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Komunistická ofenziva ve Vietnamu

Kde létají supové

H W t kolem korejské aféry umlkl tak náhle, jako začal. Americké válečné dá nejpravděpodobněji.
lodEotw* lem ovalo v severokorejských vodách, senátoři' ve Washingtonu měli Zatím co politické cíle
J— f - projevy, nějaký ostrý americký zákrok se zdál nevyhnutelný. A na- útoku na jihu byly bez
tich o po pěšině, jak se v Saigonu a H ue a Da Nangu a mnoha jiných pochyby součástí celko
«■«■■»«4» začala rozvíjet s nečekanou prudkostí komunistická ofenzíva. Si- vého plánování, v širším
jfg' Vietnamu vypadala vážněji než situace na Koreji, pozornost se pře- smyslu byly zřejmě vý
a e s ia z jednoho místa na druhé, mlu(včí ve Washingtonu začali podezírat, že znamem podřízeny hlav
nímu úderu, který se za
jeac jakási spojitost mezi oběma událostmi.
"Jakási spojitost” tu bezpochyby je: zraky obrácené k Vietnamu — úder číná rozvíjet na severu.
na Koreji; zraky obrácené ke Koreji — úder ve Vietnamu. Korejská akce
Cílem tohoto úderu je
aiesrda frontě ve Vietnamu, vietnamská ofenzíva téměř zaručila beztrestnost velká vojenská porážka
amerických armád těsně
korejského pirátství.
Bylo by zajímavé, 'tře zdvihu)e cena na živo bylo jejím cílem obsaze pod tzv. "demilitarizova
ba nepraktické, učinit tech, . kterou za ty krát ní a udržení nových ú- nou zónou”, která od
pokos s odsunem ame- kodobé zisky musili ko zemí, úspěch byl jenom děluje severní Vietnam
omezený a nestál patrně od jižního.
rkfcé armády z Evropy munisté zaplatit.
<ío Asie. Zdá se dost
Přijde ovšem na to, z za přinesené oběti. Jest
Řetěz drobných úde
pravděpodobné, že by se jakého úhlu se člověk liže byly cíle komunistic rů na jihu, jehož jsme
západní Evropa, jíž Asie na celou tu záležitost dí ké akce propagační a po - byly právě svědky, měl
moc nezajímá, probudila vá. Jestliže cílem bylo litické, pak se o jejím zabránit, přesunu dalších
pres noc k nové berlín masové
povstání, po úspěchu nedá pochybo- posil na sever, po přípa
ské krizi nebo nějaké němž . volák , severoviet- vát.
dě dokonce vynutit od
její napodobenině.
namský rozhlas; komu Hlavní cíl - Khe Sanh? sun některých americ
nistická of enziya . skon
Je ovšem ještě jedna kých a jihovietnamských
Úspěchy a neúspěchy
čila neúspěchem, jestliže možnost, která vypa (Pokračování na str. 2)
Zatím, jak komunistic
ká ofenzíva proti jihoPo Literárních novinách .nastupují Literární listy
vfetnamským
městům
polevila, rozproudila se
hlučná debata, kdo to
vlastně vyhřál. Na jed
Alespoň tak tomu říká dr. E. Goldstuecker, novopečený předseda Svazu
né straně je zdůrazňo čs. spisovatelů, když mluví o všeobecném ústupu Komunistické strany Če
vána síla a počáteční skoslovenska ve věci čs. spisovatelů a jejich zabraného listu, Literárních no
zisky komunistického ú- vin. Nová organizace čs. spisovatelů představuje nejenom morální, ale pod
deru, na druhé se vy- statné mocenské vítězství vně i mimo stranu.
Přes mnohé pesimi ních novin Svazem by
stické předpovědi, ne znamenalo odvolání uspisovatelé, vedeného . rozhodnutí.
P ražská' U dpvá demokracie uveřejnila 26. ledna ustoupili
ale strana. Nevrátila si Sposovatelé se v "nor
tr. tuto stručnou zprávu:
“Za trestný čin vyzvědaěství, spáchaný ještě v ; ce Svazu Literární novi malizačním procesu .ne
době studené války před 15 lety, sé před senátem ny, ale dala jim povole chtěli dotknout kterékoli
krajského soudu v Praze odpovídal Petr Alt, čs.
občan s trvalým bydlištěm v NSR. Podle obžaloby, ní vydávat Literární li autority nebo prestiže a
nechtěli být v pozici or
poskytl v r. 1953 americké výzvědné službě podrob sty.
né údaje o osobách žijících v Československu a tyto
ganizace,
která, stále reV Literárních listech
informace sloužily k získání takových osob pro špio-,
kriminuje.”
bude
zaměstnána
celá
nážní organizace. Po třídenním jednání by l125. led
Změny v publikační
na Petr Alt Odsouzen ;ke čtyřem letům odnětí svo redakce bývalých Literá
body. Proti rozsudku bylo podáno odvolání, o němž■> rek. Pod novým jménem struktuře se týkaly i ve
rozhodne Nejvyšší soud.”
začnou vycházet od l. dení měsíčníku' Plamen.
Zpráva tedy neuvádí, jak se Alt dostal do čSSR,'
Šéfredakto Z funkce šéfredaktora
ani proč, jako čs. občan, žije v Západním Německu. . března tr.
Nejběinějším vysvětlením by bylo, že jde. o uprchlí rem byl jmenován Du byl odvolán Jiří Hájek,
ka, který před cestou do ČSSR nepožádal o zbavení' šan Hamšík.
na jehož místo byl jme
čs. státního občanství. Zpráva také netvrdí, že Alt
Dr. Goldstuecker vy nován Karel Kostroun.
věděl, čemu budou sloužit “údaje o osobách žijících
v Československu”, které prý učinil.
světlil v pražském roz Předsedou redakční ra
Proces by měl varovat před výletem do ČSSR hlase (25. 1. 68), proč dy se stal Josef Škvorecaspoň ty, na nichž by mohl mít komunistický režim,
ký, známý buřič a lite
zvláštní zájem. Nalézt si důvod k zákroku nedělá: nelze pokračovat ve vy rární "zápaďák”.
tamním bezpečnostním orgánům potíž. V případě’ dávání Literárních no
K největší "normali
potřeby vytasí se třebas událostmi (nebo smyšlený-' vin >jako orgánu Svazu
mi událostmi) z doby, před 15 nebo i více lety.
zaci” však došlo na za
čs. spisovatelů.
Zajímavý je trestný čin. Na 4 roky byl odsouzen
sedání ústředního výbo
ětověk, který prý dával před 15 lety podrobné úda
Řekl, že to je otázka
je o osobách žijících v Československu. Znamená to, "normalizace”. Literární ru Svazu dne 24. ledna.
Ústřední výbor měl vo
ie by m ěli být postaveni před soud na Západě nebo
asp o ň před nějaký pomyslný soud exilu všichni ti noviny byly odňaty Sva lit předsedu Svazu. Od
bývali čs. uprchlíci, kteří byli při návštěvě česko- zu spisovatelů a předány června minulého roku
slovenská vyslýcháni tamními policejními orgány? ministerstvu kultury a
Podrobné údaje o osobách žijících nyní na Západě informací na podkladě byl sice zvoleným před
sedou
spisovatel Jan
zabraly velkou část dlouhých výslechů, kterými by doporučení Ú V KSČ.
Procházka, ale ten byl
li n m m “turisté” obdařeni. Že jde o výslechy cent
rálně organizované, dosvědčuje např. i okolnost, že
Československý zpra pro svůj "řevizionističnávštěvnic» z Austrálie dostávali při výsleších V vodaj (N. York, 5. 2. ký ' postoj nepřijatelný
Praze nápadně podobné otázky, jako ti, co byli pod
komunistické straně.
robeni výslechu kdekoli na venkově, i na Sloven 68) komentuje:
"Obnovení
Literár (Pokračování na str. 2)
sku. Korun a k čemu toto vyslýchání slouží?

Zpět k normalizaci

Dvojí měřítko

ABYCHOM NEZAPOM ÍNALI
PO DVACETI LETECH
Vážený soudruhu,
žádám pro svého otce nejtěižší trest — trest
smrti. Vidím teprve teď, že tento tvor, kterého
nelze nazvat člověkem, protože V sobě neměl
ani kouska citu a lidské důstojnosti, byl mým
největším a nejzavilejším nepřítelem. Slibuji,
že ať budu pracovat kdekoliv, budu vždy pra
covat jako ' oddaný komunista, a vím, že moje
nenávist ke všem našim nepřátelům, Zvláště pak
k těm, kteří přímo chtěli zničit náš stále bohat
ší a radostnější život, a hlavně nenávist k mému
otci mě bude vždy posilovat v mém boji za ko
munistickou budoucnost našeho lidu. Žádám,
aby tento 'dopis byl předložen mému otci a pří-'
pádně také, abych mu to sám mohl říci. ■
Tomáš Frejka, syn náměstka ministra zahra
ničního obchodu v roce 1952, před popravou
svého otce. Otiskla Mladá fronta v listopadu 52.

MEZI DVĚMA VÁLKAMI
Historie československého exilu, zvláště našeho
australského, se dá lehce definovat. Představuje ob
dobí mezi dvěma fválkami. Myslí-li někdo na válku
korejskóu a válku ve Vietnamu, je na omylu. Ko
rejská válka ještě neskončila' a válka ve. Vietnamu
se vleče od roku 1940. Byl jsem mezi těmi, kteří se
strašně podivili pp zavlečení americké výzvědné lo
di “Pueblo” do korejského přístavu, že v Panmuňžonu stále ještě zasedá jakási'komise, která má urovnávat mírové soužití na Koreji. Steině tak-'je má
lo známo, že konflikt ve Vietnamu začal otevřeně už
v době, kdy japonská armáda začalá obsazovat fran
couzskou Indočínu za souhlasů bezmocných Fran
couzů z Víchy.
Když se však na minulost podíváme blíž, zjistí
me, že naše australské.dvacetiletí je spojeno s dvě-'
ma odlišnými válkami. Ta první byla • druhá světo
vá válka, která nás do Austrálie zavála. A' ta dřuhá,
specielně naše, byla na vnitřní frontě. Trvalo nám
značně dlouho, než jsme přišli n a to , že není vůbecnaším úkolem vytvářet blahobytná politická tělesa..
Připouštíme, že toto je trpká zkušenost. Ještě trpčej
ší je však přiznání, že jsme se v Austrálií ’ocitli v.
pozici, do které jsme se sami postavili. Stali jsme
se proroky černé budoucnosti, stali jsme se sýčky.
Nébrali jsme ohled .na novou a nám nepochopitel
nou situaci, v níž jsme se ocitli.
Jakmile jsme přišli z Evropy, začali jsme misionařit. Neříkáme, že to nebylo na místě. V roce, kdy
do Austrálie přijelo jádro našeho exilu z evropských
uprchlických táborů, začala, válka na Kareji. Měli
jsme své zkušenosti.a své důvody. S odstupem času
ale teď říkáme, že jsme se nechovali ani taktně. ani
diplomaticky. Únava z druhé světové války a zma
tek v hlavách, do nichž bylo dlouho mláceno, že So
větský svaz ie demokratická vymoženost, přinesly úrodu. Komunističtí sekretáři nekomunistických od
borů měli zde. tehdy lehkou úlohu.
- .■
K tóníů. ještě -přibyla přirozená‘'nechuť zdejších
ostrovanů dát se poučovat od poběhlíkú. V první,
fázi našeho pobytu, kdy jsme hledali hmotné i du
chovní zajištění, byli jsme většinou přijímáni, jako
podezřelí pocestní, jimž je třeba dát přístřeší, .ale
není .radno je vpouštět do doniu. V .prostičkých my
slích . obyvatelů této “šťastné země”, jak jí nazval
později Donald Hórne, hebýlo pochyb, že hlavním
úkolem je zapomenout na zbytek světa a nacpat -i
kapsy. Uprchlíci už tu byli jednou a rozmnožili se
hlavně v kosmopolitních čtvrtích Velkoměst k zá
visti solidně australských předměstí.
První skutečný útok na- pevnosti komunistické
strany vyšel z dělnické strany, kde si odpovědní
lidé uvědomili, že komunisté by; mohli získat smrtel
nou administrativní moc v odborových' svazech. Po
kud vedení dělnické strany souhlasilo: s tvořením
protikomunistických odborových skupin, bylo vše v
pořádku.. Musíme však říci, že strašně málo. uprchlí
ků se na této - bitvě podílelo. Dělnická strana však
na pokraji vítězství zahodila své výdobvtký a bezna
dějně se rozpoltila. Od té doby lze. dokumentovat
podstatnou- pomoc uprchlíků nově vzniklé, pravicové
dělnické straně.
. . . .
S odstupem času je -očividné, v čem jsme nejvíc
zhřešili. Otrocky jsme aplikovali. evropské •politické
klima i zde, kde lidé neměli ponětí o evropských
skutečnostech. A co bylo ještě horší, nebyli.jsm e
příliš ochotni učit se ze skutečnosti, která nás ob■(Pokračování, na straně 2). .
Publishcd by F. Váňa.
f
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Kde létají supové
(Pokračování se str. 1)
jednotek, soustředěných
kolem strategicky vý
znamné základny Khc
Sanh,, na nově ohrožená
místa. .
í J enom z tohoto hle
diska, je, myslíme, mož
no posuzovat úspěchy či
neúspěchy dosavadní ko
munistické
ofenzívy.
J estliže dosáhla těchto
cílů, ípalk o její úspěšno
sti není pochyb. Jestliže
jich nedosáhla, tj. jestli
že. spojenecké armády
byly schopny absorbovat
komunistické údery i za
cenu počátečních ztrát a
současně udržet a zvýšit
své síly na severu, pak
vé svých. konečných cí
lech skončila neúspě
chem a její velké oběti
byly , přineseny nadar
mo.
Na politické frontě
. V době psaní tohoto
komentáře byla hlavní
část komunistické ofen
zívy ve Vietnamu, smě
řující proti základně
Khe Sanh, teprve v po
čátečním stádiu. Na scé
ně se poprvé objevily
komunistické tanky a
ruské bombardéry a v
ohroženém prostoru by
ly hlášeny nej méně dvě
sevérovietnamské divise
pod osobním velením ví
těze od Dien Bien Fu
generála Giápa.
Hlavní otázka byla,
jak daleko Giap míří.
Komunistický
realista
Giap musí vědět, že ani

