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Brežněvův projev o zahraniční politice SSSR

Piipiava

k dialogu

Ve Sjezdovém paláci moskevského Kremlu promluvil 20. března Leonid BrežfA'/ k 5.000 delegátům sovětských odborů, kteří prý zastupují 98 miliónů sovět
ských zaměstnanců, ale velkou část projevu zaměřil na milióny v ostatních
koutech světa. Jeho výklad nynější sovětské zahraniční politiky stojí za po
zornost, protože se znsčně odchyluje od výkladů ještě nedávných: zmizela ji
stota, vychloubání úspěchy není tak bombastické, připouští kompromis. Politika
Sovětského svazu se stala v poslední době zřejmě komplikovanější.

Brežněv si uvědomuje,,
i.t dialog se Západem je
pro Sovětský svaz nutný
a jeho řeč byla proto sty
lizována tak, aby pro něj
připravila půdu. Zaháje:d dialogu má být už 22.
tvětna, kdy přiletí do
Moskvy Richard Nixon,
který už svou dřívější ce
stou do Pekingu pomohl
rytvořit mocenský troj
úhelník místo dřívějšího
jednoduššího systému pou
hých dvou skutečných
velmocí. V sovětech se
šíří obavy, aby v troj
úhelníku světové moci ne
zůstaly jednou stranou
proti dvěma jasně nepřá
telským.

Dřívější sny o sovětské
světovládě doznívaly sice
ještě v Brežněvových slo
vech jako: “Dělnická tří
da v naší zemi vždy po
važovala věc, za níž bo
juje, za nedílnou součást
mezinárodního boje prole
tářů všech zemí” a pro
domácí potřebu přidal
ujištění, že “máme spo
lečný koordinovaný kurs
zemí socialistického spo

lečenství ve všech základ
ních otázkách světové po
litiky” , ale šoučosně při
pustil možnost změn me
zinárodní politiky. Změny
se zdají významné i při
vědomí, že hraje velkou
roli taktika, která má usnadnit pokračování v
připravené strategii.
Tato strategie je zamě
řena k zajištění nynějších,
sovětských
mocenských

klidnění v Evropě, které
by dovolovalo věnovat
větší pozornost událostem
v Asii. V zájmu této po
litiky vítaly sověty smlou
vu se Západním Němec
kem - sovětsko-německou
i polsko-německou - a odimtnutí ratifikace těchto
smluv bonnským parla
mentem, které nelze vy
loučit, by zasáhlo do so
větských plánů velmi ru
šivě.
“Ratifikace
smlouvy
mezi SSSR a NSR povede
nepochybně ke kvalitativ
ně
novému,
mnohem
(Pokračování na str. 2)

US vláda preberá záruky za kapitálové investície

Pomoc Rumunsku

Pre ďalšie prehľbovanie a rozširovanie hospodárskej spolupráce s východ
nou Europóu prezident Nixon urobil v týchto dňoch historické rozhodnutie. Pod
písal dekrét, podľa ktorého americká vláda bude prostredníctvom Korporácie
na ochranu amérických súkromných investícií v cudzine podporovať a preberať záruky za kapitálové
investície v Juhoslávii a v Rumunsku. Na význam
Rudé právo si 21. března libuje, že do Českoslo tohoto prezidentova rozhodnutia upozorňuje aj tá
venska přijíždí stále více cizinců a čs. koruna že okolnosť, žé Biely dom správu o ňom odkladal až
je "ve vážnosti hostů". Velkou zásluhu má pry za
vedení povinné výmeny peněz pro návštěvníky ze keď prezident Nixon prijal rumunského viceprezi
Západu. Této výměně se podařilo "výrazně posílit denta Manea Manescu.
vlastní funkčnost čs. státu a to tím spíše, že víza
V dekréte prezidenta
Tým sa uvoľnila cesta
návštěvníků jsou neplatná v případě, že nebyla pro sa hovorí, že je v záujme
k
zakladaniu ameríckovedena povinná směna". Kdyby ovšem kapitalistické
aby juhoslovanských a amestáty zavedly podobná opatření pro cestující z Če Spojených štátov,
skoslovenska, ozvalo by se RP zcela jistě proti ta Korporácia na ochranu ricko-rumunských výrob
kovému omezování a vykořisťování.
amerických súkromných ných podnikov, o ktoré
Nynější Československo si ovšem cizí peníze spíše investícií v cudzine roz vlády oboch krajín preja
zaslouží. Tak to aspoň vysvítá z referátu RP o ne
snadné službě u přechodů západních hranic, kam šírila svoju činnosť aj na vili záujem.
prý přijíždějí též cizinci, kteří se snaží vynutit si tieto dve krajiny, čo to
Korporácia na ochranu
snížení povinné směny peněz, "aby měli své dřívější prakticky znamená? Toľ
amerických súkromných
možnosti žít na úkor našeho státu". Jiní cizinci zne ko, že tí americkí podni
investícií v cudzine je
snadňují práci příslušných orgánů "používáním růz
ných žargonů promísených žvýkačkou apod. Zvláště katelia, ktorí sa dohodnú vládna inštitúcia, zriade
těžké je prostředí v nočním rychlíku (ze Záp. Ně s juhoslovanskou alebo ná v roku 1967 a podlie
mecka) mezi rozespalou bujnou chasou "divokého rumunskou vládou na vy
hajúca dozoru minister
zá pa du " .. . . "
tvorení spoločných podni stva zahraničia. Bola vy
"Rozespalá bujná chasa" ovšem nakonec zaplatí kov, môžu požiadať o pô
tvorená preto, aby umož
dolary, libry či marky a výlet si dovolí. Výlety opač
ným směrem — jsou-li vůbec povoleny — jsou pro žičku z vládnych fondov ňovala ekonomickú spolu
čs. zájemce spojeny s více problémy. Březnový alebo z verejných banko prácu, chránila americké
oběžník londýnského "Výboru Židů z Č. " — CJC vých ústavov a že tieto
přináší např. informace o poplatcích za výjezdní investície americká vlá hospodárske záujmy v
krajinách s neustálenými
povolení a za zrušeni čs. občanství, které byly kon
da chráni pred znehodno
cem loňského roku znovu upraveny.
politickými pomermi, kde
Jako mnoho ustanovení komunistických režimů je tením či už v dôsledku
i skutečná výše těchto poplatků ponechána rozhod znárodnenia, alebo vojno v dôsledku toho je podni
nutí příslušných orgán« podle toho, kdo je žadatelem. vého poškodenia a deval kateľské alebo obchodné
Tak za povolení výjezdní doložky se vyžaduje od
riziko príliš veľké.
Kčs 28 do Kčs 40®. Tento poplatek může být zvýšen vácie a iného finančného
(Pokračovanie na str. 2)
až pětadvacetkrát, hodiá-íi žadatel emigrovat nebo znehodnotenia.
žít trvale v cizině. U osob neschopných práce se po
platek snižuje. Za zrušeni čs. občanství se platí od
PUBLISHED by F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
Kčs 40 do Kčs 500, avšak tyto částky mohou být téi
Richmond, Vic. 3121. — PRIN TERS: Unification
zvýšeny až dvacetpětkrát. Záleží na rozhodnutí čs.
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000
zastupitelských úřadů (které se řídí zpravidla ma
jetkovými poměry žadatele o zrušení čs. občanství).

K cestám do ČSSR a zpět

Jeden z velkých a naléhavých úkolů exilu je
pochopit co nejplněji důsledky vývoje, jímž naše
země prošla. Během své existence Československo
zakusilo několik režimů a životních stylů. Dvě nej
delší a'nejdůležitější období jsou nesporně první
republika a stát poúnorový. Obě epochy, hluboce
rozdílné, budou důležitými i když ne jedinými de
terminantami Československa budoucího. Čs. inte
ligence v zahraničí bude chtít těmto determinan
tám rozumět a bude se zajímat o jejich objektiv
ní průzkum. Taková práce je možná při spolupráci
exilu starého a nového. Historickou shodou okol
ností každý z exilů kryje svou zkušeností jednu
z obou epoch. Velká většina příslušníků exilu
starého byla aktivně zapojena do života první
republiky anebo v ní vyrůstala. Příslušníci exilu
nového přinášejí očité svědectví o epoše komuiiisticko-sociaiistické a starší mezi nimi si pamatují
epochy obě. Exil je dobře vybaven pro vážné a
otevřené zkoumání a hodnocení československého
včerejška a dneška.
J. V. Mládek,
předseda SVU, v Proměnách (roč. 9 č. 1)

KOLEKTIV A JEDNOTLIVEC
Pražská Práce uveřejnila ve své sobotní příloze
zajímavou a poučnou povídku. Musela se dostat do
komunistického tisku omylem, neboť její mravní a
politická pointa odporuje komunistickým doktrínám.
V příběhu se vypráví o učiteli, jenž se vzdal mar
né snahy zušlechtit ducha “zlaté mládeže” a dobro
volně se zříká učitelské dráhy. Ještě před svým od
chodem se však chce pokusit založit hudební krou
žek. Vybral od rodičů peníze na slušivé uniformy,
které by mladé mohly přilákat, a v noci se vrací
domů s plnou kapsou peněz. Nočním tichem jej sle
duje parta výrostků, jejichž krok nevěstí nic dobré
ho. Učitel zoufale přemýšlí, jak vyváznout z pasti.
V úzké uličce se mu podaří vtěsnat se mezi zeď
a nákladní auto, takže pronásledovatelé jej nemo
hou napadnout kolektivně, ale musí se mu postavit
tváří v tvář. jeden po druhém. A náš učitel na
jednou poznává, že onen domněle silný kolektiv, na
jehož nepřístupnou jednolitost narážel po celou dobu
svého kantorského působení, je v podstatě jen snůškou zbabělců, slabochů a krysích povah.
Podobenství povídky mne velmi zaujalo. Kdysi jsme
ve škole povinně studovali marxistické pojetí úlohy
osobnosti v dějinách. Jednotlivec nebyl ničím, teprve
dav, masa, byla rozhodující. Přitom však víme, že
pouze jednotlivec se může vyznačovat kladnými vlast
nostmi. Dav — nebo, chcete-li, kolektiv — může být
silný, krutý, nelítostný, zběsilý nebo zfanatizovaný,
nikdy však nebývá moudrý, mírný a laskavý. Obklopenost kolektivem vzbuzuje v jednotlivci pocit sní
žené odpovědnosti. Kolektivem je možno se zaštítit,
nejsme-li si sami jisti čestností svých pohnutek.
Odchodem do exilu jsme byli donuceni vystupo
vat jednotlivě, bez oné kolektivní záštity, na níž jsme
byli zvyklí doma. Domnívám se, že je to jen dobré,
neboť lidské konání by mělo být řízeno nikoliv zbě
silostí a krutostí, tedy vlastnostmi davovými, ale
laskavostí a moudrostí, tedy vlastnostmi individuál
ními. Komunistické kolektivní pojetí života nás uči
lo popřávat sluchu věcem teprve tehdy, jestliže by
la zaštítěna číslem s několika nulami na konci, čím
více například protestních nebo naopak podporují
cích petic bylo odesláno, čím větší dav statoval na
nějaké komunistické parádě, tím větši měla věc vá
hu.
Zdá se, že něco z toho jsme si zachovali i v exilu.
minulých dvou číslech Hlasu domova mohli na
příklad čtenáři číst o případu se sydneyským “kád
rovým dotazníkem” a nato frázemi naplněnou, nic
neříkající odpověď. Byla samozřejmě zaštítěna ano
nymním kolektivem, neboť kdyby se pod ni musel
podepsat konkrétní František Vopršálek, nikdy by
si něco podobného nedovolil. A další případ, z jiného
konce: v zápisníku, který v Melbourne vydává S.
Hofírek, se objevila výzva k celoexilovému dialogu.
V podstatě se v ní říká, že antikomunismus si vy
sloužil přídomek “primitivní” a naše práce měla
jen malý účinek proto, že neustále hodnotíme věci
jen z hledisek politických, nikoliv sociálních. Úvaha
se dotýká i otázky sdružování a dává nám možnost
promyslet, zda a jaké jsou nejvhodnější formy exi
lové spolupráce. Výzva obsahuje mnohé slovo do pra
nice a velrni zajímavý námět k debatám. Mám však
obavu: popřejeme mu sluchu, budeme jej brát váž
ně, je-li nám předkládán pouze několika jednotlivci
není-li zaštítěn desítkami nebo stovkami zvučnvch
podpisů?
Marcela Čechová
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Priprava k dialogu
(Pokračování se str. 1)
plodnějšímu stadiu ve vý
voji
sovětsko-západonemeckých vztahů v nejrůz
nějších oblastech. Jsme
přesvědčeni, že by to od
povídalo nejen zájmům
SSSR a NSR, ale mělo
by to i značný vliv na
upevnění míru v Evro
pě”, ujišťoval Brežněv
ve svém projevu a pokra
čoval:
“NSR stojí dnes před
odpovědnou volbou, která
určí osud jejího lidu a její
poměr k ostatním státům
na mnohá léta. Je to vol
ba mezi spoluprací a
konfrontací, mezi zmírně
ním a zostřováním napě
tí, a konečně je to vol
ba mezi politikou míru a
politikou války . . . ”

PŘEKLADY

z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačné
RUDOLF H E L L E R

1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4644

Aby učinil sovětskou
politiku v Evropě přija
telnou jak- německému
parlamentu, tak celému
Západu, ohlásil nejpozo
ruhodnější změnu v nazí
rání na evropskou situa
ci: vzal na vědomí Evrop
ské hospodářské společen
ství, které po léta tak
příkře odsuzoval:
“Sovětský svaz nikte
rak nepřehlíží reálnou si
tuaci v západní Evropě,
což platí i pro existenci
takového hospodářského
seskupení kapitalistických
států, jako je společný
trh. Pozorně sledujeme
činnost společného trhu a
jeho vývoj. Naše vztahy
s účastníky tohoto sesku
pení budou ovšem záviset
na tom, do jaké míry uznají realitu v socialistic
ké části Evropy, zejmé
na zájmy členských zemí
RVHP. Jsme pro rovno
právnost v hospodářských
stycích a proti diskrimi
naci.”
Rovněž
Brežněvovy
zmínky o Číně a o Nixo-

nově cestě do Pekingu
byly mírnější než se dalo
čekat:
“Oficiální čínští předá
ci nám říkají, že stykv
mezi SSSR a ČLR musí
být založeny na zásadách
mírového soužití. Nu což,
nepovažují-li v Pekingu
za možné, aby jejich sty
ky se socialistickými ze
měmi znamenaly něco ví
ce, pak jsme ochotni v
současné době budovat
sovětsko-čínské styky i na
tomto základě. Mohu vám
říci, že jsme nejen tuto
ochotu projevili, ale že
jsme ji převedli do jazy
ka plně konkrétních a
konstruktivních návrhů o
neútočení, o nepoužití sí
ly, o urovnání hraničních
otázek a q zlepšení styků
na vzájemně výhodném
základě, čínští předsta
vitelé jsou o těchto ná
vrzích dávno a dobře in
formováni. Na řadě je
čínská strana.”
Ani jiné světové problé
my nepředkládal Brežněv
s obvyklou arogancí a se

Pomoc Rumunsku
skej pomoci pre krajiny
v
rozvoji.
Pri tejto príležitosti.
Prezident Nixon vydal
' keď sa jej činnosť rozši
ruje na Juhosláviu a Ru svoj dekrét o uvoľnení
munsko, jej predseda amerických. investícií do
Bradfora Mills informoval Juhoslávie a Rumunska
verejnosť, že Korporácia na základe nedávno od
poskytla pôžičky, alebo hlasovaného zákona o za
záruky za 500 miliónov hraničnej pomoci. Ale prí
dolárov
investovaných pravy na prehĺbenie tej
americkými podnikateľ to spolupráce sa datujú
mi v 90 krajinách. Ide už dávnejšie. Začali za
najmä o rozvojové kraji návštevy prezidenta Niny v Ázii, v Afrike, v xona v Rumunsku v roku
Latinskej Amerike, ale aj 1969 a v Juhoslávii v ro
o niektoré hospodársky ku 1970. Pokračovali za
menej rozvinuté západo- návštevy juhoslovanského
europské štáty. Je to vý prezidenta Tita vlani v
znamný nástroj hospodár Bielom dome. Do týchto
(Pokrač. zo str. 1)

