby Vám na dopis odpověděli. Jistě to učiní lépe než
znalé šití dámských šatů střední jakosti.
¿vlastní ublížené veledůležité “JÁ” bude těžko akcep bych to dokázal já. Já bych Vám řekl pouze to, co
Stálé místo * Vysoké mzdy nebo plat od kusu
tovat něco jiného než politování. V tom případě vás, říká pan Hrabal ve své knize Ostře sledované vlaky:
pane Mašku, upřímně lituji, rozbité auto a vykra “Měli jste sedět doma na p ......... !”
* Spousta přesčasů k dispozici * Výtečné
dený byt jsou opravdu trampoty až nad hlavu. A
Aleš Huebschmann, St. Kilda
praco-vní podmínky.
radím vám — rychle se vraťte domů. česky umíte
—
★
—
★
—
FINE FRENCH FASHIONS
1 bez kurzů, žije se tam taky jako po vykradení a
Minulý rok v listopadu jsem odpověděl jednomu
s hrůzostrašnými historkami o Austrálii ještě můžete
místnost č. 12, 2. poschodí
emigrantovi,
který hlasoval všema deseti pro socia
udělat kariéru.
Sylva Plšková, Melbourne listický, komunistický
režim. Nyní se objevil další
617 Elizabeth St., Redfem (Sydney)
—
★
—
★
—
vlastenec, který nenachází žádného rozdílu mezi če
(mezi Cleveland a Redfern strs.)
Pane Mašku, zmínil jste se o svých nepříjemných skoslovenskou socialistickou republikou a Západem.
Telefon (Sydney) 69-3908
zkušenostech a konstatoval jste, že se tu nemáte Píše, že mu po bouračce nezaplatili celou cenu vozu.
o nic lip než doma. To je celkem logické, na vyrov(Pokračování na. straně 11)

Dopisy redakci:

31. 5. 1971

H L A S

D O M O V A

PSÁNO Z D Á L K Y
OTAKAR

O DLOŽÍL ÍK

Z Čech přišla zpráva, že prvního března t. v.
umřel básník František Hrubín. Když někdo odešel
v jeho stáří z tohoto světa na počátku našeho sto
letí, noviny psaly, že se dožil kmetného věku. Dnes
si říkáme, že umřel poměrně mladý. František Hru
bín se narodil 1910; bylo mu tedy jenom něco přes
šedesát let. V tom věku umřel r. 1901 Julius Zeyer;
Svatopluk Čech žil dvaašedesát let; Jaroslav Vrchlic
ký se nedočkal ani šedesátky.
Nikdy jsem sě s Hrubínem nesešel, ačkoli jsem si
to velice přál. Nestál jsem o setkání v Unionce nebo
některé-jiné pražské kavárně. Kdybych měl na vy
branou, byl bych navrhl za místo schůzky zastávku
v Rrhanicích na dráze z Davle do čerčan. Tamodtud
z údolí Sázavy bychom se pustili do mírného svahu
a za půlhodinku bychom se dostali do jeho rodných
Lešan. Možná, že bychom se tam chvili zdrželi *
potom šli do Břežan a ještě dále do Netvoříc, mě
stečka s kostelem a nevelikým náměstím, ze kterého
vybíhá cesta do Neveklova. Jsou to končiny, kam
se už nerozléval koncem týdne příval výletníků z
Prahy, kde se nerozmnožily dřevěné chaty, kde ne
bylo honosných vil, nýbrž povětšině jenom příbytky
lidí, kteří tam skutečně žili, v zimě i v létě, za plí
skanic i pálivého slunce, když v zahradách kvetly
ovocné stromy i když táhl chladný vzduch nedlouhé
ho, ale kouzelného podzimu.
Spřátelil jsem se s. Hrubínem pomyslně, hlavně
proto, že se neodtrhl od rodného kraje ani za studia
na gymnasiu v Truhlářské ulici, ani když jeho kníž
ky odměňovali všelijakými cenami. Že se tam často
vracel a to nejenom ve vzpomínkách a představách,
nýbrž skutečně. Že chodil po prašných a hrbolatých
cestách a rozhlížel se dokola kolem, po zalesněných
pahorcích na sever od Sázavy, po polích a lesích,
které isou rozsety, po těžko přístupné končině smě
rem k Vltavě a s druhé strany se rozbíhají k Be
nešovu a ke Konopišti, až se spojí s krajinou Karla
Nového ze Samoty Křešín. Že k chvále a poctě je
viště dětských a mladých let psal verše, které jed
nou připomínají lyriku Josef V. Sládka, jindy zase
miniatury nebo rozměrná plátna Sovova. Čtu si zno
vu a znovu z jeho Návratu do rodného kraje tuto
•loku:

voříc, kam jednou v únoru vyprovodili Jana Novot
ného, dědečka s matčiny strany.
Jdeš na úmrtní lůžko spát
a paměť rodu ve vánici tváří
vločku tvé tváře chvátá vyhledat. . .

POZOR!

Svědectví Jaroslava Brodského .
o g a n g u a ne t e č n ý c h
v anglickém překladu
. -’ '
SOLUTION

GAMMA

[
■j
. \
;

vyjde již ve druhé polovině června 1971 - ;
Distribuce prvního vydání bude na objednávky;
předem dokončena nejpozději do 3. výročí okupa :
ee Československa armádami Gangu.
Úprava knihy: Jtada A: ve stejném provedení
jako české vydání Řešení gama, 1.500 kusů, cen.5 kan. dolarů. — Rada B: v plátěné vazbě, 50’
kusů. cena 7 kan. dolarů. Poštovné: Kanada a
USA 35 centů.
Všechny výtisky 1. vydání pro Vaše anglické
přátele budou číslované a podepsané autorem
Objednávky a poukazy předem na:

Kraj, jak jsem jej viděl v srpnu před třemi lety,
neměl ovšem podobu, kterou si Hrubín odnášel do
Prahy z dětských let. Roku 1942, tuším, Němci pře
stěhovali obyvatelstvo jinam, protože si tam chtěb
zřídit střelnici a jiná vojenská zařízení. Ale nikdo
nepřenesl Běsnou horu, nikdo nenaprimil tok Sáza
vy. nikdo nenasázel divných stromů na stráně, kde
má domácí právo akát a borovice, jalovec a planá
trnka.
Nevím kdy, ale nejspíše až po válce, Hrubín si
našel druhý domov; odlehlé končiny v jižních Če
chách, kterými jezdi vlak z Třeboně na rakouskou
hranici. Jim věnoval šest básní v posledním oddílu
GAMMA
knížky Můj zpěv, která vyšla za prvního uvolněni
Box 2, P. S. " U " ,
dusivého tlaku roku 1956. Nečetl jsem ani zdaleka
všecko, co František Hrubín napsal, avšak osměluji
Toronto, Oitt., Canada
se říct, že právě tam, v rozvlátých verších velebících
Nezapomeňte podat včas svědectví o tom,
ploché roviny s obou stran Lužnice, vystoupil na
vrchol, na kterém jsme ho rádi viděli po bloudění
o čem se mlčet nesmí!
bezmála desíti let. Takto začíná čtvrtá z těch básni
Neděle u vody:
Mé mládí, v jetelích, s řekou, třpytkami svými,
AUSTRALSKÝ ZÁSTUPCE PRO PRODEJ KNIHY
skrýšemi pod olší ve dvou, s okovy zimy
J. B roá^ého "Řešení gama" (české vydání) Miss
s krajem, jejž do věků napjal žulový sval,
D. Šimková, 131 West Pde., Mt. Lawley, WA.'^6050
s volností bez hranic, jíž jsem nésti se dal,
sděluje. že p m á xásíTka je rozebrána. Další dvě zá
očima mýma chceš na vše pohledět zase.
silky jsou však jíž na cestě a budou zde asi za 2 - 3
Vidíš však jiný kraj než svůj, vážnější zdá se,
týdny. Zájemci mohou tedy knihu dále objednávat
duby hráz ve spárech drží, hloubí v ní stín,
na, uvedené adrese. Cena je anstr. $ 4.50.
jas rozkřídlenýcb vod v dálce úží se v klín
a vlny modravé mlčky z nazlátlých vijí
třpyt za třpytem a lesk doušky dlouhými p iji
Sdfite nám laskavě
Na polích došuměl odliv bělostných žit.
adresy svých p rite í, kteří by m ohli mři zájem e aeoer
dozněl bronz pšenic a kolem prostřel se klid,
H iasa rtamavi ZaSem e p a adarma ukázkavé U ši«.
já z vteřin blyskotných blahou nečinnost předu
a dívkám z ůbělů živých, z temného medu,
chlapcům, jimž první rzí náhle zaskřípal Mas.
ŠVÉDSKÉ VYDAVATELSTVÍ
jim, kteří mládí své navždy dobyli z nás,
KVAMBERG — KAREX
z nich jednou dobudou jejich děti své mládí.
distribuce knih do celého světa v Kanadě
Kolikrát pod Běsnou horou se brával
V Hrubínových obrázcích z venkovského dětství má
nabízí tyto knihy:
půlročním vřesem a zůstal tam spát
význačné místo Běsná hora, trochu povýšená nad K. B. Ika: Rekviem. Hrdinství dr. M. Horákové, $ l.— křídlovka od muzik ještě se třpytí
obě vesnice Lešany i Břežany, avšak na mapě za Uranový bůh. Kniha o Československa. Broi. $ 7.-.
u jitřní hvězdy, kde zamkl ji chlad —
kreslená jenom jako kopec něco nad čtyři sta metrů
a zítra objímal v poledním kvítí,
váz. $ 8.výšky. Od jara do podzimu stála jako tiché dobré M. Zlámal: Zpěvy z Modrých hor. Básně. $ 3.81» The
když všechnu něhu schvěl do jejích stop,
dobytče. Přede žněmi, když jí na úbočích žloutla
dívku, jež zvedala lokty jen k žití,
Partisan Captain. Román z války. Váz. | 8.50
řídká žita a ovsy, se podobala plavce s věnečkem V. Portáš: The Umversal Revolmion oř tbe Atomie
tu věčnou schovanku motýlích dob . . .
hájku mezi rohy. Ale pozdě na podzim se od ní zdvi
Age, váz. $ 8.Nedalo mi to. Když jsem uznal, že by nebylo míst haly větry a proháněly se volně po panských polích E. Hostovský: Nezvěstný. Brož. $ 4.-, Literární dobro
né, abych se básníkovi vtíral do přízně a žadonil o až k Vlkové na druhé straně řeky. Všechny pohřby
družství českého spisovatele v cizině í 7.doprovod, vydal jsem se do Posázaví s přáteli, kte z Lešan a z Břežan chodívaly úzkou silnicí kolem ní. J. Snížek: Co to je? $ 5.50
rým dobře sloužil vůz, tolik potřebný v oblasti ne
Rozumím-li správně. suché zprávě z Čech, Hrubín Jandáčková: Česká národní kuchařka. Váz. $ 7.-.
příliš častých veřejných spojů. Bylo to před třemi neumřel ani v Lešanech, ani v Břežanech, nýbrž v
Czech Nat. Cook Book $ 7.50
roky, v první srpnovou neděli odpoledne, v den, na [Českých Budějovicích, kam ho patrně přivezli z ne- Klimentová: Malá rodinná ikola vaření. Váz. $ 3.50
který “šlehl plamen léta” . S úbočí Běsné, které pře !dalekého Chlumu. Smrt nepřišla znenadání, nýbrž Joza Brízo v: The Czechoslovak Cook Book $ 6.50
tíná silnice z Břežan do Netvoříc, jsem přehlédl, co* po dlouhém utrpení. Nevím, kde byl pochován. PoObjednávky a šeky zasílejte na adresa:
se básníkovi zařezalo do vzpomínek a co se nesčet Ipouštím uzdu. obrazivosti a představuji si, trochu
Rudolf V. Pec, P. O. Box ¿855 Terminál A,
někrát vrací v jeho díle, jednou jenom letmým ná-1 podle Slavíčkova obrazu z Kameniček, venkovsky
Toronto 1, Ont., Canada
znakem, jindy rozvinutým veršem nebo celou slokou:? (pohřeb, jak se vine po silnici na okraji Běsné hory
Knihy, které nemáme na skladě, zaopatříme.
Pro r. 1970/71 je připraveno k vydání několik dal
Krajino bez nebes,
I :a_ zastavuje před otevřeným hrobem na netvořském
v kterých jsi uhořela,
I 'hřbitově. Připomínám si báseň Křídlovka z vesnické ších českých knih.
jak v plameni se bělá •
1 ho pohřbu ze sbírky Rezekvítek a jakoby se až sem KVAMBERG - KAREX, Stockholm, gen. zastoupeni
I daleko za moře nesl zvuk nástroje, na kterém v kot
v Kanadě
mateřídouška, vřes.
covitém kraji nad Sázavou hrávali o posvícení k
Sblížil jsem se s Hrubínem nadálku i proto, že jsem tanci a u hrobu na rozloučenou, čtu si v knížce U
JEDNOTLIVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA”
cítil, jak těsně zůstal po celý život spjatý s rodem, stolu až skoro na konci:
mižete kapovat v těefešo prodebrdkeli:
ze kterého vzešel, s předky s otcovy a obzvláště s
Jednou budou pod hlínou pochovány všechny zvuky
matčiny strany. Trvalo mi hodnou chvíli, než jsem z chalup — nebožek, z obou halasných světnic, lěADELAIDE:
cpravdu pronikl do spleti vzpomínek z venkovského šanské i břežanské, hlasy a šepoty, smích a vzde
dětství, knížky nadepsané prostě U stolu. Málem bych chy, vyhrklý křik rodiček i tlumené kvílení u úmrtní G. PipJnaa, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
ji byl postavil vysoko na polici, kam se zřídkakdy ho lůžka, pípání kuřátek pod slaměným víčkem a
MELBOURNE:
dostanu, když hledám něco ke čtení. Ale okouzlila zvonění lžic a talířů. Nejvíce však pod ní bude vaší
mne jednou v zimě večer a potom jsem ji četl, nevím, tišiny, rybníky Beránku a Ovčičko, a ta hlína bude Novinový stínek na Elizabeth St.. poblíž rohu Flin
kolikrát. Věnování rodičům nebylo potřeba luštit. na všem ležet s tíhou starodávného kopce Běsné. ders St. (proti Commonwealth Bank), City
Strýčkem se rozumí František Novotný, kterého jsem Ale nad hlínou,.která se hrne s pahorků, s poli a luk McGill’s Newsagency, 183 Elizabeth St., Citv (pro
několikrát viděl ve vysokých lavicích v aule Karlovy a kterou vody potoků mísí s pískem Sázaviným, dál ti G PO)
university, než odešel do Brna jako profesor klasické bude letní nebe míti barvu školních písánek,* a skři Village Belle Newsagency, 161 A cland Street, St
filosofie. Sedávali u vydrhnutého stolu v rodném do van. dušička ropuch, bude u slunce větrat mechy Kilda
mě v Lešanech nejenom domácí lidé, nýbrž i otcovi skal z Huštin a Třepí hory a zpívat:
SYDNEY:
příbuzní z Břežan a odjinud. A na návštěvách se vy
To je zrní, to je zrníí, zrnil, zrnííí. . . vid’, viď . . .
střídali přátelé, mladí i staří, jeden náskok, druhý viď viď viď . . . viď? —
Pcrter & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St..
Sydney - City
na dlouhou besedu. A od stolu, když čteme stránku
Byl březen, když Hrubína pochovávali. Což tedy, MALA’* Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Hayza stránkou, odbíháme i jinam, k řece, podél níž pře
jel občas vlak, do školy zastíněné lípami, k dědeč kdyby odněkud z brázdy opravdu vyletěl skřivan a m arket.
L ittle Europe Inn, 274 V iatoria S t, Kings Cross
kovi do Břežan, na svahy Běsné, na hřbitov do Net doprovodil pohřební průvod svou písní?
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Velký výběr vín, lihovin a piva
dodámé kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