čí v nejnemožnějších
místech. Khe Sanh by
se mohl stát jedním z
nich. Jestliže Američani
odrazí Giapovu ofenzí
vu a alespoň částečně
zničí jeho armády, ko
munisté možná budou
musit přijmout u konfe
renčního stolu podmín
ky, za něž spojenci ve
Vietnamu bojují.
Jestliže však Giapova
ofenzíva skončí americ
kou porážkou, jednotný
Poslední bitva?
komunistický
Vietnam
Války začínají a kon se stane reálnou možno

Sanhu by neznamenalo
úplnou americkou poráž
ku. ve Vietnamu. Khe
Sanh se však stal nesmír
ně důležitý prestyžně a
tím také politicky. Giap
tedy zřejmě věří, že vel
ké místní vítězství u Khe
Sanhu povede k velkému
a konečnému politické
mu vítězství u konfe
renčního stolu, jako k
němu kdysi vedlo vítěz
ství u Dien Bien Fu.

stí. Příští dny kolem
Khe Sanhu budou kri
tické. Jejich výsledek se
nedá předpovědět. Ale
ve Washingtonu se obje
vil vedle'jestřábů a ho
lubic nový druh ptáků supové.
Jejich cílem
jsou politické mršiny ge
nerála Westmorelanda a
presidenta
Johnsona,
které by mohly být jed
ním z vedlejších pro
duktů bitvy o Khe Sanh
- kdyby byla pro ame
rickou armádu neúspěš
ná.
-kw-

Zpět k normalizaci
(Pokračováni se sír. X)
Svaz proto vedlo pro
zatímně předsednictvo.
Nyní udělali spisovatele
taktický kompromis. Za
předsedu Svazu cvolili
germanistu dr. E- Goldstueckera, který je solid
ní odborník a přitom jakožto oběť slinit: tiy nemůže být pokládán za
staiinisra.
M ístopředsedv se sta
li Slovák Miroslav Vá
lek a dosud nepřijatel
ný Jan Procházka- Podle
zpráv z anglických pra
menů jak Goidstuecker
tak Procházka odmítali
kandidaturu a uvolnili
se přijmout funkci pou
ze dočasně až do plenár
ního zasedání Svazu le
tos na jaře.
Osud Literárních no
vin se zdá zpečetěn. Mi
nisterstvo kultury sice
i prohlašuje, že bude po-

19. 2. 1968

Mezi dvěm a válkami
(Pokračováni se strany 1)
klopovala. Jenom proto, že nás tu býlo poměrně
málo, nevznikla československá gheta — a taky pro
to, že v podvědomí každého z nás je individualista,
k lepšímu nebo k horšímu.
, .
Třeba to není historicky správné, ale cítíme, že
nový vítr zavanul v Austrálii v malých i význam
ných věcech při údajně nepolitické záležitosti: Olym
pijských lirách v roce 1956. Ostrovanství bylo pora
ženo na hlavu, nastala éra migrace sem i tam, před
sudky byly zničeny a staré mythy o matce Anglii
byly — byť dávno zdiskreditované — nahrazeny
novými mythy o americkém dolaru.
Naše politická práce v Austrálii byla také ovliv
něna těmito změnami. I v naší exilní obci byly vy
tvořeny během šedesátých let nově mythy. Nastala
móda cestování do Československa, začala destruk
tivní ofenzíva československých zastupitelských úřa
dů. Začalo srdečné slovanské bratření z obchodních
důvodů, ba i z důvodů zcela jiných. Osvohozováéí
elán prvních let exñu — zcela nerealistický — je
dnes vystřídán bratříčkovacím elánem.
Co nechápeme: jak je možné, že lidé jako my a
vy najednou si předstírají, že všechno je na nejlepší
cestě, když mají před sebou chmurný obraz jihový
chodní Asie, kde jim a jejich obchůdkům a blaho
bytu jde o všecko. Kdysi jsme se srdečně smáli v y 
nalézavým dobyvatelům Československa, ale při po
hledu na naše vlastní mnichováky se smích nedaří.
V uplynulých dvaceti letech jsme opravdu žili
mezi dvěma válkami. Druhá světová válka způso
bila, že žijeme v dosud svobodné zemi.-Její pokra
čování je asijská válka, a na jejím výsledku závisí
osud nás všech. Jsou to trpká slova, ale musí být
vyslovena. Jako m ír je nedělitelný, i válka je nedě
litelná. Jestliže někdo odjížděl před dvaceti lety do
Austrálie s bohabojným úmyslem zbavit se strách i
před válkou, historicky krátkých dvacet let jasně
prokázalo, že to, co nikdy nečekáme, se obyčejně
přihodí.
jun

kračovat ve vydávání,
Máme-li věřit Die
ale z nedávných čísel na Zeit, Vaculík si nebral
jednou zmizela viněta ubrousek. Mluvil s opo
šéfredaktora Jana Z e vržením o činovnících v
tisku, kteří "mají plné
lenky.
Ústřední výbor Svazu kalhoty do té míry, že
udělal na svém zasedá nevykonávají ani své
funkce,
ní odvážnou a záslužnou fyziologické
věc: ústy nového před aniž se ptají nahoře”.
A vyslovil přání, o
sedy dr. Goldstueckera v
pražském rozhlase (v němž se obáváme, že je
anglickém vysílání) o- za dnešní politické kon
známil, že se vedení Sva stelace neuskutečnitelné:
"Přál bych . si např.,
zu rozhodlo požádat o
milost k presidentovi aby presidentem repub
republiky ve prospěch liky byl zvolen muž, 7. 2. Německý ministr hospodářskou pomoc In
zahraničí Brandt kritizo donésii.
spisovatele Jana Beneše, který je všeobecně vá val v Bonnu francouzskou — Spojené státy poslaly
který byl v červenci 1967 žen, muž, který ve svém politiku uvnitř Evropské do
Vietnamu
dalších
odsouzen do vězení na oboru již něco vykonal, ho hospodářského spole 10.500 vojáků.
12. 2. V Belgii padla koa
5 let (viz str. 5 tč. ).
který dovede lidem něco čenství.
8. 2. Irácký president
Ladislav Mňačko, za povědět
na podkladě Areí měl při návštěvě liční vláda. Důvodem by
ly jazykové spory mezi
myšlenek
hraniční mluvčí komuni vlastních
Paříže dlouhé rozhovory Valóny a Flámy.
stických členů Svazu, muž, který by tedy, řek s presidentem de Gaul- 13. 2. Podél řeky Jordá
zatím nezahálel. Komen něme, byl duchaplnější lem. Závěrečné komuni nu došlo k 8hodinové bit
bylo silně pro-arabské vě mezi izraelskou a jor
toval politický i literár než president Johnson, ké
a žádalo především sta- dánskou armádou.
ní vývoj, kdekoli se mu skromnější než president '!žení izraelských armád z
— Spojené státy obnovily
naskytla příležitost. Z de Gauile a vtipnější než dobytých území.
dodávky. zbraní Jordánu.
jeho žně ínterviewů je president Novotný . . . ” 9. 2. Vyjednávání v Pan- 14. 2. Americké válečné
patrno, že doufá v libe
Navíc vyslovil utopic munžonu mezi severoko- lodi u vietnamského po
a americkou de břeží ostřelovaly komu
ralizaci na Literární fron ké přání: chtěl by mít rejskou
legací o problému lodi nistické pozice v městě
tě a že je patrně s Dub- společenskou soustavu, Pueblo zůstalo zatím bez
VÍTE, ŽE
Hue.
čekem jedna ruka.
která "by se uskutečňo výsledku.
15. 2. Německý kancléř
můžete letět luxusním džetem
V rozhovoru s před vala na úrovni nej by 10. 2. Francie dodala Ji Kiesinger přiletěl do Pa
unii
mimo říže k rozhovorům s pre
ním izraelským listem střejších lidí v národě, hoafrické
z Au s t r á l i e d o V í d n ě a z p ě t
množství jiných moder sidentem. de Gaullem.
řekl, že lituje- že k pá nikoli v mezích průměr ních zbraní také dvě po
ve skupinách. (Affinity Groups) aspoň 15 osob
— Čínské stíhačky sestře
du Novotného došlo tak ného rozumu a k radosti norky.
ZA ZVLÁŠŤ SNÍŽENÉ JÍZDNÉ $ 821.40,
lily americké pozorovací
— Generální sekretář Or letadlo.
pozdě. Za strůjce kultu nejhloupějších”.
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
ganizace Spojených náro
osobnosti označil v prvé
Zpět k normalizaci je dů U Thant měl v Paří 16. 2. Bývalý britský- mi
Podrobné informace
řadě zemřelého Václava Goldstueckerovo heslo a ži rozhovory s tamním se- nisterský předseda Mac
ochotně sdělí
Kopeckého a částečně je asi tak dočasné jako verokorejským reprezen millan’ navštívil Austrálii;
kde ostře kritizoval Wilvinil i Gottwalda.
předseda Goldstuecker. tantem. Těmto rozhovo sonovu politiku urychle
rům
předcházela
U
ThanV Rakousku poskytl Vývoj začátkem roku
tova návštěva Moskvy a ného odsunu z prostoru
další interviewy. a řekl. naznačuje, že "normali Londýna, takže se zřejmě na východ od Suezu.
TRAVEL SERVICE
že doufá, že Dubčekova zace” by nemusila zna jednalo o možnostech pří 17. 2. Americké bombar
déry se snaží zabránit o330 Little Collins Street, MELBOURNE
vláda přezkoumá jeho menat něco příliš stabil měří ve Vietnamu.
čekávanému
komunistic
11.
2.
Úřadující
indonéTelefon: 63 4001 — 63 4002
případ a že se bude mo ního.
ský president gen. Suhar- kému útoku proti základ
ci vrátit do ČSSR.
Z
československého to odřekl připravenou ně Khe Sanh zvýšeným
Rozhodnuti o tom prý vývoje je zřejmé, že du cestu do Francie. Důvo bombardováním shromaž
ponechá československé chovní a hospodářský dem prý byly přehnané dišť séverovietnamských
francouzské požadavky za .armád.
DĚLNÍKY DO GUMÁRNY
vládě, neboť se domní život jsou spojité nádo
přijmeme
vá, že čs. občanstvu mu by. Jak to napsal lonDřívější zkušenosti v oboru nejsou nutné. Výtečné
K O NTINENTÁLNÍ RESTAURACE
možnosti vysokých výdělků po krátkém zapraco  bylo odňato neprávem. áýnskv The Economist
(
3
.
2
.
68
)
:
Čs.
zpravodaj
z
již
ci
Praha
vání.
Zdá se. že Čechoslo
tovaného data.referuje i
Dobré pracovní podmínky a fondy k'zajištění
375 High St., Sř, Kilda, Víc.
■■zaměstnanců pro dobu stáří
o rozhovoru jiného do váci začínají se domní
Telefon 94-5381
Hlaste se u: The Employment Officer,
sud proskribovaného spi vat, že uvolnění hospo
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
šovatele Ludvíka Vaculí- dářství a jeho rozmach
DUNLOP AUSTRALIA LTD.
[ ka s reportérem hambut- předpokládá širší pole
Každý čtvrtek české domácí speciality
NORM ANBY ROAD. MONTAGUE, VIC,
: ského týdeníku Die Zeit pro intelektuální a umě
Srdečně zve R. Danešová
. . (blízko nádraží' Montague)
leckou práci.’
vm
! (19. 1. 68).
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— D æ 1- února začal ve
Sjezdovém paláci v Praze
VIL celostátní sjezd JZD,
k ter éž»
se
zúčastnilo
L55Û delegátů z celé re
publiky a delegace sociaJisfických zemí. Řízení
parvnlí«© dne sjezdu se ujal pověřenec pro země
dělství a< výživu SNR,
p taí. dr. K. Boda, který
uvfíal především delega
ci strany a vlády, vede
nou A- Dubčekem a její
miž členy jsou člen před
sednictva ÚV KSČ J. Bor
rúvka, předseda vlády
Leoárt a další. Hlavní
projev měl ministr K.
Mestek a odpoledne A.
Dribček.
— Co způsobuje nedosta
tek deviz a také nešťast
ná zahraniční politika když se vybírají dodava
telé podle politických a
nikoli podle hospodář
ských hledisek -, ukazuje
zpráva Lidové demokra
cie z 1. února tr.: “Do
ČSSR přicházejí první zá
silky jižních plodů. Brzy
se tedy opět objeví v ob
chodech, které po několik
dní mohly nabízet jen
jablka. Během února při
jde do prodeje přes 2.000
tun banánů i Equadoru a
Kolumbie. Pomerančů bu
de mít obchod k dispozi
ci 3.400 tun. Převážná
část bude alžírských. . . ”
— Dne 1. února byl pro
veden odstřel 4 domů v
ulici Elišky Krásnohorské v Praze 1, v březnu
tam mají být demolovány
další dva pětipatrové do
my a v příštím roce i
,sedmý objekt. Demolicí
bude uvolněn prostor pro
zahájení stavby hotelu
Intercontinental (viz HD
č. 2/68 - Spolupráce s ka
pitalisty) .
— Novým ředitelem Sym
fonického orchestru mě
sta Prahy byl jmenován
skladatel Ivan Řezáč. Do
savadní ředitel dr. J.
Hlaváček přešel do Čs.
rozhlasu.
— Nedávno jmenovaný
nový velvyslanec v SAR,
bývalý náměstek ministra
zahraničí O. Klička, se
též stal čs. velvyslancem
v Jemenu. Mečislav Jab
lonský “byl pověřen ji
nými úkoly”.
— V Praze se sešel ÚV
Čs. strany socialistické,
.aby předseda A. Neuman
podal zprávu o lednovém
zasedání ÚV KSČ. Neu
man zdůraznil, že “co Se
dotýká komunistické stra
ny”, dotýká se též “celé
naší společnosti, jejího
zdravého socialistického
vývoje”.
— ČSSR pěstuje nyní či
lé kulturní styky s Ra
kouskem i Západním Ně
meckem. V lednu podepsal Karel Gott smlouvu
s rakouskou televizí, po
dle níž bude reprezento
vat Rakousko v soutěži
písní o Velkou cenu Eurovize, která se uskuteční
6. dubna v Londýně.
ČSSR, která není členem
Euro vize (je členem ko
munistické Intervize), se
nemůže soutěže zúčastnit.
Gott bude zpívat němec
ky. Jan Kliinent ostře
kritizoval Gottovu smlou
vu v Kulturní tvorbě z
25. ledna.