Džetem 707
do Evropy od
$ 370.-

do VÍDNĚ
$ 412.-

prostřednictvím ^

ALMA
TRAVEL SERVICE
' 330 Little Collins St.
Melbourne; 3000
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4001, 63-4002

bedůvěrou - Chruščovova
taktika bouchání botou
před světovou Veřejnosti
se Kremlu nezdá vhodná.
Na programu bylo před
stavení. umírněného stát
níka mírumilovného stá
tu - představení, které by
lo přijato. ha mnoha mí
stech na Západě až s pří
lišným, nekritickým po
tleskem. Mezi potleskem
lze i přehlédnout, že So
větský svaz na jedné stra
ně b ro jí' proti rozdělení
světa na politicko-vojenské bloky a současně vy
žaduje utužení spojení
mezi státy bloku, v němž
sám dominuje.
V Evropě se připravuje
dialog, který má vyvrcho
lit někdy v příštím roce
bezpečnostní konferencí.
Bude se jednat o snížení
zbrojení, o rozšíření ho
spodářských styků a snad
i o jiných otázkách. Není
však žádný důvod k tomu,
abychom doufali, že při
jde na pořad i svoboda
pro země ovládané So
větským svazem.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVÍA PRAHRAN

srdečné Vás zve na velkou

TANEČNÍ z á b a v u
kterou pořádá v sobotu dne 22. dubna 1972 v místnostech

Hawthorn Football Social Club-u, Linda Cresc., Hawthorn

který- má plnou likérovou licenci
K dostání jsou všechny druhy piva, vína a likérů
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodiny
čs. orchestr ★ Bohatá tombola ★ Vstupné $ 3.00
Výborná teplá i studená jídla podie objednávky
Reservování míst ä předprodej vstupenek: 336-7524 (Košňar),
306-4202 (Kŕepčík), 69-3855 (Maciboba)

príprav spadala aj študij
ná cesta predsedu Kor
porácie na qchranu ame
rických súkromných in vestícií Bradforda Millsa
do Rumunska a Juhoslá
vie vlani v júli.
Politicky sa tento priaz
nivý krok voči dvom vý
chodoeurópskym štátom
odôvodňuje tým, že Juho
slávia je nezávislá komu
nistická krajina s neutrál
nou zahraničnou politikou
a so snahou dobre spolu
pracovať so Západom.
Rumunsko je síce členom
Varšavského paktu, ale
sleduje nezávislú zahra
ničnú politiku a v jej rám 
ci prehlbuje svoje vzťahy
k Západu. A americká
vláda, ktorá sa - ako po
znamenáva časopis New
York Times - vždy priaz
nivo cho-vala voči ašpirá
ciám a túžbam po nezá
vislosti
východoeuropských národov, usúdila,
že v oboch krajinách sú
už priaznivé podmienky
pre takéto dôležité prehľbenie spolupráce.
Pri tejto príležitosti je
na mieste pripomenúť,'
ako Spojené štáty priaz
nivo reagovali na každé
želanie
východoeuropských krajín v oblasti ho

3. 4. 1972
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níctvom Banky pre export a predsedu rumunského
a import. A súčasne s vy plánovacieho úradu Madaním dekrétu o uvoľne nescu, ktorý prišiel do
ní investícii prezident po Spojenýcn štátov na po
slal kongresu návrh na zvanie predsedu Rady
zmocnenie, aby mohol Prezidentových hospodár
Rumunsku dať ďalšiu skycJl Poradcov, profeso
výhodu: doložku o maxi- ra Steina a navštívi Chimáinych obchodných vv- ca-So, Minneapolis, San
hodach. V kongrese je Francisco a Los Angeles
nateraz klíma pomerne kde bude mať porady s
priaznivá a keď túto vý- Představitel mi americkéhodu Rumunsko získa, do &ho Priemyslu,
stane sa do popredia ame | Prezidentove rozhodnurického záujmu o Východ- tie a uvoľnení investícií
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munského viceprezidenta
Dušan Lehotský
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O vliv na výchovu

— V loňském roce vznik — Pracovníci Českého ce elektrickou lokomotivu od
Ve všech československých novinách se v těchto dnech objevila hesla typu:
lo na území republiky nového úřadu v Ústí n. L. počátku jejich výroby.
"Děti
— náš velký zájem", "Žák je dílem učitele" atakdále. Není to však je
9.406 požárů (téměř o hlásili, že zjistili ve 14 Více než polovina jich
2.000 více než v r. 1970). průňiyslových a staveb jezdí v SSSR. Rovněž ta nom proto, že se současně odehrávají konference pionýrských pracovníků a
Padlo jim za oběť 128 ních organizacích Severo “jubilejní” byla předána nejsou to jenom pouhé reklamní fráze. Režim má skutečně o děti velký a ne
lidí a 817 osob bylo zra českého kraje za 43 mi na menší slavnosti zástup líčený zájem. Dítě je čistá kniha, jejiž listy mohou být popsány lecčím, co se
něno. Vzniklá škoda čini liónů cenových přestup cům moskevského Maši- později v dospělosti jen těžko vymazává. Dítě nemá obranné látky vzniklé
noimportu.
ků.
la 450 miliónů Kčs.
— Spisovatel Ján Hrušov — Rozpory mezi ČSSR a — Čs. velvyslanec ve Vel životním poznáním. Je z něj možno vychovat ušlechtilého člověka stejně jako
ský dostal k 80. narozeni Itálií, které začaly zatče ké Británii dr. M. Žemla zloducha. Co nelze namluvit dospělému, je možné nakukat dítěti a myšlenka
nám Řád práce. Předal ním italského novináře předal britskému publici — třeba i obludná — poroste s ním a může mít vliv na jeho příští jednání a
jej v Bratislavě vedoucí Ochetta v Českosloven stovi E. P. Youngovi me konání. Dítě je snadno infikovatelné a neumí se bránit. Proto ten zájem re
tajemník ÚV NF SSR dr. sku, pokračují. Dne 21. daili “za upevňování přá
března oznámilo čs. mini telství s Českosloven žimu o děti.
F. Gulla.
— členové hlídek a štábů sterstvo zahraničních vě skem.
Hned po úchopem mo
Podívejme se na meto chod partyzánskými stez
Reflektoru mladých, or cí, že vyjádřilo předsta — Podle zprávy Svobodné ci snažil se komunismus dy, jejichž prostřednic kami v Brdech nebo Za
ganizace, v níž se soustře viteli italského velvysla ho slova se krajské město
ďují především mladí u- nectví v Praze ostrý pro-' Plzeň rozhodlo symbolizo zneužít děti k šíření své tvím mají vyrůst z dětí rudou hvězdou, při nichž
davači, se sešli k instruk test proti vyhoštění prv vat družbu se sverdlov- doktríny. Dělal to zpočát socialističtí občané. Mů je nutno navazovat přá
cím na celostátním akti ního tajemníka čs. velvy skou oblastí tím, že po ku dosti laicky a nedo žeme je rozdělit do dvou telství se sovětskými vo
vu v Havířově, který se slanectví v Římě M. Do- křtilo nový družstevní ho konale, přesto však se skupin:
jáky, kteří přišli v roce
konal pod heslem Mladí spivy a současně oznámi tel na náměstí Republi mu mnohé podařilo. Zná
A) Veškerá materiální 1968 republiku podruhé
do čela hospodárnosti a lo, že se čs. úřady roz ky na Ural. Dovídáme se
naplnění - závěrů XIV. hodly vypovědět z Česko též, že v salonku Družba me případy, kdy vlastní podpora. - Vše, co děti osvobodit.
sjezdu KSČ. Zúčastnilo se slovenska druhého tajem najde návštěvník kamen syn čí dcera udali otce přitahuje,
dostanou, i
B) Výběr vedoucích. V
287 chlapců a děvčat ze níka italského velvysla ný kvítek, uměleckou prá nebo matku. Nevinné dět když je to pro jejich věk minulosti vedl děti ten,
všech krajů republiky. Na nectví v Praze V. Napo ci mistrů uralského ma ské:
. . sím souško uči krajně nevhodné. Dřív kdo k wmu měl chuť a
aktivu konstatovali, že leona jako nežádoucí oso lachitu, dar Sverdlovtelko,
maminka říka například si kluci hráli dostatek obětavosti i vol
Reflektor vykonal v loň bu. Jmenovaný musel ských Plzeňanům.
la . ..” způsobilo věznění, s dřevěnými flintičkami. ného času, často bez ohle
ském roce mnoho užiteč opustit do 48 hodin území
— Čs. výbor solidarity s
né práce, především při ČSSR.
zničení a rozbití mnoha
jim
dá du na politické smýšlení.
odhalování nadnormativ — Podnik zahraničního národy Afriky a Asie za šťastných rodin. Ve velké Komunismus
slal
do
Bangladéše
.léky
Tak se stalo,- že tisíce
opravdové
a
ještě
je
ne
ních zásob. Nyní soustře obchodu Strojexport uzav
dí pozornost na “úsporu řel smlouvu se švédskou a ošacení v hodnotě většině však z oněch chá zastřflet si, třeba na dětí byly vychovány v
materiálu, všech druhů firmou SIAB na výstavbu 300.000 Kčs. Ústřední ra naivních dětí stejně vy maketu amerického žold Sokole nebo ve skaut
energie, bude sledovat obchodního domu Prior da družstev zaslala sou rostli lidé. kteří se v srp néře ve Vietnamu. Za ských oddílech,
které
využívání strojů a odha na náměstí Republiky v časně dar v hodnotě nu 1968 postavili s holý
100.000
Kčs.
krvavou
barvu
pionýr
kládají
se
oddíly
Mladých
lovat a ve spolupráci s Praze, šestipatrový ob
odborovými organizacemi chodní dům s parkovací — Po uzávěrce došla ma rukama proti sovět strážců a za účasti poli ských šátků nahradily
odstraňovat
překážky, garáží pro 350 aut posta zpráva, že technická ko ským tankům. Dnes. po cejních psu požádají ho klidnou barvou země a
které stojí v cestě vyšší ví .švédové za 31 měsí mise hl. m. Prahy dala učen minulými neúspě ničky na “narušitele” , komunistickou
doktrínu
souhlas k tomu, aby Di
ců.
kvalitě výroby.”
chy,
se
proto
režim
roz
třídní
nenávisti
učením
o
takže
dítě
si
ve
svém
pod
— V interpretační soutěži — V Československu je vadlo za branou pokra
o Cenu O. Ševčíka, která 7,372.000 žen, tj. 51.3% čovalo v představeních v hodl vzít věc do pevných vědomí zafixuje jsoucnost všesvětovém bratrství li
se konala v Písku, získal obyvatelstva. Z nich pra dosavadních místnostech rukou.
ostnatého drátu jako ně dí dobré vůle. Takto
první cenu ve hře na hou cuje 3,121.000 žen, které do 30. června tr. (viz
čeho
naprosto přirozeného scestně vychované děti se
sle B. Matoušek. V sou se přitom starají o jed-g zpráva na str. 4) a to s vedeny další bezpečnost
Č/CJC/HD Pořádají se hry typu: Po (Pokračování na str. 8)
těži mladých violoncelli no (46%), dvě (40%) čil podmínkou, že budou pro- ní opatření.
stů první místo nebylo u- tři nebo více dětí (14%)."
děleno, druhé získal M. — Dne 8. března se v
Rytířském sále Valdštejn
Petráš.
— V knihovně Čs. akade ského paláce v Praze roz
mie věd byl nalezen ru dávaly legitimace prově
kopis z Třicetileté války řeným hudebníkům, kteří
Kdyby se mne dnes někdo zeptal, čím to je,
covníků ke 23.575 hodinám ve výrobě a 6.216 ho
představující
významný tvoří jádro nového Sva
že jsou výkony zaměstnanců čs. národních pod dinám v ostatních odděleních. Celkem mělo být
historický pramen o po zu českých • skladatelů a
niků tak nízké, řekl bých bez dalšího uvažování,
odpracováno 29.791 hodin mimo normální fond."
bělohorských událostech v koncertních umělců. Le
že to zavinil tisk. Nemám však právě na mysli
Pak v článku stojí, že tento závazek byl v loň
Litoměřicích a o osudech gitimace dostalo podle
denní noviny ani centrální týdeníky, měsíčníky
ském roce splněn na 259.7%, protože bylo odpra
českých exulantů v Sa oficiální zprávy 88 ze 150
apod., i když jejich vliv na život a tedy i na
cováno — dobrovolně samozřejmě — 77.370 hodin
sku. Jde o- paměti V. No skladatelů a hudebníků.
chuť k práci může být úměrný hloubce, do níž
navíc. Zřejmě tedy — stejně jako za války —
sidla z Geblic, známé ze — Ve věku 65 let zemřel
u nás kleslo novinářské řemeslo. V poslední době
Arbeit macht Freude.
dvou pozdních, opisů. Na v Praze akademik O. Jí
jsem však četl několik čísel závodních časopisů
Jiný článek na čelné straně je nazvaný "První
lezený text je zapsán na rovec, profesor Universi
ze Záluží a z Plzně a dnes jsem se prokousal
odpovědi na výzvu kalírny" a odhaluje, jak ini
neotištěných
stránkách ty Karlovy, zakladatel
třemi výtisky novin ze Sezimova Ústí. Jejich
ciativa z kalírny nezkalila nadšení dalšich ko
Veleslavínova Kalendáře humánní
parazitológie,
podobná, zřejmě ústředně řízená šablona stačila
lektivů v podniku. U nich naopak "nalezla odezvu
historického vydaného r. ve věku 79 let dlouholetý
přesvědčit, že takové psaní musí dokázat čtená a živnou půdu". Z hlášení, (ladepsaného "O po
1590.
spolupracovník
Karla
řům práci tolik zprotivit, že by se to nepodařilo
řádku v cechu 110" se dovídáme, co zjistila kontro
— Dne 18. března nastal Hašlera, zakladatel kaba
lip žádnému "diverzantu ze Západu".
la ošetřování a čištění strojů v různých odděle
velký výbuch v podniku retu Bohéma a Volná tri
Všimněme si však jako typického aspoň jednoho
ních a v referátu "Nejlepší v soutěži", jak jsou
Kaučuk v Kralupech. Pét buna Max Bedřich Stýb
čísla "novin pracujících" KOVOSV1T ze Sezimova
vyhodnoceny nejlepší provozy v socialistické sou
zaměstnanců bylo vážně lo a ve stáří necelých 80
Ústí (č. 3/1972). O očekávané reakci tamních
těži "O dílnu — útvar vzorné jakosti".
let spisovatel Jan Weiss.
zraněno.
pracujících si pak udělejte úsudek sami.
Výrazným písmem a v rámečku je ještě na
— Ve věku 78 let zemřel — Čs. obchodní delegace,
V úvodníku nazvaném "Současnost a perspekti první straně zpráva o tom, že se dožil 50 roku
v Praze akad. arch. Josef vedená náměstkem mini
va" se dává na vědomost, že v letošním roce má
vedoucí tajemník okresního výboru KSČ v Táboře
Grus, bývalý profesor na stra zahraničního obcho
značně narůst výroba podniku a to bez zvětšení
s. Jiří Machoň, který prý má — vedle jiných skvě
Vysoké škole umělecko du ing.1I. Peterem, ukon
počtu zaměstnanců, tedy "zvýšenim produktivity
lých vlastností — "vřelý a citlivý vztah k člově
průmyslové.
čila 21. března návštěva
práce". Současně má být letošní rok vyhlášen
ku". Při této příležitosti není poznamenáno, že
— Výměna a doplňování v Zambii. Na závěr byia
"rokem kvality".
se cení hlavně jeho vřelý a citlivý vztah k člo
profesorů na vysokých podepsána obchodní do Prominentní místo dostalo též Prohlášení účast věku sovětskému, jak jej projevoval v srpnu
školách pokračují: kon hoda na příští dva roky,
1968.
níků celonárodního aktivu mladých kováků v Pra
cem března jmenoval podle níž doda Zambie áo
ze, v němž se říká: "Buďme kritičtí ke své prá
president republiky prof. ČSSR měď výměnou za
Podobně pokračují další strany Kovosvitu . . .
ci, ale i tam, kde se plně nevyužívá pracovní
dr. ing. B. Kvasila rekto průmyslové stroje a lé
Jedním z vydavatelů tohoto listu je závodní
doby, nešetří materiálem a energií. Odhalujme
rem Českého vysokého kařské přístroje.
výbor KSČ, jehož soudruhům by ostatní zaměst
všechny rezervy, bojujme za splnění všech úkolů
učení technického v P ra — Při pokusu o útěk ma
nanci jistě rádi řekli "Dobře vám tak!". Jenže
vytýčených plánem kompľexní socialistické racio dalším spoluvydavatelem je závodní výbor ROH,
ze a prof. MVDr. M. Zen- ďarským člunem z Bra
nalizace . .
atd.
dulku rektorem Vysoké tislavy do Rakouska byl
čili na vydávání listu jsou nuceni přispívat všich
školy veterinární v Brně. zatčen bývalý úředník
ni zaměstnanci podniku . . .
Dále se na první straně dovídáme už z nad
Jmenovací dekrety - pře čs. cestovní kanceláře v
pisu článku, že "pracovní iniciativa přináší vý
Což tak navrhnout vydávání podobného pope-,
vzalo dále 13 řádných a Bratislavě dr. Aleš Blum.
sledky'/: "Odpracovat 50 hodin navíc na svůj ča háněčského a banálními frázemi naplněného tisku
11 mimořádných profeso — Kováči plzeňské ško
sový fond se v závodě zavázalo celkem 692 pra některým krajně levicovým uniím na Západě? -svrů vysokých škol.
dovky postavili třítisící
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H L A S DOMOVA
Pred konferenciou o životnom prostred! vo Štokholme
TANKOVÝ PRAPOR
Josefa Škvoreckého

můžete objednat u vydavatele:
68 Publisheŕs Toronto,

Box 695, P. S. A., Toronto, Ont., Canada
Čtenáři na 5. kontinentu jej mohou zakoupit
•.
v Hlasu domova. Cena $ 2.80.

