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Zatýkání a soudy v Československu pokračují

Píed vétšim procesem?
O některých osobách, které byly v posledních měsících v Československu vy
šetřovány, zatčeny nebo souzeny jsme už psali. Nebyl to ani zdaleka úplný
seznam a v minulých týdnech přibyly k postiženým další. Vtírá se proto nalé
havěji otázka, proč právě nyní dochází k tak zvýšené činnosti strážců politické
bezpečnosti, co chce režim ďosíci důkladnějším rozséváním nepokoje a nejistoty,
když týmž dechem nepřestává halasně velebit "úplnou konsolidaci" země a
"podporu projevovanou jednoznačně politice KSČ".
Podobné metody jsou ovšem běžné ve všech diktaturách, nahánění strachu a
odstraňování nepohodlných patří k vládním metodám i ještě víc než inscenace
voleb, souhlasných rezolucí či' davového nadšení. Odvést myšlenky těch, kteří
hodlají i v diktatuře myslet, na úvahy o vlastní bezpečnosti, na to jak přežít,
místo toho jak odporovat, nejsou vynálezem Husákových komunistů. Ti jsou
dnes jen v prvních řadách vlád, které je aplikují v praxi.
Vedle strachu režimu a
vyvolávání
strachu
u
poddaných hraje jistě svou
roli i pomstychtivost ny
nějších vůdců a přede
vším snaha zavděčit se
moskevským protektorům,
znajícím tak dobře vý
znam čistek a teroru k
udržení vlastní moci.
Zajímavou
domněnku
o hlavním důvodu k pro
váděným policejním ak
cím československého re 

žimu přináší londýnský
Economist (12. února),
který píše.
“Důvodem může být, že
Husák a jeho kolegové
chtějí provést důkladnou
čistku jako přípravu na

očekávanou
evropskou
bezpečnostní konferenci,;
v níž bude Českosloven-j
sko na pořadu. Snad chtéjí zem předem zbavit
všech nadějí na liberali-j
zaci, která by mohla ná-'

sledovat nynější diploma
tickou ofensivu, provádě
nou v Evropě Brežněvem.”
Kdyby tato domněnka
byla správná, pak by
ovšem bylo logické očeká
vat, že režim přejde od
nynějších “malých ryb”
na velké, že nynější per
sekuce jsou jen přípra
vou k persekuci hlavních
představitelů liberalizač
ního hnutí z roku 1968.
které se dosud z taktic
kých důvodů vyhýbal.
Prováděné výslechy a
soustřeďované podklad:
nasvědčují tomu, že už
nyní má státní bezpečnost
(Pokračování na str. 2)

Hospodárske ťažkosti v Latinskej Amerike vzrastajú

Dlžoby Južnej Ameriky

Latinsko-americký vývoj je poznačeny vzrastajúcimi hospodárskymi t^ažkostam i. Platí to bez výhrady o všetkých republikách; teda práve tak o tých s
marxistickými režimami ako s vojenskou diktatúrou.
V Paríži na schôdzke veriteľov čílsky minister za
hraničia Clodomiro Almeyda predložil žiadosť o mo
ratórium splátok; v Moskve predstaviteľ Castrovho
Zprávy z Československa potvrzují, že režim pro režimu vyjadnáva o zvýšení hospodárskej pomoci v
jevuje mimořádnou nervositu z veřejně stále opěvo rámci rokovania o novej obchodnej zmluve. A oča
vané konsolidace, k níž prý dospěl. Dochází dále k
prověřování osob už prověřených, . udavačství, vý káva sa, že čo nevidieť budú aj Argentína a Uru
slechům a zatýkání nepřátel režimu, ale i nepřátel, guaj prinútené žiadať o medzinárodné finančné
jejichž aktivitu si bezpečnostní orgány vymýšlejí. úľavy.
Obvinit, zbavit významnějšího postavení nebo zatknout
Dopisovateľ
časopisu skej výroby - v cukrovars odvoláním na dřívější činnost lze téměř každého
občana. Je příliš málo těch, kteří se před 4 - 3 léty Washington Post, Lewis níctve bola o milión ton
poznamenáva, nižšia akp sa očakávalo -,
žádným způsobem neprojevili jako "nepřátelé socia Diuguid
listického zřízení" nebo "nepřátelé spojeneckého že medzinárodné podľž- ale aj v ostatných sekto
svazku s SSSR", nebo kteří si ani nyní neuvědomují, nosti celej Latinskej Ame
roch: v produkcii ryže,
co se za nepřátelské chování může pokládat dnes.
V minulých dnéch došly do Austrálie dva soukromé riky nateraz vzrástli na tabaku, v dobytkárstve a
dopisy. V jednom z nich píše kamarád o tříhodino 18 miliárd dolárov a že ovocinárstve sa režimu
vém výslechu, kterým mu byl zpestřen jeden z loň tak zadľžená nie ani jed nepodarilo
zintenzívniť
ských vánočních dnů. Státní bezpečnost zachytila do na oblasť sveta v roz
výrobný proces. V dôpisy, které psal do Austrálie a rozhodla se pisatele voji.
.sledku toho musela sa so
si prověřit. I nad zcela nevinnými poznámkami y
zachycených dopisech se členové StB pozastavovali,
Kuba sa utápa v dlžo vietska pomoc zvýšiť až
žádali vysvětlení a zjišťovali si podrobnosti o adre bách, ktoré má voči So na nejakých 750 miliónov
sátech dopisů. Po výslechu byl předvolaný občan
propuštěn, ovšem neví, zda tím "jeho případ" skon vietskemu zväzu. Čile dolárov ročne, čiže viac
čil nebo ne. Je zajímavé, že pozastavené dopisy dlží západným veriteľom ako na 2 milióny dolárov
zdejším adresátům v pořádku došly.
vyše 3 miliárd dolárov a denne.
V jiném dopise píše blízký příbuzný poúnorovému nanovo sa zadlžuje voči
Ešte pred pár rokmi sa
uprchlíku trochu ustrašeně o dvou nedávných návště
Moskve
a
Pekingu.
Ostat
všeobecne
usudzovalo, že
vách vždy dvou členů Státní bezpečnosti, kteří na
řídili předložení poslední korespondence, resp. do né republiky získali úve Castrov režim musí do
pisů, které dostal z Austrálie a vyžádali si fotogra ry na Západe, najmä v stávať jeden milión do
fie australského příbuzného. Za několik dní přišli Spojených štátoch a v zá lárov denne zo Sovietskéznova a kladli mnoho otázek, týkajících se příbuzné padnej Európe.
ho zväzu, ináč _by sa ne
ho v cizině. Nakonec, jen tak mimochodem, řekli i
Podľa analýzy americ udržal. V poslednom roku
důvod: v roce 1970 právě v měsících, kdy byl austral
ský příbuzný v Československu na návštěvě, se vy kých odborníkov nebol sa to teda dvojnásobilo.
skytly ve veřejnosti protistátní letáky, které prý byly rok 1971 úspešný pre ku Sovietske
pohľadávky
tištěny v cizině. StB se prý snaží zjistit dodatečně
hospodárstvo. voči Castrovu režimu tak
původ letáků a proto prověřuje všechny osoby, které bánske
Poľnohospodárska
pro to vzrástli aspoň na 4 mi
v té době přijely z ciziny na návštěvu.
Možná, že různá taková prověřování podpoří cizi dukcia upadla. Nielen liardy dolárov, teda na
necký ruch nebo dále přispějí ke konsolidaci nervů produkcia v základnom výšku, ktorú považujú
tamních lidí. Pro nás však zůstanou jen další ilu
odvetví
poľnohospodár (Pokračovanie na str. 2)
strací nejistoty, v níž tápe režim.

Honěni duchů

připadáme si často jako hlas volajícího na
poušti. Stále jen opakujeme, že svoboda je dar
nejvzácnější, za který je třeba neustále bojovat;
že svobody třeba užívat, ale nikdy ne zneužívat.
Stále opakujeme, že komunismus je zlo, které
ničí lidskou důstojnost a ohrožuje mír. Stále opa
kujeme, že na Československu byla spáchána křiv
da, dosud neodčiněná. Věru se nám často zdá,
že voláme do větru a že vítr odvál naše slova,
dříve než dolehla k sluchu kohokoli z živých.
Část společnosti, ve které zde žijeme, je jakoby
puzena sebevražednou touhou. Zneužívá svobody
k roztříštění samotných základů společenského řá
du a ničí mocenské postavení vlastní země, které
nejlépe by mohlo napomáhat k udržení trvalého
a spravedlivého míru ve světě. Na poli meziná
rodním se vrhá v objetí komunistických vlád, ja
koby komunistické sliby měly jakoukoli cenu. Zů
stává slepou k utrpení stovek miliónů našich bratří
a sester, kterým jsou upírána nejzákladnější lid
ská práva . . . Věříme přesto, že zlo je pouze
dočasu. Věříme, že pravda vítězí. Proto svému
volání nedáme zmlknout.
F. Schwarzenberg (Věstník ČSNRA, leden 72)

ÚNOR TEHDY A DNES

Y Praze byli podrobeni dlouhým křížovým výsle
chům ve vyšetřovací vazbě vedle mnoha jiných i
dva synové 'čelných komunistů, oběšených před de
vatenácti.léty. Rudolfa Slánského mladšího a Jana
Šlinga nemůžeme ovšem pro jejich politický význam
přirovnávat k jejich otcům a nelze ani nynější dobu
přirovnávat zcela k počátkům komunistické vlády
nad naší zemí. Přece však nám jejich pobyt v Ru
zyni ^připomíná skutečnost, že se metody komuni
stických režimů v zásadě nemění, že degenerace so
cialistických myšlenek v tyranii je za komunismu
úplná a neodstranitelná. Bez tyranie nelze udržet
delší dobu vládu komunismu nad kteroukoli zemí.
diktatura proletariátu je ve skutečnosti vždy dikta
turou malé skupiny bezohledných tyranů, jejíchž nej
přednějším cílem je udržet se u mocí.
To jsou úvahy, které se neodbytně dostavují při
vzpomínkách na únorové dny před 24 léty, při za
myšlení nad tím, kolik z nás tehdy nevidělo propast,
do níž se řítila československá demokracie.
Nechceme dnes blíže rozebírat naši tehdejší nestatečnost, když jsme připustili, aby menšina ovládla
tak snadno většinu, ani prokazovat zhoubné vlivy
mezinárodní politiky — Mnichov, nacistickou okupaci, Jaltu, Teherán, sféry vlivu — či poukazovat na
téměř čtyřicet procent voličů, kteří se necelý rok
předtím svobodně rozhodli pro stranu, která má
diktát ve svém programu, nebo dokonce jízlivě při
pomínat, ^že mnozí z pomocníků tehdejšího úspěchu
komunistů v našich zemích sdílejí dnes s námi osu
dy politických uprchlíků. Snad i na úlohu tehdejšíco
demokratických vůdců v naší zemi, na jejich vlastní informovanost a úsudek, na jejich uvědomování
veřejnosti a na jejich velikost při jednáních v roz
hodujících okamžicích a při porážce, byla-li nevyhnu
telná, bychom mohli s odstupem času lépe poukazo
vat.
Všechny tyto bolestné rekriminace objevily se na
stránkách exilových listů a různých publikací už
mnohokrát a-přece bychom se k nim měli i nadále
vracet. Jejich připomínka je stále živá a nutná, i
když pálí. Měli bychom totiž dělat vše, aby se svět
vyvaroval chyb, kterých jsme se sami dopustili.
Měli bychom stále připomínat únor 1948 i jeden z
jeho následků, srpen 1968. Měli bychom znát svého
protivníka a jeho cíle a prostředky lépe než okolí,
y němž žijeme a proti jeho pokusům o ohlupování
často nechápavého světa stavět a prokazovat své zku
šenosti. Měli bychom pak sami udržovat rovnou pá
teř v poměru k domovu a k režimu, který ho ovládá.
Tun poslední úkol bude možná pro mnohé z nás úko
lem nejtěžším.
Vývoj světových událostí pokračuje rychleji než
si snad uvědomujeme. Dochází k politickým změ
nám, které byly ještě před nedávném nemyslitelné.
Může záležet hodně na nás, na práci a chování náš
všech, budou-li se příští změny týkat naši vlasti a
budou-li vyhovovat našim lidem, doma a nám všem.
kteří na vzdálený domov myslíme.
-tpPUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse Sf.,
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000
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Před většim procesem!
(Pokračování se str, 1)
k dispozici dost “usvěd
čujícího materiálu" a po
volných “svědků”, takže
může jít jen o stanovení
propagačně nejvhodnější
ho způsobu obžaloby a o
správné její časování..
Všimněme
si zatím
některých dalších obětí
nynější režimní politiky.
Dne 2. února vynesl
obvodní soud pro Prahu
1 rozsudek nad bývalým
redaktorem časopisu Re
portér Jiřím LedereremByl odsouzen na 2 roky
žaláře, protože “jako no
vinář vědomě uváděl ne
pravdivé a pomlouvačně

dalšího popraveného ze
Slánského skupiny, Jan
Šling, který trávil v Ru
zyni při výsleších přes
tři týdny (byl prozatímně
propuštěn 11. února).
1 Větší zájem zahraniční
veřejnosti vzbudilo zatče
ní italského novináře Va
léria Ochetta. Rudé prá
vo reagovalo 5. února na
protesty z ciziny dlouhým
článkem “Emigrantův ku
rý r”, v němž píše mj.. že
Ochetto byl “prostřední
kem mezi skupinami a
jednotlivci z naší domácí
reakce a utečenci žijící
mi v Itálii - především
emigrantem Jiřím Peliká
nem".

Dne 9. února uveřejnil
ústřední list Komunistic
ké strany Itálie ĽUnita
na první straně pod ná
zvem “Absurdní opatře
ní” zprávu o tom, že byl
z ČSSR vypovězen z poli
tických důvodů kdysi fa
šisty a nacisty vězněny
novinář, člen komunistic
ké strany od r. 1938, Fer
di Zidor, který pracoval
v sekretariátu Mezinárod
ní unie novinářů v Praze.
Krátce nato protestovalo
italské velvyslanectví pro
ti zadržení italského novi
náře Demetria Volvice na
čs. hranicích a proti za
bavení písemností, které
měl u sebe.

Dlžoby Južnej Ameriky

CHARLES ANTAL
tel. 62-0411,
po hod. 781-2141
N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
Životné poistky
a
pôžičky na domy
Dôverne ,
a spolehlivo

Velký výběr
českých a slovenských
GRAM. DESEK
nahraných v USA
CONTINENTAL
BOOKSHOP
300 Lt. Collins St.,
Melbourne
7. poschodí

PŘEKLADY
z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RUDOLF HELLER
1 Norbert St.,
Balwyn, Víc. 3103
Telefon: 80-4644

údaje o Polské lidové re 
publice v tisku a v roz
hovoru se zahraničním
novinářem, ač věděl, že
budou zneužity k nepřá
telské propagandě proti
socialistickému
státu."
(O rozsudku nad Lad.
Mravcem, Stachovóu aj.
v téže záležitosti jsme
psali v č. 2/72). Čs. re
žim jen dokazuje, že má
o blaho a bezpečnost Pol
ské lidové republiky vět
ší starost než sami polští
komunisté.
V řadě osob, na něž by
la uvalena vyšetřovací
vazba, byl i syn Rudolfa
Slánského (zatím již z
vazby propuštěný) a syn

voči Castrovi je přitažli
vá aj pre konzervatívnych
predstaviteľov iných la
tinských republík. Názor
ne sa to javí napr. na vý
voji v stredoamerickej
republike Kostarika. Po
dlhom váhaní prezident
Jose Rigueras obnovil
diplomatické
styky
s
Moskvou v nádeji, že to
povedie k rozšíreniu ob
chodných stykov. Pred
nekoľko týždňami prišiel
sovietsky veľvyslanec do
hlavného mesta krajiny.
S nim prišli aj dvaja
predstavitelia sovietských
odborov. Mali sa zúčast
niť odborárskych konfe
rencií. Ale nestačili sa
ani zložiť a už museli
opustiť Kostariku. Otáz
ka normalizovania diplo
matických stykov s Mosk
vou sa totiž stala najváž
nejším verejným problé
mom. Opozičné kruhy k ri
Sdělte nám laskavě
adresy českých a sloven tizujú prezidenta pre ten
ských přátel, kterým by- to čin, verejnosť je .po
chpm mohli zaslat zdarma búrená. Politická polari
ukázková čísla
zácia v národe je totál
Hlasij domova
na. Opozícia sa obáva

(Pokrač. zo str. 1)
medzinárodní odborníci za
nedobytnú. A vyhliadky
na zmenu sa neukazujú.
Sám Castro ráta s tým,
že tohotoročná cukrovar
nícka kampaň vynesie me
nej ako vlani, podľa úsudku odborníkov len asi
5 miliónov ton, teda tak
mer p milión menej ako
vlani. Jediným prijateľ
ným zjavom v tejto situá
cii je to, že Castro a jeho
najbližší spolupracovnici
si to uvedomujú a že nič
nepredstierajú, nehovoria
o veľkých úspechoch vovýstavbe socializmu na
Kube. Vlani v apríli je
den z nich, minister ho
spodárstva Carlos Rafael
Rodrigues povedal, že
vládnuť je ťažšie ako bo
lo viesť partizánsku re
volúciu.
Sovietska veľkodušnosť

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečné zve všechny krajany na

MATĚJSKOU ZÁ B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 26. února 1972
v sále Kosciuskova domu, 313 La Trobe St., Melbourne
K tanci hraje kontinentální kapela