-3Vzdávání holdu nové hlavě rodné strany

— Po povýšení A. Dub- vaných manželství se 7%
ěeka nastaly některé změ rozvedlo do tří roků a
ny ‘ v ústředním výboru 1dalších více než 7% se
Komunistické strany Slo rozpadlo bez rozvodu, tj.
venska. Na místo Duběe- manželé jednoduše opu
V týdnech po koruno.vaci generálního tajemníka Komunistické strany Če
ka se stal prvním tajem stili manželky. Za posled skoslovenska Dubčeka začala socialistická pompa. N o v é , hlavě rodné strany
níkem Vasil Biťak, pů ních 5 . let je v ČSSR vzdal hold kdekdo. Z c spřátelené ciziny s i. s. gratulací pospíšil Brežněv a po
vodně vyučený krejčí, 120.000 polosirotků ve
který později vystudoval věku' do 15 let. a 50.000 něm ostatní mocní evropského komunistického světa. Osobně se přišli po
vysokou školu politickou rozvedených nebo opuš klonit velvyslanci socialistických států a hned po nich se dostavila k raportu
KSČ (jeho otec byl ně těných žen s malými dět delegace příslušníků Čs. lidové armády. Ministr národní obrany, náčelník
kolikrát za prací v USA). mi, jimž manželé nebo generálního štábu a náčelník hlavní politické správy přišli zřejmě .ujistit
Členem předsednictva ÚV bývalí manželé neposílají
Dubčeka, že jejich nerozhodnost v době jednání Ú V KSČ, na kterou stranu
KSS se stal M, Hruško- výživné na děti.
vič, členem ÚV KSS a — Státní statistický ú- se přidat, nebyla diktována nedůvěrou k novému skutečnému šéfovi. Dele
současně tajemníkem ÚV
oznámil, že národní gace ho podle RP z 18. 1. ujistila: že "komunisté v ozbrojených silách plně
M. Pecho, členem ÚV řad
důchod vzrostl v loňském podporují závěry přijaté na lednovém plenárním zasedání Ú V KSČ . . . ”
KSS se stal rovněž R. roce
o 8%. Průmyslová
Nadšení s'e stupňova boru strany docházejí náš lid pokládají pevnou
Harenčák.
výroba se zvýšila o 7.1%, lo, když bylo dáno slo
další stovky dopisů a re marxisticko - leninskou
— Před okresním soudem stavební práce vzrostly o
v Brně .- městě se konal 9.3% a -zemědělská pro vo stranickým organiza zolucí, ve kterých je vy jednotu KSČ a KSSS i
proces se skupinou paše dukce o 3.5%. Mzdy se cím, které s vzácnou jed slovován naprostý sou dalšího upevňování neráků, kteří přepravovali zvýšily o 5%, ale reálné nomyslností
schválily hlas se závěry pléna ÚV rozborného
přátelství
zboží - hlavně textil - z mzdy (tj. s ohledem na
odstranění
Novotného,
KSČ."
Československa se So
Rakouska a ČSSR do zvýšené ceny) o 3.5%.
jako mu jednomyslně
Polska. Vladimír Veselý,
Další den1 referovalo větským svazem za stě
241etý bývalý student z — V Praze zemřeli ve vě ještě nedávno věrnost RP, že se novému moc žejní záruku bezpečno
Brna, byl odsouzen na 5 ku 61 roků houslista J. přísahaly. RP . píše:
náři přišla poklonit de sti a samostatnosti naší
let žaláře nepodmíněné, Peška, profesor Akade
"Už
tisíce
základních
legace University Kar republiky a jejího další
mie
muzických
umění,
a
231etý V. Cimburek do
stal 2 roky nepodmíněně, ve věku 64 roků první organizací strany pro lovy, vedená rektorem ho socialistického, vývo
Osvobozeného jednaly závěry posled Q. Starým a .delegace je, Prosím .Vás, abyste
441etý Z. Kohoutek 3 kapelník
roky nepodmíněně a J. divadla, hudební sklada ních zasedání Ú V KSČ. dalších vysokých škol, tlumočil KSSS a sovět
Dvořák a F. Duchoň do tel Stanislav Parýzek.
stali 18 měsíců podmíně — V Bělehradě byl po- Ohlas je jednoznačný. dále' zástupci Stráže bez skému lidu upřímná přá
ně na 3 roky.
dépsán 26. ledna proto Se stejnou jednomyslno pečnosti, Svazu čs. novi ní nových úspěchů vé
výstavbě, komunismu v
— V Děčíně se konal pro-, kol, dle něhož se má le stí, s jakou přijaly rezo nářů atd,
Děkování
Dubčeka SSSR a- v boji proti im
tes s první skupinou roz- tos zvýšit objem výměny luci Ú V strany stranic
krádačů ze závodu Diana. spotřebního zboží mezi ké organizace v . krajích holdujícím nebyla dána perialismu, za mír a přá
Kradli čokoládu, kakao, ČSSR a Jugoslávií asi o a v okresech, pokračuje velká publicita, ovšem telství.”
oříšky a dezertové cukro 15%.
Jinak se čs.1 tisk vše
ví, čímž způsobili škodu — Janské Lázně v Krko i jednání komunistů v jeho. odpověď Brežněvotéměř i miliónu Kčs. noších
slavily jednak základních organizacích, vi byla otištěna' v plném možně snaží prezentovat
Strážná J. Nosková byla 100. výročí lázeňského členové
strany vítají znění.
změny,1k nimž došlo ve
odsouzena na
roku městečka, jednak 900 let rozhodnost Ú V , kritič
Říká v ní .mj.:
stranickém vedení, jako
vězení a tři zaměstnanky existence léčivých pra nost a zásadovost jeho
".
.
.
Chtěl
bych
Vás
záslužný
čin rodné stra
ně dostaly vysoké pod menů. V r. 1967 se tam
míněné tresty. Dalších 17 léčilo přes 3-000 pacientů závěrů, k nimž dospěl při této příležitosti uji ny. Pisatelé přijali role
po demokratické výměně stit, že Ú V KSČ, celá přesvědčených přívrženzaměstnanců má soud v z ČSSR a 195 cizinců.
únoru.
'
i všechen (Pokračování
F E /H D názorů. Ústřednímu vý naše strana
str.. 6)
— V obci Zahrádky na
Českolipsku bylo otevře
no nové středisko pro
přípravu
zahraničních
studentů ke studiu na čs.
vysokých školách. Je v
O několik dní dříve (17. 1.) přinesly praž
Před dvěma desítkami let zdůrazňovala u
něm 180 studentů z 30
zemí. Nejpočetněji je za
nás komunistická propaganda, že jednou z nej ské Zemědělské noviny obrázek o tom, jak jsou
stoupen Severní Vietnam.
větších výhod socialistického zřízení je plné za nyní někteří staří lidé zajištěni. Uveřejnily to
— Francouzské minister
tiž dopis 58letého člena JZ D Aloise Štěrby ze;
jištění každého občana pro případ stáří nebo
stvo kultury pověřilo Jo
Střihová
u Nymburka, v němž se praví:
invalidity.
Praxe
je
ovšem
jiná,
o
důchodce
se
sefa Svobodu, šéfa vý
"Mám otce, kterému je 88 roků. Od malička
stará komunistický režim velmi špatně. I lidé.
pravy pražského Národ
ního divadla, vypracová
kteří byli v zaměstnaneckém poměru celý život dřel jako syn baráčníka, již ve 12 letech do
ním návrhu na řešení
a kteří si tedy na důchod spláceli, nevystačují stal tzv. úlevu ze školy a chodil pracovat ke
hlediště a jeviště v nové
s přiřknutým platem. Jiným starým lidem, kte dvoru na panství Černínů z Dymokur, dvůr
budově pařížského ThéatSlávěč . . . Teprve v r. 1954, prakticky jako
rým režim zabral majetek, nevyplácí důchod
re des Variétés, která má
žádný nebo směšně malý. Novinkou je teď, že starec 74letý, dostal vyměřen důchod 210 Kčs
být postavena do r. 1971.
— Koncem června se bu
se režim konečně — i když nepřímo — přiznal, měsíčně. Když byl ještě okres Poděbrady, při
de konat v Praze světo
že neplní daný slib. Pražská Práce píše 26. led řkli mu 90 Kčs měsíčně. ze sociálního fondu
vá výstava známek, kte
na tr. o novince, která byla v ČSSR zavedenu stálé doplňkové péče. Byl s tím chudák spoko
rá má být dosud největší
jen.. Dne 29. prosince 1964 jako blahopřání k
od 1. ledna tr.:
v historii. K účasti bylo
"V souvislosti s navým systémem řízení a no-, novému roku dostal však otec (výměr, že- m u:
pozváno 126 poštovních
správ.
vými pohledy i na sociální politiku se ukazuje, komise sociálního zabezpečení těch 90 Kčs ode
— Šest studentů brněn
tže bude prospěšné dát lidem možnost zajistit bírá, že ho může syn alimentačně vyživovat. Na
ské vysoké školy technic
si pro stáří vedle jejich důchodu, na který mají otcovo odvolání však to potvrdil 3. 5. 1965 i
ké bylo usmrceno lavi
nárok,
určité nadlepšeni. Státní pojišťovna pro ONV. Vím, že mám synovskou povinnost, ale
nou pod chatou na Kubínto zavedla nový druh pojištění, který občanu vžijte se do situace starého člověka, který celý
ské holi v Tatrách. Dal
ších 11 studentů bylo
takové nadlepšeni umožní. Občan může uzavřít život jenom dřel a teď má požadovat na někom
zraněno těžce a 36 lehce.
pojistnou smlouvu na důchod základní, tj. v pomoc, třeba od syna. Sami referenti, kteří na
— Letiště v Bratislavě podstatě důchod starobní . . . Dále na důchod vesnice jezdili přesvědčovat o vstupu do druž
Ivance se velkým nákla
stva, tvrdili, že výměnek byl největším bolákem
dočasný; tj. v podstatě plný důchod invalidní,
dem modernizuje: Přede
na vesnici, teď že bude každý tak sociálně za
který
je
podmíněn
úplnou
pracovní
nezpůso
vším se tam staví nová
moderní odbavovací bu
bilostí, a konečně na důchod pro pozůstalé. Ten bezpečen, aby v něm nevznikaly pochyby, že je
dova.
někomu na obtíž. Ne, že bych to otci jen slo
plní funkci důchodu vdovského a sirotčího. Je
— Podobně jako pro vlá
vem
naznačil, ale uznejte sami, zda-li těm, kte
rovněž, možná trojí kombinace uvedených dů
du byla také pro Národří
rozhodují,
by stačilo těch 7 Kčs denně, když
chodů
.
.
.
”
,ní shromáždění zřízena
Dnes už tedy nevadí, že životní pojistky bý jenom topení se s.vétlem činí za rok přes 700
nová funkce tiskového ta
jemníka. Je jím jakýsi
Kčs../’
.
valy jen "jedním ze způsobů kapitalistického
dr. Miloš Mezuliánik.
Zlepšení
však
po dvaceti letech přece jen na
vykořisťování’’. Režim, který zabral výrobní
— Státní populační komi
stalo. Spočívá v tom, že dnes pražské noviny
prostředky,
přiznává,
že
sám
nedokáže
zajistit
se konala průzkum mezi
takový dopis uveřejnily.
občana na dobu, kdy již nebude moci pracovat.
mladými
manželstvími.
Z celkového počtu1sledo

Dubček v roli Gomulky ?