Zemřel F. Klátil
Dne 19. března 1972 zemřel v nemocnici ve Wa
shingtonu český novinář František Klátil. Smu
teční obřady se konaly za velké účasti přátel ze
snulého dne 25. března v sále pohřebního ústavu
Lee na 4. ulici ve Washingtonu a urna s popelem
zesnulého byla uložena příštího dne na českém
národním hřbitově v Chicagu.
Ve Washingtonu se nad rakví Františka Klátila
loučil redaktor Vojtěch Nevlud projevem, z ně
hož vyjímáme:

Bojkot alebo diplomacia
Maurice Strong, kanadský diplomat, ktorý je generálnym tajomníkom Medzi
národnej konferencie zaoberajúcej sa problémami životného prostredia v Štok
holme v júni tohoto roku, na tlačovej konferencii v New Yorku vyjadril očaká
vanie, že konferencia "dá novú náplň smeru, ktorým se ubiera ľudstvo, smeru
podloženému realitou fyzického spriahnutia človeka a prírodného systému, od
ktorého záleží náš život a prosperita, a že tento smer vraj žiadá novú náplň,
vyplývajúcu z hospodárskych a sociálnych závislostí a z nového standardu
medzinárodných vzťahov a zodpovednosti . . . "

Strong sa vyjadril, že
toto krédo bude obsahom
navrhovanej deklarácie o
životnom prostredí, ktorú
by mala schváliť štokbolmská konferencia a
ktorej prijatie bude podľa
neho prvým pokusom sve
ta o zhodu o záväzností
nových zásad medzinárod
ného postupu a zodpoved
nosti, na ktorých muší
spočívať účinný poriadok
vo vzťahu ku globálnemu
životnému prostrediu.

“Zemřel námořník z lodi, která se jmenovala “Hope — Naděje” , Zemřel český novinář, básník a spi
sovatel, který do posledního svého dechu choval na
ději: naději, že věc pravdy, svobody a demokracie
nakonec musí zvítězit.
Bylo mu jen 66 let, když ho skosila neúprosná ra 
kovina, sice už jako penzistu námořních cest po P a
cifiku, ale uprostřed pilné práce a plánů, co ještě
udělá a napíše. Když ho přátelé zavezli do nemocnice
a když slyšel poprvé zdrcující diagnózu, první je
Kanadský
diplomat
ho slova byla: “Vždyť jsem ještě toho tolik chtěl
konštatoval, . že podstat
udělat!” — Neudělal.
V červnu by mu bylo 67 let. Z toho půl století vě ným článkom tohoto plá
noval práci s perem. Byl typickým českým havlíč- nu je zásada, že jednotli
kovským žurnalistou; samoukem, politicky ostře my vé štáty musia vziať naslícím; byl novinářem bojujícím, ne pouhým repor
seba zodpovednosť za dô
térem . zaznamenávajícím život kolem sebe.
Jeho, boj byl nejdříve zaměřen sociálně. Bylo to sledky svojej činnosti vo
za první, Masarykovy republiky, a jako mladý adept vzťahu k /ným , alebo
novinářského řemesla si správně uvědomil, že de všeobecne k, oceánom a
mokracie není demokratická a svoboda není svobod atmosfére, čo presahujú
ná, pokud je nedoprovází také sociální spravedlnost.
A. byl. také nezávislým novinářem, který se ve své hranice ich správy.
práci řídil jen svým svědomím a přesvědčením, a
Podľa Stronga, akčný
ne předpisy a diktáty jiných. Proto už na začátku plán, ktorý bude predlo
jeho žurnalistické kariéry dochází ke krizím, ve kte
rých sice uhájil svou integritu, ale existence na to žený konferencii na pre
rokovanie, poskytne náčrt
obvykle doplatila.
Za druhé světové války byl v exilu ve Francii a koncentrovaného medzi
V Anglii, “jako prostý vojín” , jak o sobě hrdě tvrdil. národného výpadu na rie
A bojoval nejen se zbraní v ruce. Byl činný žurna šenie specifických problé
listicky, avšak i jeho básnické srdce zachycovalo
dojmy, nálady a bolesti člověka, bojujícího za sebe mov sledujúcich zachova
nie a regeneráciu pro
i .za svůj národ v cizině . . .
' Po válce se vrátil domů k redakčnímu stolu v Me- stredia, v ktorom žije člo
lántrichu a jako poslanec šel do Národního shromáž vek, nielen pre súčasné,
dění. Vzpomínáte si na rubriku “Rovně a jasně” ve ale i pre budúce pokole
Svobodném slovu? Vzpomínáte si na ty ostré šlehy,
podpisované -kf-, jež denně připomínaly nové rudé nia. Podľa jeho názoru
šlechtě a jejím práčatům, že ve své demagogii, ide tu o taký nástojčivý
lžích a ignorování lidské důstojnosti zacházejí pří problém, s takými revo
liš daleko a že žádné stromy nerostou do nebe? . . . lučnými dôsledkami, aké
Druhý jeho exil začal v Anglii, pokračoval v New mu len ľudstvo kedy če
Yorku, Chicagu a San Frančišku. A z novináře se
časem stal námořník, který posílal své české verše lilo.
téměř z celého Pacifiku. Kdo by -si byl pomyslel,
Národy sveta musia
že český žurnalista dovrší v cizině svůj život na par riešiť také základné ve
nících brázdících oceány na druhé straně zeměkoule?
A byly to nejen tesklivé básně. Byly to též hluboké
úvahy o poslání člověka na této zemí, o problémech
BYTY
malého národa někde ve střední Evropě, postaveného
po staletí mezi dvěma mlýnskými kameny a o téměř
PRO SVOBODNÉ
neřešitelných problémech exilu a exulantů. . .
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
Den před Klátilovým odchodem na věčnost držel
($ 1 za den)
jsem- jeho žhnoucí ruku ve svých dlaních a snažil
5 minút z City
se uklidnit jeho horečnaté srdce, snažící se popudit
umírající tělo k nové aktivitě, k nové práci a k dal
70 Gipps St.,
šímu boji s nepřítelem prostých lidí i s nepřízni
Easf Melbourne
osudu. Stěží se mně to alespoň dočasně podařilo.
Tel. (po 6. hod. več.)
Za 24 hodin se duše rozloučila s tělem — a zůstala —
41-4088
naděje . . . ”
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volt í? (česky neb slov.) 95-242’
958 Nepean Highw
VDORABBIN, Vie., 318*

ci, ako je hádam znižo
vanie hospodárskeho ra 
stu, zmysel hospodárske
ho rastu vôbec, kontrola
technológie,
využívanie
svetových zdrojov a roz
deľovanie z nich plynú
ceho dobrodenia.
Z toho podľa Stronga
vyplýva potreba nového
prístupu, nového hodnote
nia vecí a skutočností,
preorientovania vedecké
ho a technologického sna
ženia človeka, rovnomer
nejšieho
rozdeľovania
priemyslovej
kapacity
sveta a čo najširšieho
rozmachu užitočnej tech
nológie na ochranu ovzdu
šia, vôd, zeme, ako i od
povedajúcich zmien jest
vujúcich organizácií a
inštitúcií.

ľajú na práci v niektorej
odbočke svetovej organi
zácie, napríklad zdravot
níckej, UNICEFe a po
dobne, budú mať podľa
stanov plné volebné prá
vo na konferencii, hoc nie
sú . priamo členom Spoje
ných .. národov. Medzi t a 
kýmito je napríklad Zá
padné Nemecko.
Pre východných Nem
cov a ich moskovských
ochráncov je otázka vo
lebného práva zrejme iba
prestížna záležitosť. Nik
totiž nečaká v Štokholme
bojové hlasovanie.
Maurice Strong vyjadril
poľutovanie nad celou zá
ležitosťou. Doslova pove
dal, že je “odporná” a že
bojkot východoeuropských
krajín by vraj “mohol
byť veľmi, veľmi tragic
ký” . Vyslovil však nádej,
že sa to uspokojivo vy
rieši ešte pred konferen
ciou.

Příznačné je, že na boj
kote neberie účasť komu
nistická Čína a Albánia,
ale ani Juhoslávia. Čína
posiela do Štokholmu veľ
mi významnú delegáciu
na čele s ministrom zdra
votníctva. Ťažko si pred
staviť, že by Moskve bo
lo jedno, či v Štokholme
za komunistov budú ho
voriť len Čína, Albánsko
a Juhoslávia.
V máji sa má v Žene
ve hlasovať o prijatí
Východného Nemecka za
člena
Medzinárodnej
zdravotníckej organizácia,
do ktorej sa konečne Pán
kov prihlásil. Podľa všet
kého, za prijatie bude
hlasovať
väčšina, hoc
Spojené štáty už vyhlásili,
že budú proti prijatiu.
Tým by bol automatic
ky vyriešený i problém
Východného Nemecka na
štokholmskej konferencii,
pretože s týmto členstvom
by Pánkov získal na kon
ferencii automaticky sta
tus plnoprávneho účast
níka.
Komunistická propagan
da potom radostne zahla
holí: zvíťazili sme!
Peter Račkovsky

Dokumenty, ktoré sa
dali k dispozícii delegá
tom pripravovanej konfe
rencie, obsahujú 800 tla
čených strán. Je to v
podstate materiál, zhrnu
tý zo správ, ktoré prí
Obet kulturního pogromu
pravnému výboru zaslalo
115 krajín, vrátane komu
Divadlo za branou nebude asi existovat. V paláci
Adria na Národní třídě má zůstat pouze Laterna
nistických.
magica. Československé úřady (hlavně pan ministr
Strong sa na tlačovej Brůžek) rozhodly druhé divadlo v domě, neméně slav
konferencii v New Yorku né, prý z bezpečnostních důvodů zavřít. Nejde sadotkol i otázky možného mosebou — i když to má vzbuzovat takový dojem
bojkotu štokholmskej kon — o bezpečnost požárnickou, už proto ne, že Laterna
magica ve stejné budově smí hrát dál; a také proto
ferencie zo strany Soviet ne, že v Divadle za branou provedlo vedení několi
skeho zväzu a jeho sate krát přestavbu, aby vyhovělo bezpečnostním před
litov. Sovietsky zväz a pisům. To tedy bylo asi v pořádku.
V pořádku však nebyla minulost tvůrce divadla
Československo sa od
mietli zúčastniť na po Otomara Krejčí. Tento režisér, jehož jméno je zná
po celé divadelní Evropě, vzbudil nelibost Hu
slednom zasadnutí prí mé
sákova režimu tím, že roku 1968 podepsal Manifest
pravného výboru, ktorá 2000 slov. Co nadto: ani mu nenapadlo kát se.
sa konalo týždeň pred tla pozdravit u vrbiček; odmítl podepsat Brůžkův nor
čovou konferenciou v bu malizační manifest. Kdyby byl Krejča měl pochroudove svetovej organizácie manou páteř, mohl zůstat i členem strany, mohl
dál řídit divadlo, kterému dopomohl ke slávě. Takto
v New Yorku. Dôvod je v však ho loni ze strany vyloučili, sesadili ho z funkce
tom, že 27-členný príprav ředitele souboru, na jeho místo jmenovali Ladislava
ný výbor štokholmskej Boháče. Krejča směl režírovat dál, chystal Čecho
konferencie odmietol pri ■ vova Racka a novou veselohru Josefa Topola. Za
hranice nesměl on/ ani jeho herci, takže divadlo
znať aktívne volebné prá muselo odříci celou řadu pohostinských představení,
vo Východnému Nemec dříve sjednaných, mezi jinými i účast na loňském
ku, a to preto nie, lebo curyšském Červnovém festivalu., Nic nezmohl ani
tento štát nie je ani čle protest vedoucích divadelníků z celého světa, kteří
počátkem loňského května Brůžkovi telegram,
nom svetovej organizácie, poslali
kde se přimlouvají za Krejču i jeho ensemble.
ani žiadnej inej jeho agen
Nenávist soudruhů neutuchla a teď tedy dopadla,
cie.
zdá se, smrtelná rána. Odmítne-li prokuratura od
Na medzinárodnú konfe volání souboru, s čímž se ovšem celkem počítá,
renciu v Štokholme bolo zanikne Divadlo za branou, které přispělo ke kul
pozvané dovedna 142 kra turní slávě své země víc než mnoho jiných umě
institucí a jedinců. Nabízí se otázka po
jín, teda i také, ktoré nie leckých
smyslu a věrohodnosti nejen kulturního prestyže
sú členmi Spojených ná Československa, ale i pohostinských vystoupení ji
rodov. Tie, čo sa podie ných československých souborů v cizině.
J. S.
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Když pro Angelu piišli ráno
FERDINAND

PEROUTKA

i

. ;

"Řekněfe to květinami"

.L •

'.i/ ji

7. srpsa tiT i v nevelkém americkém městě ve státu Kalifornie zasedal soud nad černochem, obžalova»#a» i vraždy dozorce ve věznici. Byli tu dva jiní černoši, také vězňové a také Černí Pantheří, kte
rý s i se Obvolával, aby dosvědčili jeho nevinu.. Uprostřed jednání vešel do soudní síně z ulice jiný čerBodk, vftiftl zpod kabátu tři revolvery, hodil
je obžalovanému a jeho
druhům. Černoši zajalisoudce,
státNfce mávládního a tři ženské členy poroty, prohlásili je za rukojmí, vyšli s nimi ven, naložili je do
pt^pa'veaoélim nákladního vozu a chystali se odjet. Dostavila se policie, vznikla přestřelka, když byla
skamorasa, sffladce byl mrtev, jedna porotkyně těžce zraněna, tři černoši mrtvi. Čtvrtý je obžalován,
že sasÉřeHf soudce. Bylo zjištěno a není popíráno, že revolvery koupila Angela Davis, mladá, černá,
hezká, nadaná bývalá profesorka filosofie na kalifornské universitě. Byla zatčena a držena ve vy
šetřováci vazbě. Od té chvíle nikdo nemluvil
o zabitém soudci, všichni
jen o Angele Davis.
Ncawiw. ovšem, zda Angela Davis je vinna, to má rozhodnout teprve
soud. Napadlo nás: coktomu
říká československý rozhlas? Ukázalo se, že tam vědí mnoho. Tam paní Převrátilová z vlastních svých
prasswié ví, že Angela Davis je "úplně nevinna", a její zatčení že je teror americké reakce. Tam usou
dili* že, Jesftiie Amerika nechce být pokládána za zemi rasového útlaku, Angela měla být nechána
úpfeaě sta pokoji. Československý rozhlas protestoval proti mnoha věcem, zejména proti tomu, že v Ange
lině cele žárovka visí příliš vysoko u stropu. To je teror.