Začátek v 7.30 hod. večer

Likérová licence (Přineste si vlastní nápoje)
Bohatá tombola
Vstupné $ 2.50
RESERVOVANÍ STOLŮ: telefon 393-1340 (Skružná), 842Ž230 (Gráfova)

rozsiahlej sovietskej in
filtrácie a neverí, že by
sa dostavili obchodné úspechy a že by vyvážili
nebezpečie hroziacej in
filtrácie. Vláda dokonca
obvinila opozíciu z úkla
dov o prevrat. Nateraz
vyzerá situácia tak, že nie
je isté, či prezident Rigueras svoje plány na
rozšírenie spolupráce so
Sovietským zväzom presadí proti pobúrenej ve
rejnosti.
Rovnako nebezpečný je
vývoj v Argentíne, kde v
dôsledku príprav na voľ
by prezident Lanusse zru
šil drastické hospodárske
opatrenia. Dôsledky jeho
zásahu sa však už do
stavujú. V januári vzrá
stol index životných po
trieb o 11%, inflácia sa
nezadržiteľne šíri. Prezi
dent Lanusse jej chce če
liť ľúbivými opatreniami.
Oznámil, že platy a mzdy
budu zvýšené v tomto ro
ku dva razy: o 15% hneď
a o desať percent v lete.
Je však otázka, či sa mu
touto cestou podarí udr
žať reálnu hodnotu miezd.
Vlani napriek tomu, že
určité hospodárske opat ■
renia boli v účinnosti,
vzrástli náklady na živo
bytie o ■celých 40%. Ja 
nuár dal nebezpečný prí
klad pre tohoročný vý
voj. Okrem toho cena ži
votných potrieb sa zvy
šuje a životná úroveň kle
sá. Klesla spotreba zá
kladného článku výživy:
mäsa a to z pôvodných
81 kg na 59. Produkcia
mäsa sa sotva udržuje na

21. 7. 1972

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Albína Pastora, který žije pravděp. v Kanadě,
hledá _bratranec Jarda z Austrálie. Dále se hledá
pro přátele z domova Boleslav Libička, který má
být v Austrálii. Miroslav Moravec nar. asi 1930,
který pochází od Domažlic a bydlí pravděp. v Syd
ney má v redakci dopis. Dopis v red. má též Josef
Horák, asi 421etý z Plzeňska, který žije pravděp. v
Melbourne.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
»a na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
iesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

THE VICTORIA MARKÉT
roh Victoria & Elizabeth Sts., Melbourne
OTEVŘENO VŽDY:
v úterý a ve čtvrtek od 6. hod ranní
do 2. hod. odp.
v pátek od 6. hod. ranní do 6. hod. več.
v sobotu od 6. hod. ranní do 12. hod. pol. g
PŮVODNÍ HLAVNÍ TRŽNICE V MELBOURNE
k
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9 — 13 Drewery Lane, Melbourne-City
(z Lonsdale St., proti Myer Emporium)
Telefon: 663-1266, 663-1267
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ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ
Jednota ve Viktórii:
— Na poslední schůzi Jednoty bylo vzpomenuto 73.
narozenin br. Jana Nováka ze Sydney, čestného před
sedy Zemského výboru čsl.OL v Austrálii a na N.
Z. a významného krajanského a národního pracov
níka, kterému byl odeslán pozdravný připiš.
— 6. valná hromada Jednoty se koná v neděli dne
5. března 1972 v 10.30 hod. dopoledríe v klubovně
RSL, Duckboard House, 91 Flinders Lane, Melbour
ne-City. Kromě obvyklého pořadu — zpráv o činno
sti, voleb výboru a programu další práce
bude
uspořádána vzpomínka na T. G. M. ,
— Upozorňujeme všechny členy a přátele, že tradič
ní společenský večer v sále THE DORCHESTER,
Alexandra Gardens, se bude konat v sobotu 18. břez
na 1972. Bližší příště.
J. F.
KNIHY, O NICHŽ SE NEPŘESTANE MLUVIT:i
Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem (vázané,
s_ portrétem TGM, 348 str.) Austr. $ 3.35 — Karel«
Čapek: Anglické listy (brožované, bohatě ilustro
vané, 150 str.) Austr. $ 1.70 — Petr Sadeckv:1
OCTOBRIANA and the Russian Underground (vá-J
zané, bohatě ilustrované, barevné plotny). Ke kaž
dému výtisku zvi. příloha magazinu Daily Telegraph. 176 str., velký formát, Austr. $ 8.80.
ODKUD POCHÁZÍTE? Máme stovky ilustrova; ných knih o Praze, Brně, Bratislavě, ale také o <
- Krumlově, Kutné Hoře, Tatrách a pod. Dále starél
; tisky měst, hradů a zřícenin. Vyžádejte si sezna, my tisíců titulů čs. literatury od F. C. I. KNIŽNÍ f
'SLUŽBY, 4 Holand Rd., London W14 8AZ.. G. B ..
výške, ale domáca spotreho vzrastu sa zvýšila. ! Z p r á v y o s o b n i
Argentina nié je už hlav- j
Naši drazí rodiče
ným zásobiteľom mäsa na
Václav a Bedřiška
svetovom trhu. Jej zahra
SOUKUPOVI
ničný obchod klesá a to
oslaví
dne 4. března 1972
sa odráža nebezpečne na i
celom hospodárskom v ý -150. výročí své svatby.
K tomuto zlatému jubileu
voji krajiny.
| jim ze srdce přejeme hod
Dušan Lehotský ] ně zdraví a spokojenosti
______________ .
i do dalších mnoha let spo
M ATE'
! lečného života.
VYRO VNANO
i
Jirka a Jenny
P Ř E D P LA T N É ?
Melbourne, Vic.

21. 2. 1972
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H L A S SL C M o V A

Ve znamení dalšího slučování

Před V lil. sjezdem JZD
Už staří římští panovníci dávali lidu chléb a hry. I dnešní panovníci vědí, ze
—. Dne . 26. ledna zemřel — Mladá fronta otiskla — V Moravském krasu
v Praze Veliký herec, ná-' 28. 1. článek, v němž ;si se dokončuje štola,- ve alespoň her je třeba, jestliže se chleba občas nedostává. A tak zatímco dříve
rodní umělec František čtenářka stěžuje, že - pří- doucí z výběžku podzem se za zábavu pokládalo gladiátorství, oblíbenou kratochvílí socialistického dneš
jde-li do obchodu s pěti ního řečiště Punkvy u ka jsou sjezdy. Přesně jako starověké gladiátorské hry plní i sjezdy dvojí účel:
Smolík.
cípou hvězdou , na klopě, “Vodníka” do prostoru
— V prostoru Srbské Ka je neochotně obsluhována Velkých jezer. Štola má a) pobaví se při nich pouze vyvolení "delegáti", zatímco lid obecný jen trpně
menice (okres Děčín) ha^ a odbývána strohým: být 60 m dlouhá a sníží přihlíží nebo je sápán, b) vytváří se propagačně potřebný dojem, že stát pro
varovalo 26. ledna jugo “Nemáme!”- Rudé právo hladinu spodní vody, kte
slávské letadlo DC 9 s 27 zase otisklo stížnost, že rá dosud ztěžovala bez lid něco dělá a že ie nechá také rozhodovat.
Sjezdová mánie vypuk formou ekonomických i let trvání obce. Slibují,
lidmi ha palubě! Katastro některé podniky vědomě pečnost plavby po Punk
fu, přežila pouze letuška. zdržují překládku vagónů vě.
la nyní v Československu praktických omezení, kte že dodají . navíc .200 q
Podle některých zpráv se zbožím ze Sovětského — Slučování hospodářství novou silou. Režim se ne ré si sami na “ sjezdu" brambor, vepřové maso.
byla příčinou katastrofy svazu a znemožňují tak Jednotných zemědělských
hutím 30 tun starého žele
že museli odhlasovat.
sabotáž letadla, kterou plynulý provoz na překla družstev pokračuje. Svo tají přesvědčením,
provedli chorvatští uprch dišti v Čierné nad Ti bodné slovo píše např. 3 shromáždění více osob se
Stereotyp
organizace za, provedou potřebný vý
líci v Německu. Naproti sou.
února,
že
jen
v
gottwaluž
netřeba
bát
tak
jako
sjezdu
je
už
zaběhnutý. kop v obci. J. Šmíd, Frý
^
tomu zyläštní komise, — V Praze zemřel 7. dovském- okrese sloučilo v nedávné minulosti, ne
Nejprve je “předsjezdová dek-Místek.”
která byla jmenována v února; ve věku 60 let aka už přes 50 JZD svá hospo
(Dopis dne, Rudé prá
Československu, aby vy demický malíř AI. Vitík. dářství v celky s průměr boť každý občan je už kampaň” . To se v Rudém
šetřila příčiny havarie, — Sovětský svaz má do nou výměrou přes 1.000 natolik prověřen a u- právu a dalším oficiálním vo, 8. únOTa 1972.)
vydala 8., února zprávu, dat v letošním roce do hektarů zemědělské pů mlčen, že se neodváží píp tisku objeví výplody to
“Demokratické zvolení”
v níž se praví: “Vzhle ČSSR 32.000 osobních dy.
delegátů družstevníků na
nout jinak, než mu před hoto druhu:
dem k tomu, že ve sdě aut.
— V provozu vysokých
sjezd má na starosti
pisuje režie. Praha tedy
lovacích prostřédcích v
“Družstevníci v okrese okresní zemědělský- ta 
Čs. noviny píší o balí pecí Třinecjíýph železá
cizině i v tuzemsku se cích protestů proti připra ren explodoval 2. února uvidí sjezd poslušných Frýdek-Místek se připra
jemník KSČ s hordou
objevují různé nepodlože vovanému- soudu s ame plyn a způsobil požár. odborářů, sjezd husákov-.
né zprávy v souvislostí s rickou komunistkou Ange Škoda činí 5 miliónů Kčs. ské mládeže, sjezd refor vují na sjezd JZD, který svých pomocníků. Vyho
bude v dubnu v Praze.
nehodou, považuje, komise lou Davisovou, které do — Pod nadpisem “Emig
spisovatelů, Pro přípravy ke sjezdu tovit seznam “zvolených”
za nutné upozornit veřej cházejí denně ze závodů, rantské soužití v Austrá movaných
nost, žé dosud: neukončilá úřadů, organizací i od jed lii aneb člověk člověku hudebníků a dokonce i byla zvolena sjezdová ko není problémem. Pak ss
zatelefonuje '. několika
svou činnost a proto nevy notlivců z celé republiky. vlkem” uveřejnila praž zemědělců. Dubnový sjezd
dala žádnou úřední zprá — Novým čs. velvyslan ská Práce (28. 1.) povídá JZD je nejzajímavější, mise. Na pracovní pora předsedům JZD: “Soudru
dě se projednávala otáz hu, potřebujeme závazky
vu o příčinách této těžké cem ve švédsku je ing. ní, založené na zprávě
“melbournského emigrant neboť dokonale ukazuje ka výročních členských
letecké nehody. . . . proto. Pavel Džunda.
ke sjezdu, kolik dáte na
' nelze dosud uveřejňované — Ministr spravedlnosti ského plátku Hlasu do techniku, s níž pracuje
schůzí v JZD. Okresní vý víc masa a mléka?”
informace pokládat za J. Němec hovořil na schů mova” z listopadu m. r. komunistická vláda.
bor Čs. svazu žen připra Předseda střelí od boku
směrodatné . ...”
zi ústavně právního vý o přepadení v melbournSjezd
zemědělských ví pro družstevnice semi
ském
předměstí
North
boru
České
národní
rady
— Dne 9. února bylo za
číslo - totéž, které dal ja
hájeno ve východním Ber o nedostatku soudců a Balwyn. Zajímavá je ú- družstevníků není novin nář a Socialistický svaz ko závazek k 50. výročí
prava
“citací”
..
líně zasedání výboru mi ' advokátů, kteří mají prar
kou. Letos se koná po mládeže aktiv zemědělské KSČ. k narozeninám Le
nistrů obrany členských vý politický profil. V ro — Loni se na Slovenska osmé, to znamená, že za
mládeže ve třetí třetině nina i k výročí potření
států Varšavské smlouvy, ce 1970 bylo prý získáno narodilo 84.000 dětí, což
čs. ministra Dzúra dopro 131 soudců a v roce 1971 je o 3.5 tisíce více než v každé tři roky existence února. . Na počest VIII. kontrarevoluce -v srpnu
vázela do Berlína skupina byl počet doplněn. 83 práv . r. 1970 a nejvíc za posled kolchozů vláda uspořáda sjezdu a letošních oslav 68. Čímž je závazek ho
vojenských i civilních po- ními čekateli - tedy lid ních pět let. Struktura la jedny oficiální “hrát 55. výročí Velké říjnové
tov a může se poslat na
mi, jejichž téměř jedinou obyvatelstva na Sloven
tentátů.
uzavřela
už ÚV KSČ a v kopii Rudé
kvalifikací je ochota slou sku se však celkově též ky” . "Hrátky” proto, že revoluce
— President jmenoval čs. žit režimu. K doplnění, mění. Jestliže v roce 1961 se .na nich pozvaní zadar některá družstva závaz
mu právu, které potom
velvyslancem, v Republice stavu chybí stále ještě 217 tvořily děti do 15 let 33
mo najedli a napili a uvi ky, například Kozlovice, udělá s vybraným sou
.Bolívii dr. V, Malošíka. soudců.
procenta obyvatelstva, v
— Začátkem února, ve
Místek- druhem nebo soudružkou
roCe 1970' už to bylo jen děli kus krás hlavního mě Oldřichovice,
—
Novým
předsedou
úvýroční den úmrtí Emy
sta. Vláda ovšem ví, proč Bahno, Krmelín a Stará na sjezdu- rozhovor.
28.9
procenta.
Relativní
i
Destinové, zemřela její středního výboru Čs. sva absolutní přírůstek oby sjezdy pořádá.. Napití a
Bělá. Družstevníci ve
Na kulisách se nešetří.
přítelkyně a autorka kni zu tělesné výchovy byl vatelstva na Slovensku je
zvolen”
najedení
není
zadarmo,
ze
Staré
Bělé
spolu
s
obča
Delegáti
jso u ' ubytováni
hy o slavné zpěvačce Ma “jednomyslně
vyšší než v českých, ze
rie Martínková. Umřela Antonín. Himl, svazák a mích.
mědělci je. řádně zaplatili. ny budou letos slavit 70C (Pokračování na str. 8)
Č/HD
opuštěná v domově dů věrný režimista.
— Ústředí novinářů ČSSŘ
chodců v Plzni.
— Zemřela také Josefa oznámilo, že ve dnech 17.
Stupková, vdova po ná a 18. května se bude ko
rodním umělci Frant. nat celostátní sjezd novi
Stupkovi, dirigentu' České nářů. Předseda Ústředí
M. Marko řékl, že pro
filharmonie.
O vlně zatýkání a soudů v Československu jsme
svolání sjezdu jsou vhod
publiky se SSSR a ostatními zemětni socialistic
né podmínky, neboť člen
už psali a dnes o ní přinášíme další informace
kého tábora. Přímo a nepřímo vybízel k násilným
ská základna byla očiště
BYTY
na
první
straně.
Na
tomto
místě
si
chceme
všim
akcím
proti členům KSČ, tytéž útoky opakoval pů
na od těch novinářů, kte
nout jen rozsudku, který měl neobvykle velkou
útěku do zahraničí prostřednictvím rozhlasu a
PRO SVOBODNÉ
ří pomáhali pravici. Ti,
publicitu doma, ačkoli se čs. čtenář o většině
tisku a zejména v pamfletu, který sám napsal.
nebo bezdětné manžele kteří zbyli, vykonali prý
už kus poctivé práce k
$ 7 týdně
Zúčastnil se aktivně založení a činnosti emigrant
jiných rozsudků vůbec nedozví. Konal se soud
podpoře politiky KSČ.
(S 1 za den)
ské
organizace zvané Naardenské hnutí, jejímž
s
čs.
exulantem
Jaroslavem
Brodským,
který
ži
— Československá znám
5 minut z City
cílem
je přispět k odstranění socialistického spo
je
v
-Kanadě.
Z
Rudého
práva
z
1.
února
tr.
ci
ka,
vydaná
k
25.
výročí
70 Gipps St.ř
OSN,- byla v Římě poctě
lečenského’ a státního zřízení v republice."
tujeme:
East Melbourne ;
na cenou Zlatého koníč
Tel. (po 6. hod. več ).
"Tím spáchal trestný čin podvracení republiky
"PŘÍPAD BRODSKÝ PŘED SOUDEM. Před
ka jako tč. nejlepší znám
41-4088
krajským soudem v Ústí n. L. se v pondělí (31. a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání
ka na světě.
8 roků se zařazením pro výkon trestu v druhé
1.) konalo hlavní přelíčení v trestní věci proti
Jaroslavu Brodskému, bývalému tajemníkovi klu nápravné výchovné skupině. Současně mu byl vy
Velký výběr vín, lihovin a piva
bu K 231, který 24. srpna 1968 bez povolení čs. sloven trest propadnutí majetku."
úřadů nedovoleně opustil území naší republiky."
dodáme kamkoli v Austrálii
Nezdá se, že by si chtěl nynější čs. režim tímto
; 1, za velkoobchodní ceny
"Obžaloba jmenovaného vinila, že od jara 1968 rozsudkem vyřizovat staré účty s generálním ta
do roku 1970 v Litoměřicích, Mělníku, Plzni a v jemníkem K 231, ani že by právě tento soud měl
Ceník na požádání
jiných místech v ČSSR a také v zahraničí byl
přispět k zastrašení obyvatelstva a tím i k další
jedním z hlavních organizátorů klubu K 231, sdru konsolidaci země, jako tomu může být při trestá
žujícího osoby odsouzené pro trestné činy proti
ní lidí, kteří jsou v dosahu jeho moci. Zbývá tedy
cr. Jonas & Vicforia Sts., Richmond, Vic.
republice. Na různých shromážděních soustavné
domněnka, že nějaký zakuklený reakcionář v čs.
Telefon: 42-4782
štval
proti socialistickému státnímu zřízení re režimu hodlá dělat reklamu autoru výborné knihy
nebo: 104 Millcrs Rd., Nth. Altona, Víc. (314-6281)
publiky, proti KSČ a spojeneckým svazkům re ŘEŠENÍ GAMA. A to mu plně schvalujeme.
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