,V jednom z minulých úvodníků Hlasu domova se kých gangsterů” , jak jsme se z Rudého práva učíva
objevila zmínka, že jeden z nejagilnějších posrpno li, ale od gangu, jehož příslušníci hovoří, stejným ja- i
vých exulantů, žijících v kanadském Torontě, měl zykem jako my. Naše hlasy v komentáři k vražed
být pro, své protikomunistické přesvědčení zákeřně nému pokusu napsaly, že zločinec a vrah je vždy
J. KINDA & CO. PTY. LTD
zavražděn. Zarazila mne ta poznámka. Je to vůbec jen povzbuzen k dalším zločinům, vidí-li slabost nebo
možné? Rozhodně jsem chtěla vědět víc, ubezpečit příznaky slabosti své oběti. Zbabělec nikdy nenapad
cr. Jonas & Víctoria Sis., Richmond, Vic.
se, že to byla náhoda, že ve svobodné zemi se něco ne svou oběť, je-li sám. Má-li však podporu dalších,
Telefon: 42-4782
podobného nemůže stát. Snad překvapil zloděje nebo jemu podobných a pracuje-li ve smečce, pak jeho
nebo: 104 Millers Rd„ Nth. Alfona, Vic. (314-6281)
šel'stal obětí špatného vtipu. V hlavě mi opět zaznělo sebevědomí stoupne natolik, že je schopen vykonat
dunění tanků s rudou hvězdou a suchý praskot ku jakýkoliv zločin.
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
Lze si tedy položit několik otázek. Z čeho že čerpal
lek, jimiž se naši velcí osvoboditelé strefovali do
Národního .musea. Ne, s pistolí. v ruce se obvykle odvahu zločinec, jenž chtěl zavraždit jednoho z nej
lepších lidí, kteří se po dvacetiletém období mrav
nežertuje.
Opatřila jsem si torontské Naše hlasy a četla: ního temna vyskytli? Z čeho čerpají svou odvahu
HOLEČEK SE NEVRÁTÍ
‘V . . Když se v minulých číslech Našich hlasů obje všichni ti marxističtí budovatelé komunismu a so
O
čem
se
v
posledních
týdnech v tenisových kruzích
vily zprávy, odhalující různé teroristické akce a cialismu v exilu? A jak rozlišit slušné lidi od těch,
vyhrůžky proti členům redakce, našlo. se dosti je kteří byli domácím režimem vysláni, aby dál roz jen šuškalo, máme už oficiálně. Dne 18. května, dříve,
než nastoupil na Center Court v anglickém Bournedinců, kteří takové zprávy bagatelizovali, ba dokon vraceli naše životy?
Odpověď není snadná. Duševní špínu neukazuje mouthu k utkání britského mistrovství proti Australa
ce někteří “marxističtí intelektuálové” tvrdili, že se
jedná o novou metodu vymýšlení zpráv, aby prý no člověk tak okatě jako ušpiněnou košili. V posledních nu Rochemu, uspořádal čs. daviscupový hráč Milan
viny šly lépe na prodej. Přes všechno nebezpečí měsících se však komunistická propaganda už netají Holeček tiskovou konferenci, na které desítkám brit
jsme neustoupili, tak jak ti, kteří nám vyhrožovali, tím, že má v západních zemích nasazeny své agen ských novinářů oznámil, že se nevrátí do Českoslo
očekávali, protože by to samozřejmě pokládali za ty. Dokonce se cynicky chlubí: naši lidé se ani nemu venska. Důvod? Nesouhlasí s režimem, který vládne
své vítězství a do jisté míry za- důkaz převahy m ar sejí přetvařovat, klidně hlásají marxismus a ještě se v jeho vlasti, a bude usilovat o získání amerického
xistické ideologie nad prohnilou západní civilizací.” -jim za to dostává universitních stolic a dalších dobře státního občanství. 271etý Holeček, který se dostal
A pak se to stalo. “ . . . V 18.00 hodin dne 13. dub placených míst. Jak jsou ti zápaďáei hloupí a dů před vánocemi na zahraniční turnaje (též do Austrá
lie a na N. Zéland), byl zřejmě už při svém odchodu
na- 1971 zvoní telefon v bytě Petra Třebíčského (ne věřiví!
Demokracie je opravdu v krisi. Je jako ten ubohý z ^Československa rozhodnut k tomuto kroku, čekal,
jedná se o pravé jméno, ale o pseudonym, jehož náš
krajan používá). P. Třebíčský zvedá sluchátko, ale. rytíř Don Quíchote jenž věřil, že se všichni jeho nepřá však na vhodnou chvíli, aby celému světu dal naje
volající-pokládá: V 18.30 Třebíčský vynáší ze svého telé budou řídit tak jako on rytířskými pravidly vo, že protestuje proti okupaci své vlasti a proti
kteří toto. obsazení země cizími vojsky ozna
bytu odpadky a po návratu zapomíná zajistit zámek čestnosti. Bez tolerance jiných názorů nemůže de všem,
čuji
za
bratrskou pomoc čs. lidu proti kontrarevolumokracie
býti
demokracií.
Jak
však
zajistit,
aby
u dveří proti, otevření z chodby. Šeří se a v bytě ještě
nesvítí světlo. P. Třebíčský něco upravuje u skleně nebyla zadušena právě pro svou toleranci? Ohání- ci. — Milan Holeček se v r. 1964 poprvé dostal do
ných dveří, vedoucích na balkon. Toho využil vrah. me-li se Voltairovými slovy “V zásadě s vaším ná daviscupového týmu ČSR, o rok později — to mu bylo
Nepozorovaně se vkradl do bytu a za zády otočené zorem nesouhlasím, ale budu se bít do poslední kap teprve 21 let — byl nejúspěšnějším čs. tenistou vů
ho. P. Třebíčského zařval: “Kde máš ten film, kde ky krve, abyste jej mohl vyslovit” , musíme počítat bec. V posledních letech — až do r. 1969 — byl vel
máš ty písemnosti?” Zřejmě tím myslel film o oku s tím, že první, kteří se budou tohoto demokratic kou posilou daviscupového týmu ČSR, hlavně ve čtyř
paci v roce 1968 a povídky Smích pod hlavněmi ku kého práva dovolávat, budou komunisté a že ho vy hrách, kde s Kodešem vytvořil skvělou dvojici. Jed
lometů. Petr Třebíčský se napřímil a otočil k ne užiji velmi obratně, aby nás zničili. Metody na to noho z největších triumfu své tenisové kariérv však
známému muži, který stál u dveří do bytu. Neznámý mají známé a vyzkoušené. Nejdřív jen prstíček škví dosáhl ještě jako junior, když spolu s Kodešem a
(který je také v exilu — v Belgii) vyhráli
byl vysoké postavy, měl na hlavě klobouk a na očích rou prostrčí: postěžují si, jak se nám v exilu bídně Koudelkou
v r. 1963 neoficiální mistrovství Evropy a získali Gaveliké tmavé brýle. Třebíčský zahlédl v ruce muže žije a nezapomenou přitom dodat, že socialismus leuv