Zajištění pro stá ří
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ČSSR v přímé řeči
NOVÝ ČLEN PŘEDSEDNICTVA ÚV KSČ
SE PŘEDSTAVUJE
Strana je něco víc než souhrn jednotlivých členů.
Jednotlivci ve straně svým chováním a jednáním
mohou narušovat a často narušují pojem komuni
sty. Giny a chování mnohých odrazují mladé lidi
od vstupu do komunistické strany. Takových členů,
kteří kazí dobré jméno člena strany, se postupně
strana zbavuje. Jsou to obyčejně lidé, kteří už před
vstupem neměli jasno, co se' od nich očekává. Mno
zí viděli ve straně možnost své kariéry, mnozí ne
pochopili cíle a ztratili odvahu aktivně se podílet na
uskutečňování programu strany I za cenu určitých
obětí a strádáni. Přiznám se, že i moje Ideály o KSČ
byly před vstupem odlišné. Domníval jsem se, že ko
munistická strana je nejdokonalejší politickou orga
nizací, kde nemohou být chyby a nedostatky. Viděl
jsem v ní určité “božstvo”. Postupně jsem se pře
svědčoval, že ani strana jako celek, ani jednotliví
členové nejsou imunní proti nedostatkům a chy
bám . . . Komunista musí věřit ve vítězství naší vě
cí, ale bez fantazírování. . .
Předseda podnikového výboru KSS Emil Rigo,
Mladá fronta, 26. .ledna 1968
PŘÍPRAVA PROPAGANDY
K VÝROČÍ ÚNORA
Včera uspořádal Institut ROH ve spolupráci s politickó-výchovným oddělením ÚRO pro lektory a
propagandisty ROH seminář k 20. výročí Února, n a
němž tajemník ÚRO Emil Hamerník přednesl úvod
ní referát na téma: Únorové vítězství pracujícího
lidu v roce 1948 a ROH. V diskusi dále o různých
problémech revolučního vývoje v zemi promluvili
dr. M. Bouček, CSC., ing. M. Klimeš, dr. L Škurlo,
CSC., dr. L. Lehár, CSC., a z přímých účastníků
sjezdu závodních rad Josef Kolský, Evžen Erban,
Karel Červinka, M. Šedivý a další. . . Zvláště byla
vyzvednuta velká úloha ROH, kterou sehrála po
boku KSČ v těmto mocensko-politickém střetnutí s
naší reakcí na cestě k socialismu. Seminář má po
moci rozvoji teoretické, propagandistické a agitační
práce ROH a má dát podněty k dalšímu rozvoji politickovýchovné práce v nastávajícím důležitém ob
dobí.
Práce, 18. ledna 1968
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Problém závislosti na "mateřské zemi socialismu"

P O U Č EN I Z H A V A N Y
Řeklo by se,, že to snad aiii není možné, ale v kubánském hospodářství se
zdá být větší nepořádek než v československém. Snad je to tím, že Kuba
nikdy neměla vybudovánu tak rozsáhlou podstatu, ze které b y se dalo po
mnoho let čerpat, a že její hospodářství nikdy nebylo zdravě rozčleněné,
ňýbriž že se opírá hlavně o jediný zemědělský produkt a to o třtinový cukr.
Ale vezměte si například letošní sklizeň třtinového cukru, která už trvá
tři měsíce a jejíž celkovou dobu není ani možno odhadnout, protože Castrův
režim zakázal o tom uveřejňovat informace. Před lety proběhla celá skli
zeň za tři až čtyři měsíce, kdežto loni trvala už sedm měsíců. Letos to bude
asi více, protože několik základních údajů je přece známo. Kuba má Celkem
152 mlýnů na cukrovou třtinu a ještě vloni bylo 112 z nich v provozu. Le
tos už jich funguje jenom 52 a z těch ne všechny dobře a stále.
Sovětský svaz dodal na Kubu 5.000 nakládacích strojů pro třtinu a 750
kombajnů, ale každý z těch kambajnů prý musel dostat přes 150 konstruk
čních adaptací. Kubánský tisk kromě toho píše, že všechny stroje jsou nedo
statečně využívány, což prý má za následek obrovské ztráty.
Na Kubě je dnes sko pracuje podle piánu (jak binců na havanském
ro všechno na příděl. dokazuje příděl čtvrt ki Plaza Marti o nynější
Příděl rýže je
kg na la masa na měsíc).
závislosti režimu na ho
měsíc, příděl masa i kg
Ted’ právě je v běhu spodářské pomoci So
na měsíc, muži si smějí současně několik projek větského svazu i o potře
koupit jednu novou ko tů, jako vyplít plevel na bě nezávislosti Kuby na
šili a jedny kalhoty za 60.000 hektarů půdy ve takové pomoct, o nutno
rok, ženy jedny nové ša střední Kubě, aby se da stí nové formy socia
ty za rok, atd. Na příděl la obdělávat, nebo zřídit lismu. Problém uskuteč
je petrolej a dokonce i kolem Havany- tak zva ňování této nové formy
cukr.
ný zelený okruh, tj. pás je v tom, že závist na
mo
o ploše asi 40.000 jednom miliónu dolarů,
Castrův režim přichá
zí s jedním . plánem na hektarů, kde by-se pěsto které Kuba dostává den
obnovu hospodářství za valo ovoce a zelenina, ně od Sovětského svazu.
druhým, ale žádané vý apod. Samozřejmě že je SSSR posílá Castrovi
sledky se nedostávají. vyhlášena- "dobrovolná především benzín, hnací
Vybudoval např. moder pracovní povinnost”, tj. sílu kubánské ekonomie.
ní flotilu tří set rybář musí se chodit na bri
Před několika lety se
Castro snažil řešit situa
ských lodí, ale pak zji gády. ■
Při oslavách devátého ci podvratnou ' činností
stil, že kubánský spotře
bitel ryby nemá rád. D o výročí kubánské revolu ve Venezuele. Kalkulo
kázal zvýšit počet hově ce počátkem tohoto roku val s tím, že Venezuela
zího dobytka, ale distri mluvil Fidel Castro k pod komunistickým reži
buční systém stále ne dvěmastům tisícům Km mem by mohla plně zá-

TURISTIKA V ROCE 1967
Celkem k nám loni přijelo 3,765.000 hostů ze so
cialistických zemí. Nejvíce návštěvníků bylo z Ma
ďarska a NDR, dále z Polska, SSSR, více ik nám při
jížděli občané z Jugoslávie, Bulharska a Rumunska.
Naopak do zemí našich přátel zavítalo téměř 2,100000 našich občanů.. Do kapitalistických států od
jelo loni přes 303.000 čs. občanů. — Ze západoevrop
ských a západních států jsme uvítali loni zhruba asi
o třetinu hostů více než rok předtím. Celkem k nám
přijelo přes 838.000 osob. Největší skupiny tvořili
opět haši sousedé, občané Rakouska a NSR. Hodně 1
návštěvníků bylo i z Francie, USA, Holandska, Vel
ké Británie.
Rudé právo, 21. ledna 1968
oblíbené místo amerických presidentů a nejvýznačnějších osobností
KRÁDEŽE STAROŽITNOSTÍ
všech povolání. Teplé, suché a osvěžující 5 podnebí ‘ tu umožňuje
Sošky svátých, stejně jako staré církevní obrazy
skvělou rekreaci.
a dřevořezby, jsou už několik let vyhledávaným
artiklem cizinců, pašeráků — a také zlodějů. Poptáv Na bezvětrném jižním konci Palm Springs, na silnici 111, chráněna
ka je stále větší než nabídka a tak kriminálka ne
9,000 stop vysokým pohořím San Jacinto je vybudována
přetržitě pronásleduje jednotlivce i celé tlupy spe
cialisované na krádeže vzácných starožitností. Po
slední sedmičlenná parta “pracující” ve čtyřech kra
jích republiky padla v těchto dnech v Praze. Pestrou
sérii zahájila loni v září loupeží církevních obrazů
v Třebechovicích na Hradecku a pokračovala kráde
žemi V pražském kostele sv. Markéty, v J. Hradci,
odkud je jen několik minut do živé obchodní části tohoto světozná
Plzni a jinde. Jen např. z vyloupené miličínské kap
mého výletního střediska uprostřed pouště. Jen chvíle jízdy dělí
le u. Benešova odvezli zloději dřevořezbu mnicha v
TraveLodge od 2ý míle dlouhé visuté elektrické dráhy, která vás
životni velikosti a 3 obrazy, z nichž jeden měl hod
dopraví osmi různými klimatickými zónami; z podnebí slunné menotil přes 30.000 Kčs. V dobře organizované tlupě,
která vždy šla na jisto, hřálo prim někoiik zkuše
' xické vesnice až po takové, jaké je obvyklé v studených kanadských
ných mužů z galérky.' Bohužel, část lupu už zašan
lesích.
' •
tročili do ziahraniěí.
. Zemědělské noviny, 27. ledna 1968,
Palm Springs TraveLodge má 160 luxusně zařízených pokojů, dva
TŘETINA OSÍDLENCŮ ODEŠLA
ohřívané plavecké basény, zvláštní thérápeutidký basén s vřící vo
Z ČESKÉHO POHRANIČÍ
dou, různá hřiště atd.
s V horských a podhorských oblastech máme 2 mil.
ha půdy, tj. 20% z celkové výměry (na Slovensku
Ceny.jsou mírné,a letní sazby zvláště snížené
dokonce celá třetina). Na jedné straně se do těchto
oblastí soustřeďuje hlavní zájem o rekreaci obyva
telstva z měst, takže by tu zemědělské závody mohly
Palm Springs TraveLodge
Snadno uplatnit své výrobky na trhu přímo na mí
stě, na druhé straně, zejména v českých krajích,
333 EAST PALM CANYO N DRIVE (Highway 111, Junction of East
se tyto oblasti trvale vylidňují. V českých krajích ze
46.000 osídlenců Odešlo 32.6%. Mnoho škody napá
ánd South Pálm Canyon Drives), CALIFORNIÁ, USA.
chal v minulosti ne vždy správný postoj k jednotlivě
Telefon: (714) 327-1211-5
hospodařícím rolníkům, kterým je třeba napříště
. Těšíme .se, že budete brzy našimi hosty.
zejména v místech, kde socializace nepřichází v úvahu, poskytnout maximální pomoc. Je to v zájmu
v
Manželé Filípkovi
Výživy všeho lidu.
Práce, 19. ledna 1968

NAVŠTIVTE

PALM SPRINGS V KALIFORNII

Palm Springs TraveLodge

sobovat jeho izolovaný
ostrov. Jeho očekávání
se však nesplnilo, takžei
havariský , režim zůstal
odkázán na příjezd so
větských
cisternových
lodí. A jak při zmíně
ných oslavách Fidel pro
hlásil, Kuba prosí Sovět
ský svaz ó větší dodáv
ky ropy, ■aby si mohla
vytvořit zásoby, aby její
hospodářství nebylo zá
vislé na plánování ze
dne na den. Možnosti
Sovětů prý však nejsou
takové, aby mohly Ku
bu plně zásobovat.
Otázka je, zda Sověty
opravdu nejsou schop
ny zásobovat Kubu v
dostatečné míře nebo
zda používají hospodář
ského tlaku k tomu, aby
brzdily rozvoj Castrových idejí o nových for
mách socialismu. Zdá se,
pravděpodobnější, že se
tím způsobem jen snaží
dostat
nej západnější
výspu komunismu pod
plnou . kontrolu, i když
je i nepochybné, že mo
hou mít větší, zájem na
prodeji ropy do západ
ního světa, kde mohou
dostat tak hledané devisy, zatímco Kuba nabízí
náhradou jen dodávky
předraženého cukru.
V těchto vzájemných
vztazích dvou komuni
stických států se obráží
politicky důležitý prvek:
závislost na mateřské
zemi socialismu. A to jé
otázka, nad kterou se
asi zamýšlí i národoho
spodáři českoslovenští a
z celé oblasti východní
Evropy. Je stále zřejměj
ší, že původní plán Ra
dy vzájemné hospodář
ské pomoci , (Cojnecon-u), jehož koncept byl
založen ňa specializaci,
je nebezpečný omyl. Bu
doucnost východoevrop
ských národů je ' do
značné míry závislá na
tom, jak si budou schop
ny zajistit nezávislé zá
sobování . průmyslovými
surovinami. Tón Castrovy řeči a otevřenost jeho
závěrů tento . problém
velmi zřetelně ilustrova
ly. Héjný/Berka/USA

SWISS TRAINED
tVATČ1TMAKERS
K
Eh ner
19 York St.,
Sydney

vchod do Wynyard Sťn.
naproti pohy-b. schodům)
Telefon 29-7543
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SVĚT APARTHEIDU