J. Brodský odsouzen

J. KINDA & CO. PTY.LTD.
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Zemřel Václav Majer
Dne 26. ledna 1972 zemřel ve Washingtonu po del
ší nemoci Václav Majer, jeden z nejvýznačnějších
a nejakíivnějších čs. exulantů. Narodil se 22. ledna
1904 v Pochvalově na lounsku a už ve svých 18
letech začal svou veřejnou činnost jako tajemník
místní organizace čs. sociálně demokratické stra
ny. Po nacistické okupaci odešel do čs. západní
armády a později se stal členem čs. exilové vlády
v Londýně. Po válce byl jmenován ministrem vý
živy, v kteréžto funkci setrval až do své resignace
v únoru 1948. Po opětném útěku do exilu zapojil, se
ihned do politické práce v Londýně a později v
USA. Mimo jiné byl vedoucím čs. zástupcem v Ge
nerálním výboru organizace porobených evropských
národů v New Yorku.
U rakve Václava Majera se sešli členové rodiny
— manželka, syn a dvě dcery s rodinami — mnoho
jeho osobních přátel i předních činitelů čs. exilu a
zástupci amerických úřadů a exilových organizací
jiných národů. Z projevů nad rakvi uveřejníme vý
ňatek z řeči předsedy čs. delegace v ACEN-u dr.
Martina Kvetky:
"Pišli sme sa rozlúčiť s úprimným priateľom,
dobrým človekom, aj s mužom- vo verejnom živote
neobyčajne silne zaangažovaným, baníkom, odborár
skym pracovníkom, aktívnym novinárom, legioná
rom, rozhlasovým komentátorom, poslancom, členom
čs. povojnovej vlády a popredným predstaviteľom
nášho tretieho exilu. V tomto výpočte jeho spolo
čenského postavenia a pracovného začlenenia v na
šom národnom a štátnom živote je treba vidieť kus
pýchy a zásluh, ale aj kus tragédie našej demokra
cie. Pýchy preto, že je iste len málo národov na sve
te s takou spoločenskou kultúrou, ako je naša, ktoré
by do najvyššieho vedenia svojich národných a štát
nych vecí pribrali príslušníka robotníckej triedy a
dali mu taký kus zodpovednosti, ako mal náš zosnu
lý. Kus tragédie preto, že keď sa toto stalo a keď
to naša demokracia vykonala, nevedela ho uchrá
niť pred osudom exulantského života a nevedela
zabrániť tomu, aby práve jeho —: predstavitelia
robotníctva — nevyhnal z domova režim, ktorý sa
pri každej príležitosti honosí titulom režimu robot
níckej triedy . . . .
Václav Majer mal 14 rokov, keď vznikol slobodný
štát Čechov a Slovákov. Je teda už príslušníkom
generácie vychovanej čs. demokraciou, jej produk
tom. Mladý Majer podľa vzoru budovateľskej ge
nerácie popredných činiteľov Sociálne demokratickej
strany prijal Masarykovu tézu o spoločenskom vý
voji v našom národe. Hneď v prvých búrlivých ro
koch republiky si mohol vybrať medzi Masaryko
vou a marxistickou teoriou. Václav Majer si vybral
správne a podľa svojej voľby sa choval po celý
svoj život.
Vyrástol ako muž s neobyčajne vyvinutým smyslom
pre národné a sociálne potreby, a k o ' muž, ktorý
sa vo svojom myslení a konaní nikdy nedostal do
rozporov y povinnostiach voči národu a pracujú
cemu ľudu. Podal žiarivý príklad súladu medzi vla-

21. 2. 1972

Nixon v Pekingu

Peter Račkovský
Rozvrh návštevy, ktorú prezident Nixon absolvuje v Číne medzi 21. a '28. “americký punc” a aby
februárom, je podľa tlačového tajomníka Bieleho domu Ronalda Zieglera ho sa formálne s ním prišlo
tový. Pravda, každý je zvedavý, o čom bude prezident s predstaviteľmi ko až po obapolnej dohode v
munistickej Číny rokovať. Na túto otázku tlačový tajomník Bieleho domu novi Pekingu.
nárom odpcvedai, že neexistuje podrobný, bod za bodom ustálený rozvrh. Po
Obrat, ku ktorému do
ukázal na to, že iní vládni predstavitelia už uviedli niekoľko vecí, o ktorých sa šlo minulý rok medzi Pe
v Pekingu bude debatovať a o ktorých sa nebude.
kingom a Washingtonom,
Prvá skupina americ týme boli i príslušníci 200 Američanov.
vyvolal eufóriu v americ
kých “ubyvateľov" lete bezpečnostnej služby.
Nesporne nový trend v kých obchodných kru
la z Washingtonu do Pe
Druhá skupina, pozostá americko-čínských vzťa hoch, ktoré myslia, že ko
kingu už 1. februára. Bo vajúca z dákych dvadsia hoch bude mať najbespro- munistická Čína so svoji
lo to 65 technikov, jednak tich osôb, odletela do Čí strednejší dopad na ázij mi deväťstomiliónmy du
tých, čo majú na staro ny 14. februára. Tiež to ské krajiny, najmä na ší predstavuje obrovské
sti komunikácie s Wa- sú poväčšine technické indočínsku oblasť. A to odbytové možnosti. Znal
shingtonom a potom tých, sily. včítane odborníkov v dôsledkoch platí o Viet ci však považujú tieto ná
čo sú zodpovední za tele ca obsluhu dialkopisov a name. Pravda, nemožno deje za prehnané, pretože
vízne a rádiové prenosy. na odosielanie rádio-fo- čakať, že by Peking vy Čína je a dlho ešte bude
Toto spojenie sa uskutoč tografií.
tanul na Hanoj tlak, aby v podstate chudobnou
Ďalej odletela veľmi severovietnamci
prijali krajinou, ktorá poskytuje
ní prostredníctvom komu
nikačnej družice, ktorú početná skupina noviná Nixonove podmienky. Čí iba malú možnosť na roz
pred pár týždňami Ame rov, filmárov atď., a na na nemôže tak spraviť siahlejšiu obchodnú vý
ričania zasadili nad P a koniec vlastný doprovod najmä pre Sovětsky zväz, menu.
cifikom. S výpravou odle prezidenta Nixona, v kto ktbiý sa všemožne usilu
Lepšie možnosti sa vi
tela do Pekingu i pojazd rom je 13 osôb - včetne je obkľúčiť Čínu z juhu dia vo vzájomnej kultúr
ná stanica - relais -, kto ministra zahraničia Ro- sebe naklonenými kraji nej a vedeckej výmene
rá bude slúžiť ako bes- gersa a poradcu Dr. Kis- nami, včítane Severného a nespornej
prezident
prostredný prijímací a singera. Celkove je v Čí Vietnamu, ktorému Mo Nixon túto možnosť urči
vysielací spoj s komuni ne v súvislosti s cestou skva nedávno poskytla te navrhne čínskym pred
kačnou družicou. V prvom prezidenta Nixona vyše ďalšiu hospodársku a vo staviteľom.
Američania
jenskú pomoc. Lenže Čí sú zvedaví na všeličo, čo
stenectvom a prácou, sociálnym bojorn o lepší údeľ ňania ani nie mesiac nato je dnes v Číne, počínajúc
pracujúceho človeka, za spravodlivejšie rozdelenie dali Hanoju tiež takúto
zdravotnými pomeranú a
výsledkov spoločenskej práce. To mohlo byť len pre
medicínou všeobecne a
to, lebo veril, že socializmus nemožno budovať dik .výpomoc . . .
Najnovšie návrhy prezi “akupunktúrou” zvlášť, a
tatúrou proletariátu a že socializmus nemožno za
istiť bez demokracie. Václav Majer bol rovnako denta Nixona na -ukonče končiac štúdiom metód
presvedčený demokrat ako socialista. Chápal, že v nie vietnamského konflik užívaných Číňanmi v po
demokracii musia uplatniť, a zavažiť kvantitatívne
tu by podľa ázijských travinárstve a podobne.
a kvalitatívne hodnoty ľudského spoločenstva.
Václav Majer, ako príslušník prvej generácie Re diplomatov mali vraj pre Ale i takéto jednoduché
publiky, pochopil obsah, zmysel a vnútropolitický svedčiť Peking, aby Čína
mechanizmus čs. demokracie hádam lepšie, ako ho navrhla zvolanie mierovej problémy sa vraj budú
len ťažko riešiť, pretože
cikto iný z jeho rovesníkov. Vedel, že naša demokra
cia nie je transplantovaná politická rastilna do náš konferencie o Indočíne.
Peking všetko podmieňu
Washington a Peking je riešením politických
ho prostredia z cudziny. Jej obsahová náplň, jej
zákonitosť a jej dynamika, vyvierala z historických majú dohovor, že za Niotázok, - a to znamená
a kultúrnych hodnot národa . . .
xonovej návštevy nedôjde riešením otázky čankaj •
Václav Majer nám zanechal odkaz: Nerezignovať,
žiť v nádeji a žiť povinnostiam voči národu a štátu. k pokusu vyriešiť viet škovej
nacionalistickej
namský konflikt, pretože, Činy - Tajvanu. A to vo
Ďakujeme mu za tento odkaz."
ako sa vyjadril preziden vzťahoch Washingtonu a
tov poradca Dr. Kissin- Pekingu bude dlho pred
ger, to sa musí vyriešiť stavovať najtvrdší orie
v juhovýchodnej Ázii a šok.
nie\ v Pekingu, či v Mo
skve. Lenže napriek tomu
SRDEČNĚ ZVE NA VELKOU
je niekoľko náznakov, z
ktorých sa dá usudzovať,
Kdykoli můžete
že Nixon má nádej, že Či-,
nu napokon bude možno pietet luxusním džetem \
presvedčiť,. aby túto kon
do FRANKFURTU
ferenciu . navrhla, alebo
^nebo do VÍDNĚ a zpět)
aspoň s ňou súhlasila.
za pouhých
Že prezident Nixon mô
— POSLEDNÍ PŘED ZAHÁJENÍM LETOŠNÍ SEZÓNY KOPANÉ —
$ 697.90
že v Pekingu nastoliť
KTEROU POŘÁDÁ V SOBOTU 26. ÚNORA 1972
j 8 Rovněž levné lety
otázku
medzinárodnej
V MÍSTNOSTECH
ve skupinách
mierovej konferencie ' o JH
HAWTHORN FOOTBALL SOCIAL CLUB-U,
j
g
prostřednictvím
Indočíne, usudzuje sa
LINDA CRESCENT, HAWTHORN
najmä z toho, že tento
který má plnou likérovou licenci
ALMA
bod Nixon vynechal zá
(Můžete tam dostat všechny druhy likéru, vína i piva)
i
TRAVEL SERVICE
merne
zo
svojho
osemboZAČÁTEK V 8 HODÍN VEČER, KONEC VE 2 HODINY
330 Little Collins St.,
dového plánu, ktorý ne
KONTINENTÁLNÍ ORCHESTR * BOHATÁ TOMBOLA
Melbourne, 3000
dávno zverejnil, ä to
VSTUPNÉ $ 3.00. — VÝBORNÁ TEPLÁ I STUDENÁ JÍDLA
Telefon:
podľa ázijských diploma
PODLE OBJEDNÁVKY
63-4001,
63-4002
tov preto, aby návrh na
RESERVOVANÍ MÍST: telefon 336-7524 (Košňar), 306-4202 (Krepčík), 69-3S££ (Maciboba)
konferenciu
nedostal
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Vietnam a imperialismus v Asii
FERDINAND

PEROUTKA

Když před půl rokem bylo ohlášeno, že americký president pojede na ' politickou návštěvu do Číny,
někteří řekli věci, že sotva by dnes chtěli, aby jim byly připomínány. Že prý svět najednou byl dán
do lepšího pořádku. Ve skutečnosti se stalo tolik, že jedna zamrzlá mezinárodní konstelace přičiněním
amerického presidenta rozmrzla. Odtud cesty vedou na všechny strany, do lepšího i do horšího. Co
bylo nesnadné, zůstalo nesnadným. Všechno, co zatím se děje, je předehra. Předehra k čemu?
Na podzim bude Amerika volit presidenta, a kandidáti na presidentství přednášejí svůj program. Hlav
ní kandidát hlavní americké strany, jež dala Americe isvětu Wilsona, Roosevelta, Trumana, Kennedyho, je muž, chválený a doporučovaný pro svůj klid a střízlivý úsudek. Tento muž pravil v prohlá
šení, jímž oficielně zahájil svou volební kampaň: nechť Amerika odejde z Vietnamu — "bez ohledu
na následky". To jsou velká slova. Obyčejně člověk nejedná bez ohledu na následky, nejméně stát
ník tak jedná. Jestliže přece hlavní kandidát hlavní americké strany takto mluví, mnohé musilo být
v Americe poznáno, rozmyšleno a procítěno. Nyněj ší americký president sám organisuje likvidaci de
sítiletého podniku, ačkoli ne tak zcela bez ohledu na následky. Postupně odvolává armádu domů, sli
buje, že s tím bude hotov do léta. Žádný z amerických kandidátů na presidentství, jichž je neobvykle
mnoho, neodvažuje se vystoupit pro pokračování ve válečném podniku. Ti, kdo ještě před dvěma lety
pro to byli, prohlašují to nyní za svůj politováníhod ný omyl. Tuší, že jinak by byli opuštěni voličstvem.
Udělali své výpočty a došli k tomu, že "bez ohle dů" bude voliči snad lépe přijato než "s ohledem".
Amerika deset let bojovala o to, aby zachránila jižní Vietnam před komunismem. "Bez ohledu" zname
ná, že tento cíl byl opuštěn a že osud jižního Vietna mu má být snesen chladně, snad lhostejně.
Byla to chladná válka, brzo mohlo být zřejmo, mohly, na to, aby Ame jí: že demokracie bude
byly o ní dvě pravdy, že je to válka, o níž Čína rika odešla z Vietnamu. končit v chaosu. Chvíle
pravda morální a pravda a Rusko se usnesly, že Byly by mohly podat mi se jim zdálo, že je to
fysická. Úmysl hájit ma ji Amerika nesmí vyhrát. ultimata, Rusko mělo v na blízku. Jestliže Rusko
lý národ před útokem zce Při každém svém větším tom cvik z minulosti. Ale a Čína se zavázaly k boji
la odpovídal tomu. co si vojenském podniku ame bylo jim dostatečně vhod, proti Americe, byl to ta 
lidé slíbili po konci druhé ričtí generálové nervosně že věci jsou tak, jak ké boj proti Americe, ne
světové války a proč se ohlíželi, nejsou-li znám jsou. Spokojeně sledova chat věci takto běžet.
vlastně i instituce Spoje ky toho. že Čína a Rusko ly, jak Amerika plýtvá
Nyní však Amerika se
ných národů byla zříze se snad chystají interve materiálem, penězi i lid rozhodla vyjít z pasti, jež
na. Ale byl to obtížný a novat. Vidina třetí svě mi k cíli. jejž Rusko a jí byla nastražena. Je
nákladný podnik v zemi tové války po celou tu do Čína se rozhodly nikdy těžko usoudit, cítí-li Čína
pět tisíc mil vzdálené a bu stála na obzoru. Ame nepřipustit, jak se nad a Rusko nad odchodem
značně cizí západním rika s velkými obětmi bo tím zdvihá nepokoj v Ameriky z Vietnamu ví
představám. Amerika by jovala válku, o níž Čína Americe, jak hlasitá opo ce radosti nebo více zkla
la daleko, Čína v přímém a Rusko rozhodly, že to sice se organisuje a bou mání. Jsou si vědomy, že
sousedství a Rusko dosta má být válka nekonečná ří v ulicích, a jak kde jim mohou vzniknout vět
tečně blízko. A byl ío a bezvýsledná, jestliže kdo pro každý svůj i ni ší problémy než byla
asijský kontinent, o němž Amerika nechce svěřit čemný čin nalézá výmlu americká expedice ■ ve
mnozí soudili, že si musí rozhodnutí nové, tentokrá vu v rozrušení, jež přiná Vietnamu. Budou nyní
své věci uspořádat sám te nukleární světové vál ší
válka
vietnamská. stát samy vedle sebe ne
nebo je i neuspořádat, bu- ce. '
N ěkteří. Američané sami bo proti sobě. Blíží se
de-li se mu chtít.
Asi musela přijít chví praví, že došlo k největ chvíle, kdy Rusko a Čí
Čína i Rusko se v mno le, kdy Amerika pocítí šímu rozkolu v americ na mohou na sebe na
hém hněvivě rozlišují, álo že je jako -v pasti a' že kém veřejném mínění od razit a nebudou moci ni
podobají se sobě v tom, vietnámský podnik na ní občanské války Severu koho jiného obviňovat.
že nepřipustí nezdar . ko neúprosně
hlodá.
Ani proti Jihu před sto lety. Už nebudou narážet do
munistického
podniku, Rusko ani Čína nenaléhaJe jedna naděje, jíž amerického
nárazníku,
jestliže nemusejí. Dosti ly tak vážně, jak by byly se komunisté nespouště (Pokračování na str. 6)
f
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UZENAŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL MTCHERS Pty,
KOPECKÝ SMALLWIODS Pty. LU.

til!.