Asgela psala ve vězení
kmjaa s titulem "Když si
př® vás .přijdou ráno” , a
nepiizEŤvé osvětlení jí
byi® n a újmu. Přesto An
gela sjpoo prácí dokonči
la a fasjfea už byla vydá
na v Anglii. Z nějakých
d&rodi. čs. rozhlas si od
řekl oáz za příklad pomě
ry v ěs . vězeních, kde
patrné političtí vězňové
naopak oři dobrém osvět
lení. sepisují knihu "Když
pro mne přišli ráno".
Káyi jseti hotovi, vězeň
ský dozorce odnese ruko
pis na pošta, aby kniha
mohla být vydána v
Anglii.
Kdyby však političtí
vězni v Československu z
nějakých, jen jim zná
mých cMvwís nesepisovali v .žaláři knihy, které
vyjdon v Anglii- tím lépe
pro ně. aspoá neoslep
nou... kdežto Angela moh
la osJe-pooGi proto, že žá
rovka viseia. příliš vysoko
u stropu. lid é světa, po

mozte, aby Angela ne
oslepla, volal čs. rozhlas.
Jsou i jiná zvěrstva
americké justice. Angela
Davis dlouho nebyla pro
puštěna na kauci, poně
vadž americký zákon to
v jejím případě nedovolo
val. To čs. rozhlas ostře
kritisoval. Může platit za
odborníka v kaucích, v
Československu, jak zná
mo, političtí vězňové jsou
propuštěni na kauci.
Americký zákon byl
změněn, Angela byla pro
puštěna na kauci. čs.
rozhlas se nedá oklamat:
to je, jen "gesto, které má
svět přesvědčit q sprave
dlnosti americké justice” .
Angela Davisova po
krvavém
incidentu uprchla a skrývala se. čs.
rozhlas vysvětlil proč:
obávala se, že by ji po
licie zabila, kdyby ji do
padla. Policie dopadla
Angelu, a Angela nebyla
zabita. Tu čs. rozhlas
bouřil, že tak jako tak jí

hrozí trest smrti. Kalifor
nie sice zatím zrušila
trest smrti, ale čs. roz
hlas opět se nedá okla
mat. Lidem světa nepře
stala povinnost zachránit
Angelu před smrtí. "Dlou
hodobé vězení je pro An
gelu smrtelným nebezpe
čím” , praví čs. rozhlas.
Musí se zdát, že ješte
smrtelnějším nebezpečím
než byl dlouholetý pobyt
čs. politických vězňů v
uranových dolech. "Kdy
by byla odsouzena k dlou
holetému vězení”, praví
rozhlas, "znamenalo by to
bezpochyby
nebezpečí
smrti, i když k smrti ne
byla formálně odsouze
na” . Křehká to bytost,
tato neohrožená revolu
cionárka Angela. Vychází
najevo, že Amerika udě
lá nejlépe, jestliže Ange
lu bez dlouhých řečí pro
pustí. A čs. rozhlas se
rozhodl promluvit o pod
statě věci, jak ji vidí.
“Podstatou není obvině

ní Angely ze spoluúčasti
na ozbrojené srážce při
procesu s příslušníky čer
ných Pantherů” , praví
tento rozhlas. “Podstatou
je, že se zostřuje krise
ve všech oblastech am e
rického života, a to dává
na pořad dne nezbytnost
vedoucí úlohy marx-leninistické strany.”
Tak. To už nemůže být
řečeno ani jasněji ani ne
jasněji. Nikdo ať nehlou
bá o tom, co je právo.
Možná, že Angela je po
dle práva vinna, ale to
není podstatné, podstatná
je politika. To je jasné.
Jak z toho má prakticky
vyplynout ■vedoucí úloha
marx-leninismu v Ameri
ce, je nejasné. A zejména
je nejasné, zda studená
válka je “věc minulých
desítiletí” nebo je téměř
na vrcholu.
Angela Davis také ví,
že nákup revolverů svěd
čí proti ní a že ne právo,
(Pokračování na str. 6)

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENAŘSTVÍ

UW CONIISWTAl MITCHEBS Pty.
KOPECKÝ SMAILGOODS Pty. Ud.

L td .

3 26 High Street, Kew, V ic
Prodávám e pouze p rv o tříd n í maso, uzeniny a drůbež. N A ŠE bP E C IA L IT A :
dom ácí sekaná. * Vše vé velkém výběru.
D O M Á C Í JA T E R N IC E , JE L ÍT K A A S M E T A N O V É I V IN N É
Elektrika z C-Uy: číslo 47 (z C ollins St- po V ictoria P d e .), zastávka č. 38
číslo 48 (z F iinders St. po Bridge R d.),
.
T elefon: 85*7178
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Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
v Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní H
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
IN T E R F L O R A —
KVĚTIN Y DO CELÉH O SVĚTA

Exil vzpomíná
Jarka Vlčková

Dne 27. března jsme vzpomněli 35. výročí^ úmrtí
novináře a spisovatele Josefa Vraného, jenž psul
své romány pod pseudonymem Vavřinec Řehoř.
Osobní přítel švehlův a černého, senátor agrární
strany za první republiky, ředitel všeho agrárního
tisku té doby, si dobyl velkých zásluh o český ven
kov. (Jeho dcera a vnuk žijí dnes v Melbourne.)
28. března 1897 se narodil v Líšnici (o k ra Písek)
sochař Břetislav Benda, jenž se v plné tvůrčí práci
dožil v Praze 75 let. Sochař Benda je členem spolku
výtvarných umělců Mánes a jeho sochy (z nichž
zvláště akty jsou mistrovskými díly) zdobí mnohá města naší vlasti. Byl častokrát vyznamenán doma
i v cizině za své práce. Řada jeho soch je umístě
na v Moderní galerii, v Galerii města Prahy, v k rá
lovéhradeckém museu a v domě Invalidů v Paříži.
3. dubna uplyne 10 let od smrti legionáře -- spi
sovatele Josefa Kopty. Protějškem Medkovy epopeje
je jeho Třetí rota, kde vypravuje o bratrském živo
tě roty. na Ukrajině, o bitvě u Zborová a probíjení
se našich ruských legionářů na Sibiř. Jejím pokra
čováním je Třetí rota - na magistrále, která ukazuje
již pokračující rozklad čs. legií v Rusku, jež způ
sobuje zpráva o převratu doma, bolševická propa
ganda, únava z bojů i touha po návratu domů. Tře
tí rota doma trilogii uzavírá. Ve své trilogii Kopta
přiznává Rusku určitou přitažlivost a chápe nové
Rusko socialistické, ale po své návštěvě SSSR v
roce 1927 vydává román Chléb a víno, v němž vyiadřuje své" velké zklamání z návštěvy SSSR. Sta
ročeské milostné pořádky adaptoval v románě Za
hrada lásky; pro děti pak napsal Kratochvilné děje
z naší vlasti a pohádky pod názvem Chytrý Honza
z Čech. Koptovo dílo zhodnotil F,_X. salda ^v eseji
Dva moderní vypravěči (zvi. román Adolf čeká na
smrt) a A. Pražák v doslovu k jeho Diesirae.
Středoškolský profesor Vojtěch Martínek, narozený
11. dubna 1887 v Brušperku u Frýdku, podal v tri
logii z rodného Ostravska (o tvrdém sedláku a jeho
synech) obraz vesnice a dělnické Moravské Ostravy.
Motiv tradice prochází celým Martínkovým dílem.
Jde o tradici rodovou, založenou na podvědomí, že
z tcho, co člověk prožije, nemůže se nic ztratit, za
niknout, že tyto hodnoty nějak prostupují lidskými
osudy a dostávají v přítomnosti novou, nejednou
aktualisovanou podobu. Vedle rodové tradice se v
Martínkově díle objevuje nejčastěji potřeba a hle
dání jistot jako nových životních hodnot. Z jeho roz
sáhlé literárně-historické činnosti, jež byla doprová
zena bohatou činností kritickou, jsou velmi závažné
studie věnované P. Bezručovi, J. S. Macharovi, Sokolu-Tůmovi a M. Jahnovi; v románě Zrádce ná
roda se snaží rehabilitovat libretistu Prodané ne
věsty Karla Sabinu.
Letos vzpomínáme dvou výročí Jaromíra Johna
(vl. jménem Bohumil Markalous): 16. dubna nedoži
tých devadesátin a 24. dubna deseti let od jeho
smrti. Rodným městem Johnovým jsou Klatovy, kde
jeho otec byl středoškolským profesorem, v jehož
šlépějích syn pokračoval po vystudování přírodově
decké fakulty v Praze. Vrcholným dílem jeho první
ho tvůrčího období jsou povídky Večery na slamní
ku, těžené ze zážitků první světové války. Jeho ži
votní dílo vyvrcholilo však v románě Estét, jenž
je kritikou útěku inteléktuálů od problémů života do
světa umění — a pak v Moudrém Engelbertovi po
dává spisovatel tragikomický obraz neschopnosti mno
ha lidí žít pravým životem a milovat jej. Pro mlá
dež napsal Rajský ostrov — o Kampě a požáru Ná
rodního divadla 12. srpna 1881.
(Pokračování na straně 6)
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(Pokračování se str. 5) její obhajoby. Jde o znač květnu americký presi nistického východního Ně
Noste brýle od! O P T Á
Á 1 1 >”'N
nýbrž jen politika jí mů ný obnos, neboť Angela dent má jet na návštěva mecka Angela dostala sto
že spolehlivě ochránit. žádá, aby stát zaplatil lu do Moskvy. Jede tam n e  tisíc dopisů, na Ceylonu
obhajobu,
čtyři pochybně proto, aby se a v Sydney v Austrálii
Pro ni, jako pro čs. roz xusní
hlas, není podstatné, co advokáty a šest investi- o něčem dohodl, ne pro byly demonstrace, radi
Capitol House, 113 Swanston St.
udělala s revolvery. Té gátorů. Angelini advokáti to, aby se nedohodl. Ja  kální filmaři světa tele
Melbourne, (vedle kina Capitol)
hož dne, kdy byla pro přidali další požadavek: ko málo slibný úvod k graficky žádají osvoboze
8. poschodí
Telefon 63-2231
puštěna na kauci, svolala nechť Angela je souzena této cestě centralisované ní Angely.
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Snad protože má dobré
tiskovou konferenci a za osobami sobě rovnými, komunistické komentátorVašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
hájila politickou ofensi nechť je souzena černo ství dostalo instrukci, že svědomí Amerika udělala
v nutných případech i telegraficky
vu. Jsem černoška, pra chy. Jeden z advokátů ideologický boj se zostřu při procesu s Angelikou
vila, můj život patří osvo dodal: “Nikdo pak ani je, a že je třeba být stále Davis místo pro 60 repor
térů z celého světa, a
bození černošského lidu; nemusí hádat, jak proces v útoku.
Vlastně nebylo ani tře pozvala do soudní síně i
jsem komunistka, a proto dopadne.”
Ze všech těch okolností ba čekat, až tato instruk 14 sovětských vědců, kteří
mne pronásledují. Angela
Davis definuje problém může být patrno, že sku ce vejde ve známost. By se za Angelu přimlouva
(Pokračování se strany 5)
takto: nejsem souzena za pina Angely Davisové ví lo to možno poznat už do li.
Bratr universitního profesora Jana Nejedlého,
Nebude to Americe nic básník Vojtěch Nejedlý, se narodil před dvěma sty
určitý čin, všichni černo ce než na soud se připra sti dávno z toho, jak
komuni platno. Stará, neměnná léty 17. dubna. Za svých filosofických študiji v Praze
ši jsou se mnou souzeni; vuje na velkou politickou centralisované
na něj vliv vlastenecký matematik P. Stani
já jsem všichni černošr. konfrontaci americké vlá stické komentátorství ko komunistická taktika za měl
slav Vydra (srv. Jirásek: F. L. Věk). Po vystudo
Nějak je Angela p ře dy s oposicí, složenou z mentuje proces Angely se pracuje na plné obrát vání theologie kaplanoval u Sv. Havla na Starém
a
Černých Davis. Sotva je možno ky. První zásada této tak Městě' pražském a stýkal se s předními vlastenec
svědčena,
že politická komunistů
fronta za ní je dost silná, Pantherů a kdo se k nim slovní útok na Ameriku tiky je: vyber si thema, kými spisovateli doby obrozenecké. Byl zakladate
celkem jakékoli, třeba lem —jako farář na mnoha místech a později jako
aby Angela mohla klást přidá. Avšak nikoli jen ještě stupňovat.
děkan ve svém rodišti žebráku — prvních žákovských
Proces s Angelou Da thema, že ne Angela se knihoven a příznivcem venkovských divadelních cvelké požadavky. Nechť tito se připravují.
všichni političtí vězňové
Citovali jsme čs. roz vis bude něco jiného, ně spikla proti americké vlá chotníků. Na jeho podnět napsal K. J. Erben diva
jsou propuštěni - to je hlas a byli jsme si vědo co většího, než si před dě, nýbrž že americká delní hru Sládci. Do literatury vstoupil Nejedlý básně
první její
požadavek. mi. že za nynějších po stavují právníci. Angela vláda se spikla proti An mi, z nichž nejvýznačnější je Bohyně. Celoživotního
zhodnocení se mu dostalo v Rybičkově knize Přední
Opět nepokládá za pod měrů tento rozhlas je čá Davis má již nyní nej- gele a trop s ním velký křisitelé národa českého a J. Vítek zhodnotil ne
mezinárodní hluk, který, aspoň na ně všední úroveň jeho kázání, jež vydal Nejedlý pod
statné, co ten nebo onen stečka v ohnivém chvostu luxusnější
politický vězeň dělal. Ně sovětské komety. Moskev obhajobu. Od Baltu až po jakou dobu, odvede lidi názvem Nedělní kázání (r. 1806) a Sváteční kázá
kteří z nich stříleli, v tom ská Pravda oznámila, že Vladivostok tisk a rozhlas od toho, aby myslili na ní (r. 1807).
to případě snad zastřelili hlavní její politický ko komunistických států se násilnou historii komuni Do historie našeho národního obrození se zapsal
P. František Pravda, spisovateľ vesnických poví
soudce, jiní zabíjeli poli mentátor Korjonov se za chvěje rozhořčením, to smu, na stalinismus, na dek, v nichž ukazoval idylickou tvář českého ven
cisty, ale i ti mají být čátkem března sešel blíz várny. kolchozy, úřady invase.
kova a poukazoval v nich na různé rysy a povahy
Cíl taktiky je pak ten českého člověka, o nichž se domníval, že mohou
propuštěni, poněvadž jed ko Bratislavy s politický sepisují resoluce. “Drahá
nali z politických důvodů. mi komentátory sedmi ko Angelo, sovětský lid je s to: nechť revolucionáři v prospět k ozdravení života na vesnici. Přispíval do
časopisu Blahověst, Poutník, Lumír aj., do alma
Kdo z politických důvodů munistických zemí. aby Tebou." posílá telegram Americe konečně dosta nachů a kalendářů (Perly české, Krakonoš, Zábavdělá'cokoli, má mít imu jim řekl. co mají dělat. ukrajinská škola v Tar- nou imunitu a s touto ima ník učitelský). V Jihočeském sborníku historickém
nitu. Bojovník proti ame Korjonov vyložil situaci. eopolu, "Přejeme Ti ú- nitou pak nechť bojují vzpomněl jeho zásluh F. Strejček.
rické vládě má mít imu Podle referátu v Pravdě spěch v Tvém spravedli proti vládě; revoluční po
nitu. Očekáváme, že čs. řekl, že síly varšavského vém boji za občanská kus v Americe má být západu a Americe tolik no o sovětských komuni
rozhlas uvede jako další paktu získávají vojenskou práva." Tu všichni jsou beztrestný; Amerika se ústupků, až jejich součet stech říci, jsou to velcí
příklad amerického justič superioritu prou evrop touto záležitostí tak za má chovat jako ovce; de je učiní slabým. Svět má organisátoři, a jestliže
ního teroru ten fakt, že skému západu a v někte městnáni. že nemají čas mokracie jí k tomu zava vědět, že nastala změna organisace je nejvyšší
Angela Davis okamžitě rých ohledech, i ve vojen pomyslit, v jakém stavu zuje, sověty marx-lenini- v poměru sil a energie, a věc v životě, všichni se
po propuštění na kauci ské technologii, také pro Jsoe jejich ‘vlastní občan smus nezavazuje k niče že- každého má přejít musí před nimi poklonit.
mohla svolat tiskovou ti Americe. Za těchto ska práva. Protestní zpě mu. Hlavní věc je poní chuť spojovat se se zápa Svým způsobem se sově
ty připravují na velkou
konferenci a mluvit na pro nás příznivých okol vy jsou vysílány xnoskev- žit západ na tom nebo dem a Amerikou.
Ať cokoli jiného je mož konfrontaci s Amerikou.
ní, co chtěla.
ností, řekl Korjonov snad ssyrr. rozhlasem. Z komu onom thematu. vynutit na
Angela má další poža dosti nečekaně, důleži
davky, osobní. Řekla, že tost ideologického boje
sbírky na fond na její ob stále vzrůstá: vy. poli
hajobu před soudem ne tičtí komentátoři, jste
Jiří Sýkora
splnily její očekávání, a ideologičtí bojovnici v
Vážení siarossetítáei ve své dnešní přednášce se jako zástupce světové kultury budete vážit. Snad
proto nechť soud nařídí první linii: buďte stále c-heí především zarinit o tom fakta, že mne' velmi vám pro začátek pomůže, když vás informuji struč
státu, aby platil útraty v útoku. Je březer.. v pocěšflo. když js@n se äozxéáä. o činnosti místní ně o tom. co již Evropa světu dala. Budu vybírat
odbočky komunistické strany Československa se síd jen tak namátkou, protože je toho tolik, že se vám
lem v Austrálii. To nám scházelo. Máme své odboč to ani nezdá. Například literatura. Vynalezli, jsme
ky již prakticky všude a nyní se nám to pěkně roz knihtisk. Vydali jsme tolik knih, že už to nikdo nikdy
jíždí i zde. Někteří o této skutečnosti ještě nejste nespočítá a už vůbec není možné, aby je kdokoli
CH CETE S1 ODPOČINOUT
informováni, ale to se v budoucnu jistě zlepši.
přečetl. Vynalezli jsme proto také tak zvaný “kniv době dovolené nebo o víkendu?
Je to jen pár dnů co jsem dorazil do této země. bopaľ'. Ptrniouvaéi tvrdí, že byl vynalezen proto,
Za ten krátký čas jsem však shledal, to je nutno aby se tak dalo “rychleji vyhovět požadavkům cenO všechno pohodlí a výbornou stravu je
osvětlit vám některé pravdy, které vám asi ještě sury. pravdou však je. že knihopal byl vynalezen
postaráno v
nikdo neřekl. Milí starousedlici, nikdy není pozdě proto, aby se lehce daly likvidovat ty knihy, které
PENSIONU A RESTAURACI
a to si nyní mým prostřednictvím dokážeme.
pobuřují lid a zasévají nedůvěru v politiku strany.
Přicházím k vám ze staré kulturní země, z koléb- Dovolte mi uvést několik děl. o nichž byste
YOSEMITE,
K A L O R A M A , VIC.
ky uměn, ze země v srdci onoho kontinentu, jejž měli vědět: Nikita Chruščov: “Jak se kukuřice na
zoveme Evropa. Vaše země je naopak stranou svě foukla” . Pepa Stalin: “Jazyk a jak jej držet za
v Dandenong Ranges, 28 mil z Melbourn#
tového dění, nedoléhají k vám diskuse vzdělanců zuby”, Antonín Záporožský: “Vstanou noví podvod
K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou
a je vám vzdálen onen kvas, jenž v mé staré vlasti níci”. Božena Rusová: “Soudružka babička” , Vasja
přináší lidstvu stále nová a nová poznání. Ať v Ribentrop: “Smlouvání o smlouvu-’ — a konečně vý
paliště, stolní tenis a odbíjená.
umění či ve vědě. Země odkud přicházím je ne bor z klenotů tvořivosti: “Sbírka lidových udání”
K reservování pokojů nebo jen obědů
dostižitelná v tom, co již dokázala. Neuzavírá se však Všechny tyto knihy jsou základem bohatství evrop
tomu, aby svá bohatství ducha nepředala vaší mla ské literatury.
volejte 728-1298, po 8. hod., več. 728-1105
dé, nehotové, nevzdělané, od světa po všech strán
Hudba je jiným odvětvím uměni, o kterém si za
Jan a Štěpánka Pospíchalcm
kách odříznuté zemi. Cesta do vaší pustiny mi sluhujeme něco se dovědět. Kolik nádherných skla
■trvala tak dlouho, ale doufám, že o to víc si mne deb jste pravděpodobně nikdy neslyšeli! Třeba po-
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"Řekněte to květinami"
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7. srpna 1970 v nevelkém americkém městě ve státu Kalifornie zasedal soud nad černochem, obžalováným z vraždy dozorce ve věznici. Byli tu dva jiní černoši, také vězňové a také Černi Pantheři, kte
rých se dovolával, aby dosvědčili jeho nevinu. Uprostřed jednání vešel do soudní síně z ulice jiný čer
noch, vytáhl zpod kabátu tři revolvery, hodil je obžalovanému a jeho druhům, černoši zajali soudce,
státního návládního a tři ženské členy poroty, prohlásili je za rukojmí, vyšli s nimi ven, naložili je do
připraveného nákladního vozu a chystali se odjet. Dostavila se policie, vznikla přestřelka, když byla
skončena, soudce byl mrtev, jedna porotkyně těžce zraněna, tři černoši mrtvi. Čtvrtý je obžalován,
že zastřelil soudce. Bylo zjištěno a není popíráno, že revolvery koupila Angela Davis, mladá, černá,
hezká, nadaná bývalá profesorka filosofie na kalifornské universitě. Byla zatčena a držena ve vy
šetřovací vazbě. Od té chvíle nikdo nemluvil o zabitém soudci, všichni jen o Angele Davis.
Nevíme ovšem, zda Angela Davis je vinna, to má rozhodnout teprve soud. Napadlo nás: co k tomu
říká československý rozhlas? Ukázalo se, že tam vědí mnoho. Tam paní Převrátilová z vlastních svých
pramenů ví, že Angela Davis je "úplně nevinna", a její zatčení že je teror americké reakce. Tam usou
dili, že, jestliže Amerika nechce být pokládána za zemi rasového útlaku, Angela měla být nechána
úplně na pokoji. Československý rozhlas protestoval proti mnoha věcem, zejména proti tomu, že v Ange
lině cele žárovka visí příliš vysoko u stropu. To je teror.