pohár. Tehdy v semifinále ve Vichv porazili
dlouhý- revolver s tlumičem. Vzápětí třeskla rána. přeci jen nebyl tak špatný. Jen co se trošíčku ohře tym_SSSR
3_: 2 a ve finále pak i vysoce favorisované
Projektil mú'.prostřelil připaženou ruku ve výší srdce jí, už zas rýpají dále: pročpak neuveřejníte svědec družstvo Itálie
rovněž 3 : 2. Ani dnes nepatří ještě
tví
z
My-lai,
jako
to
udělalo
Rudé
právo
a
pročpak
(asi 5 cm od srdce) a proletěl skleněnými dveřmi.
Milan
Holeček
do
starého železa, což dokázal právě
nezdůrazníte-,
že
Austrálie
v
péči
o
občany
zaostává
Zasažený. Třebíčský padl na podlahu a vran se sna
Bournemouthu, kde s předním australským profe
žil asi dvakrát střelit ležící oběť, ale spoušť cvakala za světem? Kousíček po kousíčku jako ty Jezinky v vsionálem
Tony Rochem prohrál až teprve” po nětipohádce o Smolíčkovi — a než se naděješ, slyšíš vý
naprázdno; potom spěšněopustil byt.”
sadovém boji 6 : 3, 6 : 4, 6 : 8, 1 : 6 a 3 : 6. Ve třetí
Naše hlasy dále píší: “Třebíčský má hladký prů střely a teče krev tak jako v kanadském Torontu.
Už několik hodných lidí, jichž si vážím, mi řeklo: sade se dokonce Milanu Holečkovi přímo nabízelo ví
střel, alé' už jsou znatelné následky — ochrnuté prsty
.
“Nu,
co s.tím chceš dělat? Nejlíp je stýkat, se. jenom tězství, škoda jen, že v rozhodujících chvílích s Ro
na ruce, ..a je obava z dalších komplikací. Po krva
chem mu nepřálo stěstí.
K. Janovský
vých zkušenostech jsme nabyli přesvědčení, že dal s Australany (Němci, Angličany atd.) a zapadnout
ší žíočlnné akce komunistů nejsou vyloučeny. Redak mezi ně, 6 nich aspoň víš, co jsou zač.” Domnívám
ce, totiž znovu dostala výhružný dopis, v němž se pí se, že to není řešení. Právě naopak. Kde slušní lidé I
i
še : “Páftoyé (následují naše jména) teď už začne mlčí v ústraní, tam se špinavci radují a nabývají drzosti. Jestliže se proti pisateli, který prohlásí, že
SKUPINOVĚ
opravdové divadlo.”
LETADLEM
j
Sevřelo se mi srdce. Není to tak dávno, co jsme mezí životem v demokratické zemi a v komunistickém
LETY
se ve, Vídni .rozhodovali,.kam dál. Bylo nám jedno, . zřízení není rozdílu, neboť mu zde pojišťovna neza do Anglie nebo Belgie!
platila
dost
za
rozbité
auto,
neozve
nejméně
stovka
za
$
463.]
kam pojedeme, zda do Kanady,' Afriky či Austrálie.
do Frankfurtu a Vídně
v kteroukoli
j
Věděli jsme. pouze, že chceme hodně daleko od ostna méně omezeně a materialisticky uvažujících lidí, pak
pro
je
to
s
námi
přinejmenším
na
pováženou.
Domnívat
tých, drátíL, tam, kde vládne demokracie a svoboda se, že nestarám-li se já oj věci', které se daji souhrnně
roční dobu.
j
spolkové příslušníky
sloVa i pohybu, tam, kde .se člověk nemusí obávat
Reservujte u
;
“politikou” , pak se politika nebude starat o
za S 715,o syůjví.žiyot-a-_ O životy svých blízkých. Tehdy jsme nazvat
mne,
je
ten
nejhorší
omyl,
jemuž
bychom
v
exilu
si nepřipouštěli myšlenku,- že s námi na palubě stej
ALMA
Fodrobné
informace
i
ného letadla mohou cestovat i “vyslanci socialismu” mohli podlehnout. Pojem “starat se-o politiku” má
v
emigraci
poněkud
jiný
podtext
než
měl
doma.
Zde
ochotně
sdělí
se zvláštním-posláním umlčet každého, kdo by chtěl
TRAVEL
říkat pravdu o Skutečné podstatě komunistického sy to znamená, že mi není jedno, zda nezávislý exilový
ALMA
časopis zajde na nedostatek prostředků, zatímco
stému. Žili jspae ještě v bláhovém doměni, že v nád emigranti
—
marxisté
vydávají
na
náklad
komuni
TRAVEL
herné jednotě čěského a slovenského národa a v je stické strany (třeba té “západní” ) padesátistránkové
SERVICE
ho nenávistí proti okupantům nemůže být kaz. Po
SERVICE
330 UtiSe CoSljns Si. ’
dvou letech jsme poněkud vystřízlivěli. Ale přece je almanachy. Znamená to, že se na exilové organizace
>338 LitHe Colfíns Sf.,
jako na sdružení tlachavých strýců, ale ja
MELBOURŇE.
mi zle, když nyní čtu, že vrah, který napadl Petra nedívám
MELBOURNE
ko
na
jedinou
možnost,
jak
vystupovat
před
západní
Třebíčského, hovořil česky. Je hrozné vědět, že ani demokratickou veřejností coby organizovaná síla,
.Víc., 3000
(
Víc., 3000
v zemi tisíce mil vzdálené od centra komunistické která ihůžě ovlivnit mínění západního světa v ne
Telefon:
Telefon:
moci nemůže ;být člověk jist svým životem. Ještě prospěch komunistických mocipánů ať už v Praze. ■
smutnější je, že ohrožení nepřichází od ‘‘kapitalistic- Moskvě nebo v New Yorku. Znamená to, že neohrnuji
63-4001, 63-4002
' 63-4001, 63-4002
nos nad různými českými a slovenskými kluby a
školami, zatímco moje děti drmolí anglicky a nevědí,
Profesionální, nevšední, černobílé
kdo to byl Karel TV. a M. R. štefánik. To všechno je
politika, protože komunistickému režimu jde zcela
a barevné fotografie
Všechna jídla jako doma
záměrně o to, aby exilové časopisy nevycházely, aby
se krajanská sdružení rozpadla a aby se naše děli
SVATBY
nehlásily ke svému národu. Vědí, že lhostejnost oby
RESTAURACE
čejných lidí je jejich největším spojencem. Jestliže
134
Ca
růste St., St. Kllda, Vic.
DĚTSKÝ PORTRÉT
většina lidí mlčí, pak je snadné umlčet několik zbý
(proti
radnici St. Kild.a)
vajících jedinců pistolí. V Kanadě stejně jako v Ně
REKLAMA, ILUSTRACE
mecku či v Austrálii. Může se to stát, nevezmeme-H (Večeře se podávají každý den, v sobotu a neděl
si hned z prvního případu poučení. A může se také ktéž obědy. Různé české, slovenské a maďarské
MILAN BABI NEC, fotograf v Melboume
stát, že za pár let budeme pak všichni, — ti “poli
speciality — Dršťková polévka
tičtí” i ti, kteří si prsty nepálí, muset znovu utíkat
tel. 41-1927 po 6. hod. večer a víkend
Srdečně
zve
rodina Hrabovszká
před tanky s rudou hvězdou. Kam — to nevím.
Marcela Čechová