326 High Street, Kew, Vic.
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. NAŠE SPECIALITA: uzená šunka
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
DOMÁCÍ JATERNICE, JELÍTKA A SMETANOVÉ I V IN N É KLOBÁSY
Elektrika z Griy: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd ),
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Telefon: 85-7178
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Angela a jiná svědectví
Po volební kampani zachvátilo všechen českoslo
venský tisk šílenství, nazývající se Angela. Denně
je československý občan dlouhými reportážemi a
články přesvědčován, že západní imperialismus se
nestydí spáchat věc tak ohavnou, jako je chtít sou
dit pro podezření z účasti na vraždě ženu, černošku,
“bojovnici za práva černochů” . Kdyby Angela^ Davisová byla jenom ženou nebo jenom černoškou,
bylo by pravděpodobně -vše v pořádku.__ Komunisté
bez výčitek svědomí vězní, mučí i zabíjejí tisíce žen.
Jenomže A. Davisová je především komunistkou . . .
Ponechme stranou otázku viny či neviny, které sou
dit přísluší pouze porotě. Z kampaně, vedené komuni
stickým tiskem kolem zatčení americké komunistky
pro nás však vysvítají mnohá další poznání. Pozná
ní o tom, jaký je to vlastně systém, jenž se rozhodl
Davisovou soudit a jaký je naopak systém, jenž se
jí halasně zastává.
Mladá fronta ve své sobotní příloze 29. ledna vě
novala Davisové celou stránku. Dominuje zde re
portáž, kterou původně napsal pro svůj list washing
tonský zpravodaj z Maďarska. Začíná slovy: “Než
jsem napsal tuto reportáž, znovu jsem pročítal knižr
ně publikované dopisy Georga Jacksona z vězení.
George Jackson i jeho bratr Jon byli společníky
Davisové. Jon vraždil pistolí, kterou mu Davisová
dala. Oba bratři byli též komunisty a vraždy byly pá
chány v duchu jejich politického přesvědčení. Přesto
dopisy z vězení byly vydány tiskem a knížka je k
dostání v každém americkém knihkupectví zcela
oficiálně. Ptám se: slyšel už někdy někdo, že by v
Československu nebo v kterémkoliv jiném státě so
'ciaiistického bloku bylo povoleno vydat dopisy vězněrých odpůrců režimu? Už Jen pouhá představa
něčeho takového je zcela absurdní. Nejsou to žádná
nevinná vyznání lásky, která Jackson psal Angele.
Mladá fronta cituje: “ . . . Sama víte, že oni sáhnou
třeba k vraždě, jen aby umlčeli vlivnou osobnost
Představuji si, co by asi tak činila pražská STB,
kdyby dejme tomu Luděk Pachman nebo V. Skutina
napsali svým blízkým z vězení něco podobného. A
měli by k tomu plné oprávnění vzhledem ke_ svým
mučením rozdrceným ledvinám a naprasklým lebečním kostem. Nenapíší však, neboť na rozdíl od
“zlého” imperialistického vězení jsou dopisy v sosocialistických kriminálech pečlivě cenzurovány, jest
liže je ovšem vězni vůbec dovoleno psát.
Mladá fronta dále líčí rozhovor zmíněného ma
ďarského zpravodaje s Charlene Mitchellovou, kte
rá byla v posledních volbách kandidátkou komuni
stické strany USA na úřad presidenta. Mitchellová
byla navštívit (!) Angelu Davisovou. Popisuje podmírky, v nichž Davisová čeká na soud:
. . Ange
lina cela je velmi malá. Nemá žádná okna, osvětle
ní je umělé. I větrání je umělé. Ve vězení není pro
stor, který by sloužil k vycházkám a tak vždy, když
Angele povolí procházku, převezou ji do jiného vě
zeni. Stravu má různorodou, ale vcelku nevyhovu
jící. Angela mi řekla: Dnes jsem dostala takový
oběd, že jsem z něho nedokázala sníst ani sousto . .”
Osud mne ušetřil pobytu v komunistickém krimi
nále. Mohu však nabídnout úryvek ze vzpomínek
člověka, který jej vyzkoušel na vlastní kůži. Jde o
knížku Johna Daniuse (pseudonym) Zrod satanova
atomu, která vyšla česky v exilu ve Švédsku loň
ského roku. Pro zájemce je ještě k dostání. “Pro
budil se v betonové místnosti. Čtyři holé stěny.
Dveře. Vysoko u stropu holá žárovka s pichlavým
světlem. Ležel na studeném betonu a třásl se zimou.
Rány pálily. Měl žízeň. Chtěl na záchod, ale ne
bylo kam . . . Nejdříve nedostával k jídlu nic. Když
už se slabostí nemohl udržet na nohou, dostal kou
sek chleba a vodu, někdy nějaké jídlo z rozvařených
brambor . . . ” (dfl. I, str. 24-25).
Tak vypadá komunistická vyšetřovací vazba. Jak
s tímto nepředstavitelným zážitkem kontrastuje po
výšená věta Davisové o tom, že z oběda, který jí
přinesli “nedokázala sníst ani sousto” !
Mladá fronta tedy popisuje setkání Davisové s
představitelkou komunistické strany. Komunisté si
vůbec u Davisové podávají dveře, o rozptýlení má
soudružka Davisová rozhodně postaráno.
“ ...D u šev n ě j e . Angela úplně svěží. Hodně čte.
pracuje na své knize a pracuje i na obhajobě, na
které se aktivně podílí. Když ji navštívila po dlouhé
zahraniční cestě její mladší sestra Fania (Fania
Jordánová byla i v Československu, její cesta byla
samozřejmě hrazena komunistickými organizacemi)
podrobně jí vyprávěla, co všechno zažila v zemích,
které navštívila. Vyprávěla o velkých shromáždě
ních ve městech, na venkově, v továrnách, kde ji
všude vítali obrovskými transparenty: Svobodu Ange
le Davisové! a kde řečníci zdůrazňovali, že jméno
(Pokračování na straně 6)
______
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Angela a jiná svědectví

Vietnam a imperialismus

(Pokračování se strany 5)
Angela je symbolem a znamená tetéž co boj proti ^Pokračování se str. 5)
imperialismu . . . ”
sterý dosud byl mezi ni
Líčení “krutého režimu” v kapitalistických žalá
řích musí každého jen trochu soudného člověka doma mi.
Po staletí světová po
udivit. Každý zná tolik případů nelidského zacháze
ní s. vězmi v Československu!
litika byla rozhodována
Proti tomu uvedeme jiný případ. Rudé právo tím, co se dělo v Evropě.
dne 21. ledna píše v článku “V koncentračním tá
boře Long Kesh” o tom, jak jednoduše se zvláštní Nyní však věci sjely po
zpravodaj Pravdy J. Jashěv dostal k prohlídce vě jakémsi svahu, a histo
zení. Stačilo pouze zalhat, uvést falešné jméno, pu rie bude ovládána tím.
stili jej dovnitř. Přečtěme si o tom:
co se děje v Asii, odkud
“Po příjezdu do Belfastu jsem se s přáteli rozjel budou přicházet bouřky.
za Billem. Jsme na místě, řekl Jimmy a zaparkoval
vůz u dvou nových přízemních staveb. Jestli vám Západ více méně bude
mohu poradit, vyndejte z kapes všechno, co_by při přihlížet. Nenastane-li pc
pomínalo, že jste ze Sovětského svazu. Vešli jsme smrti Mao-Ce-Tunga něja
do první budovy, kde za stolem sedělo několik vo ký nový, zatím nepředví
jáků. Brigitte řekla své a potom i mé jméno: Mr. daný vývoj, situace asíjWisney. Naše jména v seznamu byla zaškrtnuta a
- mohli jsme projít do druhé budovy, kde už čekalo :Ská je jasná. Rusko upímnožství jiných návštěvníků. Nakonec jsme se ocitli irá Číně její svrchovaný
v prostorné místnosti s dvěma označenými dveřmi. párok, aby ona jako asij
Dveře' “muži” se otevřely, v nich se zjevil člověk ská mocnost rozhodovala
v tmavě šedé uniformě. Vešel jsem. Nemáte námi
tek proti osobní prohlídce? zazněl stereotypní dotaz. o Asii. A Rusko má velké
Pokrčil jsem rameny. Vyndejte věci z kapes. Po državy v Asii. a čim ví
ložil jsem je na stůl. Můžete jít!”
ce poroste sila Číny. tím
Idyla z Belfastu mi připomíná, že až do roku 1968 více bude Rusko cítit po
neexistoval v Československu novinář, jemuž by bylo třebu si tyto državy zaji
povoleno i jen nahlédnout do prostor, kde STB vy
šetřovala a věznila své oběti. V o b d o b í j a r a ” se stit. Nedůvěřuje čínským
někteří pokoušeli dostat povolení k návštěvě Leo myšlenkám.
poldova, Ruzyně nebo dokonce Jáchymova, byli však ; Pokud možno pozorovat.
briskně odmítnuti. Naděje, že by se mezi vězněné Rusko dávno pečlivě pro
mohl jako návštěvník dostat někdo neprověřený
myslilo své tahy. Dlouho
pouhým falšováním jména ani tehdy neexistovala.
Korunu všemu nasazuje popis soudního přelíčení, mohlo vypadat podivně.
které Davisovou čeká. Davisovou zastupuje několik že Rusko považovalo za
nejlepších právníků Ameriky. Bylo jí navíc povoleno potřebné uzavřít s Araby
podílet se na. obhajobě, to znamená, že “ . . . v žád tak intimní spolek proti
ném úseku procesu nebude v soudní síni odsouzena
k mlčení nebo k pasivitě.” To jinými slovy také malé Israelí. Ale ačkoli
znamená, že komunistka Davisová bude po celou Rusko má srdečně nera
dobu přelíčení smět zahrnovat soud urážkami a roz do Israel a sionismus ja
plétat své komunistické teorie. Všichni přítomní no- ko každé samostatné stře
' vináři její slova otisknou ve svých listech pod pal
covými titulky. Může být snad demokratičtějšího disko. k němuž by někte
soudního řízení? Jak se takový soud může vůbec ří jeho občané mohli
přirovnávat ke komunistickým soudním fraškám, při vzhlížet, přece je pochybnichž jsou obžalovaní nuceni' odříkávat naučené od no, zda Israel byl hlavní
povědi a svého obhájce mnohdy ani nepoznají? K
přelíčením, jichž se nesměli účastnit ani nejbližší thema pro Rusy. Spíše
jim bylo zajistit sí blaho
příbuzní obžalovaných, natož pak novináři?
Ale to vše ještě komunistům nestačí. Soud s Davi vůli Arabů, kteří sedí na
sovou musel být opět odložen, protože obhajoba před místech, jež ovládají již
ložila dva požadavky. První z nich je, aby se soud ní cestu do Asie pro ty.
konal jinde než v Kalifornii. V této oblasti totiž
podle průzkumu veřejného mínění (financovaném
opět komunistickou stranou) mají lidé na věc “špat
Letadlem
né” názory. “67 procent obyvatel nemá o Davisové
jedna cesta
dobré mínění, 65 procent vyslovilo názor, že komu
nistce • se nesmí dovolit, aby vyučovala na střední
do FRANKFURTU
nebo vysoké škole a přes 50 procent je i proti tomu.
již od
aby taková sebevědomá osoba vůbec vyučovala.”
$ 374.Proto požadavek, aby soud byl přeložen jinam, kde
do VÍDNĚ
pozice komunistů jsou pevnější. Druhý požadavek je
svědectvím o drzosti, jaké jsou schopni komunisté
$ 411.v demokratickém státě, který k jejich nestoudnosti
prostřednictvím
mlčí: obhájce požaduje, aby stát Kalifornie převzal
náklady na obhajbbu Davisové!
ALMA
Mladá fronta končí článek o Davisové slovy čer
nošského komunistického spisovatele J. Baldwina:
TRAVEL SERVICE
“Prohrajeme-li to ráno, kdy si pro tebe přijdou,
budeme večer na řadě my!”
330 Little Collins St.
Melbourne, 3000
Můžeme souhlasit, s malou obměnou: Prohraje-li
smysl pro spravedlnost v případě Davisové, ustou(roh Elizabeth St.)
pí-li výhrůžkám, křiku a lsti komunistů toho dne, kdv
bude mít před sebqu jednu z představitelek teroru,
Telefon:
bude příští, den odsouzena k smrti sama spravedl
63-4001, 63-4002
nost, demokracie i my všichni, kteří v ni ještě dou
fáme.
Marcela Čechová

kdo nechtějí zdlouhavě
objíždět Afriku. Suezský
průplav je brána k Asii,
k Indickému oceánu, do
míst, kde sověty se chy
stají soutěžit s Čínou, a
omezovat její vliv.
Číňané jsou v Spoje
ných národech
teprve
nejkratši dobu. ale již da
ly sovětům všechny pří
činy. aby poznaly velikost
konfliktu, jenž je mezi n i
mi a Čínou. Čína se ne
klame o tom. co sověty
dělají a proč to dělají.
Spojené národy ještě ne
slyšely tak vehementně
proti sovětské projevy, ja 
kých čínští delegáti jsou
schopni. Číňanům se po dařilo předvést, co ještě
nikdo ve Spojených náro
dech neviděl: sovětského
delegáta v nervosních
rozpacícn nad prudkostí
útoku proti sovětům.
Ale ani sověty se o ni
čem neklamou, a dávno
promyslely všechny tahy.
jež by měly podniknout,
kdyby konflikt s Čínou
hrozil propuknout nejen
ve slovech, nýbrž také už
v činech. Jedním z tahů
bylo zaklepat na brány
západu. Sověty učesaly
poněkud svou terminolo
gií. vypustily některá slo
va. a. pokud'je to možne
jednomu
komunistovi,
který osnuje plány prot:
drahému komunistovi, da
ly na srozuměnou na
sloochajícím
západnín
politikům, že koalice snemusí tvořit vždy jei

podle linie komunismusnekomunismus,
nýbrž
snad jednou také podle
linie západ-východ. A, není-liž pravda, sověty ko
nec konců-patří k západu.
Sověty vyslaly dva své
hlavní muže, Brežněva a
Kosygina, aby s touto
ideou objížděli západ a
pokud možno ji diskrétně
vyjadřovali. Ovšem, tako
vá spolupráce by měla
své podmínky, na příklad
zapomenout na invasi do
Československa a jiné-ta
kové věci.
Sověty vycházejí, snad
právem, z přesvědčení
že západ si dá více líb:t
než Čína. Západní diplo
macie se pokládá za
zjemnělou a jako taková
bere ohled na city toho.
s kým- jedná. Vypozorova
la, že sověty jsou velmi
citliví na všechny věc:
svého výboje a nesnášej:
dobře, je-li jim připomí
náno, jak se vlastně sta
lo, že už tolik sousednící
zemí navázalo bratrsk:
styky se sověty, pevné
železné bratrské styky.
Ohleduplní západní dip
lomatéj po nějaké dob;
přestanou připomínat ta
kové případy. Přece všal
ani oni se nemohou vy
hnout delšímu uvažování
jestliže sověty k nim při
stoupí s novým návrher
na dohodu. Je to tak sic
žitý problém, jako při;
mout novou směnku o
člověka, který už des<
směnek nezaplatil.

Insurance Brokers. Volejte (česky rfeb slov.) 95-242’ S
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3184 ?
/ W ' VNu'V'í’%’'*

Amerika pravděpodobně
najde více potěšení v ro
li pozorovatele asijských
událostí než měla jako je
jich účastník. Už nebude
možno vymlouvat se na
americký imperialismus
a zakrývat skutečnost za
tuto clonu. Který impe
rialismus v Asii zůstane,
bude sovětský nebo čín
ský, které nebezpečí míru
z Asie vzejde, vyjde re
sovětského nebo čínského
přičinění. - Otázka impe
rialismu a militarismu
bude mnohem spolehlivěji
objasněna. Také se uká
že, jak po odchodu Ame
riky z Vietnamu s věcmi
naloží ona zvláštní prý
asijská moudrost, o níž
mluvíval generální sekre
tář Spojených národů U,
Thant.

Nestojí e nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
* Šekové účty

- * Vkladní knížky

* Osobní zápůjčky

* Cestovní seky

* Bankovní šeky

v ZrTLování investic

* Poukazy všeho druhu do zámoří
* Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úroš
*

Pravidelné poukazy a inkasa

* Úschova cenin
* Služba pro zahraniční obchod

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates

Čína zatím je slabší než
Rusko - to je podstatná
stránka situace. . Zatím,
jak se na slabšího snad
sluší, Čína se zastává sa
mostatnosti menších stá
tů a rozčiluje tím sově
ty. Jak se Čína bude za
stávat samostatnosti, až
zesílí, nikdo nedovede ří
ci. Už ted’ má své vlast
ní citlivosti. Aby se jedné
z jejich citlivostí vyhově
lo, už nejen Taiwan, nýbrž
i jeho novináři byli vy
hnáni ze Spojených náro
dů, aby čínští delegáti je
tam nemuseli potkávat.
Naproti tomu západu,
Americe nikdo nepřizná
ochotně právo na citlivost
v kterékoli věci.

Nationaľ
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D O M O V A

Sir John Masterman: Systém dvojitých špiónů ve válce 1939-45
(Yale University Press, New navenj

Špiónsku tajemství
Dnes se moderní stát neobejde bez vyzvědačů ani v míru, tak hluboko klesla
nedůvěra jednoho k druhému. Ve válce pak hrají špióni mnohem větší úlohu
než letadla nebo tanky. Spojenci by nebyli možná druhou válku vyhráli, kdyby
neměli k disposici rozsáhlou síť vyzvědačů v nepřátelských zemích. Tuto re
gulérní armádu pošilovala valnou měrou skupina špiónů, kteří pracovali pro
obě strany. A právě jím věnuje Mastěrman svou práci. Je původně historik,
učil na oxfordské universitě, ale za války byl činný v britské výzvědné službě.
Knihu napsal už rojcu 1945, ale teprve nedávno dala britská vláda souhlas k
zveřejnění.
“Systémem špiónů, pra no nepravdivými údaji o Jugoslávec, měl po své
Spojenými státy
cujících pro obě strany síle a umístění spojenec cestě
po většinu války, jsme kých vojsk ve Velké Bri zodpovědět’ řadu otázek.
dokázali mnohem víc než tánii, soustředilo své di “Bylo pozoruhodné,” uMastěrman,
“že
jen to, že jsme nepřítele vize kolem Calais a drže vádí
klamali dvojitými agen lo je tam, i když už in všechny jiné otázky byly
ty” , píše v úvodu Sir vaze začala, protože se více méně všeobecné,
John. “Tímto systémem domnívalo, že v Norman kdežto ty, které souvisely
jsme vedli a řídili celou dii jde pouze o manévr, s Hawají, byly důkladné
německou špionážní síť v který má odlákat pozor a podrobné. “Trojkolka”
nost od pravé oblasti in měl pracovat hlavně ve
naší zemi.”
Spojených
státech. Je
Po celou válku zásobo vaze.
Kdyby byli Američané proto správná dedukce, že
vala britská Inteligence
Service nacisty neustá uposlechli varování brit dotazník velmi jasně na
lým proudem falešných ské špionážní služby, by značoval, že v případě,
informací. Největším ú- li by se mohli připravit vstoupí-li Amerika do vál
spěchem této práce bylo na útok japonského letec ky, bude Pearl Harbour
nesporně vylodění spoje tva na hawajský přístav napaden první a že plá
neckých vojsk v Norman Pearl Harbour v srpnu ny útoku dozrály v srpnu
dii, kde Němci kladli po 1941. Britská služba usu 1941. Bylo zřejmě spíše
Američanech
tuto
měrně nepatrný odpor. zovala na hrozící útok z na
To proto, že Britové do dotazníku, ' který Němci zprávu vyhodnotit a vy
dali německým vyzvěda- doručili svému agentu, vodit z dotazníku důsled
čům falešnou informaci, který však pod krycím ky, než na nás. Nicméně
že se D-Day bude konat heslem “trojkolka” pra vzhledem k tomu, že jsme
znali celý případ i agen
v oblasti přístavu Calais. coval pro Spojence.
Tento agent, původem. ta, měli jsme zdůraznit
Německé velení, oklamáJde o podobnost ryze náhodnou . .