Všichni už jsme jistě slyšeli anebo četli o té oškli
vé věci, které j ednfTíkáj i-rasová segrěgace a jiní
apartheidů Dokonce i lidé, jejichž přehled začíná
v novinách na zadní stránce v levém rohu nahoře
Náměstek československého ministerského předsedy a předseda Státního plánovacího úřadu Old a končí na téže stránce v pravém rohu dole, o ní
řich Černík, jehož brzký postup na místo ministerského předsedy by nikoho nepřekvapil, uspořá četli v souvislosti s jihoafrickou účastí na olym
dal 8. února v Praze tiskovou konferenci se zahraničními novináři, na níž řekl — podle ham pijských hrách. .
O zhoubnosti, neobhaj itelnosti a nemorálnosti ta
burského listu Die Welt z 9. tm. — , že by Československo mohlo spolupracovat s členy Evropské kového násilného rasového oddělení nemůže být po
ho hospodářského společenství. Nevěří sice, že by se Československo mohlo stát členem EHS, ale chyb, lhostejno propagují-Ii je bílí nadlidé v Jiho
africké unii, jejich bratři na jihu Spojených států
přesto prý by věnovalo rozhovorům o užší spolupráci se Společným trhem značnou pozornost.
Takové prohlášení ovšem mnoho neznamená, protože prakticky jakékoli jednaní by se členstvím nebo Casius Clay a “Černí moslimové”.
Většina lidí vidí a docela upřímně uznává škodli
Československa v EHS za nynějších poměrů ani vážně zabývat nemohlo. Černík měl zřejmě jen vost jakékoliv formy “apartheidu”, ale vidí jej čistě
na mysli usilovnou snahu Československa zvýšit obchodní styky se západní Evropou a se Západem barevně, tak, jak se dostává ha stránky denních li
vůbec a pomoci tím Československu z nynějších hospodářských potíží, při nichž hraje velkou ro stů. Jest však mnoho forem “apartheidu”, které ška
li nedostatek tvrdých valut. V nejlepším případě by mohlo dojít ke zvlášuu dohodě s kapitali tulkují svět a o nichž se v periodickém tisku ne
píše.
stickými státy, jakou má Jugoslávie.
se podívat kolem sebe:. horní, střední a niž
Zmínky o eventuelním vážnějším hospodářském jednání se Západem připomněly však nejzávaž ší Stačí
třídy; Australani a Novoaustralani; vyšší a nižší
nější poválečné hospodářské rozhodnutí, které mělo pro Československo nejvetš, nejosudovejsí vý příjem; čtvrtě za řekou a čtvrtě před řekou; nižší
znam politický. Jednomyslné rozhodnutí československé vlády z července 1947 zúčastnit se Marshal- a vyšší vzdělání; ti, co viděli a ti, co neviděli; ti, co
lova plánu a pak stejně jednomyslné podřízení se pokynu z Moskvy — odvolám přihlášky. To do četli a ti, co nečetli; ti, co se narodili tam a ti, eo
se narodili jinde; staří a mladí; konservativci a li
kazovalo až do té doby nejjasněji konec nadějí na samostatnost státu.
berálové atd.
S tím větším zájmem lze teď číst, jak vysvětlují komunističtí "historici” události z prostředka
Zajímavé je, že jsou to často právě tzv. liberálo
roku 1947, jak falšují historii, aby byla přijatelná domácímu režimu.
vé, tedy lidé v nejprudší ofensivě proti “aparthei
Nejobšírněji se věcí rozhovorech v Paříži shallova plánu zúčastni plán je namířen prou du” v běžně přijatém smyslu toho slova, kteří nej
více zatěžují svět “apartheidy” vlastní výroby. ■
zabýval v ’minulém mě odmítl se účastnit jedná lo, s odůvodněním. že zájmům SSSR. což se
Jako příklad .vnucují se “báje” o zvláštní asijské
síci "historik” dr. Vác ní. Ze sovětského stano nejde o otázky politické, projevilo na jeho přípra morálce, obdařené jakousi mystickou posvěceností,
lav Pavlíček v článku viska tlumočeného čs. ale výlučně hospodář vě- Poukázali na to, že která dělá z očividných svinstev, když ne ctnost, te
jsme jediný lidově de dy alespoň něco omluvitelného a přijatelného.
"Československo a Mar- vládě však neplynulo, ské.
Člověk nemusí chodit daleko. Vezměte současnou
Čs. vláda se zpočátku mokratický stát, který se
shallův plán” v praž že se i SSSR staví proti
rozhodla rozhovorů zúčastní a ta komunistickou ofensivu ve Vietnamu, která začala'
ském Svobodném slově účasti ČSR při jednání. jednomyslně
přesně v den ohlašovaného ..novoročního příměří.
z 19. ledna tr. Podstat Při jednání s polskou pověřit svého velvyslan kový postoj že je v roz Všude jinde by to byla prachsprostá proradnost. V,
nou část přetiskujeme: vládní delegací v Praze ce v Paříží funkci pozo poru s formulacemi spo Asii je to hrdinský čin vlastenců. Vezměte tzv. kul
smlouvy
se turní revoluci v Číně, blázinec v mamutích rozmě
". . . Nabídka k účasti se proto uvažovalo, že rovatele při jednání- O jenecké
rech, množství krve, televizní popravy. Všude jinde
v Marshallově plánu, by se obě země mohly ú- fialšim postupu mělo být SSSR.
by to bylo označeno za vzkříšení stalinské hrůzy,
rozhodnuto
až
na
zákla
Na základě těchto in Belsenu a Dachau. Nikoliv však v Asii, jejíž duše
zaslaná i druhým lido častnit.
Různé zprávy však již dě bližších údajů z kon formací se čs. vládní de je hluboká a vznešeně záhadná. V Asii je takové
vým demokraciím, byla
legace rozhodla poslat svinstvo považováno za proces očistný. Vezměte li
zdůvodněna hospodář v té době signalizovaly, ference.
Pravicové strany spo urychleně
zprávu do berální rámus s každým jednotlivým vězněm řec
sky a na první pohled že zdaleka nejde jen o
kých generálů (kteří se rozhodně netěší naší příz
jovaly
s
účastí
na
MarPrahy, která byla pod ni) a srovnejme jej s tichem po pěšině, které pro
se zdála být přijatelná. nezištnou hospodářskou
shailově
plánu
značné
pomoc.
Ty
zprávyse
kladem vládě k jedno vází kouzelné “zmizení” odpůrců prince Šihanuka.
Československá
vláda,
vědoma si dost tíživé si měly zřejmě stát součá naděje. Ná 33- schůzi myslnému usnesení o- Rozdíl je zřejmě v tom, že šihanuk má a řečtí ge
tuace v hospodářství, stí kampaně, jež měla poslaneckého klubu li kamžitě zrušit své pů nerálové nemají hlubokou asijskou duši.
Zkrátka, někde něco neklape a ríěkde něco ne
byla postavena před ne přesvědčit veřejnost o dové strany 8. července vodní rozhodnuti. V u- souhlasí. Uznáváme samozřejmě, že měřítka nemo
1947
referoval
o
čs.
po
tom,
že
je
nezbytné,
aby
veřejněném
komuniké
snadné
rozhodování.
hou být všude stejná. Přesto se však staromódně
SSSR po předběžných se Československo Mar- stoji poslanec Ducháček. se praví: "Bylo zjištěno, domníváme, že masová vražda zůstává masovou
Vysvětlil námitky SSSR, že pozvání k účasti na vraždou jak v Belsenu, tak v Číně, že vyvražďojež se týkaly zejména ú- této konferenci nevyho vání národa zůstává vyvražďováním národa jak v
tak v Tibetu, že proradnost a zrada neznají
časti Německa, a sku věla řada států, zejména Evropě,
rasových rozdílů a že kvality utlačovatelů a doby
tečnosti, že je organizo všechny státy slovanské vatelů nejsou podmíněny ani zeměpisem, ani bar
'
vána celá akce mimo rá a jiné státy střední a vý vou . kůže.
mec Organizace Spoje chodní Evropy, s nimiž
Společně s tzv. pokrokovými lidmi odmítáme
ných národů a že ohro je ČSR v úzkých hospo apartheidní cestu odděleného vývoje ras, protože
zí suverenitu států. Řekl, dářských a politických uznáváme jenom jednu rasu: lidskou. Na rozdíl od
nich jsme však v odporu k apartheidu důslední a
že o plánu bude jednat stycích. Za této situace nejvíce ze všeho odmítáme apartheidní morálku.
čs. delegace v Moskvě. by byla čs. účast vyklá
Verwoerdové morálky, kteří se tak rádi obalují
Tam už jednali čs. ho dána jako akt směřující visitkou liberálů, mohou vinit jenom sami sebe, že
i lidé s úctou k liberalismu začínají ztrácet úctu k
spodářští odborníci o ob proti přátelství se SSSR liberálům.•
-kwchodní dohodě. K úspěš a ostatními našimi spo
nému dovršení bylo tře jenci.” Proto vláda jed odmítnutí Marshallova Moskvy odjel státní ta
ba, aby rozhovory po nomyslně rozhodla, že plánu bylo zcela jedno jemník dr. .Clementis do
kračovaly na úrovni mi se této konference ne myslné.”
Sezimova Ústí k presi
nistrů. Na základě po zúčastní.
Dr. Pavlíček se v člán dentovi Benešovi. Ten
zvání sovětské vlády se
Všechny
politické ku také dovolává zprávy sám nechtěl učinit roz
čs. vláda rozhodla vy strany souhlasily - i podané dr. Drtinou 17. hodnutí, ale vyjádřil se
slat k projednání ob když každá z jiných dů července 1947 ve spo v tom smyslu, že vzhle
chodních styků a někte vodů - s takovým stano lečné scHůzi předsednic dem k sovětským hroz
rých vzájemných vztahů viskem, neboť žádná z tva a klubu poslanců ná
bám se bude asi muset
mezi oběma státy do nich v tehdejší situaci rodně socialistické stra
Moskvy delegaci, v níž nemohla klást v pochyb ny, v níž řekl, že' tato čs. vláda podrobit. I
mnoha jiným faktům se
vedle členů vlády - před nost
Vkladní knížky *
spojenectví
se strana "je si vědoma, že
"historik” Phvlíčelc vy
sedy vlády Kl. Gottwal SSSR
Cestovní šeky *
ani dnes není jiné cesty, hnul. Avšak i takové,
da a ministrů J. Masary
Ať už bylo stanovisko i když neúčast na paříž
Služby cestujícím *
"historické”
ka a dr. P. Drtiny - byli nekomunistických poli ských jednáních může zkreslené
Zařizování investic *
i tři odborníci: A. Heid- tických stran motivová pro republiku eventuál vyprávění o ; odmítnutí
Vklady na úrok *
řich, inž. Reiman' a inž. no jakkoli - a z doku ně znamenat určité ho hospodářské pomoci ne
Bořek. V. Moskvě byl mentů je zřejmé, že by spodářské potíže . .
musí být příjemné l i 
Pravidelné poukazy a inkasa *
nejpťve
Kl.
Gottwald
a
Uschová cenin *
mnozí z jejich předsta
Dr. Pavlíček ovšem ším těch, kteří se teď topozději i ostatní členo vitelů velmi rádi prová mnoho věcí z jednání v ■Iik -vnucují západním
Služby pro zahraniční obchod *
vé delegace přijati J. V. děli odlišnou politiku - Moskvě (především vy státům, to je tém, které
Stalinem a dalšími před vědomí, že jiný než přá hrožování Stalina) i v se před dvěma desetile
ními sovětskými před telský vztah k SSSR by Praze zamlčuje
(JT[THE N ATIO N AL BANK
nebo tími nechaly "podma
O
» l 1 9 T P A i.' A S I A
LI M I T E D
staviteli.
v našich národech nara překrucuje. Nezmiňuje nit” a "vykořisťovat”,
Sovětští státníci upo zil na rozhodný odpor, se ani o tom, že po doji které - : se Marshallova
Používejte raději The National Bank,
zornili čs. delegaci, že způsobilo, že tehdejší ti zprávy čs. delegace z plánu zúčastnily.

Hospodářská jednání včera a dnes

NESTOJÍ
O NIC VÍC
POUŽIT
VŠESTRANNOU
BANKOVNÍ SLUŽBU
THE NATIONAL
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Bratislavský Kultúrny život v novom roce

Volanie po dem okratizácii
S novým rokom a novým vedením akoby sa bol do týždeníka Svazu slo
venských spisovateťov Kultúrneho života vrátil jeho bývalý "mladý” duch.
Tak to aspoň vyzerá z prvých tohoroěných čísiel, v ktorých bol uverejnený
rad zaújímavých článkov podl’a lepšej tradicie tohto časopisu, načas pře
rušenéj — až do nedávných událostí v Ústrednom výbore KSČ.
V prvom čísle z 5. jaňuára odtlačil Kultúrny život článok českého histo
rika Milana Huebla, nadpísaný "Socializmus pre nás”, v ktorom tento autor,
obviněný v roku 1964 A. Novotným z "nesprávných historických náhl’adov”, rozvij a dve ďalekosiahle základné myšlienky. Prvou je potřeba oddě
lit’; zákonodárné, výkonné a súdne funkcie v státe, ako předpoklad, aby
spoločnost "aspoň do istej mieťy” mala možnost’ kontrolovat’ spoločenské
mechanizmy a ich fungovanie; druhu je myšlienka nutnosti inštitucionáínych
záruk, aby si občania svoj ich vedúcičh mohli sami vyberať, kontrolovat’ a
aj ■vymieňať. V druhom článku, nadpísanom "Staršie výročie a nové nádeje”, v .Kúltúrnom živote č. 2 z 12. januára 'Hueblovi sekunduje rehabilito
vaný Gustav Husák, odsúdený v páťdesiatych rokoch pre "buržoázny nacionalizmus’’, lctorý volá po demokratizácii a rozšiřovaní občiaskych práv
v praktickom živote. Prinášame tu z obidvoch článkov aspoň niektoré
pasáže.
Vo svojom vyššie u- konodárných,
výkon ské funkcie nieien v jed
vedenom článku píše ných a súdnych funkcií. nom orgáne, ale ešte
Milan Huebl okrem iné- Uplynulé skúsenosti u- viac v jedných rukách.
h ó:
kázali, že len rozdelenie V Marxovom
duchu
"Póvodná socialistic týchto troch funkcií u- možno povedatj že sa
ká představa o budúcej možňuje a institucionál nestačí spoliehať na dob
spoločnosti,
zbavenej ně zaručuje aspoň do ru volu aj tých najlepštátnych orgánov, bola istej miery kontrolu spo ších vedúcičh, alebo na
naložená na předpokla ločnosti nad spoločen- to, že vedúcimi budú tí
de poměrně vel’mi rych skými mechanizmami a najlepší; vedení musia
lého přechodu k takej ich fungováním. Vs:tkv mať vždy isté institucio
spoločnosti, a preto ne doterajšie zkušenosti zdó nálně záruky, ktoré im
považovala za dóležité raznili, že je nezdravé umožňujú "prirodzený”
stárať sa o oddelenie zá spájať rozličné mocen výběr vodcov, ich stálu