HL A S

31. 5. 1971

Dopisy redakci:

DOMOVA

Oznamujeme smutnou zprávu, že dne 26. dubna
1971 zemřel náhle v Brně, krátce po příjezdu z
Austrálie (Melbourne, Talbingo),
JUDr. JIŘÍ B E N E Š
ve věku 50 let
Pohřeb žehem se konal dne 4. května v Krematoriu
města Brna.
__
Kdo jste Jirku znali, vzpomeňte s námi.
Victor Sedláček a Petr Mařan, Bougainville

(Pokračování se strany 8)
Kolik by asi dostal v Československu? Já myslím,
že za rok práce by auto ještě žádné neměly Také
se mi zdá, že příjem kolem 100 dolarů týdně není
nejhorší na tu krátkou dobu, co je zde. Vykrást byt
by mu mohli také všude, nejen zde. Kdyby jej měl
pojištěný, jistě by nějaké peníze dostal zpět od po
jišťovny po vyšetření případu. A tak bych panu Maš
kovi mohl jenom poradit, aby se vrátil zpět do Če
skoslovenska. V útulném hotelu na Pankráci bude
mít dost času v klidu přemýšlet o tom, kde- jsou ty
rozdíly.
Otakar Karnet, Regents Park, NSW
OSOBNÍ OBSAZENÍ ČS. KONSULÁTU
F. Rybníčka (Sydney?), Zdeňka Pojikara ( v r. 1949
V těchto dnech jsem zažil nepříjemné chvíle, když byl v Sydney, nyní pobyt neznámý — hledá Alena
mi můj známý, Australan, představil pána . . . . , o z Mar. Lázní, tč. v Melbourne), dále synovec hledá
němž jen řekl, že je taky Čechoslovák, Dobu jsem bývalého autodopravce v Mackay, Qld., Vystrčila.
pak s tím pánem mluvil o ledačems, než jsem zjistil,
že je z čs. konsulátu. Bylo mi pak trapně — s ohle
dem na australského známého, že bych podobnou
Čs. pomocný fond
příhodu nechtěl opakovat. Kde bych mohl zjistit,
kdo je vlastně na zdejším čs. konsulátu? Myslím ^si,
Na sbírku pro pí. Zenáhlíkovou z Rakouska přijal
že nějaké upozornění by zajímalo větší počet našich
krajanů.
J. S. Sydney fond další příspěvky: pp. Anonym “P ” (odesláno z
Crows Nést) $ 2.-, J, & F. P., Doncaster $ 10.-, S.
Odpověď: V Austrálii jsou nyní akreditováni: čs. Bělský, Mt. Waverley $ 5.-, J. Kopecký, Kew $ 20. ,
generální konsul Jaromír Johanes, nar. 27. 8. 1923, M. Hájek, L. Templestowe $ 15.- a A. Pa vlas, Park
místokonsul Vladimír Lisuch, nar, 16. 10. 1942 a mi- ville S 10.-, dohromady % 62.- Celkem bylo dosud vy
stokonsu) Karel Válek, nar. 23. 9. 1920. Kromě toho bráno $ 365.50. Děkujeme.
jsou zde obchodní přidělenci, zástupci některých čs.
národních podniká, jejichž počet a osobni obsazeni
se však dosti často mění.
HD
K životnímu štěstí Vám pomůže
BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ
SEZNAMOVACÍ KANCELÁŘ
Pan A. Novotný se ptá, co znamená výraz “blaho
slavení chudí” . Nevím, jestli si dělá legraci nebo
EDISON
opravdu čeká na odpověď.
6 Frankfurt/M., Muenchenerstr. 39
Díky socialistickému školství jsem v náboženských
Postfach 16/645
otázkách ostudně zaostalá,- ale tento, výraz mne ná
WEST GERMANY
hodou také zajímá. Citát z bible " . . . Blahoslavení
chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské”
Spojení s krajany po celém světě!
jsem si postupně vysvětlovala takto: _
1) Triviálním způsobem (mezi lidmi tuším nejroz
šířenějším), který chápe “chudé duchem” jako oso
ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ
by mírně řečeno omezené.
JEDNOTA VE VIKTORII
2) Když jsem četla Čapkovy Hovory s TGM vydě — Žádáme své členy a přátele, aby všechy přípisy
silo mne, že autor nazýval T. G. Masaryka chudým Jednotě zasílali na novou adresu:
duchem. Teprve potom jsem o tomto výrazu začala
The Hon. Secretary,
přemýšlet a díky dalšímu textu knihy jsem pocho
Cz. Ex-Servicemen’s League,
pila “chudé duchem” jako lidi, kteří mohou žít fy
Duckboard House,
zicky třeba v přepychu, ale v duchu zůstávají “chu
91 Flinders Lane, Melbourne, 3000.
dí”, to je prostí, citliví a plní pochopení pro ty mé — V sobotu 3. července pořádá jednota v sále Duck
ně šťastné.
board House, 91 Flinders Lane, Melbourne-City, přá
3) Když se mi dostal do ruky překlad Bible do telský večírek s volnou zábavou a tancem.
angličtiny 20. století (který je mimochodem podstatně
J. Forester, jednatel
srozumitelnější než překlad do češtiny století sedm
náctého i pro mně, zápasící s angličtinou .2 roky)
mám dojem, že konečně vím, o co jde. Blahoslavení
budou ti, kteří touží po obohacení ducha, čili po
poznání. Což je názor velice sympatický i dnes.
NÁRODNÍ
TANCE?
S. P. Aubum
Ve středu 2. června v 8 hodin večer
DODATEK K VZPOMÍNCE “ PSÁNO ZDÁLKY"
ve sklípku u Edy Zlatého,
Když jsem sestavoval stať o Františku Hrubxnovi
(viz; str. 9) PSÁNO ZDÁLKY (podle titulu jeho první
sbírky Zpíváno zdálky), nevěděl jsem, kdy a kde byl
9-13 Drewerý Lané, Melbourne-City
pohřeb. Předpokládal jsem, že ho pochovali na hřbi
tově v Netvořících, kde odpočívají jeho předkové.
Podle zpráv, které došly mezitím z Prahy, bylo jeho
tělo uloženo k věčnému spánku na vyšehradském
hřbitově, a to dne 8. března 1971.
(ZLOBÍ VÁS OČI?
Otakar Odložilík, Philadelphia*v
Bolí Vá* hlava?
STÁLE JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA
v rychle rostoucí mezinárodní organizaci
Golden Chemical Products (Austr.) P/L.
Pro Novoaustralany a všechny ostatní, kteří
hledají druhé zaměstnání s odpovídajícím vyděl
kem, se naskýtá výhodná příležitost. O informace
pište na:
Vladimír Bohdan, 3/15 Bridge End,
Wollstonecraft (Sydney), NSW. 2065.