Případ propagandist/
Jaroslav Kujeba
Když jsem se byl tuhle v Rudém právu dočetl,
jaké nadšení zachvátilo kolumbijský národ, když se
tam objevila delegace naší strany, vzalo mi to,
přiznám se, na chvíli dech. Tedy i v Kolumbii se
vi o našem normalisačním úsilí, o našem příspěvku
světovému míru bezvadně zorganizovanými volbám;.
Tedy i v Kolumbii, která, jak dí RP, je od nás
vzdálená 8 tisíc kilometrů, říkal jsem si spokojeně.
Pak jsem se však zamyslel přímo hlavou, jak ^se
říká, bez držení, což je počátek úchylky každého
komunisty. I u mne to netrvalo dlouho a červ skepse
počal vrtat mými útrobami. V Kolumbii možná,
Castra tam mají za rohem, vede je ostřílený sou
druh Vieira. Ale co v jiných krajích? A hned jsem
se vydal k Prašné bráně a do kanceláře soudruha
generálního tajemníka. Ten byl mou myšlenkou nad
šen. “Zjisti,' soudruhu,” pravil, “výši popularity
dnešního vedení, učiníš mnoho pro zpopularizování
našich idejí ve světě” . Osobně mi obstaral pas se
všemi možnými výjezdními doložkami, letenku ČSA
a dokonce mi koupil kufr. Jen devizy dělaly trochu
potíže. Nakonec mi baňká přidělila pytlík jablonec
kých korálů a úředník mě ujistil, že se s tímhle
platidlem protluču světem líp než s korunami.
Když jsem dorazil na saních do blízkosti sever
ního pólu, navštívil jsem jednu zastrčenou organi
zaci Komunistické strany Eskymáků. A nástojte!,
sotva jsem se prokázal členskou legitimací, začali
eskymáčtí soudruzi kolem mne tancovat, juchat a
vůbec bujařit, že jsem si připadal jako na moravskoslováckém fašanku. Každý mi nabízel na jednu
noc svou manželku, což jsem musil odmítnout, pro
tože komunisté odjakživa chránili rodinu a manžel
ství. Pokáral jsem je zároveň, že nevědí, že názory
Alexandry Kollont&jové o volné morálce v manžel
ství jsou dávno zavrženy. -Provedli okamžitě sebe
kritiku^ a já jsem jim slíbil, že to nebudu hlásit v
Moskvě. Zato jsem dostal 5 kilo mraženého tuleně
pro soudruha štrougala, který ze sebe nedělá nic,

význam této zprávy víc,
než jsme učinili.”
V posledním roce války
používali Britové špiónů,
pracujících pro obě stra
ny k nepravdivým zprá
vám o účincích nacistic
kých raket V-l a V-2. Ně
mečtí
zprayodajci
ve
službách Britů hlásili do
Berlína vyšší počet bomb,
které dopadly na severní
a východní část Londýna,
a pokud jen to bylo mož
no, utajily ty, které do
padly na jih a na východ
od Londýna. Němečtí ge
nerálové se domnívali,, že
střílejí za cíl a zkrátili
dráhu raket, které bud
jak buď měly od prvopo
čátku tendenci dopadat
před Londýn.
Sir John hovoří v knize
o mnoha špiónech dvojí
tváře a nazývá je krycí
mi jmény, jako: balón,
bezstarostný, vážka, ži
rafa. Garbo, rtěnka, du
ha. konvice na čaj nebo
výmol. Tvrdí, že v aktech
Intelligence Service bylo
zaneseno přes stodvacet
dvojitých agentů. Byli
příslušníky nejrůznějších
fPokračování na str. 8)

čím není, a je jen a jen ministerským předsedou.
Starost jim hleděla z očí, když se mě ptali;. jak
tam u nás pravicoví oportunisté'. . . Když; jsem je
však ujistil, že zbývají už nanejvýš tři čtyři, uklid
nili se a zarecitovali sborově a po eskymácká b á 
seň dělpopa Vladimíra Šacha Jsem komunista.
Zvláště na mne zapůsobily verše:
. . Hyeny, elita
konvergence placených Tigridů, Svitáků, Brzezir.ských, / dolary, marky, renegáti poesie. / Z celého
západu diversanti, špióni, revanšisté, nejjedovatější
zmije . . . ” Z čehož jsem poznal, že Eskymáci mají
stejný názor na naši emigraci jako naše strana a
spokojen jsem se obrátil na jih až ke Kap Hoornu.
Tam v Ohňové zemi sídlí indiánský kmen Yamana.
Už z moře jsem viěl na jednom nehostinném útesu
ohromný obraz, a když jsme připluli blíž, poznal
jsem moudrou otcovskou tvář soudruha presidenta
Ludvíka. Yamanové jím nahradili svého dosavadního
boha Watainuiewu, který měl kouzelnou moc měnit
se podle situace. Na mou počest zapálili podle sta
rého zvyku oheň, na němž spálili spisy Kunderovy,
Havlovy, Vaculíkovy, Kohoutovy a Holubovy, které
tam zavlékl nějaký český pravicový 'exulant. Když
jsem je však ujistil, že nikdo není a nebude u nás
pro svůj politický postoj stíhán, propukli v bouři
nevole. Hned jsem tento nesouhlas hlásil k Prašné
bráně a tak jen na výslovné přání patagonských
soudruhů se u nás tu a tam nyní zatýkat budou á
už se zatýkají intelektuálové.
Potom jsem se vydal do Irian Baratu. do bývalé
holandské Nové Guineje, která teď patří k Malaysii. Po Sukarnově pádu na Ceylónu je tam komuni
stická strana zakázána, ale přesto jsem šel na
jisto, ozbrojen glejty našich nejvyšších vůdců. Vy
hledal jsem pohlavára tamější organizace v jedné
domorodé vsi poblíž řeky Digul. Obtížná cesta mo
čálovitým územím se však vyplatila. Původně mě
ovšem Papuánci chtěli sníst, a teprve když jsem
zarecitoval úvodník Miroslava Moce z Rudého prá
va o úspěšné konsolidaci, poznali ve mně věrného
soudruha. Náčelník rozhodl, že se bude jíst lidské
maso, nikoliv však moje. Druhý den uspořádal vý
pad do vedlejší vesnice, jejíž obyvatelé holdovali
zhoubnému maoismu a ukořistili dvě panny, které
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Každou vteřinu
František Hrubín
17. 10. 1910 — 1. 3. 1971
Kdosi na mě volá:
Stárnoucí muži!
A ozvěna opakuje:
Muži!
A já z blikajících světýlek noci čtu:
Chlapče!
Jaký to má smysl?
Sedím u tatínkova lůžka, umírá,
drží mi ruku a chce mé slovo a můj úsměv
v jeho očích je tolik bezelstné bezmoci,
že všechna něžnost, kterou cítím k dětem,
protlačí se mi z nitra,naráz
a on ji zachytí v mých očích,
jsou jí plny,
ani pro slzu slzy v nich není místa:
ta poslední vteřina
je vteřinou podivného štěstí nás obou.
Jaký to má smysl?
Dávám si k očím triedr a vidím Měsíc,
tak jak ho poprvé spatřil Galileo Galilei,
vysoká pohoří a divoké rokle,
omračujícím tichem se o nás opírá
nekonečný mramor hvězdnaté oblohy,
ustavičně opracovávaný lidskou myšlenkou,
je nekonečný, a přece
je uzavřen celý pod naším čelem:
dlaždičův úder na kostku kamene,
křísnutí Michelangelova dláta,
zaseknutí'škrabky do bramborového očka,
zoufale přesný náraz Máchova rýmu
v prázdnu pouhém,
prudké rozhrnutí prsti kolem sazeničky
na poli cukrovky
to je jen pár zvětšených úderu
drobnohledného hrotu,
pod jehož ostřím
odletuje prach Mléčné dráhy.
Miliardy a miliardy úderů každou vteřinu,
miliardy a miliardy úderů hroty,
který utupí pudy, mýty a vášně
a který znovu a znovu ostříme,
tesajíce pravou podobu člověka,
tesajíce pravou podobu světa.
V trpělivosti a umění
je budoucnost přítomna už teď.

si právě četli ve Slovech předsedy Maa. Jednu z
nich na mou počest upravili s knedlíkem a zelím,
druhou zadělali na oslavu Sovětského svazu dopi rožek. Ovládali směrnice našeho boje za mír a po
banketě mi předvedli česky mluvícího papouška,
který se na vlas podpbal kterémukoli okresnímu
tajemníkovi strany. Hovořil dlouho, pořád se opa
koval a nakonec posluchači nevěděli, co chtěl říci.
Jako^ dar od soudružských Papuánců jsem přivezl
domů zuby _obou pannen. Ačkoliv měly obě ještě
všech dvaatřicet, nedostalo se na každého ministra,
kterým měly zuby sloužit jako talisman proti úchyl
kám z leva i z prava.
Na zpáteční cestě jsem zavítal do Abruzz ke cafonům. I tito bezzemci o naší straně věděli, jenom
že jejich informace byly poněkud zastaralé. Pořád
na mně vyzvídali, jak se vede soudruhu Frejkovi, a
zda má Slánský pořád tak husté obočí, jako měl
za ^dob ^karlínských kluků. Když jsem jim oklikami
sdělil, že jsme^oba v době deformací omylem pově
sili, že toho však nyní kat lituje, měl- jsem co dě
lat, abych zachránil holý život. Ještě dlouho, má
vajíce klacky, za mnou volali: “Ať äje soudruh
Slánský! Ať žije Bedřich Reicin!” Byl jsem rád. 5=
jsem se konečně octl u soudruha Longa v íúmsíL.
Ten však zase pořád rozprávěl o DubčekovL m so
cialismu s lidskou tváří, a tak jsem si oddechl fcfcď
jsem konečně mohl z Fiumicina odletět do P n ^ .
Musím říci, že mezi primitivy má
g.
ce přátel než mezi vzdělanci. A to je óoc-rá
^

-8-
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K V lil. sjezdu JZD
(Pokračování se str. 3) ’
v nejlepších hotelích, mo
cipáni z novinových fo
tografií je bodře poplá
cávají po ramenou, vozí
se autokary, představení
v Národním divadle je
jen pro ně. Ve sjezdové
síni jsou už připraveny
u každého místa novostí
zářící ozdobné desky a v
nich předem připravené
“sjezdové
materiály” ,
předem ■připravené dis
kusní příspěvky, předem
připravená rezoluce a
usnesení. Nic není pone
cháno náhodě a vše, co
se na delegátovi žádá, je
vyposlechnout řečníky a
na dané znamení zvednout
ruku. Někteří prostěji uvažující delegáti si dokon
ce myslí, že. je to pro ně
za všechno to jídlo a pití
dobrý obchod. Také režim
si myslí své. Všechno, co
chtěl mít potvrzeno “ li-/
dém”, potvrzeno dostal.
Na předešlých sjezdech
odhlasovali delegáti, “zá
stupci družstevníků” , po
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.

Ebner

19 York St„
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29.-7543

S Y D N E Y

stupně přechod od nižších
forem hospodaření k vyš
'ším, to je od podle reži
mu příliš sousedské spo
lupráce až k naprosté ne
svobodě a kontrole každé
ho počinu družstva stra
nickým aparátem. Odhla
sovali si omezení svých
finančních a naturálních
odměn, odhlasovali si ne
volnictví svých dětí, vá
zaných k půdě rodičů, -od
hlasovali si faktickou ne
možnost svobodně rozho
dovat o své práci.
Osmý Sjezd, jak novi
nová kampaň napovídá,
bude ve znamení dalšího
slučování dnes již slouče
ných družstev, tedy ve
znamení zvětšující se bez
mocnosti těch, kteří prá
ci na polích a ve chlé
vech skutečně vykonáva
jí. Režim neprodělá, i
když se pár stovek dele
gátů zase dosyta nají a
napije na státní útraty.
-mč-
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PRODÁ SE UBYTOVACÍ DŮM — Boarding House*
cihlový, taškami krytý, na vyvýšeném místě
nádherným výhledem, 3 roky starý, včetně všeho'
zařízení a nábytku. 7 samost, pokojů, 4 dvoupokojové byty, 2 velké koupelny, 2 kuchyně, 1 jídelna,!
velká prádelna, 3 WC. Plus jedna ložnice, plusi
byt pod jedním uzavřením. Všechno je nové 8|
moderní.
Výtečná obchodní proposice. Ten musíte vidět!
M. BRASSAUD, 35 Jarvie Road, Cringila, NSW.i
Telefon: Cringila 4-1353

Tělocvičná jednota Sokol, Sydney
pořádá 26. února 1972 svůj
TŘETÍ PLES
v sále Bondi Golf Club-u, který má být velkou
krajanskou společenskou událostí v" Sydney.
Chcete se v příjemném prostředí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás připraveno v české restauraci
ZLATÁ PRAHA
235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

ČESKÉ DIVADLO V SYDNEY
sehraje v sobotu dne 4. března 1972 v 8 hodin večer
veselohru Noel Cowarda o třech jednáních

V ANZAC HOUSE AUDITORIU
26 College Street (H yde Park) Sydney
Režie: V. Vlažná
O činkují :
I. Bičiště, J. Caroll, H. Domabylová, E. Faitová,
H. Slavíková, B. Slavík a V. Vlažná
Vstupné: $ 1.-, 2.-, 3.(Pensisté — na průkaz
zdarma)
'

A

Spiónská tajemství

/

V

práce však začala, když
vysílal do Německa zprá
vy vysílačkou, kterou mu
v jeho cele instalovala
britská výzvědná služba.
Systém špiónů, pracují
cích pro obě válečné stra
ny, řídila skupina vyso
kých britských důstojní
ků výzvědné služby. Na
zývala se Výbor dvaceti;
to proto, že dvacet, psá
no římskými číslicemi, je
XX, což je značka pro
agenty dvojí tváře.
Tento výbor se - podle
údajů Sir Johna M astermana - vždycky stavěl
proti popravám špiónů, i
když se nechtěli dát na
verbovat pro nebezpeč
nou dvojí službu. “Živý
špión i když nemůže po
dávat zprávy, se vždycky
dá použít jako pramen
referencí. Mrtvý špión
nepomůže nikomu. Avšak
někteří -museli zahynout,
jednak proto, aby se upo
kojila britská veřejnost,
jednak proto, že nacisté
dospěli k přesvědčení, že
ostatní jejich agenti pra
cují nerušeně dál, aniž je
kdo sleduje. I jinak dů
věřiví Němci by nastra
žili uši, kdyby všichni je 
jich agenti přežili nebez
pečí zpravodajské služ
by,” vysvětluje závěrem
knihy Sir John Masterman.
J. S.

Zájemcům o ojetá vozidla

ROZM ÁRNÝ DUCH

A

Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných

(Pokračování se str. 7)
národů a také důvody,
proč pracovali pro obé
Vaša lekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ
strany, byly
rozličné.
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Někteří se rozhodli spo
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
lupracovat s Brity jen
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potreby. — Zasielame lieky do cudziny.
proto, že jim hrozila po
FORD'S PHARMACY
prava jako nacistickým
133 Marrickville Rd., Marrickville
špehům. Jiní se stali ně
Telefon (Sydney): 56- 6956
meckými' špióny už s úmyslem poskytnout své
informace
Spojencům.
česká
Rodina o třech
Tak například Garbo po
AUTOŠKOLA
dospělých přijme
cházel ze Španělska a
J AN WI SZ
HOSPODYNI
pracoval původně jako
8/16 Henson Street
■samostatnou 20 - 50 ro dobrovolný dvojitý agent
Summer Hill,
ků pro moderní dům
na lisabonské základně a
NSW. 2130
ve východ, předměstí
teprve
roku 1942 byl po
Sydney. Nabízí odděle
Telefon 797-6879
slán
jako
německý vyzve
ný byt s koupelnou a
(Sydney)
dač do Anglie. Jeho p rá
TV a plat $ 50 týdně.
K sjednání představení
ce byla tak záslužná, že
laskavě volejte od pon ho Britové v prosinci 1944
dělí do pátku mezi 9.
vyznamenali řádem Brit
hod. ráno a 5. hod.
Přenosný televizor
odp.: 25-5038, v jinou
ského impéria, jen půl
THORN
dobu: tel. 36-5488
roku poté, co dostal od
(Sydney)
od $ 159.- a. t. i.
nacistů železný kříž dru
a všechno
hé třídy.
elektrotech. zboží
Jeden z prvních těchto
agentů byl muž. jehož
ZLATNÍK *
krycí jméno bylo “sníh” .
HODINÁŘ *
Byl to elektrotechnický
ŠTEVEN VARDY
inženýr, který v mládí
590 George St.
emigroval z Británie do
Sydney
Kanady,
ale vrátil se do
DISCOUNT HOUSE
(proti Trocaderu)
vlasti několik let před
241A Oxford Street
válkou. Byla to zprvu ne
Velký sklad zlatých aj.
BONDI JUNCTION
šperků,
hodinek
atd.
jasná
postava, která u(proti kinu Metro)
Opravy se zárukou, j držovala styky jak s Něm
Tel. 389-1222
Mluvíme česky
ci, tak i s Angličany.
POZOR: Náš obchod
a slovensky.
j Těsně před válkou ho Bri
je POUZE na uvedené
Telefon: 61-8579
adrese!
tové zatkli. Jeho vlastní

Přijmeme
HOSPODYNI
samóst. ženu 25 - 50
let; včetně bytu, pro
domácnost 2 dospělých
a 1 dítěte. Velmi mo
derní malý dům s kou
palištěm a TV. Je tře
ba znát trochu anglic
ky a udat referenci.
Volejte 95-2569.
(Sydney)
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Česká restaurace
iConfin. "GOURMET"
Restaurant "LABUŽNÍK
129 Bayswater Rd.
Rushcuttcrs Bay
Sydney, tel. 317393

^

-

VV

Ujednání s třemi vedoucími sydneyskými finančními společnostmi
nám umožňuje nabídnout Vám řadu zachovalých aut na splátky
ŽÁDNÝ DEPOSIT není třeba skládat na tato vozidla a splátky
mohou být ujednány tak, aby Vám vyhovovaly.
(Přijmeme event. protídodávku).
O podrobné informace volejte
Mr. BOB SZATMARI, telefon (Sydney) 34-6266
nebo navštivte prodejnu
FRANK WOODHAMS Pty. Ltd.
230 Anzac Pde., Kensington, NSW.
Otevřeno též po celý víkend
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George Mikeš: Any Souvenirs? Central Európe Re-visited.
NakladafelstVí iVndre Duitšch, Londýn, 1971, str. 184.