Dubček v roli Gomulky ?
(Pokračováni se strany 3)
ců demokratizace stra
nického a státního živo
ta. Tak značka -just- ko
mentovala v RP z 22. 1.
usHeseiií Ú V KSČ takto:
". . . Vyhrály to tedy
argumenty a čerstvější,
zdravější a podloženější
úvahy o tom, co je pro
spěšné
komunistické
stráně a celému našemu
dílu při uskutečňování
linie XIII. sjezdu. Uká
zalo še, že strana má do
statek myslivých hlav,
kterým jde o společnou
věc,
nezpohodlněných
soudruhů, kteří znají
jak teorii, tak i život á
jeho potřeby . . ”
Dubček
je
nadále
středem pozornosti, za
tímco Novotný se musí
smířit tím, že vystupu
je jen ve stínu svého ná
stupce v KSČ. Ukázalo
se to už při přijetí zá
stupců zemědělské mlá
deže na Hradě 25. led
na. Hostitelem byl sice

Novotný, ale snímek na
první straně RP má le
gendu,
podle
které
"první tajemník KSČ s.
A. Dubček a president
republiky s. A. Novotný
se zdraví s delegací ze
mědělské mládeže”.

Moskvě, o níž bylo vy
dáno celkem stručné ko
muniké, které mluví o
přátelství a plné shodě.
Nejzávažnější otázku,
ti. jaký vliv na další po
měry v ČSSR bude mít
změna v osobě generál
ního
tajemníka KSČ,
N. Ceaušeskuovi, je
nelze ovšem po několika
muž se na rozdíl od N o
týdnech spolehlivě zod
votného nedávno poda
povědět.
řilo spojit funkci gen.
Lze jen očekávat, že
tajemníka Rumunské ko
se aspoň pro nejbližší
munistické strany s úřa- .
dobu zlepší poměr Bra
dem předsedy státní ra
tislavy k Praze, i když
dy RSR, tj. hlavy státu,
se Dubček zdá být vět
podepsal blahopřejný te
ším komunistou než Slo
legram k padesátce na
vákem.
prvním místě Dubček a
Vedení KSČ může být
za ním teprve Novotný.
teď přístupnější poža
Když Hana Mašková vy
davkům ekonomů, vola
hrála mistrovství Evro
jícím po
důslednější
py v krasobruslení ve
hospodářské reformě, i
Svédsku, poslal jí ofi
intelektuálů,' : žádajícím
ciální blahopřání Dubnejjasněji větší svobodu.
čeik, nikoliv Novotný ja
Lze však pochybovat, že
ko hlava státu.
se mu podaří sladit na
Ve dnech 29. a 30. delší dobu tvto požadav
ledna vykonal Dubček ky se snahou udržet si
dvoudenní návštěvu v nadále plnou kontrolu
nad celým životem stá
tu.
( Z L O B Í V Á S O ČI?
Moskva může nakonec
Bolí Vás hlava?
uvítat změnu s ulehče
Noste brýle ód O P T Á !
ním. Dubček pro ní asi
udělá podobnou služ
bu, jakou jí udělal před
12 lety v Polsku Gomulka. Zmírni protistranicrCapitol House, 113 Swanston St.
‘
M EtBOURNE, (vedle kina Capitol)
ké ■a tím i protisověťské
8. poschodí
Telefon 63 -2231
nap jetí, které za Novot
BODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
ného začínalo nabývat v
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
Československu hrozivé
v nutných případech i telegraficky
síly.
FE/-sv-

OPTO

kontrolu a ustavičná
možnost výměny.
Spoločnost’, ktorá sa
stará o svoju bezpečnost’,
skúma predsa každého,
kto sa například ako vo
dič dopustí pri riadení
auta dopravných priestupkov, sleduje, či jeho
kolíziu i dopravné neho
dy nespósobila napr. farbosleposť,
sleduje
a
kontroluje tak isto jeho
mentálně ako aj psycho
logické vlastnosti, aby
vodiči
neohrožovali
zdravie a životy ostatných. Len čo sa u vodiča zistia akékoPvek vážnejšie poruchy psychic
ké alebo iné, alebo len
čo sa zistí jeho vodičské
neumenie, orgány tejto
spoločnosti odoberú vodičský preukaz a pozbavia ho vodičských pák.
Kormidlo
rozličných
inštitúcií je pre život spo
ločnosti istotne ovel’a
dóležitejšie ako psychic
ké nedostatky alebo umenie jednotlivého vodiča. Tým skór musí mať
spoločnost’ možnost’ roz
hodovat’ o tom, komu
zverí. riadenie svojich
záležitostí,
musí mať
možnost’ priebežne za
"jazdy” overovať ich
vodičské umenie a mať
možnost’ vyměnit’ ich
nie až po havárii, ale
hněď, len čo sa u nich
prejaví "farbosleposť’’,
"duševná
opotrebovanosť”, "neistota” alebo
"hazardný spósob jaz
dy”. Organizmus spoloč
nosti je příliš jemný,
než aby ho bolo možno
nekontrolované nechať v
rukách nešikovných diletantov.
Jedným
z
prostriedkov, ako móže
spoločnost’ dávať najavo
svoje názory, je veřejná
mienka a jej veLkým
nástrojom je právě tlač
a iné komunikačně prostriedky
A v citovanom svojom
článku (KŽ, 12. 1. 68)
uvádza Gustáv Husák:
"Najvážnejšou našou
slabinou v priebehu rokov bolo konkrétné uplatňovanie principu de
mokracie v širokej škále
spoločenskej praxe, ktoj ré viedlo k deformovanej praxi spoločenských
^inštitúcií, k ich byrokra| tizácii, k narušeniu vzťaIhov medzi vedúcimí a
!vedenými, medzi vrch, nosťou a občanom, s
]komplikáciami v oblasti
, politiky, ekonomiky, kul, túry
i. nacionálnych
1vzťahov. Boli l’udia, kto-

Zajistěte, aby měli všichni členové vaší
rodiny provedeno roentgenování plic.
Kdokoli, může mít tuberkulózu -— může
te být jejím nosičem a přenést ji na ostat
ní. Je zvlášť důležité, aby se starší členo
vé rodiny podrobili tomuto rychlému,
jednoduchému zjištění. T.B. se dá léčit
snadno a rychle. V případě potřeby del
šího léčení, vyplácí se živitelům rodin
stárni pense. Roentgenování je zdarma.
Denní listy oznámí, kdy bude roentgen
prováděn hromadně ve vaši čtvrti nebo
městě.
The Victorian Tuberculosis Association, 406 Lonsdale St., Melbourne

rí by nedbali vládnut’
metodami detskej škol
ky: to voděnie za ručič
ku, držte sa dětičky, povrazu. lebo zabiúdite, na
to sa nepýtaj, to ešte nerozumieš, počkaj, až bu
deš vel'ký, a ak nebudeš
počúvať, potrescem ťa.
Hovoří sa, že sme vy
spělý štát. Logicky z to
ho vyplývá, dúfam, že
sme aj vyspělí, dozrelí a
kulturní l’udia a obča
nia, vyspělé a kulturně
národy. Z toho třeba vy
vodit’ závěry pre celil
spoločenskú prax. Dnešný európsky člověk chce
vedieť, o čo v jeho štáte ide, chce tomu rozumieť, chce do toho ho
vořit’, chce spolurozho
dovat’ o svojom osude a
životných podmienkach,
chce si svoje vedenie vo
lit’ a potom ■podl’á činov ho chválit’ alebo aj

kritizovat’ či odvolat’,
slovom chce ústavné zá
sady, že "L’ud je zdro
jem všetkej moci” premeniť na každodennú
konkrétnu prax. Občan
chce vidieť v národnej
a štátnej reprezentácii
svoju občiansku a národnú seberealizáciu, chce
mať garancie, že svoje
právo výběru, kontroly
a zodpovědnosti móže
slobodne uplatňovat’. Je
to problém postupujúcej
demokratizácie
nášho
spoločenského zriadenia,
problém uvol’nenia a
rozvinutia všetkých tvo
řivých sil obyvatel’stva,
jeho fyzického a duševného potenciálu, jeho
angažovanosti a aktivity,
problém kooperácie míliónov rúk a mozgov,
institucionálně vyjádře
ný a garantovaný . .
■
FEI
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SVĚDECTVÍ, čtvrtletník pro politiku a kulturu, podzim - zima 1967, čísla 32 a 33

Československé léto 1967

Pro velké evropské národy s tzv. klasickou historií je evropský kontinent
čímsi přirozeným. Ale'Čechové střídali rv dějinách údobí bdění s údobím
spánku, některé podstatné vývojové fáze evropského ducha promeškali a
musili si evropský kontext vždy znovu zprostředkovávat, osvojovat, vytvá
řet. Nic nebylo Čechům samozřejmou daností, ani jejich jazyk, ani jejich
etvropanství. I jejich evropská příslušnost je věcným buď a nebo: buď ne
chat češtinu zplanět v pouhé evropské nářečí a její kulturu v pouhý evrop
ský folklor, anebo být jedním z evropských národů se vším, co to znamená.
Jen druhá alternativa zaručuje skutečný život, ale ona je právě neobyčejně
obtížná pro národ, který celé devatenácté* století musel věnovat většinu své
energie na budojvání základů, od středního školství až po naučný slovník.
A přece už na začátku 20. století, a zejména v údobí mezi dvěma válkami,
dochází ke kulturnímu rozkvětu bezpochyby až dotud největšímu v české
historii. Na nepatrné ploše 20 let tvoří vedle sebe celá plejáda geniálních
lidí, kteří v závratně krátké době pozvedli od dob Komenského českou kul
turu ve vší její svébytnosti opět na evropskou výši . . .
Toto velké údobí, tak krátké a tak intenzivní, že po něm dodnes pociťu
jeme nostalgii, bylo ovšem pořád ještě mnohem spíše obdobím jinošství
než dospělosti. České písemnictví mělo ještě převážně lyrický ráz, teprve se
rozbíhalo a nic nepotřebovalo víc než dlouhý, klidný a souvislý čas. Přerušit
v této chýíli vývoj tak křehké kultury nejdřív okupací, vzápětí stalinismem,
dohromady téměř na třicet let, snížit ji na úroveň planého propagandismu,
to byla tragedie, která hrozila odsunout český národ znovu a definitivně na
kulturní periferii Evropy.
Milan Kundera v zahajovacím projevu na sjezdu čs. spisovatelů v Praze,
27. června 1967.
právům bude vždycky v napětí s
Čtvrtletník Svědectví, nezadatelným
vydávaný Pavlem Tig- patří přetvářet svět ke oficiální doktrínou . . .
redem, vydal obsažné svému obrazu a protože
Před společností tedy
dvojčíslo, které zůstane je svět především to ne leží otázka, zdá se zřek
platnou částí českoslo smírně mnohé, co ji pře ne svých spisovatelů a
venské historie jako do sahuje, upravuje si tedy zda se zbaví své literatu
kument i obžaloba.
svět ke svému obrazu ry a nahradí ji nezávaz
Obsah Svědectví je tím, že ho n ičí. .
ným brakem místního
Což je přesný obraz významu, anebo zda uhistorie jednoho česko
slovenského léta, v němž komunistického dogma zná tuto svoji intelek
došlo ke střetnutí česko tu, proti němuž se česko tuální menšinu a dá jí
spisovatelé hlas a přizná tak litera
slovenských vzdělanců s slovenští
vzbouřili. A citát z Kun- tuře nezávislé, svobodné,
vládnoucími vandaly:
"Vandal, to je pýšná derova projevu není angažované postavení.”
omezenost, která se cítí plané řečnění, je to rea
Ač je historie sjezdu
dobře v sobě šatné a je listické ocenění situace. kulminačním bodem hi
Kunderův kolega Ale storie československého
ochotna se kdykoli do
volávat svých demokra xandr Kliment řekl na léta, staly se ještě jiné
plno:
tických práv.
události, které dávají lé
"Individuální svědomí tu 1967 dístínktní cha
Tato pyšná omezenost
se domnívá, že k jejím spisovatele a jeho dílo rakter.