MLADÁ VDANÁ ŽENA
s dítětem přijme jakou
koli práci do domu v
Sydney. Lask. nabídky
neb upozornění na zn.
“Práce domů v Syd
ney” do HD.

N o ste b rý le o d O P T Á !

OPTO
Capitoí Houae, 113 Swaruton St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. ooschodí
Telefon 63 -2231
DODÁME LÉKY VŠBOH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
1
v nutných případech i telegraficky

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler &
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421}
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., 3189
f
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SPORT V AUSTRÁLII
S. K. SLAVÍ A MELBOURNE
Mužstvo má dále zlepšující formu a jak dokazuji
poslední výsledky, i jeho útok už “našel mušku” . —
V mistrovském zápase dostali fotbalisté Springvale
na vlastním hřišti od Slavie 4 branky a skórovali
jen jednou. — Proti tvrdě, až nevybíravě hrajícímu.
Prahranu získala Slavia rovněž oba body, když zví
tězila v poměru 1 : 0 a to po výkonu, který byl lepší,
než ukazuje dosažený výsledek. — I přes počáteční
nešťastné porážky dostala se už Slavia se svými 9
body na 6. místo tabulky a má jen o 4 body méně
než vedoucí klub Ehvood.
K dalšímu zápasu o Dockertyho pohár zajela Sla
via do Geelongu, odkud se vrátila s mimořádným
uspokojením: vyřadila tamní Geelong-City vítězstvím
7 : 0 (4 : 0) a pak se celá výprava Slavie zúčastnila
skvělého večírku, který ji připravili tamní naši kra
jané. — Vítězstvím v Geelongu dostala se Slavia me
zi posledních 16 mužstev soutěže o Dockertyho po
hár. Za jejího příštího soupeře byl vylosován vedou
cí tým první ligy JUST, s nimž se má utkat 25. září tr.
Dne 5. června čeká Slavii na domácím hřišti (Mont
gomery- Park, Albion St., Essendon) těžký zápas s
Makedonií a 12. června hraje s ř rankston-City na
North Seaíord Reserve, Railway Pde., Seaford. J. K.
ODBÍJENÁ V SYDNEY
Rekreační volejbal hráli sydneyští krajané už po
léta v Cooper Parku, ale teprve s novou přistěhovaleckou vinou, přesněji teprve před rokem, se zro
dila myšlenka na sestaveni čs. závodního družstva.
Za podpory Sokola Sydney vzniklo družstvo mužů i
žen a obě_byla přijata do skupiny A pro mistrovské
zápasy. Výsledky utkání prvního roku nebyly pro
nás zvlášť příznivé. Muži dokonce sestoupili'do sku
piny B a ženy se jen tak tak udržely v A skupině,
když skončily na předposledním místě. Přesto však
nepolevila chuť k dalším bojům a zvláště ženy se
daly do tvrdého treningu. Výsledky se dostavily-, již
koncem loňského roku, kdy si ženy odnesly vítěz
né poháry z obou turnajů, kterých se zúčaštnilv a
v prvním letošním turnaji “Vostok Cup” skončily na
iruhém místě. Pro nastávající sezónu se rázem sta
ly nejobávanějším družstvem. Volejbalová asociace
to potvrdila 1 tím, že právě v minulých dnech požá
dala trenéra čs. družstva žen, aby byly nejméně 4
čs. hráčky zařazeny do státního družstva NSW. Representačnrdres obléknou k zápasu proti Nové Kaledonii a Viktorii. — Příští zápasy sehrají obě mužstva
Sokola Sydney v turnaji “Ljubimov Tournament”
dne 6. června odpoledne ve sportovní hale University
of NSW v Kensingtonu.
J. z. Sydney
ŠPORTOVEC
Medzi novými prisťahovalci do Austrálie je i mno
hostranný sportovec Ján Bencze z Nových Zámkov.
Býval známým pástiarom na Slovensku, bol zaradenv
i do čs._ reprezentačného celku (v mušej a neskorsie
strednej váhe). Vybojoval doma 230 zápasov, z ktorých 175 vyhrál, 18 skončilo nerozhodne a iba 37raz
bol vybodovaný. V roku 1966 začal J. Bencze tréno
vat’ taktiež beh na dlhé trati a i v tejto disciplíně
dosiahol niekol’ko pozoruhodných úspechov. Zatial
čo boxu už v Austrálii zanechal, začal i tu s tréningom vo Victorian Marathon Clubu. Dňa 14. júna ho
uvidíme v Albert' Parku v Melbourne v závode na
20 km a; 31. júla sa zúčastní maratónu o majstrovstvo
Victorie, ktorý sa bude konať vo Werribee. Na vvgledku tohoto závodu bude snáď závisieť jeho ďalšia športová kariéra v Austrálii. — Este do třetice:
J. Bencze bol právě přijatý do zboru rozhodcov fot
balu vo Victorii.

LETOVI SKO “ ŠUMAVA"
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve v:-eehny krajany na
A N T O Í i í N S K.0 U

TANEČNÍ ZABAVU

která se koná v neděli dne 13. června 1971
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
ÍK disposici budou pouze nealkoholické sápešej
Na farmě již můžete obědvat o 12.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a sáaisž
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Karel Janovský
V Bratislavě: ČSR — Rumunsko 1 :0 (0: 0)

Vítězství v hodině dvanácté

31. 5. 1971

- - Ve zkratce - — Brazilská fotbalová asociace pozvala n a . 14. čer
vence tr. do Rio de Janeira k mezistátnímu střetnuti
reprezentanty ČSR. Zápas se má hrát na největším
světovém stadiónu Maracana v Riu..
— Londýnský Arsenál vyhrál nejen fotbalové mi
strovství Anglie, ale stal se i vítězem “Anglického
poháru” , když ve finále před 100.000 diváky na Wemb!ey stadiónu v Londýně porazil v nastaveném čase
F C Liverpool 2 : 1. Arsenal je teprve čtvrtým tý
mem, který v Anglii dosáhl v jedné sezóně “doublu” ,
vyhrál jak ligu tak i “English Cup” . Předtím to byli
fotbalisté: v r. 1889 Preston North End, 1897 Aston
Villa a 1961 Tottenham Hotspur.
— Štancl a Novotný obsadili v 1. kole mistrovství
světa na ploché dráze v Praze v Břevnově druhé
respektive čtvrté místo a postoupili do dalších bojů
světového šampionátu. Vítězem se stal Fritz z V.
Německa. Všichni jeli na čs. strojích Jawa. Osm prv
ních postupuje. Ze skupiny. “udinské” (Itálie) postu
puje do dalšího kola mistrovství světa v jízdě na plo
ché dráze V. Verner a M. Špinka a v západoněmeckém Abendsbergu si účast v dalších bojích vydobyl
M. Verner.
— Bývalý čs. hokejový internacionál Gustav Bubník,
který úspěšně působil 3 roky jako trenér národního
mužstva Finska a po dvouletém působení v Plzni
byl propuštěn z funkce (mužstvo letos sestupuje do
H. ligy), stane se trenérem Karviné, příslušníka dru
hé ligy.