Stfedoevropske putováni
v George Mikeš přijel jako, mladý novinář z Budapešti do Londýna těsně
před válkou, zapojil se pak do maďarského vysíláni BBC, stal se britským
občanem a televizním žurnalistou. Maďarské úřady se k němu chovají se
střídavou vlídností. Napsal dvě desítky vtipných! knih těžících z jeho cest po
Americe, Jamaíce, Austrállii, Řecku, Japonsku a jiných zemích, kde nestopoval
neznámé a nepoznané, ale pozoroval lidi.
Mikešovu poslední kni začíná východní Evropa % zjišťuje, že jejich atmo
hu Any, Souvenirs? těžko Pro Čechoslováky má ta sféra - pila se tam dobrá
můžeme zařadit do něja to skutečnost trpkou pří káva, četly noviny v rá 
ké literární přihrádky. chuť v nápoji, který byl kosových rámech, rodily
Nejde o typický cestopis bez nich namíchán před nové umělecké směry,
a není to dějepisná kni třiceti léty. Později se sjednávaly obchody, ře 
ha, i když se často dotý ovšem do něj zamíchali šily politické problémy a
dokonce i připravovaly
ká historie. Téměř každá sami a to důkladně.
stránka je poznamenaná
Střední Evropa je dnes státní převraty - defini
politickými událostmi, kni ztracený pojem, který tivně zmizela. Vrchní číš
hu ale nemůžeme posuzo snad ještě žije v zapráše ník přijímal doporučené
vat jako politickou esej. ných pracovnách někte dopisy adresované tam
Autor neváhá často cito rých geografů nebo no pro denní hosty.
vat anekdoty, nejde ale stalgických vzpomínkách
Vídeňské, budapešťské,
ó sbírku vtipů.
bývalých Středoevropanů. záhřebské či pražské ka
Identifikace však není v Vídeň je dnes na západě, várny se vůbec nemohou
tomto případě podstatná, Budapešť na východě, srovnávat s londýnským
důležité je to, že Mikeš Mikešovi, rodilému Ma klubem, pařížským poli
knihu napsal poutavě s ďarovi, je z toho smutno tickým salónem nebo do 
velkou dávkou šarmu, hu a ptá se, jak je to možné, konce s místem, kde oby
moru i špetkou nostalgie. když kavárny v obou mě vatelé Nového Yorku ve
Jak z podtitulu knihy vy stech byly stejné.
stoje pořádají ve chvatu
Střední Evropa některé své hamburgry a protiv
plývá, autor popisuje
svoje dojmy z návštěvy své rysy definitivně po nou kávu ve chvilce pře
střední Evropy. Dříve zbyla, některé získala. rušené honby za dolarem
touto oblastí končila zá Kavárny leží Mikešovi Střední Evropa je dnes
padní Evropa, dnes zde velmi na srdci a s lítostí ideologicky neznámá, tak

jako .jsou sociologicky ne
známé její kavárny.
Mikeš dodává, že sub
jektivita zde stále hraje
velkou roli. Když přijel
do Budapešti z Vídně, ne
zdála se mu tak skvostná,
jako když do ní přijel z
Varšavy. A taky se podi
vuje, Jugoslávie se dříve
počítala k Balkánu, dnes
’k Východní Evropě, Si
cílie patří dnes bez po
chyb k Západu.
A tak putujeme s Mi
kešem po Bavorsku, Ra
kousku, Jugoslávii a Ma
ďarsku, zamýšlíme se
nad dneškem, osvěžujeme
si něco z dějin, poslou
cháme vtipy a každopád
ně se stavíme s Mikešem
na stranu rozumu a niko
liv mezi byrokraty a tup
ce.
O těch se dozvíme v
knížce také. Jedna kapi
tola je tam nazvaná Če
skoslovensko - Clang! a
více v ní není, protože
čs. úřady Mikešovi nevy
daly vstupní vízum. Če
skoslovenská tématika se
ale prolíná celou knihou.

Zpráva žurnalistické sekce SVU

Popud k založení žurnalistické sekce SVU byl dán
A) V několika případech přispělo vedení sekce k
v průběhu roku 1970 a jakmile byl schválen předsed řešení existenčních problémů některých členů bud
nictvem SVU, přikročilo se k postupnému jejímu radou nebo přímou intervencí.
organizování. Formálně byla sekce zřízena dosta
B) Různé okolnosti a iniciativa některých oblast
tečným počtem přihlášených členů, jak to předpo ních jednatelů sekce se přičinily o to, že vedení
kládají stanovy, a na loňském sjezdu v New Yorku sekce mohlo prospět průkazním materiálem, svými
došlo také k oficiálnímu ustavení a k volbě hlavních informacemi a odbornými radami i kontakty jiným
funkcionářů.
našim organizacím v kampaních, na právní i publi
Sekci vede předsednictvo, složené z nejnutnějších cistickou obranu posrpnových exulantů před politic
činovníků: Předseda — Vojtěch Nevlud, Washington. kým a finančním vydíráním se strany nynějšího
Místopředsedové — Brano M. Lajda, Washington a režimu v Československu.
Jan J. Lorenc, New York. Jednatelka a pokladní — C) Pokud jde o otázky novinovědy a publicistiky,
Anna M. Faltusová. Archivář — Josef Žanda, Kali sekce dala podnět organizátoru vědeckých předná
fornie. Sekce má dále poradní výbor; složený z před šek pro Šestý sjezd SVU, který se připravuje na
ních _našich žurnalistů, a síť oblastních jednatelů podzim roku 1972 ve Washingtoně, aby plánoval
ve všech větších městech Severní Ameriky, západní samostatnou kategorii přednášek z oboru sdělova
Evropy a Austrálie.
cích prostředků. Vedení sekce bude také samo tuto
Zatím jedinou, dosti početnou odbočku má sekce kategorii organizovat.
v Mnichově u místní skupiny SVU. Plánují se další _D) Podpora českého a slovenského zahraničního
odbočky^ve Washingtonu, Torontu, Chicagu a jinde. tisku se^ provádí nejrůznějším způsobem, pokud jo
K dnešnímu dni se přihlásilo do sekce přímo nebo to v ^našich silách. Na sekci se obracejí redaktoři
jako řádní členové SVU 133 kolegů a kolegyň. Pod různých časopisů se žádostmi o radu, konkrétní po
mínkou členství je samozřejmě členství v SVU a moc a zprostředkování spolupracovníků. Sekce z
aktivní zájern o žurnalistiku. Velká většina přihlá vlastní _iniciativy výjimečně pomohla organizovat
šených by měla kvalifikaci pro členství v novinář finanční a^ odbornou pomoc jedinému českému časo
ském syndikátu.
pisu pro ^školní mládež “PALETA” , který vychází
Vedení Sekce, především její předseda, je podle pravidelně každý měsíc ve Švýcarsku.
stanov SVU odborným poradcem předsednictva SVU
Sekce^ vede evidenci všech českých a slovenských
ve věcech publicistiky a žurnalistiky. Sekce se také časopisu v zahraničí a sleduje odbornou literaturu
uvolnila spolupracovat při propagaci SVU. a její o naší zahraniční publicistice. Už pod jejím jménem
činnosti.
vyšel k loňskému Pátému sjezdu SVU další seznam
Dosavadní činnost sekce byla zkušebním kamenem s popisem všech ^ časopisů. Výtěžek z prodeje této
její budoucnosti. Je zde totiž problém, jak ve vědec publikace pomáhá financovat korespondenci sekce.
ké, umělecké a kulturní organizaci koordinovat pro- Sekce nemá dosud žádných jiných finančních zdro
fesíonálňí zájmy žurnalistů, o které se- obvykle sta ju. Uvažuje^ se o vydání podobného seznamu českých
rají jejich žurnalistické syndikáty, dále informační a slovenských rozhlasových a televizních stanic v
činnost individuální i organizační, již mnozí členové zahraničí, lépe řečeno, stanic, které vysílají česky
považují za důležitou a někdy přednostní, novino- a ^slovenský, včetně místního rozhlasu v USA, Kana
vědnou^ činnost a publicistickou theoríi, a posléze — dě a Austrálii.
i v našem vlastním- osobním i organizačním zájmu
Sekce převzala loni záštitu nad archivní a výstřiž
— podporu našeho tisku a rozhlasu v zahraničí. Ve kovou službou SVU, kterou vede už řadu let kol.
všech těchto oborech měla sekce už možnost se Josef žanda z Kalifornie. Předseda sekce navázal
uplatnit.
také spolupráci s vedoucím oddělení pro čs, věci v

"Řekněle to květinami"
Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
v Československu nebo v jiných státech
Chcete-lí uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
INTERFLORA—
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY všeho druhu
GOLDEN PRODUCTS
jsou nejmodernější, nejúčinnější a zdra
votně zcela nezávadné. Hodí se proto
nejlépe jak pro domácnosti, tak pro ne
mocnice, potravinářské závody, hotely a
všechny ostatní podniky, které dbají na
čistotu.
Vyžádejte si nezávazné informace.
S. SMETÁK, 20 Thorndon Dr., Sf. Albans,
Vic. 3021. Telefon 396-1448
Dodáváme po celé Austrálii se zárukou
za zvlášť výhodné ceny.
Poslední kapitola Mike
šovy knížky zůstala vlast
ně nedokončená. Jako člen
televizního týmu BBC po
pisuje cestu Maďarskem,
při níž byl před dokonče
ním reportáže požádán,
aby okamžitě opustil ze
mí, protože setřásl ze se

be policejního stopaře a
natáčel na místech, která
předem. neoznámil a tedy
filmoval, kde neměl. P ře 
sto však Mikeš na svou
zemi nezanevrel, jak píše
v závěru knihy, pro její
jazyk, poesii a přátele.
IP

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

knihovně Chicagské university a s ředitelem Ústavu
pro studium přistěhovalectví na Minnesotské univer
sitě v St. Paul. Jde o archivování našich časopisů a
mikrofilmování starých ročníků.
Sekce je zastoupena ve Washingtonském organi
začním výboru pro Šestý sjezd SVU a ujala se pro
pagace sjezdu. V této činnosti počítá se spoluprací
svých oblastních jednatelů a jiných členů, pokud
jsou redaktory různých časopisů.
Pró nejbližší budoucnost vedení sekce plánuje roz
šíření organizační základny, doplnění sítě oblastních
jednatelů a ustavení dalších místních odboček.
Výroční volební schůze se bude konat na Šestém
sjezdu SVU ve Washingtoně v listopadu 1972. Jelikož
nelze počítat s dostatečnou účastí členů, bude pak
nová kandidátka předložena členům písemně. V rám
ci novinovědné kategorie přednášek na sjezdu sekce
chce uspořádat diskusní panel na námět: “Problémy
a perspektivy české a slovenské žurnalistiky v za
hraničí.’”
Za předsednictvo žurnalistické sekce SVU:
Vojtěch Nevlud, předseda
Brano M. Lajda, místopředseda
Anna M. Faltusová, jednatelka.
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Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

Udalosti v ČSSR očami Američana
¥ nakladateľstve Random House, New York, vyšla práve (y mesiaci februásf 1972) kniha Sométhing for everybody is not enough, An Educator's Search
fér his Education z pera prezidenta Staten Island University (ktorá je časťou
systému City University of New York), Dr. Williama Birenbauma. Je to kniha
životopisná, v ktorej sú začlenené udalosti, ktoré sa diali na amerických uni
verzitách, ako je chicagská unverzita. Newyorské vysoké školy, ako Long
Island University, kde autor bol námestkom prezidenta a New School for Social
Research, kde bol dekanom. Autor Birenbaum je osobným priateľom pisateľa
článku, kedže pisateľ učil po vedením dekana Birenbauma národné hospodárstvo.
Kniha je jedným z naj účinkovali mnohí intelek rol sprievod sovietskych
významnejších dok-umen- ■tuálové t Európy, ktorí cvičencov (asi štyri mest
i óv súčasnej doby, pre ■utiekli pred nacistickým ské bloky, dlhý) a naopak
tože pojednáva o problé terorom alebo préd tero ako obecenstvo jasalo,
moch menšín, ktoré tak rom komunistickým. Med keď pochodujúci Sokoli
v Chicagu, ako aj v New zi inými inštruktormi a vyrukovali s americkými
umelcami, vlajkami. Píše:
Torku začínajú byť in profesormi,
“Kdesi, odnikiaľ sa
tegrované do vysokoškol atď. boli na príklad Edského systému v rozme win Piscator, Hugo Haas, zrazu objavili malé ame
roch, ako tomu nebolo Thomas Mann, a doteraz rické práporky v pocho
nikdy v dejinách, Ameri tam pôsobiaci maliar če- dujúcom dave, ako ďale
sko-amerického
pôvodu ko bolo možno vidieť. Na
ky.
Majster
Jan
Doubrava.
raz sa zároveň začali
Možno povedať, že no
volania
ľudu
V knihe sa Stretávame ozývať
vá dmerická spoločnosť
‘'Masaryk“ .
sa rodí vo veľkých bole-' s vedúcimi osobnosťami “Sloboda”,
Stiach. Významné na ve amerického života nielen “Rusi choďte domov“ .
ci je to, že ethické a činnými vo výchove, a v Prezident sa ihned vytra
menšinové problémy sú ' práci s menšinami, ale aj til z prezidentskej lóže."
svědomitě riešené ako v -politickom živote a to (str,- 91)
Rovnako s pohnutím pí
nikde inde, ba možno po neraz v intímnych situá
še
Dr. Birenbaum o účin
ciách,
z
rasového
hľadi
vedať, ze napríklad čer
kovaní
profesorov zná
ska
senzitívnych,
kedže
nošské menšiny dosahujú
väčšieho a rýchlejšieho Amerika prechádza práve mych z prvého a druhého
pokroku v Spojených štá ťažkým ‘ obdobím integ cdboja, Masaryka a Beneša. Píše:
toch, ako kdekoľvek inde račným.
“Bol som vždy hrdý na
vo svete a kedykoľvek v
Autor je pomerne mla
ľudských dejinách.
dý . (narodil sa v roku to, že moja univerzita
Je iróniou, iste neza 1923 v Macomb, Illinois) (Chicagská), dala príleži
slúženou, že Spojené štá a, po štúdiách, na- chicag tosť profesorovať D r.
ty sa môžu pýšiť rieše skej univerzite (dosiahol Eduardovi Benešovi, čs.
ním svojich rasových doktorskú ^ hodnosť) .'bol prezidentovi a vlastencovi
vnútropolitických problé v roku 1948 na sjazde Sve počas jeho exilu v dobe.
mov, najmä pokiaľ ide o tovej študentskej asociá keď Nemci zabrali sndetčernochov namiesto oso cie. Bol medzi vybraný ské územia. Beneš bol sí
čovaniu, akého sa americ mi hosťami na prezident ce už preč, keď ja som
kej spoločnosti nezaslúže skej tribúne na. Siete v došiel na chicagskú uni
ne dostáva. Nikde na sve Prahe, ktorý autor nazý verzitu, ale jeho vedecká
te sa nemajú tak dobre va “Sokolskou olympiá činnosť pôsobila tam dsako v USA.
dou” . 'J e .všeobecné zná
Autor Birenbaum sa
priatelil nielen s pisate
ľom článku, ale aj s iný
mi profesormi českého a
slovenského pôvodu v
.New School for Social
Research, kde v päťde
siatich rokoch jestvova
nia tejto vysokej školy
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, Bolí Vás hlava?
' Noste brýle od! O P T A

OPTO

Capitol House, 113 Swanston St.
Melbourne, (vedie kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHU
Vašim př-íbuzným i bez lékařského predpisu,
v nutných případech i telegraficky

8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081
... Telefon 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba
včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
“ ' '
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je. zárukou nejlepší kvality.

lej .v spisoch a-v knihácn,v ktorých nedopustil, aby
jeho skvelé myšlienky
boli akokoľvek oslabené,
najmä jeho zápal za slo
bodu, ktorý prenikal na
každej stránke jeho diel!”
(str. 88)
Takto píše autor na
stránkach 87 až 92 knihy,
ktorá obsahuje na 295
stránkach veľa hodnotnej
čítacej látky. Je vidieť,
že sa nedal obalamutiť
propagandou, ktorou ko
munisti chceli zaslepiť
návštevníkov sjazdov svetovalho študenstva, hoci
sa o to veľmi snažili.
Každý účastník týchto
sjazdov iste potvrdí ten
to fakt. Naopak, všimol
si toho. že to. boli práve
študenti a vysokoškolskí
vzdelanci, ktorí neváhali
protestovať a stotožňovať
sa s národnými ašpirá
ciami svojho ľudu, aj
keď to znamenalo vysta
viť sa vyhadzovu z uni
verzity, stratu zamestna
nia. ba neraz aj stratu
života.