Angela psala ve vězení
knihu s titulem “Když sí
pro vás .přijdou ráno” , a
nepříznivé osvětlení jí
bylo na újmu. Přesto An
gela svou práci dokonči
la a kniha už byla vydá
na v Anglii. Z nějakých
důvodů čs. rozhlas si od
řekl dát za příklad pomě
ry v čs. vězeních, kde
patrně političtí vězňové
naopak při dobrém osvět
lení sepisují knihu “Když
pro mne přišli ráno”.
Když jsou hotovi, vězeň
ský dozorce odnese ruko
pis na poštu, aby kniha
mohla být vydána v
Anglii.
Kdyby však političtí
vězni v Československu z
nějakých, jen jim zná
mých důvodů nesepisovaii v žaláři knihy, které
vyjdou v Anglii, tím lépe
pro ně. aspoň neoslep
nou, kdežto Angela moh
la oslepnout proto, že žá
rovka visela příliš vysoko
u stropu. Lidé světa, po

mozte, aby Angela ne
oslepla, volal čs. rozhlas.
Jsou i jiná zvěrstva
americké justice. Angela
Davis dlouho nebyla pro
puštěna na kauci, poně
vadž americký zákon to
v jejím případě nedovolo
val. To čs. rozhlas ostře
kritisoval. Může platit za
odborníka v kaucích, v
Československu, jak zná
mo, političtí vězňové jsou
propuštěni na kauci.
Americký zákon byl
změněn, Angela byla pro
puštěna na kauci. čs.
rozhlas se nedá oklamat:
to je. jen “gesto, které má
svět přesvědčit o sprave
dlnosti americké justice” .
Angela Davisová po
krvavém
incidentu uprchla a skrývala se. čs.
rozhlas vysvětlil proč:
obávala se, že by ji po
licie zabila, kdyby ji do
padla. Policie dopadla
Angelu, a Angela nebyla
zabita. Tu čs. rozhlas
bouřil, že tak jako tak jí

hrozí trest smrti. Kalifor
nie sice zatím zrušila
trest smrti, ale čs. roz
hlas opět se nedá okla
mat. Lidem světa nepře
stala povinnost zachránit
Angelu před smrtí. “Dlou
hodobé vězení je pro An
gelu smrtelným nebezpe
čím”, praví čs. rozhlas.
Musí se zdát, že ješte
smrtelnějším nebezpečím
než byl dlouholetý pobyt
čs. politických vězňů v
uranových dolech. “Kdy
by byla odsouzena k dlou
holetému vězení”, praví
rozhlas, “znamenalo by to
bezpochyby
nebezpečí
smrti, i když k smrti ne
byla formálně odsouze
na” . Křehká to bytost,
tato neohrožená revolu
cionárka Angela. Vychází
najevo, že Amerika udě
lá nejlépe, jestliže Ange
lu bez dlouhých řečí pro
pustí. A čs. rozhlas se
rozhodl promluvit o pod
statě věci, jak ji vidí.
“Podstatou není obvině

ní Angely ze spoluúčasti
na ozbrojené srážce při
procesu s příslušníky čer
ných Pantherů” , praví
tento rozhlas. “Podstatou
je, že se zostřuje krise
ve všech oblastech am e
rického života, a to dává
na pořad dne nezbytnost
vedoucí úlohy marx-leninistické strany.”
Tak. To už nemůže být
řečeno ani jasněji ani ne
jasněji. Nikdo ať nehlou
bá o tom, co je právo.
Možná, že Angela je po
dle práva vinna, ale to
není podstatné, podstatná
je politika. To je jasné.
Jak z toho má prakticky
vyplynout 1vedoucí úloha
marx-leninismu v Ameri
ce, je nejasné. A zejména
je nejasné, zda studená
válka je “věc minulýcb
desítiletí” nebo je téměř
na vrcholu.
Angela Davis také ví.
že nákup revolverů svěd
čí proti ní a že ne právo.
(Pokračování na str. 6)

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENAŘST Ví

KEW CONTINENTAl BUTCHERS Pty. Líd.
KOPECKÝ SMA1LG00D8 Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic.

Prodávám e pouze prvotřídní m aso, uzeniny a drůbež. N A ŠE b P E C IA L IT A :
dom ácí sekaná. * Vše vé velkém výběru.

uzená šanka

D O M Á C Í JA T E R N IC E , JE L ÍT K A A S M E T A N O V É I V IN N É KLOBÁSY
Elektrika z Cvy: číslo 47 (z Collins St. po V ictoria P d e.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge R d.),
. ,t:i'-ka í
T elefon: 85-7178
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Váš květinář,
spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku
květin a věnců
v Československu nebo v jiných státech
Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni
IN T E R F L O R A —
KVĚTIN Y DO CELÉHO SVĚTA

Exil vzpomíná
Jarka Vlčková

Dne 27. března jsme vzpomněli 35. výročí^ úmrtí
novináře a spisovatele Josefa Vraného, jenž psal
své romány pod pseudonymem Vavřinec Řehoi\
Osobní přítel švehlův a černého, senátor agrární
strany za první republiky, ředitel všeho ^agrárního
tisku té doby, si dobyl velkých zásluh o český ven
kov. (Jeho dcera a vnuk žijí dnes v Melbourne.)
28. března 1897 se narodil v Líšnici Jokres^Písek)
sochař Břetislav Benda, jenž se v plné tvůrčí práci
dožil v Praze 75 let. Sochař Benda je členem spolku
výtvarných umělců Mánes a jeho sochy (z nichž
zvláště akty jsou mistrovskými díly) zdobí mnohá města naší vlasti. Byl častokrát vyznamenán doma
i v cizině za své práce. Řada jeho soch je umístě
na v Moderní galerii, v Galerii města Prahy, v krá
lovéhradeckém museu a v domě Invalidů v Paříži.
3. dubna uplyne 10 let od smrti legionáře ■
— spi
sovatele Josefa Kopty. Protějškem Medkovy epopeje
je jeho Třetí rota, kde vypravuje o bratrském živo
tě roty. na Ukrajině, o bitvě u Zborová a probíjení
se našich ruských legionářů na Sibiř. Jejím pokra
čováním je Třetí rota na magistrále, která ukazuje
již pokračující rozklad čs. legií v Rusku, jež způ
sobuje zpráva o převratu doma, bolševická ^propa
ganda, únava z bojů i touha po návratu domů. Tře
tí rota doma trilogii uzavírá. Ve své trilogii Kopta
přiznává Rusku určitou přitažlivost a _chápe nové
Rusko socialistické, ale po své návštěvě SSSR v
roce 1927 vydává román Chléb a víno. v němž vy
jadřuje své velké zklamání z návštěvy SSSR. Sta
ročeské milostné povídky adaptoval v románě Za
hrada lásky; pro děti pak napsal Kratochvilné děje
z naší vlasti a pohádky pod názvem Chytrý Honza
z Čech. Koptovo dílo zhodnotil F. X. Salda ^v eseji
D ra moderní vypravěči (zvi. román Adolf čeká na
smrt) a A. Pražák v doslovu k jeho Diesirae.
Středoškolský profesor Vojtěch Martínek, narozený
11. dubna 1887 v Brušperku u Frýdku, podal v tri
logii z rodného Ostravska (o tvrdém sedláku a jeho
synech) obraz vesnice a dělnické Moravské Ostravy.
Motiv tradice prochází celým Martínkovým dílem.
Jde o tradici rodovou, založenou na podvědomí, že
z tcho, co člověk prožije, nemůže se nic ztratit, za
niknout, že tyto hodnoty nějak prostupují lidskými
osudy a dostávají v přítomnosti novou, nejednou
aktualisovanou podobu. Vedle rodové tradice se v
Martínkově díle objevuje nejčastěji potřeba a hle
dání jistot jako nových životních hodnot. Z jeho roz
sáhlé literárně-historické činnosti, jež byla doprová
zena bohatou činností kritickou, jsou velmi závažné
studie věnované P. Bezručovi, J. S. Macharovi, Sokolu-Tůmovi a M. Jahnovi; v románě Zrádce ná
roda se snaží rehabilitovat libretistu Prodané ne
věsty Karla Sabinu..
Letos vzpomínáme dvou výročí Jaromíra Johna
(vl. jménem Bohumil Markalous): 16. dubna nedoži
tých devadesátin a 24. dubna deseti let od jeho
smrti. Rodným městem Johnovým jsou Klatovy, kde
jeho otec byl středoškolským profesorem, v jehož
šlépějích syn pokračoval po vystudování přírodově
decké fakulty v Praze. Vrcholným dílem jeho první
ho tvůrčího období jsou povídky Večery na slamní
ku, těžené ze zážitků první světové války. Jeho ži
votní dílo vyvrcholilo však v románě Estét, jenž
je kritikou útěku intelektuálů od problémů života do
světa umění — a pak v Moudrém Engelbertovi po
dává spisovatel tragikomický obraz neschopnosti mno
ha lidí žít pravým životem a milovat jej. Pro mlá
dež napsal Rajský ostrov — o Kampě a požáru Ná
rodního divadla 12. srpna 1881.
(Pokračování na straně 6)
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Ivan Klíma: Milenci na jeden den, milenci na jednu noc. (Bucher, Lucern, 1971)
Gerfruda Goepfertová:

Strach ie samoty

Na rubu mého dětství
Na líci mého dětství temné jezero

nějakého muze vždycky
po něm. se procházejí černé labutě
bude nakonec zklamán’’.
já stojím opodál
Nenajde špiněni svého
na hlavě klobouček s lesklými
přání ani ve společnosti
třešněmi
studenta, s nímž ztráví
lázeňská hudba hraje dál
noc ptáováním po Praze
a bují záhony bujného letoviska
i m im i eL “Byl to nemůj bratr bude kočím až vyroste
zapome&steinv večer. I)
říkal to prodavačce z kožařského
když jsase spolu nic víc
obchodu
nepřežili, vyplatilo se, že
smála
se
mamička
nad
novou
jsme se poznali . . .”
kabelkou
Psycfesanaiyiickou stu
Na rubu mého dětství zavřené
Ivan Klíma vyprávěl: není zrovna skvělá, ale že ma čtenářům subtilní stu dí: cfeiafsrg krátce po vydivadlo
‘‘Nedávno jsem se set při ní přijdu do styku s dii osamělosti. Lidé se nŕrroj pracs^jicího v nud
mí spoluherci nepřišli
kal se známým a ten se - lidmi, které bych jinak utíkají ke krátkému milo né te s á n ě . snícího však
nač kroje, cetky, ozdoby?
mne ptal: “Tak na čem nepotkal. A. že pro spiso vání, aby unikli samotě, o zási^iBýcis dobrodružměla jsem hlavní roli hrát
pak: teď zrovna pracu vatele je užitečná každa která je hrozí pohltit- sfvidt a fassotífao v noci
zbývá jen zadržený pláč
ješ?” Odpověděl. jsem: změna v životě, každá Avšak láska, pokud je v ssás®S. známé číšnice, |
a strach co bude dál
“liáno sesbírám pytlíky s hloubka, do níž musí se taková, že se vybije za je fwralka “Běžící pás” , i
SsmMB§wjkm&tohle
běžné
'
odpadky a spálím je ve stoupit, Každý, kdo četl . jednu noc, za jeden den.
bude-li válka střílení
velké peci. Tah pece je mé knihy, asi připustí, bývá pouze efemémím dBtar@Émžséví neodpovídá
zabijí-li také nám
a s i n g á i r jeho snům, |
tak mocný, že papíry že nepatřím právě k ma přerušením samoty, a
kde je to bidélko
často proletí komínem a lířům realistických žánro potom člověka tím spíše ŠIESTE SE H ESODOtónní prá- !
na němž se usadit
jako sníh padají po oko vých obrázků. Vždycky pozře. Ale ty krátké ce spiääšý. ale přece v
je-li zem kulatá ve vzduchu
lí. Potom posbírám' špi mě však trochu- děsil okamžiky tělesného i ni rara JtHt .EátÄečňuje se -!
průhledném
navé prádlo a donesu je sklon soudobé ambiciózní terného, prostě lidskéfas be ■ata—ai Ani Katce z
až zasypána hlínou už se nezeptám
fcaaě se neplní i
do prádelny. Pak odná literatury, být věcí úzká společenství jsou pí®
bude svět dál?
ším krev a moč do labo výlučné vrstvy čtenářů. “hrdiny” povídek nezbyt jfep SBfeyfeíická předstaočima koho?
ratoře, dovezu čistící pro Myslím, že literatura, ne- né: slibují si od nich vy v® •;& « £ . tím, že ztráví
ústy kterými?
středky, krabice s léky má-li ztratit universální koupení - většinou ovšem ctodfi/jn SiiA b svého m i-1
Ä ® / « sÉaáeoíské svoa lahve s infuzí ze skla povahu, nesmí ztratit spo marně.
du. Vozím pacienty na jení š lidmi. Za žádnou
“Lingula” je příběa bedinně. ale “kam má na staré téma: “Máš mě zákazníka. Umírající, vo
rentgen a EKG a když cenu.”
dívky, která touží, aby se j hww®-JB?” Medá útočiš rád?” Muž se bojí, že lá ženino jméno a to .po
že to pro Klímu není stálo “riěco velikého” , tě jp&al fa fč a ý m pádem od něho milá odejde, že chopitelně ruší náhodnou,
někdo
umře,
odvezu
Msce.
mrtvolu do umrlčí komo jen prázdná teorie, doka třeba divadlo, hrané aa. T
zůstane v pokoji sám a idylku.
Volání ustane
ry.” Všiml jsem si, že zuje šest povídek, vyda velikých schodech, jes. m
pepcarený před jeho strach je tak velký, teprve tehdy, když -pán
ho to- trochu sebralo. Ne ných u Bucherů. První tak pod širým nebem, :j(ÍaB®4MSÉB. jehož konec že z něho umře právě ve jde tak, trochu z okouzle
zeptal se přímo, ale chá tři vyšly pod titulem Mi-' “při němž by člověk moH :p:jpHiÉBSifc^ge i v milost- chvíli, kdy ryšavý hote
ní krásou prostitutky do
pal jsem, že mu dělá sta lenci na jednu noc roku dělat, co by chtěl. Hsm.
lový sluha vstoupí do po
vedlejšího pokoje zaště
rosti, zda člověka s uni 1964, druhá trojka pod spolu nebo ne. Nebo lafet <Mpb M ae. peklo, ráj v - koje.
kat: žena mu totiž pro
versitním vzděláním prá názvem Milenci na jeden něco jiného. Vystoupit: oát- gjiiaagie • Iseriích. který
Ještě více morbidního
ce,- nekvalifikovaného ne člen roku 1970. Jsou to schodiště a jen mlčet a .aMkft w srašřšeinych vi- příšeří obsahuje nejdelší zradí, že si umírající,
mocničního zřízence tak ovšem vesměs povídky vůbec podle ničeho se se?} áÉ> iwaBSa® intelektuá příběh knihy Klára a dva který byl dlouho v táboře
ly, 's a á fe ž fe se z ciziny páni. Tady je strašidlo nucených prací, předsta
trochu nešokuje. Řekl milostné. Aspoň na po řídit.”
Touží ovšem maxašEu k seě .xfíě- Ti dva spolu živé: někdejší milenec vuje, že nezemře, když
jsem mu proto, že tako vrchu nejde o nic jiného
vá práce není rozhodně než o vztah mezi mužem neboť nakonec “je žÉríí jp É S p Jw e a sten v hote- prostitutky, umírající za kolem něho budou pobí
příliš osvěžující a ani ze a ženou. V podstatě však věk přece jen zklasáe. M e pfflsatjř a jejich dia- stěnou etablissementu, do hat psi jako v táboře.
společenského
hlediska každou z nich nabízí Klí Ať věří v Boha rebe v ■las lani; x&oé varianty něhož si nočňátko přivede (Pokračování na str. 8)

V Lucernu je nakladatelství, které se ujímá děl českých autorů, která doma
nemohou vyjít nebo byla stažena z prodeje, protože jejich tvůrci na normali
zaci kašlou. Mezi ně patří Ludvík Vaculík s Morčaty, o nichž jsme už refero
vali, ale i Pavel Kohout, Alexandr Kliment, Jiří Šotola a Ivan Klíma. O všech
knihách vám časem povíme. Dnes se zastavíme u knížky šesti povídek Ivana
Klímy. Snad víte, že byl redaktorem Literátek, asi vám však uniklo, že v le
tech 1969/70 přednášel o českém jazyce a literatuře na Michiganské universitě
v Ann Arbor ve Spojených státech. Bude vás zajímat, co dělá v Husákově
Československu. Hovořil o tom v zajímavém telefonním interview, které o vá
nocích uspořádalo Bucherovo nakladatelství s pěti českými autory. Nebojte se,
nevyzrázujeme tajemství, celý dlouhý telefonát mezi Lucernem a Prahou vyšel
v lucernském deníku, který je majetkem výše zmíněného nakladatelství.
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chod Radeckého. Ale i jiné: “Dupák lidových míli
cí” , “Etuda na policejní píšťalku”, “Carmina ura
na” , opera “Prodaná soudružka” , symfonie vše-dur
zvaná “Bratrská pomoc” ,. “Óda na Tuzex” — všech
ny tyto a mnohé další skladby jsou předmětem ob
divu celého světa a zaslouží si vaší pozornosti.
Ve výtvarném umění jsme na prvním místě, zvláš
tě od té doby, kdy je za umělecké dílo považován
i plakát.. Máme jich nejvíc, o tom není pochyby.
Táž situace jě v sochařství. Musili jsme dokonce
zbourat naši drahou sochu na Letné, protože byla
předmětem závisti celého světa — a my jsme pro
rovnost. Tak jsme ji srovnali se zemí. Máme však
teď jinou sochu. Je to socha Svobody. Povedla se
nám natolik, že může zastávat presidentský úřad.
Je jako živá.
A^dále jen krátce o novinářství a o kritice. Novi
nářů máme nejvíc na celém- světě. Píší za každého
počasí a o všem co se jim řekne. Kritizujeme vše
co se dá a co se nedá — to' taký.
Architektura? Máme tu nejhodnocnější, to jest nej
starší. Máme tak staré památky,,: té takřka každý
den se jedna zhroutí. Stavíme někdy v tomto Stylu
. celé nové čtvrtě, které se hroutí ještě před dokon
čením. Za poslední války jsme my, Evropané, po
stavili^ pěkné a účelné komůrky pro circa dvacet
miliónů lidí. Věznice máme tak prostorné, že se nám
do nich vejde tolik lidí, kolik se hám zamane. Hra
nice jsme ozdobili prostě leč vkusně ostnatými orna

menty.
A v nepošlem-: řade je Jácw-Sr pgžď žm e gigan
tická představ-r: s nejŠ^sSsx: Serci x řad amatérů,
takže jsme z divaďiSg a-ja aer-:r sĚamm vpravdě li
dovou. Některá jraěsag ««■<* 8— irž se stala světo
známá: Molotov, ttôr—jg Th» a.iMu
a jiní.
V divadle se ale mgaSae sBtôS fesaaifeč scény,
výstupy s davem, gguttaf e ■§■»» i i fegjesšcí pro role
komparsistů ctlř ľáeggr. Y jaficfc Sxsx vystupují
Rusové, v rouch Fszacnafe Vrarjn.í-rí a v rolích
Čechů Rusové. Pí® feoagapfey
»aá-rť název statisté.
Ani náš fam nwGwsiraa. jp n feL -Saše pomopolitické filmy vňěÉ s a ig g fe
festivalech,
hlavně na téct. ješ c y a e geBesÉreNezapomínejrre ?š h : 13K
tě ě j a techniky.
Pro nedostatek
jesr
a -r beefedi: vyna
lezli jsme aeřiě ss.
la B n d Q c Ĺ tak zvanou
Rušičku; zdoä.5Ľs£5 jsm e jp a- -Mm- r p rácí našich
vyšetřovatelů e-tek aadý y Batasg
První
na světě jsnae p ra ž tm sferne M raiawř rozbitným
sklem.
Ke kultuře'ecmmt afeB'ÄfellBsÉEL D etóte. abych
zde enumt-rtrral - e c y jgfefef ^Swawfc- sperřtžf “Molo
tov coctafl”. pcůnfee “O * dfess. ásšT, Havní jídlo
“Ruská sefai~á ~. j-i— J W r
..... f Eoidíček” a
zakončit s n e t e rssfeav^jfesam sE Icšesie: “Mccca” .
Mým úkcter: r Xšep ■........~ osšSEsaé i m i bude
šířit vše to. ® čem jm m I s m EIC Tf§e_ Nevím, kdo
------- .*

z vás by netoužil po tom, aby každý ze šesti státa
Austrálie nebyl obehnán ostnatým drátem — samo
zřejmě pod vysokým elektrickým napětím. Je prav
da, že zde již podobné pokusy byly, jenže to bylo
pouze kvůli králíkům. -Ale i to je zkušenost a půjde
nám to proto rychleji.
Každý stát ovšem musí mít silnou komunistickou
stranu. To je bezpodmínečně. Frakce si již vytvoří
samy. Vaše hospodářství pak dozná úpadku ve velmi
krátké době. To vám zaručuji.
Střed Austrálie je, jako stvořen pro různé výzku
my a pokusy. Je nutno co nejdříve zamořit ovzduší,
aby nám vyrůstaly zajímavé zrůdy. Ptakopysk, to
je věru málo!
Slyšel jsem, že se ze Sydney do Melbourne jezdí
bez propustky, bez pasu a bez visa. Zarazit! Okamži
tě zarazit! Tak tomu není v žádné kulturní zemi! '
Pokud. se týká klokanů: nechápu, že ještě nikoho
nenapadlo, že tito naši němí bratři, skoro bych řekl
soudruzi, by mohli ve svých kapsách roznášet letá
ky, domácky rozmnožený komunistický Manifest ane
bo i výbušniny. Zamyslete se nad tím.
To je pro dnešek vše. Sejdeme se opět za týden,
kdy budu přednášet o významu koalu a jejich za
pojení do výrobního procesu. Do té doby se všichni
pilně připravujte z učebnic, které vám byly rozdány
hned na začátku. Buďte pilní, protože i moje příští
přednáška — stejně jako tato — bude pronesena v
ruském jazyce. Děkuji za pozornost.
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Č ESK É DIVADLO V SYDNEY
sehraje v sobotu 22. dubna 1972

DOMOVA

Can We Survive Our Future? Boodley Head, 1972, $ S.

ft I LEM A BUDOUCNOSTI

3. 4. 1972
STRACH Z E SAMOTY

(Pokračování se str. 7)
Ostnatý drát,
prázdné
klece pro ptáky a tajemné zvonění telefonu zvysují tísnivost atmosféry
až k mezi hrůzy. Jen druhá povídka Milenců na
jeden den Svatební cesta
končí jakžtakž smírně,
naznačuje možné pokračování milostného poměru i v budoucnu.
Útlocitným dušičkám se

budou Klímovy povídky
snad zdát nemorální, jde
v nich více méně nezastřené o tělesnou lásku,
zavrženíhodnou, protože zase více nebo méně - ilegální. Ale strach ze samoty . . . strach z vnějšiho,
nezdůvodnitelného
okolního světa . . . nezní
v tom děs z prázdna Viktora Dýka a Franze Kafky?
J, S.