Všemi příznivci čs. kopané dlouho očekávané střetnutí evropského šampionátu ČSR — Rumunsko skon
čilo málem fiaskem. Plných 88 minut muselo vyprodané hlediště (50.000 diváků) stadiónu Slovanu Brati
slava čekat na branku. Ve chvíli, kdy už zklamaní diváci pomalu odcházeli ze hřiště domů, s přesvěd
čením, že remiza bude asi už stačit Rumunům k prvenství v I. skupině mistrovství Evropy, dostal
Slávista František Veselý od bratislavského Karola Jokia (který teprve v 73. minutě vystřídal tentokrát
neproduktivního teplického útočníka Stratiia) přesnou přihrávku a překonal bravurního brankáře Raducanu. A to už bylo na stadiónu "boží dopuštění", ra dost nebrala konce, každý si uvědomil, že gól už zna
mená vítězství a šanci na účast v bojích nejiepších evropských reprezentačních týmů.
Ten, kdo by se dočetl z kusých zpráv tisku, že ČSR většinu zápasu i špatně stříleli. Kanonýr ligy Jozef
zvítězila 1 : 0, brankou vstřelenou necelé dvě minu Adamec nedokázal 13 minut před koncem utkání pro
ty před koncem zápasu, nemohl by si udělat skuteč měnit ani pokutový kop (nařízený za úmyslnou ru
ný obraz o střetnutí. Byl by asi přesvědčen o'tom, ku) — střelil nad'břevno. Všechno však nakonec dob
že to bylo ■vítězství náhodné a šťastné, šťastné ře dopadlo, čs. reprezentační tým má zase naději na
snad bylo, ale jen potud, že už nikdo v tu dobu s postup do čtvrtfinále. Ovšem odveta v Bukurešti bude
vítězstvím nepočítal. Přesto nutno říci, že čs. národní těžká. Bylo by třeba, aby tam Čechoslováci uhráli
Československo — Portugalsko 5 : 0
mužstvo mělo po celý zápas drtivou převahu. Rumu remisu.
ni však, kteří přijeli do Bratislavy s úmyslem uhrát .: čs. mužstvo hrálo proti Rumunům v Bratislavě (za
D A V IS CUP
remizu, skvěle (někdy nevybíravě) bránili. V brance překrásného počasí v neděli 16. května) Wtomto slo
měli senzačně chytajícího Raducaniho, který likvido žení: Viktor, — Dobiáš, Hrivňák, Desiatnik, Tábor
val vyložené šance, takže čs. hráči si s ním už ne ský, _ Pollák, Kuna, Adamec, — F. Veselý, Stratil . Čs. tenisté po vítězství nad SAR v Kahýře 4 : 1,
věděli rady. Ovšem je třeba říci, že čs. fotbalisté po (od 73. minuty Jokl), Ján čapkovič (od 75. minuty, si ve 2. kole A skupiny-evropského pásma Davisova
poháru v Praze na Štvanici snadno poradili i s Por
po neproměněné penaltě, Kabát).
tugalci; porazili je — aniž by prohráli s nimi jedi
Tabulka
I.
skupiny
mistrovství
Evropy;
1.
ČSR
5
Nečekaná porážka Sparty
bodů, score 5 : 2 ; 2. Rumunsko 3 body, score 3 : 1; ný set — 5 : 0, a postoupili už do semifinále, ve kte
3. Wales 1 bod, score 1 : 3 ; 4.Finsko 1 bod, 1 : 4. rém se střetnou s tenisty SSSR. Ve skvělé formě hra
: : Fotbalová liga : :
ČSR a Rumunsko mají sehráno po třech zápasech, jící Jan Kodeš porazil Portugalce Peralta 8: 6, 6 : 0
a 6 : 2 a spolu s Kukalem vyhráli nad portugalskou
Tři sezóny se žilinští fotbalisté marně pokoušeli na Wales a Finsko po dvou.
dvojicí Peralta — Vaz Pinto i “double” 6: 0, 6 : 2 a
hřišti pražské Sparty na Letné vstřelit domácímu
6 : 1 ; Pála získal dva body: Vaz' Pinta deklasoval
JAY SILVESTER DISKEM 70,38 M
mužstvu branku (inkasovali jich 10), v 25. kole 1.
6 : 1 a 6 : 1 a nad Peraltou zvítězil 6: 1, 6 : 2
Když 15. května zdolal v hodu diskem švéd Ricky a6 :1,
čs.' ligy si to však vynahradili: porazili na druhé mí
6
:
1
; pátý bod.'získal Kodešův “náhradník" ve
sto aspirující Spartu 2 : 0, což bylo největším pře Bruch v Halmstadu 68,32 m (evropský rekord) a při dvouhře Jan Kukal vítězstvím nad Portugalcem Vaz
kvapením kola. Na prohru Sparty doplatilo mužstvo blížil se na 8 cm k světovému primátu Američana Pintou 6 : 2, 6 ; 0 a 6 : 2.
Škodovky Plzeň, které prohrálo doma s pražskou Duk Jay Silvestera, mnozí z žurnalistů, kteří se zúčastni
Další střetnutí 2. kola:
lou 1 : 3, takže vítězná žilina fotbalistům západoče li tiskové konference, věřili jeho slovům: “Vymažu'
Skupina A. — V Bruselu: Belgie — SSSR 1 : 4 ; v
už
v
brzké
době
Američana
Jay
Silvestera
ze
sezná
ské metropole v tabulce utekla.
Paříži:
Francie — Finsko 3 : 0 (konečný výsledek)
Aspirant na mistrovský titul — Trnava — si doma mu- světových rekordmanů. Budu prvním diskařem, a v Basileji: Švýcarsko — Španělsko 4: 0,
snadno poradil s posledním mužstvem tabulky TJ který za regulérních podmínek přehodí sedmdesátiSkupina B. — V Tel Avivu: Israel — Rumunsko
Gottwaldov (vyhrál bez námahy 3 : 0 ) av stačí mu metrovou hranici.” švéd Bruch je sice diskařem svě 0 : 5; v Záhřebu: Jugoslávie — Itálie 3 ; 2: v Augs
tové
extratřídy,
v
tom
-však,
co
prohlásil,
pravdu
ne
k třetímu titulu mistra republiky získat z pěti zbý
burku: NSR — Rakousko 4 : l'a v Budapešti: M aďar
vajících mistrovských zápasů 5 bodů. A to ještě za měl. Škrt přes rozpočet mu udělal sám držitel světo sko — Lucembursko 5: 0.
předpokladu, že by mužstva VSS Košice a Ostrava vého rekordu Jay Siivester, který o 24 hodiny později
V semifinále A skupiny hrají tenisté Českosloven
vyhřála všech 5 posledních mistráků. Oba tyto týmy na závodech v Lancasteru v Kalifornii jako první ska se SSSR a Francie se Španělskem. V B skupině:
diskař
“šel”
nad
70
m,
když
dosáhl
fantastických