Pokládání ker am.
DLAŽDÍ C
všeho, druhu,
obklady koupelen a
kuchyni provádí
odborně a levně
J. HANKA
Box 214, P. O.
Springvale, Vie.
tel. v prac. době 95-5807
jindy: 544-9203
Rozpočty zdarma

mo, že komunisti okradli
Velký výběr jakostního masa a uzenin
či chceli okradnúť národ
najdete v českém řeznictví a uzenářství
,
o jeho najsvätejšie hodno
ty, jednou z ktorých je
sokolská telovýchova a
sokolská ideológia. Píše ^73 M clntyre R d., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019
o tom, ako Klement Gott *Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
wald zarazene reagoval
frankfurtské párky, turistický salám.
na mlčanie, keď sa ubie-

OČI ?

ATLANTIC BAKERY Pty. Ltd.

U FRANTIŠKA ŘÍHY

OBRAZY A UMĚLECKe REPRODUKCE
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

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

ČeCHOSLOVÁCI

V

ZAHRANIČÍ

— Dne 30. ledna zemřel jmenoval tajemníkem mě
v Chicagu ve věku 81 ro sta pro národnostní sku
ků hudební skladatel a piny Václava Hyvnara,
dirigent Karel Boleslav bývalého, studenta práv
Jirák. Po první světové nické fakulty Karlovy uni
válce se stal dirigentem versity a do únorového
brněnského a ostravské puče člena výboru Svazu
ho divadla, později dru čs. studentstva v Praze.
hým dirigentem české fil Po útěku z ČSR studoval
harmonie a. sbormistrem národní hospodářství na
pražského .Hlaholu. Po 30 Sorboně v Paříži a pozdě
let byl profesorem sklad ji-se odstěhoval do. USA,
by na pražské konzerva kde byl řadu. let redak
toři, později dirigentem torem čs! clevelandského
orchestru, pražského roz listu “Nový Svět” .
hlasu. Po roce 1945 od — Sokol "Kriváň” v Chi
jel do USA, kde vyučo cagu oslavil ve své soko
val na Rooseveltově uni lovně 75. výročí založení.
versitě. a na chicagské — V Chicagu zemřel ve
hudební konzervatoři. Na věku 63 roků bývalý čs.
psal učebnice o teorii generální konsiď v Chi
hudby a 92 skladeb,
cagu ing. Ladislav Krno.
— Tři známí čs. exulanti — Na valné hromadě chi
oslavili nebo' oslaví v cagské Sparty byl zvolen
USA své sedmdesátiny: předsedou L. Vála. maji
15. ledna se stala sedm tel restaurace
“Stará
desátnicí bývalá čs. po P raha” .
slankyně Jaromíra Žáčková-Bátková, která žije — V Londýně (Hutchina veřejně pracuje v Chi son) a v New Yorku (Ran
cagu. Dne 24. února se dom House) vyšla kon
dožije . “70”
starosta cem m. ř. pod názvem
Ústředí čs. sokolstva v : Writers . .Against Rulers
zahraničí dr. Ant. Hřebík, kniha ; Dušana Hamšíka
který byl až do února Spisovatelé a moc. (Kni
1948 starostou čs. obce ha vyšla v r. 1969 v Čs.
sokolské a dne .25. února spisovateli, ale za několik
oslaví v New Yorku sedm dní byla tehdy stažena).
desátiny bývalá členka — V lednu vyšlo v Zuparlamentu Jarmila Uhlí rychu první číslo časopi
řová, jednatelka Ústředí su “Horizont” , nezávislé
čs. sokolstva v zahraničí, ho slovenského časopisu
předsedkyně školské ko v Evropě. Odpovědným
redaktorem je dr. L. Bemise SVU atd.
— Starosta víc jak milió ňačka.
ČS/Zp/S/SVU
nového města Clevelandu
tei
I
HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MELBOURNE
| provádíme po celý den i noc, včetně víkendu, též
Ipo dobu školních prázdnin nebo dlouhodobá. v s
1příjemném prostředí, s výtečným jídlem a . - I
|stálého dozoru. Informujte se.
j§
IRENA KOPÁČKOVA
§
1
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Vic. 3127
ISf
1
Telefon: 88-1368 '

s

I

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

ODRA TRAYEL SERYICE
311 Lafrobe St., Melbourne, 3000
Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Letenky do Evropy a zpět
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme a&
požádání obratem.
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D O M O V A

X I. zimní olympijské hry
1
(Pokračování se strany 12)
ně hodně platila. V obraně ( ČSR to velmi často skří
palo, brankář Holeček měl alespoň na 2 ze 4 branek
podíl (za stavu 1 : 4 byl vystřídán Dzurillpu). Na
víc se dopouštěli faulů, za něž byli trestáni. Tak
např, vyrovnávací gól USA padl ve Chvíli, kdy 3
čs. hráči museli být na ledě v oslabení proti 5 Ame
ričanům. O nějaké pořádné střelbě nemohlo být ani
řeči.
Pátý den OH záčal hned velkým překvapením.
Ještě před rokem na 'mezinárodní scéně úplně nezná
mý Švéd Sven-Ake Lundbäck vyhrál běh na 15 km,
32vteřinovým náskokem před sovětským reprezen
tantem Fedorem Simaševem a držitelem bronzu No
rem I varem Formem. Z čs. lyžařů si nejlépe vedl
Stanislav Henych, který byl 21., Jan Fajstávr byl
29. a Jan Michalko 30. z 62 běžců.
Hvězdou XI. olympijských her bude zřejmě 271etý
Holanďan Ard Sehenk, který po triumfu ^na 5.000 m
a 1.500 m vyhrál i rychlobruslařskou soutěž na 10.000
m v novém olympijském rekordu za 15:01,35 min.,
před svým krajanem Verkerkem a Norem Stensenem.
První soutěž lyžařů alpských disciplin — sjezd —
skončila triumfem Švýcarů. Olympijské zlato dostal
231etý Bernard Rússi, stříbro jeho krajan Collombin.
Doménu švýcarských sjezdařů narušil pouze Raku.šan Heini Messner, který získal bronzovou^ medaili.
— Obě sáňkařské soutěže (muži i ženy) vyhráli repre
zentanti V. Německa.
Sovětské hokejové mužstvo ztratilo první bod. Ačko
li' vedlo proti švédsku ve 4. minutě poslední třetiny
3 : 1 a o jeho vítězství už nikdo nepochyboval, po
dařilo se švédům ještě vyrovnat , na 3 : 3. Střetnutí
bylo hráno oboustranně velmi tvrdě, někdy až zá
keřně. — Finsko porazilo polské hokejisty 5: 1.
Olympijskou vítězkou v krasobruslení se stala
Rakúšanka Beatrix Schubová, jen však díky^ svým
senzačním povinným figurám. 2. Magnussonová (Ka
nada), 3. Lynnová (USA).
6. den OH: KRÁTKÝ PROCES S FINY
Lyžařský sport alpských disciplin má novou hvěz
du. Je jí 171etá švýcarská studentka Nadigová, která
po triumfu ve sjezdu vyhrála dnes i obří slalom. Se
startovacím číslem ‘13” pokazila svou jízdou radost
dvěma rakouským reprezentantkám Próllové (2.) a
Drexelové (3,), které byly až dosud v čele soutěže,
když velmi náročnou trasu dlouhou 1.260 m, na kte
ré bylo 51 kontrolních branek, zájela ve vynikají
cím čase za 1:29,90 min.
Olympijské prvenství v krasobruslení sportovních
dvojic získala sovětská dvojice Rodniha — Ulanov,
PO včerejším debaklu s týmem USA klesla nálada
příznivců čs. ledního hokeje na bod mrazu. Přece
jsme však s napětím čekali na dnešní střetnutí ČSR
— Finsko. A v něm čs. chlapci ukázali; že lední hó:
kej Hrát umí, že už se z porážky s mužstvem USA
vzpamatovali. Vyhráli nad Finy 7: 1, po třetinách
1 : 0, 3 : 0 a 3 : 1.
7. den OH: KONEČNĚ MEDAILE PRO ČSR
Zasloužila se o ni Helena Šikolová, která v dneš
ním závodě na lyžích na 5 km obsadila nečekaně
třetí místo; když Časem 17:7,32 min. odsunula favo
ritku závodu Alevtinu Oluninovou ze SSSR. Rychlej
ší než Šikolová byla už jen 291etá sovětská učitelka
Kulakovái která tak v Sapporu získala druhou zla
tou medaili, a p a k ' Finka Kaaimasová, která do
stala “stříbro” ;
První místo v biathonu, který je kombinací jízdv
na. lyžích se střelbou, obsadil obhájce “zlaté” z Gre
noblů 351etý Nor Magnar Solberg. 2. Hans Jorgen
Knauthe (V. Německo), 3. Lars Arwidson (Švédsko).
Čs. biathonisté skončili v poli poražených: Ladislav
žižká byl 36., Arnošt Hájek 39., Jan Fajstavr 44. a
Pavel Ploc, 47.
Rozjely se i soutěže rychlobruslařek. První soutěž
— závod na 500 m — vyhrála 201etá Američanka
Dianne Hólumová před Holanďankami Kaisrovou a
Deelstrovou.
Hokej: USA — SSSR 2 : 7 a Švédsko — Polsko 5 : 3.
10. 2. 72: DRAMA ČSR — ŠVÉDSKO
šlágrem 8. dne bylo hokejové střetnutí Švédsko —
ČSR,, jehož průběh strhnul i toho nejklidnějšího
Japonce.. V hokejovém dramatu nemajícím na letošní
olympiádě obdoby vyhráli čs. hokejisté 2 : 1 , po
třetinách 0: 0, 0 : 0 a 2 : 1 . Když ještě 3% minuty
před koncem zápasu prohrávali 0 :1 (branku švédů
dal ve 47. minutě Lindh), málokdo z nás už věřil,
že ^nakonec ještě vše dobře dopadne. Ta první byla
nešťastná branka, neboť šťastný zlomil -hokejku a
švédský hráč nikým neatakován získal mužstvu Tre
Kronor vedení 1 : 0. Čs. hokejisté měli v závěru
drtivou převahu a 3:37 min. před koncem Jaroslav
Holík z přihrávky Nedomanského vyrovnal na 1: 1.

Švédy tato branka dosti šokovala, takže se nedoká
zali soustředit na hru. Sjoberg fauloval, byl vylou
čen na 2 minuty, a v této přesilovce 1:29 min. před
koncem zápasu obránce Horešovský vstřelil ještě ví
těznou branku. 26 vteřin před závěrem švédský tre
nér odvolal golmana a 6 Švédů se pokusilo o vyrov
nání, ale bez úspěchu. — Střetnutí nebylo vynikající
úrovně, ale napínavé jako snad žádné zápolení se
Skandinávci předtím. Útoky se střídaly na obou stra
nách, na obou stranách vynikli brankáři. Hrdinou
čs. mužstva byl bratislavský Vlado Dzurilla.
SSSR porazil Polsko 9 : 3 a Finové prohráli neče
kaně s týmem USA 1 : 4.
Rychlobruslařskou soutěž na 500 m vyhrála Mletá
Anne Henningová, která snížila hranici olympijského
rekordu na pozoruhodných 43,33 vt.
Vítězem maratónského běhu na lyžích na 50 km
se stal 291etý Nor Paal Tyldum v čase 2:43,14,75 hod ,
náskokem 15 vt. před svým krajanem Myrmem a
olympijským přeborníkem na 30 km Rusem Vjačeslavem Vedeninem. Z čs. lyžařů vytrvalců byl nejlep
ší Jan Fajstavr, který obsadil 19. místo a Jan Mi
chalko byl 30.
Lyžaři alpiniei absolvovali druhý obří slalom, ve
kterém se rozhodlo o celkovém vítězi. Stal se jím
italský reprezentant Gustavo Thoni před dvěma švý
carskými závodníky Edmundem Bruggmanem a Wer
nerem Mattlem.
Kuriosita se stala v soutěži sáňkařských párů, ne
boť dvě dvojice: východoněmecká Horlein — Bredow
a italská Hildgartner — Plaikner měly stejný čas
z obou jízd 1:28.35 min. a ták obě dostaly zlaté
medaile.
11. 2. 72: NEPELA VÍTĚZÍ
Všemi příznivci čs. sportu očekávaný den nadešel.
Jela se “volná jízda” krasobruslařů, ke které na
stupoval 211etý Čechoslovák Ondrej Nepela z Brati
slavy v roli favorita, neboť měl z povinných cviků
více než 50bodový náskok před svými největšími ri
valy. I tentokrát se sice představil 12.000 diváků jako
vynikající krasobruslař, dělal však dojem nervosního závodníka — zřejmě si uvědomil, co je v sázce.
Už v nástupu měl pád, brzy se však z něho vzpama
toval a zajel seriál dvojitých i trojitých skoků a stal
se jako první Čechoslovák zcela zaslouženě olym
pijským vítězem v krasobruslení. Jeho volná jízda
zůstala však hodně za výkonem na letošním mistrov
ství Evropy. — Konečné pořadí: 1. Ondrej Nepela,
ČSR -um. 9/2.739,1 b.; 2. četveruchin, SSSR 20/2.672,4
b.; 3. Pera, Francie 28/2.653,1 b.; 4. Shelley (USA).
5. Petkevitch (USA), 6. Hoffman (V. Německo).
Pátek, devátý den OH, začal hned dvěma téměř
neuvěřitelnými senzacemi. O tu první se postarala
171etá západoněmecká rychlobruslařka Monika Pflngová, která vyhrála nečekaně závod na 1.000 m v
novém olympijském rekordu za 1: 31,40 min.
Ještě větší senzací je 1. místo Mletého Poláka
Vojtěcha Fortuny ve skocích z velkého můstku s
kritickým bodem 90 m, i když nutno hned dodat, že
štěstí - fortuna byla s Fortunou. Polák Fortuna, kte
rý skočil 111 m a 87,5 m vyhrál totiž zlatou medaili
náskokem pouhé desetiny bodu před Švýcarem W
Steinerem. Na OH do Sappora byl poslán jako ná
hradník, s kterým se vůbec nepočítalo. Stříbrnou
medaili za skoky dlouhé 94 m a 100 m dostal Steiner,
bronz Rainer Schmidt z V. Německa (98,5 a 101 m).
— Velké zklamání v řadách 35.000 diváků způsobili
Japonci. Jejich nejlepší skokan Yukio Kasaya se mu
sel spokojit jen se 7. místem. Čs. skokani totálně
zklamali. Jakžtakž ještě obstál Jiří Raška, který sko
čil 99 m a 89 m a umístil se jako 10. Zbyněk Hubač
je za_ dva skoky shodně dlouhé 91,5 m až 15.
Nečekaný průběh měl speciální slalom žen. Jeho
vítězkou se sala Barbara Cochranová z USA, 2.
Francouzka D. Debernardová, 3. její krajanka F.
Steuererová:
O čtvrtou medaili bojovali dnes biathlonisté v sou
těži družstev. ^Zvítězili reprezentanti SSSR před Fin
skem a V. Německem, čs. družstvo bylo až 12.
10. den na OH: ČS. ŽENY ŠESTÉ
v Především nás zajímala soutěž, ve které startovala
čs, děvčata, tedy štafetový -běh na lyžích na 3 x 5
km. A upřímně řečeno: od startu čs. lyžařek klasic
kých disciplin jsme si slibovali víc. Alena Bartošová,
Helena Šikolová a Milena Cillerová zaběhly trať za
51:16,16 min., což stačilo jen na 6. místo. Olympijské
zlato získalo družstvo SSSR.
Rychlobruslařský závod na 3.000 m vyhrála Holan
ďanka Stien-Baas-Kaiserová před Američankou D.
Holumovou a Holanďankou Atje Keulen-Deelstrovou.
' Čtyřsedadlové boby: 1. švýcarsko, 2. Itálie, 3. NSR.
V ledním utkání porazilo mužstvo USA polské ho
kejisty 6: 1.
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Růžena Zapadlová
s radostí oznamuje, že svatbě jejího syna
GUSTAVA VIKTORA ZAPADLO
se slečnou
MARGARETOU GREENOVOU
bylo požehnáno dne 5. února 1972
v kostele sv. Columba v Elwoodu, Vic.
34 Irwin Ave.,
North Altona, Vic.