Otázka přežití se stala v poslední době nepochybně
módní a tato tématika bontonem informačních mé
dii. O přežití uvažují politikové, spisovatelé, socio
logové, publicisté, biologové, a jiní. Amalryk roze
PROSÍM, PANE PRO FESO RE,
bírá, zda Sovětský svaz přežije poslední čtvrtinu to
kterou napsali Arnold a Bach
hoto století, mnoho autorů se zamýšlí, zda Čína
dnes představuje model alternativního světa, z ji
Režie: A. Mirský.
ného konce spekulují demografové obávající se pře
Účinkují: Staňková, Novotná, čiplová, Slavík,
lidnění, podobně uvažují neomalthuziáni a jiné oba
Bičiště, Sajner a Mirský.
vy mají ti, kteří sledují problematiku znečišťování
prostředí zvyšující se industrializací, chemizací ze
Vstupné: $ 1.-, 2.-, 3.mědělské výroby a zvyšováním kapacity energetic
^|/\XV\XVAAA^/VAA^/\A<,^V/VAA^V\X\/V/V\^/VV/\A^VN^VVA/V/\A^^ kých zdrojů.
, Rozhlasová Svobodná Evropa vysílala loňského ro
ku sérii rozhovorů, ve kterých více než dvě desítky
významných vědců a spisovatelů odpovídalo bez pří
pravy na křížové otázky zvídavých redaktorů. Zá iČeská restaurace
(Pokračování se str. 3) litickému tlaku. V mnoha pis tohoto seriálu byl nyní publikován pod alarmu iConfin. "GOURM ET"
ovšem nemohly stát dob' školách podepisovali uči jícím titulem Můžeme přežít budoucnost? Sborník byl Restaurant "LABUŽN ÍK"
rými šiřiteli myšlenek ko telé prohlášení, že nejsou edičně připraven G. R. Urbanem a M. Glennym. 129 Bayswater Rd.
Téměř všechny příspěvky se více či méně dotýkají
munismu.
Po
zákazu ve styku s cizinou, zvláš konvergentních teorií — sbíhavosti Západu a Vý Rushcuffers Bay
skautingu, Sokola a dal tě pak s posrpnovými chodu. Nemíním zde reprodukovat postuláty jednot Sydney, tel. 317393
ších demokratických or emigranty. (Nedivme se livých příspěvků, které byly formulovány ex abrubto
ganizací je ovšem toto ne proto, že nám i nejlepší a nesou riziko studijně nepodloženého názoru, jak
Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
se stává v zápalu diskuze třebas i před mikrofo
bezpečí zažehnáno. Zbý přátelé přestávají psát.) nem. Zneklidňující zjištění vyplývá ze všech pří
Přijďte určitě, budete spokojeni!
vá pouze eliminovat ne
Přes všechen tlak, je spěvků — jsou pesimistické. Jsou uváděny různé dů
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných
blahý vliv rodičů, kteří muž jsou vystaveny děti vody, např. “nejsme jednoduše připraveni zvládnout
takovou
moc
a
sílu,
kterými
disponujeme”
,
“nemám
by měli být donuceni i jejich vychovatelé, stra
důvěru v morálku průměrného občana” , “průměr
“prokázat svou konkrét na a vláda mají s výcho ný občan zhusta neporozumí důvodům státnického
ZLATNÍK *
NA PPODEJ
ní pomoc”, jak pravila na vou “nové generace ko rozhodnutí” , “občan dnes necítí žádné povinnosti
HODINÁŘ *
konferenci
pionýrských munismu” vážné potíže. ke společnosti” či “pouze zlepšení výchovné soustáKONTI NETÁLNÍ
ŠTEVEN VARDY
pracovníků Středočeského Vane to i z optimistických vy může odvrátit technologickou tyranii” .
RESTAURACE
Symposium o budoucnosti přináší radu zajímavých,
Roční obrat $ 53.000.
590 George St.
kraje jedna z krajských článků. V diskusním pří vtipných, někdy i, fundovaných námětů, které sved
Cena $ 15.000. Je pro
pionýrských
tajemnic, spěvku na konferenci si čí o intelektu účastníků, s kterými ovšem nemůžeme
Sydney
vozována
majitelem.
(proti Trocaderu)
soudružka Stajňková. O například
předsedkyně souhlasit, zvláště když opomíjí mnoho okolností, kte
Zisk $ 300 čistých týdně
ré
jiný
považuje
za
klíčové.
Každopádně
však
sbor
zdrojích, jak získat vhod PO M. Košková z Prahy
Velký sklad zlatých aj.
Pište neb telef. na:
ník může sloužit jako východisko k vlastním názo šperků, hodinek atd.
né vedoucí pro děti, nás stěžuje, že “pražské děti rům.
R. PUMPA, c/- Grazer
jp
Restaurant, Belvedere
Opravy se zárukou.
poučuje v Mladé frontě prožívaly léta společenské
Ave., Cabramatta,
Mluvíme česky
i soudruh Karel Křivý z krize intenzivněji
než B8!RiBflBBBflBflBBBBBBflfiflBBdEII3ISIiBBHBB£!!7BBií!
NSW. 2166.
a
Slovensky.
S Y D N E Y
Tel.
(Sydney) 72-5513
Telefon: 61-8579
■■■■BflBBBBflBBflBBBflBBBBBflBBBaBBBflBBBBB
v 8 hodin večer
veselohru o 3 jednáních

O vliv na výchovu

Prohlédněte si velkou
řadu nejnovějších
VOLTA
vysavačů
a všeho
elektrotech. zboží

PO T Ř EB U JETE
R Y C H LE OPRAVIT
AUTO ?

Veškeré opravy i ge
nerálky celého vozu
provádím se zárukou
a nejméně o třetinu
levněji než v ostatních
autoopravnách
SPECIA LISTA VW S
PRAXI V NĚMECKU
A ŠVÝCARSKU

DISCOUNT HOUSE
241A Oxford Street

BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!
roda. Což ovšem platí ne
jen pro rodiče v Českoslo
vensku, ale pro rodiče-če
ských a slovenských dě
tí kdekoliv na světě.
mč
ČESKOSLOVENSKÉ SVOBODNÉ- STUDIO
V SYDNEY
BUMERANG
uvádí
SLOVO JEŽ BYLO ZVĚSTOVÁNO

večer, čerpající z krásy a moudrosti bible
v neděli 16. dubna 1972, v 8 hodin večer

v St. John’s Hall, roh Oxford & Regent Sts.,
Paddington-Sydney

večer) tel. 665-5156
Volejte (po 5.30 hod.

Vaša lekáreň: FORDOVA LEKÁREŇ

Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potreby. — Zasielame lieky do cudziny.
FORD'S PHARMACY
133 Marrickville Rd., Marrickviile

Telefon (Sydney): 56- 6956
_
------■----------------------- sm m tím m m o m m
Seznamovací kancelář

t

HAPPY HEARTS SER V IC E

Vám pomůže najít opravdu dobrého
přítele opačného pohlaví.

ji!

PRO ŽENY ZDARMA.

ýj

Pište o důvěrné informace:
BOX 1395 GPO SYD N EY 2001

_________ 1

Přijmeme více
ELEK T R IK Á Ř Ů

Stálé zaměstnání s
australskou licencí.
Prozatímní zaměstnání
na 4 týdny s možností
stálého zaměstnání. Je
třeba znát trochu
anglicky.
Volejte po hodinách:
95-2706 (Sydney)

PADDINGTON
(Sydney)
Plně zařízený malý byt
k dispozici manželům
nebo svob. pánovi. Ná
jemné část. nahraž. za
všeobec. úklid. Musí
to být spolehl, osoba
nebo manželé. Volejte:
8 - 11. dop.: telefon
36-3060 (Sydney)

Domky na prodej
v západních předměstích Sydney na velmi nízký
depozit, s přiměřenými splátkami.
Snižované úroky.
Nastěhování po složení depozitu.
Informujte se u nás.
Naši zaměstnanci mluví česky i jinými jazyky.

BRAD Y & SONS
120 Clarence Street, Sydney

Telefon: v obchodní době 29-8771
po hodinách 709-1361

,9.

ríLAS D0 MOVA

3. 4. 1972

Děti Gabrielovy v USA

SVU NA PÁTÉM KONTINENTU

Ve třech městech pátého kontinentu měli zájemci
Československé noviny, rozhlas i televize se za mimořádnou příležitost seznámit se s úkoly, činno
bývaly dlouze případem dětí Gabrielových v USA. stí a významem československé Společnosti pro vědy
Všechny komentáře zastávají nejen stanovisko a umění (SVU), jejíž většina z celkového počtu asi
matky dětí, ale i stanovisko, kte,ré prý vyjádřila 1.500 členů žije dnes v USA a Kanadě, Nynější před
na ruzyňském letišti po návratu paní žludkynové seda SVU dr. Jan V. Mládek, ředitel Mezinárodního
(dříve Gabrielové) jedna z čekajících novinářek: měnového fondu, se sešel v minulých dnech při své
-"Jsou to i naše děti, děti naší socialistické re úřední cestě v Port Moresby, Sydney a Melbourne
publiky, to by si páni v Kalifornii měli uvědo s Čechy a Slováky, kteří projevili o SVU zájem, po
mit." Uveřejňujeme dále zprávu o tomto pří kud sě mohli schůzky zúčastnit. V Port Moresby se
např. sjelo k narychlo organizované schůzce 11 zá
padu z USA:
Soudce vyšší soudní instance v San Bernandino jemců, zatímco dalším pěti čs. intelektuálům zabrá
v Kalifornii 15. března 1972 rozhodl, že dvě děti, Vla nila v účasti tropická průtrž mračen, která se strhla
sta a Bedřich Gabrielovi, původem ze severních Čech, nad jihovýchodní částí ostrova.
Všechny tři schůzky se vyznačovaly enthusiasmem
nebudou vráceny do Československa a že zůstanou u
své babičky v Kalifornii. Soudce Turner rozhodl, přítomných, kteří se hodlají zapojit do této význam
aby děti zůstaly pod ochranou soudu, který do čtyř né čs. kulturní a vědecké organizace v cizině a
týdnů rozhodne, zda je může adoptovat rodina Roye někdy i zdravou skepsí, mluvilo-li se o účelu a mož
Smitha, jež se o ně stará už tři roky. Mezitím se bu nostech utvořit místní skupiny SVU.
de o ně starat matka jejich zesnulého otce, paní
Zásluhou předsedy SVU dr. Mládka podařilo se na
Anna Raggendorfová, která žije v Kalifornii, a jež těchto schůzkách osvětlit především základní otáz
prohlásila, že si přeje, aby děti zůstaly v Americe. ky existence SVU, např.: jde o organizaci nepolitickou,
Vlasta a Bedřich Gabrielovi přijeli se svým otcem ovšem zájemci si musí uvědomit, že je to spolek
do Kalifornie k babičce po sovětské invasi do Česko lidí, kteří respektují princip intelektuální svobody.
slovenska v roce 1968. Jejich matka, paní Vlasta Věda a umění mají sloužit lidem, ale nesmějí být
Gabrielová, odmítla tehdy odejít s manželem a dět služkami jakýchkoli režimů. Nebo: SVU je vlaste
mi do zahraničí a později se znovu vdala. Nyní se necká tím, že chce udržovat vědu a kulturu zemé,
jmenuje žludkynová a bydlí v Děčíně.
protože jejich svobodný vývoj ve vlasti je znemož
Otec dětí, Bedřich Gabriel, za rok po příjezdu něn. Taková činnost nemá nic společného se šovi
do Ameriky zemřel na rakovinu a jeho posledním přá nismem.
ním údajně bylo, aby děti zůstaly v Kalifornii. V
živé debaty přítomných přesvědčily o tom, že je
době jeho nemoci a po jeho smrti se o děti starala zde dostatek Čechů a Slováků, kteří mohou přispět
rodina Roye Smitha, která pak požádala příslušné* významnou měrou ke zdaru činnosti SVU v této čá
úřady, aby mohla děti adoptovat. Avšak loni v li sti světa.
stopadu příslušný soud ' rozhodl, aby byly děti vrá
Informace o konaných schůzkách a dalším progra
ceny matce do Děčína. Rodina Roye Smitha se proti mu podají:
tomu odvolala k vyššímu soudu, který rozhodl, že
ing. M. Maybdhm, P. B. 6196, Boroko, T. Papua.
děti mají zůstat v Kalifornii. Předsedající soudce
své rozhodnutí odůvodnil tím, že by pro děti bylo & N. G.
dr. O. Fiala, 16 Moyran Pde., Grays Point (Syd
šokém, kdyby se musely vrátit do země, kterou již
neznají a jejíž řeč zapomněly. Uvedl také, že se je ney), NSW. 2232, tel. 524-3963,
dr. O. Sitnai, 17 Meadow Crs., Mt. Waverley (Mel
jich matce, paní Vlastě Žludkynové, jež byla pozvána
do Kalifornie a měsíc tam s dětmi žila, nepodařilo bourne), Vic. 3149, tel. 232-7929.
-■11
■r 11 —-....— ...navázat s dětmi intimnější vztahy. Děti ji zřejmě
už neznají. Soudce Turner dodal, že o žádosti rodiny
K E ZPRÁVĚ V MINU
Roye Smitha, aby mohla děti adoptovat, bude roz
LÝCH dvou číslech HD o
CHARLES ANTAL
hodnuto do čtyř týdnů.
VA
anketě a ukrytých číslech
v Sydney přetiskujeme
fel. 62-0411, 53-6981
vysvětlení ze Zpravodaje
po
hod.
781-2141
Velký výběr jakostního masa a uzenin
vydávaného Čs. národním
N. M. L. A.
najdete v českém řeznictví a uzenářství
sdružením v Sydney (čí
447 Collins St.
; slo k velikonocům 1972):
Melbourne
i
“První Anketa 1972 by
U FRANTIŠKA ŘÍHY
Životné poistky
i la pořádána redakcí Zpra
1 73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019
vodaje. Za Anketu je je
a
dině odpovědný redakční
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
pôžičky na domy
j kruh,
proto je zcela bez
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
Dôverne
: podstatné ztotožňovat čle
frankfurtské párky, turistický salám
a snolehlivo
ny výboru čsl. národního
sdružení v Sydney s tou
to anketou. Zpravodaj.”
Vedouc: kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTIC BAKERY Pty. Ltd.
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.

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrobe 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 na
požádání obratem.

MALÍŘ
A NATĚRAČ,

který pracuje odborně
a levně kdekoli v
Melbourne
Petr PEITH N ER

2/31 Larbert Rd.,
Noble Park, Vic.
Tel. (po prac. době)
547-2629

PŘEDPOVÍDÁNÍ
Z RUKY

Chcete vědět o svém
životním štěstí? Vaši
budoucnost Vám před
povím a v různých
životních problémech,
poradím osobně bez
platně. Otevřeno o so
botách a
nedělích.
F. Jokel, F. 4,
5 Raleígh St.,
Windsor, Vic. (4. dům
od Punt Rd.)

POZNAMENEJTE SI LASKAVĚ
NOVOU ADRESU:

B.KELLNER
majitel licencované agentury proPRODEJ POZEMKŮ,
FINANCOVÁNÍ A POJIŠŤOVÁNÍ
VŠEHO DRUHU

(dříve 12 Trevorten Ave., Glenunga, SA)
NYNÍ:
191 G R EE N H ILL ROAD

(Cnr. Glen Osmond Road)
PARKSIDE-ADELAIDE, SA, 5063

Telefon: 72-3855

NA VALNĚ HROMADĚ Čs. OBCE LEGIONÁŘSKÉ,
Jednoty Viktoria v Melbourne,

konané dne 5. 3. 1972, bylo nejprve vzpomenuto
výročí narozenin presidenta T. G. Masaryka. Ná
sledovaly zprávy funkcionářů, po nichž bylo udě
leno odstupujícímu výboru absolutorium a na další
období byli zvoleni do výboru bratři: A. Slabik (před
seda). F. Urban a K. Havlíček (místopředsedové).
J. A. Forester (jednatel), E. Gross (pokladník), J.
Horyna (zapisovatel), členové výboru: odbor spole
čenský: J. Silvan, s. M. Picková, B. Jaroš, odbor
kulturně-politický: K. Herman, dr. S. Hofírek, odbor
podpůrný a sociální: J. A. Forester, J. Horyna._
Náhradníci výboru: V. Mucha, A. Postník. Delegáti’
do Zemského výboru Čs. OL pro Austrálii a N. Z.:
Urban, Forester, Gross, Havlíček, Herman a Hory
na. — V uznání záslužné činnosti v odboji a v práci
pro Čs. OL valná hromada udělila čestné členství
bratřím O. Albanovi a F. Křivánkovi. V závěru se
konala družná debata o možnostech kulturně-politické a sociální práce Jednoty, zvláště o vyřešení
problému stavby domovů pro zestárlé členy. J. A. F.
ZPRÁVY S. K. SLAVIA M ELBOURNE