Konflikt
POVÍDKA IL JI VARŠAVSKÉHO
( Přeložil J. Piskáček)
“Snad jsme neplakali? Pročpak to? • Stalo se
něco?”
Marta odsunula mužovu ruku od své brady a svě
sila hlavú.
“Nic se nestalo. Prostě se mi zastesklo.”
“Erik?”
“Proč by kvůli Erikovi? To je ideální dítě. Dů
stojný produkt strojové výchovy. Při takové chůvě
nikdy své rodiče nezarmoutí.”
“On už spí?”
“Ne, poslouchá jalko obvykle před spaním pohád
ky. Před . deseti minutami jsem tam byla. Sedí v
posteli, v obličeji zrovna hoří a visí nadšenýma
očima na té své Kybelle. Mne si nejdřív ani ne
všiml, a když jsem přišla blíž, aibych mu dala pusu,
začal mávat oběma rukama: počkej chvíli, až po
hádka skončí. Samosebou, matka není elektronický
přístroj, ta může počkat.”
“A co Kýbella?”
“Okouzlující,:moudrá, nevzrušená Kýbella se pro
jevila jako'vždy na výši. Musíte, Eriku, políbit na
noc svou matku, s níž jste spojen pokrevními pou
ty. Vzpomeňte si,- co jsem vám -vyprávěla o dělení
chromozómů.”
.
“Proč ty tu Kybellu máš tak strašně nerada?”
Martě vytryskly z očí slzy.
“Já už nemůžu, Olafe, pochop to! Nemůžu na kaž
dém kroku cítit:: převahu toho myslícího stroje. Ne
ní .dne, aby mi nedala znát, jak nedokonalá jsem ve
srovnání s ní. Udělej něco, prosím tě! Proč potře
bujou tyhle' mizerné . stroje tolik intelektu? Copak
by bez něj nemohly vykonávat svou práci? Kdo
tohle potřebuje?”

Okna jsou zavřena
J A N TUMLÍŘ
Okna jsou zavřena. Slunce krouží
nad červenou zemí, plnou prasklin.
Teprve nyní docházejí dopisy, psané
přes hranice států a staletí
'
a nové se vydávají na cestu.

Svědectví komentuje a
dokládá
přetištěnými
články z československé
ho i západního tisku ře
těz událostí, který pro
Antonína
Novotného
znamenal indiánské léto.
Máme tu v ruce přes
nou a doloženou kroni
ku kulturní revoluce,
která, jak se dnes zdá,
proti všemu očekávání a
proti všem obavám dala
při nejmenším šach vše
mocným vandalům.
Navíc můžeme sledo
vat morální zhroucení
režimu, který loni tržil
jednu ostudu na druhou.
Případ
Američana
Jordana,
který nebyl
dosud uspokojivě vysvětleri, československá
politika na Středním
východě, která vyhnala
Ladislava Mňačka do
ciziny a která taky byla
přetřásána mezi spisova
teli, proces se spolupra
covníky Svědectví Janem
Benešem a Karlem Z á
mečníkem
(a Pavlem
Tigridem), zhoršení sty
ků mezi Rakouskem a
Československem pro di
vokou střelbu na hrani
cích, to všechno je ve
Svědectví doloženo citá
ty a střídmě komento
váno.
Zvláštní pozornost za
slouží
korespondence
Pavla Tigrida s jeho ob
hájcem dr. Drozdem bě
hem procesu se spolu
pracovníky Svědectví.
Dělá-li si ještě někdo

iluze o tom, že právo lifíkované a prosté svo
zase panuje, ať si dobře bodě.
přečte znění dopisů dr. • Zase Milan Kundera:
Drozda Tigridovi. Aniž
"V dopise Helvetioví
bychom se dotýkali pro
napsal
Voltaire nádher
fesionální počestností če
nou
větu:
"Nesouhlasím
skoslovenského obhájce,.
s
tím,
co
říkáte, álé až
musí být jasné, že parag
rafy
trestního
práva do smrti budu bránit va
představují. technickou še právo to říkat.’’ To je
základního
příručku, která jenom formulace
principu
novověké
kul
podpírá, jako to kdysi
řekl Kipling, stát nad- tury . . .
Kdo se vrací historic
práví.
Na tomto dvojčísle ky před tuto zásadu, dě
Syědectví je nejvzrušu- lá krok z novověku do
Jakékoliv
jící skutečnost, že z Če středověku.
skoslovenska
slyšíme potlačování názorů, ba i
hlasy, volající po nekva-. (Pokrač. na' straně 8.)

“To jde samo od sebe. Zákony vlastního .vývoje.
To už teď probíhá bez naší účasti: iák individuální
rysy, tak, bohužel, dokonce i genialita. Jestli chceš,
požádám, aby mi na místo Kybelly dali jiný auto
mat.”
“To bohužel nejde.' Erik jí zbožňuje. Radši s ní
něco udělej, aby aspoň drobátko zhloupla. Mně by
se tolik ulevilo.”
“To by byl zločin. Přece víš, že zákon staví my
slící automaty r,a úroveň lidí.”
“Tak na ni aspoň zapůsob! Dneska mi říkala ta
kové neslýchanosti, že jsem vůbec nevěděla, co jí
na to říct. Nemůžu a nebudu už trpět tohle poni
žování!”
“Ticho! Kybella přichází. Ovládej se před ní.”
“Dobrý den, hospodáři.”
“Proč se tak vyjadřujete, Kybello? Musíte přece
moc dobře vědět, že oslovení “hospodáři” bylo u
strojů nejvyšší třídy zrušeno.”
“Myslela jsem, žé to udělá dobře Martě. Ona
vždycky s takovým požitkem zdůrazňuje rozdíl me
zi vrcholným výtvorem přírody a strojem vyrobe
ným lidskýma rukama ..
Marta si přitiskla kapesník k očím a vyběhla z
místnosti.
“Mám teď volno?” zeptala se Kýbella.
“Ano, jděte si.”
Za deset minut vstoupil Olaf do kuchyně. .
“Copak děláte, Kybello?”
Kybella pomalu vyňala pásek mikrofilmu z ka
zety umístěné ve spánkové části lebky.
“Promítám si film o flámském malířství. Zítra
mám volný den a chtěla bych navštívit svého po
tomka. Vychovatelé říkají, že má mimořádné schop
nosti pro kreslení. Obávám se, že mu v internátě
nebudou schopni dát přiměřené umělecké vzdělá
ni. Budu se tomu muset ve volných dnech věnovat
sama.”

Copak jste to dnes měly s Martou:
“Nic zvláštního. Káno jsem poklízela stůl a náho
dou mi padl pohled na jednu stránku její dizertace.
Okamžitě jsem si všimla, že má v závěrečném vzor
ci núkleinových kyselin dvě hrubé chyby. Bylo by
hloupé, kdybych to Martě neřekla. Prostě jse m 'ií
chtěla, pomoci.”
“A co dál?”
“Marta se rozplakala a řekla, že ona je živý člo
věk a ne automat a že poslouchat neustálé poučová
ní od stroje je jí stejně odporné jako líbat se ‘s vy
savačem.”
„
'
.
“A vy jste jí samozřejmě odpověděla .. .”
“ftekla jsem jí, že kdyby mohla ukájet svůj pud
zachování rodu pomocí vysavače, neviděla by nej
spíš nic špatného na tom se s ním líbat.”
“Aha, jasné. No — o tom ukájení jste opravdu ne
musela mluvit.”
.
“Neměla jsem na mysli nic špatného. Chtěla jsem
jí jen naznačit, že -všechny tyhle věci jsou nesmír
ně relativní.”
“Snažte se jednat s Martou co nejohleduplněji.
Má slabé nervy.”
“Ano, hospodáři.”
Olaf se zamračil a odešel do ložnice.
Marta spala s obličejem zabořeným do polštáře.
Ze spaní vzlykala.
Aby svou ženu nevzbudil, ustoupil po špiěkácn
od postele a ulehl na otoman. Měl mizernou náladu.
V tě době v kuchyni uvažovala jiná bytost o tom,
že neustálý styk s lidmi je už pro ni nesnesitelný, že
už se přece nedá žádat; aby stroje, které jsou dnes
nesrovnatelně chytřejší než lidé, byly svým tvůr
cům donekonečna vděčné, a že nebýt lásky k malé
mu kýberneťáčkovi, který by byl na světě sám jako
kůl v plotě, vyskočila by teď nejradši z okna dva
cátého poschodí.
-• Mladý svět 45/66

Zvuk klíče, otáčejícího se ve dveřích,
: paprsek, pronikající pevnou okenici:
život se zdá být zpožděn
o dva, tři lidské věky
a stále o rok před námi.
Do tohoto dostihu času
zaznívá praskot
hořících lesů.
(Jen balvany zůstávají trčet
na rozsáhlých spáleniskách,
očazené a tvrdé odštěpky
dávných skal či hvězd.)
Studánky načpěly kouřem
— ty křišťálové, kde nejhlubší
byl. . . —
a na dně kostřičky ptáků.
(Jen balvany, nejtvrdší víra
má naději přetrvat.)
Hořká vodo poesie!
(Z e sbírky "Hořká voda”, 1950)
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P IL Á T Ů V Ž E R T
Ze slovenštiny přeložil Emil Charous.
(Pokračováni;
Mohl si ve své situaci dovolit pevné zásady. Po
chyboval jsem, že by pěstoval takový luxus ha mém
místě. Od svého prověření jsem ši počínal jako všich
ni prověřenci: oportunisjicky. Už jen ta okolnost,
že váš třídní původ neodpovídá předpisům a vy se
nemůžete opřít ' o mozoly Svých předků. Nemůžete
se opřít ani o zásluhy v povstání, ani. o činnost v
poúnorových vysokoškolských prověřovacích komi
sích, ani o členství ve straně, prostě nemůžete se
opřít o nic. Neustále vás pronásleduje strach, že vás
zničehonic někdo, komu se znelíbíte,. zase vykopne'
ha mráz. Neustálé Obavy o existenci vyvolávají ve
Vás odporný pocit, že ať se tváříte nevímjak kon
formně, ve skutečnosti vůbec nemáte kladný poměr
k lidově demokratickému zřízení a vlastně jste pod
vodník. Potají začínáte sympatizovat s tou druhou,
neúprosně potlačovanou stranou. Dostáváte se mezi
mlýnské kameny, vaše včerejší víra v čest je dnešní
hanbou, nenávistná propaganda vám podrývá půdu
pod nohama, visíte ve vzduchu, který zvoní hesly,
á v hlavě vám víří zmatek zralý pro psychiatrii,
Třebaže jste do- února 48 toužil po pádu starého re
žimu, najednou vězíte v bažině, topíte se, a nikdo
vám nepomáhá. Míhají še před vámi povinně pocho
dující zástupy, prapory, transparenty, obrazy vše
mocných státníků, ktéří včera stáli na velitelském
můstku letadlové lodi, dnes upadli v nemilost a
zítra po nich ani pes neštěkne. Všechno se mění ze
dne na den, co vám včera tvrdili, dnes už neplatí.
Koule ve vašem žaludku reste. Snažíte se ji nebrat
ha vědomí, ale je příliš těžká, bolí na každém kroku.
A když se bóléšt vystupňuje až do nesnésitelnosti a
vy, začnete litovat, .že jste neutekli na Západ jako
někteří vaši známí ze, studií, najednou se koule roz
pustí a prožíváte báječný pocit uvolnění. To vám
vhodí.neznámý dobrodinec morfium lhostejnosti.
Křeče se ztratily, naučil jste se plavat, chytil jste
proud: Přirozeně, nejdete kupředu, natolik prsa, mo
týlka nebo kraul neovládáte, visíte nad hloubkou na
místě, ale, už se netopíte. Astronomickou rychlostí
se přizpůsobujete momentální situaci. Dáváte si zá
vazky, jaké oni chtějí, abyste si dával. O manifesta
cích vykřikujete hesla, jež se zrovna nosí. Kdyby by
lo třeba, distancoval ;byste se i od vlastní rodiny.
Vzdal jste se. Ale vrostl jste do kolektivu, pocho
dujete s ním ve vyrovnaném trojstupu, zpíváte levá,
levá, levá, pohotově děláte sebekritiku, pokání, leh
ce pohybujete rty, už nezápasíte se slovy, vaše tvář
na, sebe ochotně bere nadšení, ale pod pokožkou je
chladná, nezúčastněná. Stále častěji odvracíte oči,
když' se lidem mátě podívat přímo do očí,- vypouští
te kolem sebe jakousi růžovou mlhu, aby nenahlédli
do vašeho nitra. Ale plavete, rozrážíte vodu, dýcháte.
.Vyškubl jsem. chumáč stébel. Proud je uchopil a
rozptýlil po hladině.' Tak jste se rozplynul i vy a
cizinec, co sedí místo vás na břehu, je pergamen po
psaný bezduchými větami, rezonujícími automaticky,
když se stlačí, knoflík,
,.‘‘P an e. svpbodník, podpisem na tom rozsudku si
pokřivíte, Charáktěr/’ podrážděně isem vnímal Hašticův kazatelský hlas, Charakter! Tuhle nálepku
jsem,, ze svého štítu odtrhl- Vlastině jsem seškrabal
všechny nálepky:
“Jste nesnesitelný, pane Haštic!”
“Co se zlobíte? Napřed mi .prozradíte, do čeho
jste se nechal navézt, a pak se stydíte. Neměl jste
to brát.”
“A vy byste veliteli dokázal říct, že odmítáte
přijmout funkci, kterou On považuje za mimořád
nou čest?” '
“Móc se 0 šěbé bojíte!” podíval se na mě pohor
šěné a shrbený odcházel k ubikaci.
. ..Vydal jsem se na soud. Byl nejvyšší čas. Jídelna
už hltala rotu za rotou. ’Nebe nad táborem s letící
m i bílými ; mraky bylo velkolepé. Slunce na kraji
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon 98-5756.