ZPRÁVY S. K. SLAVI A MELBOURNE
— Slavia zahájila letošní sezónu 12. února přátel
ským zápasem s mužstvem Prahranu, nad kterým
zvítězila 4 : 1 . V mužstvu se dobře uvedli oba mladí
útočníci Pat McElhinney a Hanson Liv, kteří byli
“importováni” z V. Británie. Před zahájením mi
strovských zápasů se Slavia ještě zúčastní soutěže o
Nordéen Cup, v němž hrají dvě ligová a 6 divizních
mužstev. Výbor klubu věří, že vzhledem k získaným
posilám a dobré náladě v mužstvu podaří se klubu
v letošním roce vybojovat si návrat do státní ligy a
že tento československý klub v Melbourne může po
čítat s udržením a rozšířením počtu příznivců z řad
zdejších Čechů a Slováků. Těšíme se na velkou
účast na hřišti, na našich hezkých tanečních zába
vách a zvláště na to, že se stanete členy klubu.
— V těchto dnech došlo k nedopatření, když dvě kra
janské zábavy v Melbourne — Matějská Českého
ochot, divadla a zábava S. K. Slavia — byly ohlášeny
na týž den, 26. února. Předběžně sjednané podniky
se už nedaly zrušit. Doufáme však, že budou obě
zábavy hojně navštíveny, vždyť nás zde žije tolik
tisíc!
J. K.
ZPRÁVA KLUBU BOHEMIA MELBOURNE
Čs. družstvo stolního tenisu Bohemia, které hrálo
ve složení J. Stíba (kapitán). A. Šrom, J. Bilský a'
J. Boudný. vyhrálo svou skupinu D5 po dramatic
kých bojích se svým největším soupeřem, družstvem
Siemens, s nímž se utkalo třikrát: v posledním kole
soutěže Bohemia prohrála 5 : 6 (když už měla za
jištěn postup do semifinále). V prvém semifinále
pak zvítězila 6 : 5 a v závěrečném finále, kam se
Siemens opět probojoval, opakovala Bohemia své ví
tězství 6 : 5 a tím se stala absolutním vítězem sku
piny D5. — Chtěli bychom poděkovat všem nadše
ným divákům, kteří nás při zápasech povzbuzovali.
— V nynější soutěži (Northern T. T. A.) má Bohe
mia již 2 oddíly- a oba vy hrály svá první kola. Na
hlavní (zimní) období připravuje klub nejméně 4
oddíly. Zveme všechny zájemce na naše pondělní
tréninky, které se konají v St. Kilda Squash Centre
(roh Canterbury Rd. a Fitzroy St., poblíž nádraží
St. Kilda). — Vedeme jednám za účelem založení
“Klubu Bohemia” jako celospolečenského, řádně re
gistrovaného čs. klubu se stanovami a programem.
Podrobnosti sdělí sekretář klubu: Jos. Bilský. F.
5/17 Burnett St., St. Kilda, Vic., tel. 615-5409.
Prozat. výbor kluba
13. 2. 1972: SSSR — ČSR 5 : 2
V hokejovém utkání se Sověty hráli čs. hokejisté
s velkou chutí jen v nástupu. Když však v 6. min.
prvé třetiny “zaspala” čs. obrana a Sovětský svaz
se ujal Blínovém vedení 1 : 0, čs. chlapci jakoby
kapitulovali. Nelze svalovat porážku na jedince, ale
brankář Dzurilla má na svědomí nejméně 2 góly (za
stavu 0 : 3 byl vystřídán). Teprve za stavu 0 : 4.
ke konci druhé třetiny, se podařilo Martincovi dát
prvou branku Československa a ve 4. min. poslední
třetiny dal černý druhý gól. Skóre pak uzavřel v
10. min. 3. třetiny sovětský Mikačov na 2 : 5. Za to.
že si čs. hokejisté přivezli domů medaili, mohou na
konec děkovat Finům, kteří nečekaně porazili švé
dy 4 : 3.
Konečné pořadí olympijského hokejového turnaje:
1. SSSR 4 vít., 1 nerozh. 9 bodů. skóre 33 : 13, 2
USA: 3, -, 2, 6 b. (18 : 15), 3. ČSR: 3. -. 2. 6 b.
(26 : 13), 4. švédsko: 2, 1, 2, 5 b.' (17 : 13), 5. Fin
sko: 2, 0, 3, 4 b. (14 : 24), 6. Polsko: 5 porážek. 0
boď (9 : 39). (Při stejném počtu bodů rozhoduje vzá
jemné utkání, nikoli skóre. Proto je USA před ČSR).
O velkou senzaci se v závěrečný den postaral špa
něl Ochoa, který se stal vítězem ve speciálním slalo
mu před dvěma Italy: Gustavem Thoni a Rolando
Thoni. Poslední soutěží lyžařů klasických disciplin
byl štafetový běh na 4krát 10 km, který -vyhrál
SSSR před Norskem, Švýcarskem a Švédském. Čs.
vytrvalci (Henych, Fajstavr, Michalko a Ilavský)
obsadili 8. místo.
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Medaile ČSR: 1 zlatá (Nepela),
2 bronzové (Šikolová a hokejisté)

XI. ZIMNÍ
OLYMPIJSKÉ HRY

Závěrečným ceremoniálem na Makomanai-sfadiónu v japonském Sapporu skončily v neděli 13. února
XI. zimní olympijské hry, které přinesly v lldenním zápolení v 35 disciplinách řadu vynikajících vý
konů — a množství překvapení. Značné zklamání v Československu způsobil hokejový turnaj, nebo
spíše výkon čs. mužstva při posledním zápase s SSSR, na němž právě doma nejvíce záleželo. Zdaleka
tolik nebolela nečekaná prohra s USA, i když způsobila nejen ztrátu bodů, ale nakonec rozhodla i o
tom, že si čs. hokejisté neodvezli stříbrnou, ale jenorA bronzovou medaili.
Konečné pořadí olympijských medailí: 1. SSSR 8 zlatých, 5 stříbrných, 3 bronzové, 2. Vých. Německo
4-3-7, 3. Švýcarsko 4-3-3, 4. Holandsko 4-3-2, 5. USA 3-2-3, 6. Záp. Německo 3-1-1, 7. Norsko 2-5-5, 8.
Itálie 2-2-1, 9. Rakousko 1-2-2, 10. švédsko 1-1-2, 11. Japonsko 1-1-1, 12, ČSR 1-0-2, 13. Polsko 1-0-0, 14.
Španělsko 1-0-0, 15. Finsko 0-4-1, 16. Francie 0-1-2, 17. Kanada 0-1-0.
Ve znamení Coubertinova hesla "Velké je vítězství když zůstal časem 7:23,61 min. hodně za svým re
— ještě však větší přátelství všech" byly ve čtvrtek kordem. Stejně jako v běhu na lyžích na 30 km,
3. února v miliónovém městě Sapporo na japonském obsadili i v rychlobruslení na 5.000 m Norové další
ostrově Hokkaido zahájeny XI. zimní olympijské hry. 2 místa: stříbrnou medaili dostal Nor Roar GrimStalo se tak při slavnostním ceremoniálu na sta vold, “bronz” pak jeho krajan Sten Stensen. Jelikož
diónu Makomanai, kterému přihlíželo na 50.000 di Olympijský přeborník Holanďan Schenk musel na
váků ze všech světadílů. Přesně o 11. hodině míst stoupit k závodu hned v první dvojici a všichni ostat
ního času přijel na stadión japonský císař Hirohito, ní rychiobruslaří se snažili přiblížit k jeho času, na
krátce po té zazněla japonská hymna a pak teprve zvali žurnalisté olympijskou soutěž na 5.000 m “tří
mohl začít slavnostní nástup zúčastněných 1.128 spor hodinovou honbou na Schenka” .
Hrála se zbývající kvalifikační střetnutí v ledním
tovců ze 35 států. Byla to skutečně nádherná podívaná> na pestrobarevné úbory členů jednotlivých vý hokeji: Finsko — Norsko 14 : 1, USA — Švýcarsko
prav s vlajkonoši dopadaly paprsky prorážejícího 5 : 3 a Polsko — NSR 4 : 0.
slunce. Teploměr ukazoval na počátku ceremoniálu 5. 3. 72: TRIUMF NĚMCŮ
8 stupňů pod nulou, počasí bylo ideální. Před mikro
Tři ze 4 zlatých medailí zjskali Němci, takže se
fon předstoupil předseda MOV Američan Averv dá hovořit o jejich velkém triumfu. Pozornost pří
Brundage, který mimo jiné prohlásil, že po pět! znivců rychlobruslařského sportu byla upřena k Maletech neúnavné práce může mít Sapporo — hlavní komanai-stadiónu, kde měla své dostaveníčko sprin
město světa sportovců zimních odvětví — radost z térská elita, která svedla velký boj o medaile sou
toho, že dnes tu má dostaveníčko mládež celého svě těže na 500 m. Olympijským vítězem se stal podle
ta. Nato 84letý Avery Brundage požádal japonského Očekávání 271etý západoněmecký student Erhard Kel
císaře Hirohita, aby slavnostně prohlásil XI. zimní ler, který je tak po sovětském reprezentantu Grišiolympijské hry za zahájené. Císař Hirohito pronesl noví teprve druhým rychlobruslařem, jenž obhájil
předepsanou formuli, zazněly olympijské fanfáry a olympijské prvenství ve sprintu. Za překrásného po
první zimní olympiáda na asijské půdě začala.
časí před 45.000 diváky stopli Kellerovi dobrý čas 39.44
Na to japonští vojáci přinesli olympijskou vlajku, vt., což je nový olympijský rekord. Soutěž byla 90mido stadiónu vbíhá předposlední členka štafety s olym nutovou bitvou nervů, ve které hrála velkou roli
pijskou pochodni zapálenou 28. prosince v řecké Olym rutinovanost a technická dokonalost Erharda Kellepii, předává ji lóletému Takadovi, který zapaluje ra. Porazil v ní o 25 setin vteřiny švéda Hasse Borolympijský oheň. Přes tisíc japonských škóláků a jese, který se tak musel spokojit “jen” se stříbrem,
školaček vjede na led stadiónu Makomanai s pestro bronz pak ;dostal sovětský rychlobruslař Muratov.
barevnými balónky. Hned však v zápětí je pozornost Úplně zklamali japonští rychiobruslaří. Nejlepší z
celého hlediště upřena na bývalého světového rekord nich byl ještě Masaki Suzuki, který časem 40,35 vt.
mana v rychlobruslení na 500 m Japonce Keiichi obsadil 8. místo.
Suzukiho, který jménem všech sportovců skládá : Druhou zlatou medaili získala NSR dvojice Zimolympijský slib. Přísahá, že všichni budou bojovat merer — Utzschneider, která vyhrála soutěž ve dvoučestně, fair, ke cti a slávě sportu i svých zemí. sedadlových bobech. Zajela na olympijské dráze dlou
Po olympijském slibu rozhodčích na 18.000 balónků hé 1.563 m několikrát traťový rekord. Aby triumf
stoupá k blankytně modré obloze, opět zni japonská NSR v olympijské soutěži dvousedadlových bobů. byl
hymna, císař Hirohito opouští stadión Makomanai a úplný, obsadil pár Floth — Bader z SC Riessersee
za salv z děl odchází i sportovci z místa dějiště slav druhé místo, před favorisovanou dvojicí Wicki — Hunostního ceremoniálu. Boje na XI. zimních olympij bachet ze švýcarská. Na kdysi velkou slávu ital
ských hrách mohou začít.
ských bobařů poukázali Gaspari — Arman, kteří ob
V zahajovací den pak došlo jen k dvěma kvalifikač sadili 4. místo, pátí jsou Rumuni a šestí švédové.
ním střetnutím o postup mezi 6 nejlepších týmů tur
Ze všech soutěží třetího dne XI. olympijských her
naje: čs. hokejisté zvítězili v tréninkovém tempu nás však nejvíce •zajímal sdružený závod, neboť v
nad Japonskem 8 : 2 a švédsko porazilo Jugoslá něm měl naději na dobré umístění Tomáš Kučera.
vii 8 : 1.
Ten pak nezklamal. V běhu na 15 km pro závod
sdružený obsadil časem 51:04 min. 14. místo, ve sko
4. 3. 72: VEDENIN A SCHENK PRVNÍMI VÍTĚZI
Druhý den ZOH se rozhodlo o prvních dvou olym cích byl 7. (dvakrát 75,5 m) a tak v celkové klasi
pijských vítězech. 60 lyžařských vytrvalců se vy fikaci sdruženého závodu obsadil velmi čestné 6.
dalo na Makamaiskou trať, aby zde bojovalo o nej místo a získal Československu první body pro hod
lepšího závodníka soutěže na 30 km. Na start ne nocení národů. Mistr světa Ladislav Rygl byl v běhu
přišel nemocný favorit Gerhard Grimmer z východ na 15 km 16. a obsadil v celkové klasifikaci 26. mí
ního Německa a tak nebylo snad mezi novináři ni sto. — Olympijská soutěž v sdruženém závodě skon
koho, kdo by netipoval za vítěze sovětského repre čila ^velkým úspěchem východoněmeckých reprezen
zentanta Vjačeslava Vedenina. 301etý sovětský důstoj tantů, kteří získali “zlato” a “bronz” . Olympijským
ník, který se stal před dvěma roky na Štrbském ple
se mistrem světa, se své úlohy favorita zhostil skvě
H L i.S D O M O V A
vychází čtrnáctidenně.
le. Po 20 km se dostal do čela závodu, aby pak byl
Řídí
redakční
kruh.
Adresa:
Hlas domova,
v cíli o 54 vteřin dříve než držitel stříbrné medaile
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
■Nor Paal Tyld Tyldum. Bronz pak získal Nor Harviken. — Příjemně překvapil čs. reprezentant Sta
Telefon: 42-5980
nislav Henych, který časem 1:39:24,29 hod. obsadil ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
velmi čestně 9. místo. Jan Fajstavr byl 34. a Jan výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
Michalko 40.
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6. -,
Prvního olympijského vítěze mají i rychiobruslaří. £stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně
Nejrychlejším borcem mistrů “dlouhých nožů” na Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
5.000 m se stal vysoce favorisovaný mistr světa a na požádání obratem.
světový rekordman 271etý Holanďan Ard Schenk i
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přeborníkem se stal 191etý Ulrich Wehling z Oberwiesenthalu, před Finem Raunem Míettinenem a
svým krajanem Karl-Heinzem Luckem, vítězem bě
hu na 15 km..
K velkému překvapení došlo v prvé lyžařské sou
těži alpských disciplin — ve sjezdu. Jeho vítězkou
se nestala ani jedna z favoritek, ale 171etá Švýcarka
Marie-Therese Nadigová, která za hustého sněžení
se startovním číslem 13 deklasovala celou světovou
elitu, a trasu sjezdu na úpatí hory Eniwa dlouhou
2.110 m s výškovým rozdílem 534 m zajela za 1:36:63
min., čímž porazila favoritku závodu, držitelku “Svě
tové trofeje” Rakúšanku Anne-Marie Prollovou o
32 setin vteřiny. Bronzovou medaili dostává nejrych
lejší sjezdařka -v tréninku Američanka Susan. Corrocková. Další pořadí: 4. Mírová (Francie), 5. Speiserová, 6. Mittermaierová (obě NSR). Startovalo 41
děvčat ze 13 států.
V Makomanai-hale to vypadalo, při střetnutí ČSR
— Polsko jako na střelnici. Čs. hokejisté, aniž by
ze sebe vydali víc, než bylo zapotřebí, deklasovali
polské mužstvo 14 : 1, po třetinách 5: 0, 3 : 1 a
6 : 0. Šest branek vstřelil Václav Nedomanský, další
dali: Martinec a Kochta po 2, Šťastný, Farda, Hlin
ka a Novák po jedné. — Hokejisté SSSR zvítězili nad
Finskem 9 : 3 a švédové porazili mužstvo USA 5 : 1,
6. 2. 72: "JAPONSKY DEN"
“Země vycházejícího slunce” prožívá jeden -z nej
krásnějších dnů sportovní historie. Zasloužili se o to
japonští lyžařští skokani, kteří dosáhli na můstku s
kritickým bodem 70 m úplného triumfu, když obsa
dili 3 prvá -místa. Prvou zlatou medaili na zimních
OH vůbec získal podle očekávání 281etý Yukio Kasaya, který se tu představil jako v současné době
skutečně nejlepší světový skokan. Za své technicky
perfektní skoky, zakončené měkkým, nádherným do
padem (které byly dlouhé 84 m a 79 m) dostal Kasaya 244,2 b. a deklasoval celé pole svých soupeřů.
Na 30.000 diváků, kteří v čele s císařem Hirohitem
se přišli podívat na očekávaný triumf svých skoka
nů, byli u vytržení, taková radost, nadšení, jásot
se skutečně vidí na sportovních kolbištích málokdy,
A když pak stál. Kasaya na nejvyšších stupních ví
tězů a měl po své pravici svého krajana Konna (82,5
m a 78 m) a po levici Aočiho (83,5 m a 77 m), to už
začínaly v celém Japonsku na ulicích lidé tančit,
taková byla radost z triumfu skokanů. — Čs. repre
zentanti nejsou letos v takové formě jako před ro
kem. čest však zachránil znovu Jiří Raška, který
skočil 78,5 m a 78 m a umístil se jako pátý. Karel
Kodejška se dělil s Rusem Napalkovem o sedmé až
osmé místo (80 m a 75,5 m). Zbyněk Hubač skočil
79 m a 75 m, a byl 11. Rudolf Hohnl se dělil s bý
valým světovým rekordmanem v letu na lyžích Ra
kušanem Reinholdem Bachlerem a 29.-30. místo. Ne
stranní pozorovatelé zastávají názor, že Jiří Raška
byl rozhodčími v známkování poškozen.
Poprvé od r. 1960, kdy sovětský reprezentant Grišin vyhrál ve Squaw Valley rychlobruslařské závody
na 500 m a 1.500 m, získává v Sapporu rychlobruslař
dvě zlaté. Po triumfu v závodě na 5.000 m. získal
271etý Holanďan Ard Schenk i olympijské prvenství
na 1.500 m. Vítězný čas 2:2,96 min. je novým olympij
ským rekordem.
Běh vytrvalkýň' na lyžích . na 10 km skončil vel
kým triumfem sovětských žen: zvítězila 291etá uči
telka Galina Kuiaková před svou krajankou Oluninovou a Finkou Marjatou. Kajosmaaovou. — Z čs.
děvčat byla v závodě na 10 km nejlepši Helena ši
kolová. která obsadila velmi čestné 7. místo. Chlu-.
mová byla 26. a Cillerová 30. ze 42 závodnic, které
přišly na Makomanaiské trati za šestistupňového
vedra na start běhu na 10 km.
7. 2. 72: DEBAKL ČSR V UTKÁNÍ S USA
Repriza loňského světového šampionátu v ledním
hokeji v Bernu: čs. národní mužstvo ve svém dru
hém střetnutí finálové skupiny olympijského turnaje
se stře tk rs týmem Spojených států, a ačkoli mělo
daleko více ze hry, prohrálo naprosto nečekaně
1: 5, po třetinách 1: 1, 0 : 3 a 0 : 1 . Hned na po
čátku zápasu sice kladenský Novák získal mužstvu
ČSR vedení 1 : 0, pak však se čs. hokejisté vybíjeli
v sólových útocích, za celých. 60 minut čistého času
jsme neviděli od nich jednu kloudnou kombinační
akci; jednoduchá, ale rychlá hra hokejistů USA na
(Pokračování na straně 11)