V prvním kole Dockertyho poháru hrála Slavia
proti mužstvu Makedonia bez zraněného brankáře
O’Hary. Začala nervosně, bez souhry a soupeři se
podařilo vstřelit první branku. Po přestávce se však
mužstvo uklidnilo a převzalo iniciativu, která byla
korunována brankami A. Sharpa a G. Traina, takže
Slavia vyhrála 2 : 1 . .
Ve druhém kole mužstvo Slavie zklamalo své pří
znivce, když prohrálo s mladým, bojovným týmem
Mooroolbark 0 : 2. Není nic platné, že slavistický tým
předčil soupeře hrou v poli, když se nenašel v jeho
řadách nikdo, kdo by dokázal dopravit míč do sou
peřovy branky. Doufejme, že tato prohra je pro
hráče Slavie poučením před nastávajícími mistrov
skými zápasy.
Oba příští mistrovské zápasy budou hrány .na do
Z p r á v y osobní
mácím hřišti Slavie v Como Parku, a sice 8. dubna
mužstvu Yalloum a 15. dubna proti Spring
Dne 29. března 1972 tomu proti
vale.
J. K.
bylo už 7 let, co nás opu
stil navždy náš drahý
manžel, otec a dědeček g
HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MELBOURNE
p. Jaromír DANĚK
g provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též |
na kterého stále vzpomí §jpo dobu školních prázdnin nebo dlouhodobé, v |
náme. S námi jistě i množ
ství přátel, které zde měl. J příjemném prostředí, s výtečným jídlem a »1 !
A. Daňková s dcerou slstálého dozoru. Informujte se.
Marií a vnučkami MicheIRENA KOPÁČKOVA
lou a Carmelou.
1a Beatrice Ave., Surrey Hills, Vlc. 3127
Southport, Qltí.
Telefon: 88-1368

Pokládání keram.
DLAŽDIC

všeho druhu,
obklady koupelen a
kuchyní provádí
odborně a levně
J. HANKA

Box 214, P. O.
Springvale, Vic.
tel. v prac. době 95-5807
jindy: 544-9203
Rozpočty zdarma

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

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY.LTD.
cr. Jonas & Victoria Sts., R k fam ai, Vše.

i

Telefon: 42-4782

(

nebo: 104 Millers Rd., Nth. Alfona, Vše. p S tO H Jí

Máme na skladě též o-ríe. Ftzeěár

HLAS
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Slovan ve velké farmě

: :

Nepela podruhé mistrem sveta
Zprávy z Bratislavy říkají, že právě v těchto dne ch se rozhoduje o tom, zda už Ondrej Nepela za
nechá závodní činnost nebo bude ještě startovat na mistrovství světa r: 1973 ve slovenském hlavním mě
stě. Buď jak buď, Ondrej už dnes může položit své brusle k upomínkovým předmětům na svou ka
riéru. Vždyť dokázal tolik, co se podařilo málokterému krasobruslaři historie. Jeho vrchol se dostavil
v letošní sezóně, kdy vyhrál 3 hlavní krasobruslařské soutěže: po triumfu na mistrovství Evropy v
Goteborgu a olympijském prvenství v japonském Sapporu obhájil nyní v kanadském Galgary i titul
mistra světa, získaný před rokem ve francouzském Lyonu.

Fotbalová liga

::

Dne 18. března byla v ČSR zahojena druhá, jami
polovina 1. fotbalové ligy ročníku 1971-72. A už prv
ní zápasy naznačily, že největšími aspiranty na mi
strovský titul budou fotbalisté bratislavského Slo
vanu, kteří se zřejmě v zimě na sezónu dobře připra
vovali. Obhájce mistrovského titulu Slovan vyhrál
svou jarní premiéru na Tehelnom poli nad fotba
listy Nitry 3 : 0 , když se po nejistém začátku roze
hrál v mistrovskou formu. Stříleli: Masný, čapkovič
a Zlocha.
Dobrý start do sezóny měla i pražská Slavia, kte
rá doma porazila brněnskou Zbrojovku 3 : 1, v prvni
půli střetnutí to však na vítězství červenobílých
nevypadalo. Brněnští fotbalisté se dokonce nestár
noucím Jáno Popluharem ujali vedení 1 : 0, pak
však nevydrželi velké tempo, v jakém utkání zahá
jili. Pražané Jurkaninem, Klimešem a Ciprou (po
kutový kop) rozhodli ještě střetnutí ve svůj pro
spěch.

Další střetnutí 1. kola jara (celkem 16. kola):
Spartak Trnava — Sparta Praha 2 : 0, Dukla Praha
— Žilina 1 : 1, Lokomotiva Košice — Tatran Prešov
1 : 1, Jednota Trenčín — Třinec 1 : 1, Union Tepli
ce — Inter Bratislava 3 : 2 a Baník Ostrava — VSS
Košice 0: 0.
Tabulka po 16. kole: 1. Slovan Bratislava 27 bodů,
skóre 43 : 15; 2. VSS Košice 24 b.; 3. Spartak Trna
va, 4. Dukla Praha (po 21 b.); 5. Žilina, 6. Slavia
Praha (po 17 b.); 7. Sparta Praha, 8. Teplice (po
15 b .); 9. Lokomotiva Košice, 10. Tatran Prešov (po
Dramatický závěr lyžařské sezóny
14 b;); 11. Třinec, 12. Nitra, 13. Jednota Trenčín (po
13 b .); 14. Ostrava, 15. Zbrojovka Brno (po 12 b .);
THÔNI OBHÁJIL "SVĚTOVOU T R O FEJ"
To, co mnozí z lyžařských odborníků ještě 10 dnů 16. Inter Bratislava 8 bodů, skóre 15 : 28.
před skončením olympijské sezóny lyžařů alpských
disciplin považovali téměř za nemožné, se stalo sku
Plachý mistrem Evropy
tečností. 2Uetý italský reprezentant Gustavo Thoni,
který vyhrál na olympijských hrách v Sapporu obří
Prvním větším dostaveníčkem lehkých atletů v
slalom, byl v závěru sezóny v tak skvělé formě, že olympijské sezóně bylo III. mistrovství Evropy v ha
v posledních soutěžích končil vždy' mezi prvními a le v Grenoblů, které poukázalo na to, jak byli atleti
v posledním obřím slalomu sezóny ve francouzském pilní v zimní přípravě s konečným cílem — Mnichov
Pra-Loup si zajistil podruhé: Světovou trofej nej 1972. Bojů v Grenoblů se zúčastnila i malá čs. vý
úspěšnějšího lyžaře období 1971-72. A to se podařilo prava, která si přivezla domů jednu zlatou a 3 bron
dosud jen dvěma hvězdám - světového lyžařského zóvé medailé, což je výtečná bilance. Nejlepší z ní
sportu: Francouzovi Jeanu Claudu Killymu (1966-67 byl půlkař Jozef Plachý, který se stal mistrem Evro
Jihlavská Dukla obhájila titul
a 1967-68) a Rakušanu Karlu Schranzovi (1968-69 py v běhu na 800 m, když ve velmi takticky vede
a 1969-70).
ném boji porazil celkem bez námahy časem 1:48,84
Hokefová liga
Konečné pořadí soutěže o “Světovou trofej” mužů: min. celou řadu známých půlkařů jako Rusa Ivana
Tak dramatický závěr 1. čs. hokejové ligy fanouš 1. Gustavo Tikmi (Itálie) 154 bodů; 2. Henri Duvii Ivanova (ten byl v čase 1:49,05 min. druhý) a další.
ci ve vlasti už.dlouho nezažili. Vždyť o přeborníkn lard (Francie) 142 bodů;3. Edmund Bruggmann Zdá se, že mu zimní zájezd do USA a Kanady pro
ČSR se rozhodlo teprve v posledním (36.) kole. před (Švýcarsko) 140 bodů.
spěl, že byl dobrým nástupem do olympijského roku.
Také dámská elita skončila olympijskou sezónu
kterým ještě dva týmy — obhájce mistrovského ti
Překvapením byli oba čs. dálkaři: Jaroslav Brožtulu Dukla Jihlava a Kladno — měly šanci na prven teprve třetí březnový víkend ve francouzském Praství. Zatímco však Kladenští museli hrát v Brati Loup a to dvěma obřími slalomy, které vyhrály skočil 7,88 m a získal bronzovou medaili, stejně jako
slavě a prohráli tam 1 : 3. měli jihlavští vojáci v Franeouzkv Bebemardová a Lafforgueová. Vítěz Jarmila Nygrýnová, která se výkonem 6,39 m umí
utkání se sestupující TJ Gottwaldov výhodu domá kou “Světové trofeje” se však stala už dávno před stila za Němkou Rosenovou a Švýcarkou Antenenocího ledu, na kterém zvítězili 8 : 0 a stáli se pošesté tím obhájkyně poháru Rakúšanka Annemaríe Pr51- vou rovněž třetí. — Slušně dopadli i koulaři: Ja 
mistry republiky. I když snad jihlavská Dukla byla lová. která si dobrým umístěním (byla druhá) v roslav Brabec vrhl 19,94 m a byl třetí. — Mladý
i tentokrát nejlepším týmem ČSR, přece jen měla Pra-Loup zajistila i světové prvenství v obřím sialo výškař Malý zdolal 2,17 m, stačilo mu to však jen
Letos namále. Oporou mužstva byli i tentokrát bratři mu a nejlepší je i ve sjezdu. Pouze ve speciálním na 5. místo. — V soutěži výškařek, která byla vůbec
Holíkové a Hrbatý, skřípalo to však v jihlavské obra slalomu musela přenechat titul nejlepší závodnice jednou z nejhodnotnějších na mistrovství Evropy,
obsadila Marta Kostlanová výkonem 1,77 m 6. mí
ně, která postrádala Josefa Horešovského. jenž ode Francouzce Lafforgueové.
Kanečaé paradi beje. o “Světovou trofej” žen: l. sto. Vyhrála Rita Schmidtová z V. Německa v no
šel po skončení dvouleté presenční služby zpět do
svého mateřského klubu pražské Sparty: většinu se Annemaríe Prollová (Rakousko) 269 bodů; 2. Fran vém světovém halovém rekordu 1,90 m, před svou
zóny nehrál ani nejlepší hráč Jihlavy a obránce coise Macchiová (Francie) 187 b.; 3. Britt Laffor krajankou Gildemeistrovou, Bulharkou Blagojevovou
národního mužstva Josef Suchý, který měl na pod gueová (Francie) 128 b.; 4. Monika Kasererová (Ra a Maďarkou Komkovou (všechny tři skočily 1,84 m).
Další hodnotnější výsledky:
zim velkou havárii s autem. V posledních zápasec.n kousko) 120 b.; 5. Marie-Therese Nadigová (Švý
však přece jen mohl obléci jihlavský dres a i on carsko — dvojnásobná olympijská vítězka) 111 b.; 6.
Skos vysoký vyhrál výkonem 2,24 Maďar Major
Rosi Mittehmaierová (NSR) 110 bodů.
Se tak podílí na prvenství Jihlavy v ČSR.
před sovětskými reprezentanty Tarmakem a Šapkou
Na hřišti soupeřů hrál nejlépe bratislavský Slo
(oba 2,22 m ); ve skoku o tyči zvítězil menším počtem
Kdo do 1. hokejové ligy
van, který se nakonec po vítězství v posledním kola
oprav východní Němec Wolfgang Nordwig před Švénad Kladnem dostal dokonce na 2. místo. Jeho nejdem Hansem Lagerquistem (oba 5,40 m); v dálce
PLZEŇ — SLAVI A NEBO ?
lepším hráčem byl i tentokrát Václav Nedomanský,
Zatímco v těchto dnech skupiny největším přs dominoval východní Němec Klaussen (8,02 m) a sou
který se stal s 35 brankami střeleckým “králem li jsou
těž v trojskoku vyhrál v novém světovém halovém
hokejoví reprezen
gy” , před jihlavským Klapáčem a litvínovským Hlin tanti ČSR v pilných pří kvapením, udělá prý ■ rekordu 16,97^ m olympijský přeborník Rus Sanějev.
závěru
vše,
aby
Prah
kou, kteří nastříleli 31 gólů.
V soutěži žen dosáhla skvělého výkonu sovětská
pravách na pražské mi měla v nejvyšší hokejov
Z 1. čs. ligy sestupuje mužstvo TJ Gottwaldov, strovství světa, které ve soutěži 2 týmy. Trenérer koulařka Naděžda Čižová, která vytvořila nejlepší
které na elitu nestačilo. O jeho sestupu se však roz Sportovním paláci začne pražskc Slavie je ny: světový halový výkon 19,41 m.
hodlo rovněž až v posledním kole, kdy prohrálo v tento patek 7. dubna, bo Sparťap František Tika:
Jihlavě 0 : 8, zatímco Litvínov vyhrál nad Motorem jují čtyři nejlepší týmy který trénoval 3 roky ra
H L a S DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
Čéské Budějovice 5 : 1, a to rozhodlo o tom, že ve třech druhých lig: Škoda kouský Graz (Štýrsk
Zlíně nebudou mít v hlavních sportech zástupce v Plzeň, Slavia Praha, TJ Hradec) a rakouské né
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
1. lize (fotbalisté TJ Gottwaldov “lypá ťtí” ' loni na Vítkovice a Lipt. Mikuláš rodní mužstvo.
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
jaře).
o jedno místo v 1. lize.
Tabulka v poločase kv:
, Telefon: 42-5980
Konečné pořadí L čs. hokejové ayy: 1. Bukla Jih Kdo nahradí v nejvyšší lifikace vypadá takto: 1
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotliví
lava 48 bodů, skóre 148 : 86; 2. Slovan Bratislava soutěži TJ Gottwaldov? Škoda Plzeň 4 body, ski
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
46 b., skóre 135 : 88; 3. Kladno 46 b., skóre 125 : 94' Zdá se, že největší boj se re 17 : 7; 2. Slavia Prah
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-.
4. Pardubice, 5. ZKL Brno (po 40 b .); 6. České Bu odehraje mezi hokejisty 3 body, skóre 12 : 7; !
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně
dějovice, 7. Sparta Praha (po 30 b .); 8. Košice 29 Škody Plzeň a pražské TJ Vítkovice 3 body, sk(
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
b.; 9. Litvínov 27 b.; 10. TJ Gottwaldov 24 bodu, Slavie. Slavia Praha, kte re^l3 : 13; 4. Lipt. Miki
na požádání obratem.
skóre 91 : 124.
rá byla v 2. lize české láš 2 body, skóre 6 : 21.

Už po povinných cvicích, ve kterých se Ondrej
Uepela představil jako skutečný m istr,' bylo každé
mu jasné, že kráčí znovu za světovým prvenstvím.
Když pak ve volné jízdě zajel trojitého salchova,
odpíchnutého trojitého rittbergra (nebyl tentokrát
docela čistý) a seriál perfektních dvojitých skoků,
uznali jeho absolutní prvenství i rozhodčí a všech 9
jej dalo na první místo. Ondrej sice neměl nejlepši
volnou jízdu (tu měli Kanaďan Cranston a Rus Četveruchin), ale i tak se jeho známky pohybovaly
mezi 5,7 až 5,9, byl skutečně lepší než na olympij
ských hrách v Sapporu.
Znamená to tedy, že Ondrej Nepela získal čtyři
krát titul mistra Evropy, dvakrát byl mistrem světa
a jednou olympijským vítězem, což je bilance, s
Jakou se může pochlubit málokterý závodník kraso
bruslařské historie.
Konečné pořadí soutěže mužů' v Galgary: 1. Ne
pela .um. 9, body 2.722,8; 2. Četveruchin (SSSR), um.
19, body 2.673,8; 3. Kovalev (SSSR), 4. Petkevich, 5.
Cranston (Kanada), 6. Hoffmann (V. Německo) —
12. Pazdxrek, 16. Žídek.
V soutěži žen obhájila světové prvenství 211etá
Rakúšanka Beatrix Schubová, která je nedostižná

v povinných figurách, její volná jízda je^ však pod
průměrná. Tím více překvapila zpráva, že o ní má
zájem kanadská lední revue Ice Capades, která jí
nabízí za přestup horentní částku.
V soutěži tanečních párů obhájili titul mistrů světa
sovětští reprezentanti Pachomová — Goršoxf (před
západoněmeckými sourozenci Buckovými a americ
kou dvojicí Schwomayerová — Sladký) a zlatou me
daili za vítězství v soutěži sportovních dvojic získal
v Galgary pár Rodninová — Ulanov (rovněž SSSR).