hrály doma, o získání obou bodů musely však perně
Rumunsko s Jugoslávií a NSR s Maďarskem.
bojovat: VSS Košice porazily pražskou Slavii těsně 70,381 m. Robustní 188 cm vysoký a 155 kg vážící ame
Vítězem asijského pásma Davisova poháru se. zno
1 : 0 a Ostrava po poločasů 2 : 2 s Teplicemi musela rický kolos Jay Siivester, který byl před 10 roky prv vu stali tenisté Indie, kteří ve finále hraném v Tokiu
dát do boje všechny síly, aby nakonec vyhrála 4 :2. ním diskařem, který zdolal šedesátimetrovou značku, zvítězili nad tenisty Japonska 3 : 2.
Fotbalisté Třince v domácím utkání se Slovanem zlepšil tak svůj vlastní světový rekord hned o 1,98 m.
Bratislava chvilkami napodobili svou hru z výbor Dnes už 331etý Siivester z Tremontonu v americkém
KODEŠ POSTRACHEM PROFESIONÁLŮ
ného startu v sezóně, nakonec se však museli spo státě Utah, který tak už po šesté zlepšil tabulky svě
žilety čs. tenista Jan Kodeš se od sezóny k sezóně
kojit s- remizou 1: 1. — Prešov, který v Trenčíně jen tových primátů, se dosud na olympijských hrách ne lepší a nyní už ho .experti zařazují mezi tenisovou
bránil', odvrátil debakl, ne však porážku 0 : 1 . — V prosadil. Bude tomu jinak v příštím roce v Mnichově? elitu, alespoň pokud se týče turnajů na antukovém
Pořadí nejlepších diskařů historie je toto: 1. Jay
situaci stále nejasné jsou fotbalisté košické Lokomo
Siivester 70,38 m; 2. Ricky Bruch 68,32 m; 3. Lud povrchu. To čs. daviscupový hráč Kodeš potvrdil na
tivy, kteří prohráli v Bratislavě s Interem 0 : 1-.
28. mezinárodním mistrovství Itálie na Foro Itálico
Ligová tabulka: 1. Trnava 36 bodů, score 49 : 20; vík Daněk (v r. 1969 — 66,48 m ); 4. Ferenc Tegla v Římě. kde vyřadil čtyři profesionály za sefopu:
2. VSS Košice, 3. Ostrava (po 30 b.); 4. Sparta P ra (Maďarsko — v r. 1970) 65,30 m; 5. Randy Matson Australany Freda Stolleho ( 6 : 3 a 6: 3) , Tony Ro
ha 29 b.; 5. Teplice 28 b.; 6. Slovan Bratislava, .7. (USA — světový rekordman ve vrhu koulí, v r. 1967) che (6: 4, -5:7 a 7 : 5) a Johna Newcomba (2 : 6.
Trenčín, 8. Inter Bratislava (po 26 b .h 9. Třinec 25 65,15 m, . . . 7. AI Oerter (čtyřnásobný olvmpijskv ví 6 : 1 a 7 : 5), -a v semifinále i Holanďana Torna Okkra
b.; 10 Dukla Praha, 11. Prešov (po 24 b.); 12. Sla- těz, USA, v r. 1968) 64,78 m.
(4 : 6, 6 :.3, 7 : 5 a 6 : 4). V závěrečném střetnutí
via Pxaha 23 b.; 13. Žilina 21 b.; 14. Lokomotiva
vsak už nestacü se .silami a podlehl nejzámožnějšímu
Košice 20 b.; 15. Plzeň 18 b.; 16. TJ Gottwaldov 14
světovému tenistovi Australanu Rod Laverovi 5 : 7,
“ ALL-STARS”
bodů/,score 24 : 44.
3. : 6 , a 3.: 6. 'Přesto zanechal Kodeš v Římě velmi
Tentokrát (po nejdelší sezóně v historii čs. lední dobrý dojem, stal se zde miláčkem obecenstva. Šan
PŘED BRNĚNSKOU VESELICÍ
ho hokeje byl výsledek ankety “nejlepšího hokejisty ci na zvrat v utkaní měl Kodeš proti brilantně hrají
Zatímco mužstvo Spartaku Trnava potřebuje k zno- roku”, pořádané už potřetí časopisem “ Gól”, zveřej címu Laverovi^ ve třetí sadě, kdy vedl 2 : 1 a 3 : 2,
vuzískání prvenství -v čs. kopané 5 bodů, stačí brněm něn až v prvé polovině května. Po obránci Janu Su v sesté hře měl při Australanově servisu “gambol”!
ské Zbrojovce získat v posledních 5 zápasech 4 body, chém, který získal dvakrát “Zlatou hokejku”, do ale Laver zmobilisoval síly-'i umění a w nrái za seaby fanoušci v moravské metropoli chodili zase po stalo se letos této pocty obránci Kladna Františka bou čtyři gamy.
letech na 1. ligu. Ve 25. kole remizovali fotbalisté Pospíšilovi. V anketě, na které se podílelo 41 odbor
Zbrojovky v Hradci 0 : 0 a tak se Brno už pomalu níků, předseda hokejového svazu dr. Z. Andršt a dva
HLAS DOMOVA
připravuje na velkou slávu, až jeho mužstvo po další funkcionáři: Tíntěra a červenka, dostal Fran
Vychází čtrnáctidenně Řídí redakční kruh.
stoupí do nejvyšší čs. soutěže. Kdo však je doprovodí tišek Pospíšil 326 bodů. Další pořadí:
Adresa: Hlas domova,
do 1. ligy? Situace se v posledních dvou týdnech
2.
Jan Suchý (Jihlava) 313 bodů; 3. Václav Nedo8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121.
hodně změnila. Nejvýhodnější postavení má Nitra, manský (Bratislava) 305 b.; 4. Josef černý (ZKT.
Telefon: 42-5980
— Jablonec, a Bohemians mají co dohánět. Doma si Brno) 248 b.; 5. Jiří Holeček (Košice) 227 b.; 6. R i
vše nyní pokazili fotbalisté Liberce, kteří prohráli s chard Farda (ZKL Brno); 7. Jiří Holík (Jihlava); 3. ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) "8 6.-, jednotlivý
Chomutovem 1 : 3, a propásli poslední šanci zasáh Ivan Hlinka (Litvínov); 9. Jiří Kochta (Sparta P ra
výtisk 25 c.
nout do bojů o 2. místo v II. lize. Tabulka II. ligy ha); 10. Josef Horešovský (Jihlava).
PŘEDPLATNĚ ©O ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
vypadá takto: 1. Zbrojovka Brno 38 bodů, score
Nejlepší mužstvo sezóny, “All-stars” , by pak vypa předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7.43 : 13; 2. Nitra 33 b.; 3. Jablonec 31 b.; 4. Bohemians dalo takto: Holeček,' —. Suchý, Pospíšil, — Kochta, nebo ekvivalent v jiné měně.,— Výši leteckého pří
30 b.; 5. Liberec 29 bodů.
Nedomanský, černý.
platku do různých zemí sdělíme na požádání obratem.