HsrCHRPA
Optical Service

Plamen, Praha č. 5/67
řasnatého mračna rozestřelo nad zemí obrovský svě
telný vějíř.
Předseda senátu si mě otráveně změřE.
“Čekám na vás, soudruhu svobodníku!” •
-Provinile jsem sklonů hlavu a vykročil za jeho
širokým zadkem.. Na. krku s.e mi rozplesklo několik
vlažných kapek. Zastavil jsem se a pohlédl vzhůru.
“Prší nejspíš z ničeho,” zabručel prokurátor.
“Jak může pršet z ničeho!” ušklíbl se předseda
senátu. Pod stříškou brigadýrky se mu výrazně rý
sovala trojhranná tvář, leskly se zelenavé oči a za
krátkým i' kotletami odstávaly narůžovělé uši. Ústa,
široká a plná, by spíš. patřila náruživé ženě než ne
lítostnému tribunovi lidu, oblečenému v pečlivě vy
žehlené uniformě.
“Symbolický déšť,” řekl jsem. “Ani nezanechává
stopy.”
Dívali jsme se na vysušené nástupiště, jehož prach
byl poset otisky cvočků.
“Nebásněte, soudruhu svobodníku,” usmál se pro
kurátor. Mžoural do slunce a vypadal šťastně. Na
tvářích se mu rozstřikovaly kapky. Kdo dovede tak
hle vychutnávat déšť,. nemůže být krutý.
“Nemokněme tu,” zabručel předseda a stáhl sě i
š dalším'soudcem z povolání pod stříšku.
“Náš dezertér seděl přes rok v koncentráku,” ozval
se přemýšlivě prokurátor, jako by si odpovídal na
vlastní otázku. “U takových vždycky přimhouřím
oko.”
“Voják přimhuřuje oko, jenom když střílí,” řekl
přísně předseda senátu.
“Může střílet vedle,” namítl prokurátor. “Každý
není snajper.”
Předseda se zachmuřil. Důstojník po jeho boku
rovněž. Nechtěl jsem si představit, co by ti dva vy
váděli za války v závětří polních soudů.
“Čím jste v civilu?” zeptal se mě. pojednou, pro
kurátor.
Řekl jsem. Třebaže mi byl sympatický, nedůvěřo
val jsem mu'. Nedůvěřoval jsem ani jednomu důstoj
níkovi. Nedokázal jsem se zbavit- morbidní myšlen
ky, že mě každý důstojník chce chytnout za slovo,
aby mě mohl znovu iapit do kličky nespolehlivosti.
“To jsme skoro kolegové,” zasmál se prokurátor
a potěšeně si mnul ruce:
Mlčel jsem. Přívětivý úsměv mu zmizel z tváře.
“Co se vám nelíbí?”
“Těch pět měsíců.”
“To je minimum^ Níž nemůžeme jít.”
Chtěl jsem říct, že vojenský kriminál na Borech
nepočítal se staříky, ale rozmyslel jsem ši to a ne
jistě jsem opakoval Hašticův argument, který jsem
před chvíli sám zavrhl: “Pro člověka v Pospíšilově věku je už čas velmi
vzácný.”
“Omyl, vážený!” zašermoval mi rukama před no
sem. “Čím je člověk starší, tím víc je mu čas na
'obtíž. Absolutně neví, jak. s ním naložit.” ........
“Kdo vám prozradil, že to bude pět. měsíců?” vmí
sil, se. do našeho mudrování předseda senátu. . .
“Já.” Prokurátor se mu »tvrdě podíval, do očí. Ti
dva.se určitě nenáviděli. “Soudruh svobodník hraje
s náma. Proč se mu tajit s naší dohodou?”
. Tak to řekl:, hraje. Začínal jsem mít dojem, že s
■ním. sedím u pokeru. Jenže nehazardujeme vlastní
mi penězi, ale časem jiných lidí.
“Řekl jste to někomu?” v předsedově hlase se
chvěla obava.
“Za koho mě máte, soudruhu štábní kapitáne?”
odpověděl, jsem uraženě.
Prokurátor vtáhl vzduch skrz zuby a ušklíbl se.
Měl v sobě něco ze Švejka. Jenže tenhle Švejk, měl
moc. Čili byl Švejkem naruby.
Představoval jsem si, čo'Háštic .udělal, když'při
šel na ubikaci. Samozřejmě, co jiného mo-hl udělat
než to o pěti měsících pěkně zatepla vykecat kama
rádům. A ti nelenili a roznesli poslední senzaci! Čili
už všecky roty. nacpané do jídelny vědí, b co :jde.
Špinavé žlu.té dveře strážnice vyplivly dva" vojá
ky: Pospíšila a jeho strážného. Pospíšil šel neohra
baně, dlouhé ruce se mu kývaly kolem kolenou. Ty
ruce jsem pozorovával v ševcovské dílně a obdivo
val se strojové přesnosti, s níž opravovaly .-rozbitá
bagančata. Nejednou jsem jim doporučoval dovolen
ku. Papír s mým podpisem končíval vždy zmačkaný
v koši velitele roty.
Najednou mě Pospíšil zpozoroval ve skupince ele
gantních důstojníků od so.udu. Zastavil se a zíral na
mě, jako by nemohl pochopit, .že i- já ho budu sou
dit. Nevydržel jsem jeho vyčítavý pohled a schoval
jsem se za prokurátora.
-Strážný netrpělivě povzbudil Pospíšila. Díval jsem
se za ním. Ted’ mu nedoporučím dovolenku ,na dva
dny, podepíšu . mu rovnou, formulář na pět- měsíců
a velitel roty do toho nemá co kecat.
Jednou mi Pospíšil nad skleničkou otevřel srdce.

19. 2. 1968

Československé léto 1967
(Pokračování se str. 7)
násilné potlačování nesprávných názorů smě
řuje ve svých důsledcích
proti . pravdě, protože
pravdy je možno dosíci
jen , v dialogu názorů,
které jsou rovnoprávné
a svobodné. Jakýkoliv
zásah do svobody myšle
nek a slov, ať už techno
logie i pojmenování ta
kové cenzury je sebediskretnější, je ve dvacá
tém století skandálem a
pro naši rozbíhající se

literaturu okovem.”
Mnoho lidí si může
myslit, že toto jsou aka
demické řeči, co se ne
hodí pro lid, kterým lid
nerozumí. Hlavně Rudé
právo zastává tento sve
řepý názor.
Je rozhodně potěši
telné, že síly intelektu a
citu pro smysil pro pyměr věcí pravděpodobně
vyhrály loni velmi důle
žitou bitvu nejenom na
literárním, ale i ná poli
tickém, bojišti.
'jun

Když se vrátil z koncentráku, vstoupil do strany.
Jestli z přesvědčení, to přesně nevěděl. Po všem, có
prožil tam, byl s nervama hotov. Strana mu dávala
jistotu, že se to nebude opakovat. Ale později, když
se to rozfofrovalo s živnostníky, legitimaci vrátil.
Odevzdal v sekretariátě. Prý nevěděl, co si s tím za
vaří. Téď prý už je moudřejší. — Ale kdepak, pane
Pospíšil, nejste.
■Předseda senátu se podíval na hodinky.
Prokurátor zašlápl nedokouřenou cigaretu.
“Za hodinku to sfoukneme,” řekl nonšalantně a
kamarádsky mě napomenul: “Neseďte tam jako
dřevo. Přihrajte obžalovanému aspoň otázečku.”
“Přihraju mu dvě otázečky, soudruhu nadpo
ručíku.”
. Zase se ušklíbl.
Vykročili jsme:
“Pozorrrr!” zařval hromový hlas.
- Hladina hlav se zavlnila a v hřmotu odsouvaných
lavic se zvedla o půl metru. Pochodoval jsem za
předsedou senátu špalírem k tribuně. Z houštiny
hesel* se tam lišácky usmíval pod fousy Josef Vissarionovič, z uniformy vrchního velitele ozbrojených
sil b/.eděl Klement Gottwald a z uniformy armádní
ho generála Alexej čepička.
Snesl jsem se na židli vedle předsedy senátu. Na
nový povel moře vojáků zabublalo a propadlo se.
Vzápětí se předseda senátu proměnil v samopal;
projektily slov měnil obžalovaného v řešeto. Tak
zuřivou -palbu jsěm ještě nezažil.
Soud uháněl kupředu jako na manévrech, kde je
všechno zakalkulováno a naplánováno a kde nepří
tel nebuduje nepředvídanou obranu. Tak se mi to
aspoň jevilo, protože Pospíšil reagoval na každý vý
pad prokurátora s beránčí poddajností. Jestli mi
předseda připomínal samopal,, prokurátora bych při
rovnal £ pušce, která trefuje do černého. Co rána,
to zásah. Hladkým průběhem procesu jsem se dal
ukolébat natolik, že jsem ho přestal sledovat a vě
noval se publiku..Přelétl jsem očima první řadu, v
níž demokraticky seděl mezi vojáky kapitán Březi
na s několika důstojníky. Hra byla inscenována na
jeho žádost. S průběhem byl evidentně spokojen.
Přejel jsem zrakem druhou řadu a pak další. U spuš
těného okénka výdeje stravy se tísnili vojáci, na něž
se nedostalo .místo k sezení. Podobně u oken. Vzduch
byl vydýchaný, ale nikoho, nenapadlo otevřít okno.
Najednou něco zabzučelo a vletělo mi do ucha. In
stinktivně jsem se pleskl. Bzučení i lechtání rázem
ustalo. Zabitá moucha padla na stůL Pokrývala ji
plíseň. Ještě hýbala nožičkami. Cvrnkl jsem do ní.
Odletěla po desce stolu, narazila na Pospíšilovy f-ungl
nové kalhoty a definitivně přistála' na čerstvě vy
drhnuté podlaze.
" Oči pléna šel do mne zabodly. Moje neočekávaná
vlastní facka vytrhla vojáky, z letargie..
-Předseda po mně loupl očima a zavrčel:
“Neblbněte, člověče!”
“Moucha mi vletěla do ucha,”' šeptl jsem.
. Předseda svraštil obličej, jako by ho .rozbolel zub.
Výrazy, jimiž mě v duchu. častoval, nebyly asi- ni
jak lichotivé. Zastyděl jsem se. za své chování,, ne
důstojné soudce z lidu, a snažil jsem se sedět tak
strnule a slavnostně, jak jsem vídal sedět význam
né funkcionáře na veřejných, shromážděních. Po
chvíli důstojného trnutí mě začalo trápit strašně
vedro. Z. podpaží se .mi spouštěly kapičky potu. Let- e
mo- jsem sjel. pohledem po předsedovi. Taky se po
til. A jak! .Rovnoběžné stružky, které mu protínaly
■čelo, nasákly , vlhkostí. Perlící se mokřina na jeho
tváři svědčila, že je nejvyšší čas otevřít okna. Hou
fy vojáků u oken se však -k ničemu neměly. Asi se
chtějí udusit. Rozhodoval jsem se, jestli bych neměl
. -okno vedle našeho tribunálu, . u něhož byl jen Po
spíšil a jeho- věrný strážný, otevřít. sám. To však
nepasovalo k mé funkci. Znovu ,bych porušil hladký průběh procesu. V ústech mi vyschlo. Zkoušel jsem
.--si .navlhčit, patro jazykem, ale i ten jsem.měl suchý
-Qd žízně nebo od dusna mě začala bolet hlava.
(Pokračování příště)

19. 2. 1968

X.zimní olympiáda
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HLEDAJÍ:

Prohlášení

K 20. VÝROČÍ ÚNORA 1948
Ludvíka Hluchého, Slávu Hořčióku, Bedřicha
(Pokračování se strany 10)
■
Šoustka z Ostravy, Rudolfa Radikovského, Jana
Československá obec legionářská v zahraničí, zem
z Mladé Vožice, Lumíra Pacovského nar. ská jednota v Austrálii, vydává toto veřejné pro
hodin předtím dokázali porazit Kanadu 5: 2, kladli Rychtaříka
]
7.
6.
1919
v
Praze,
který
změnil
jméno
na
Louis
Payi Čechoslovákům velký odpor, a podlehli jen 3:4.
hlášení:
Čechoslováci sice měii více gólových příležitostí (po- ne,
i Jiřího Švece (dúlež. zpráva), Josefa Janíčka nar.
Je tomu právě dvacet let, co se komunisté zmoct
měr střel na branku 43 :10 pro ČSR), ale finská 12.
: 12. 1917 v Ořechově a O. Hoffa (dříve Stanmo- nili zrádným a násilným způsobem moci v Českoslo
obrana v čele s brankářem Ylonenem nekompro- re,
i NSW. - hledá přítel z USA).
vensku a nastolili tam totalitní diktaturu proti -vůli
mlsně “úřadovala” ve své oblasti. Finové se ujati
velké většiny českého a slovenského - lidu..Komuni
už v 5. minutě svým nejlepším borcem Kejkonem
stický režim tam byl znamenán terorem, hospodář
vedení 1 :0, čímž Čechoslováky znervosnili. Obraz
ským a kulturním úpadkem a koloniálním vykoři
hry se změnil až v 1. minutě prostřední třetiny, kdy
sťováním českých a slovenských zemí -sovětskými
Golonka po ideální přihrávce Suchý - Hrbatý vy- — Čs. obec legionářská v rentem L. K im la..
mocipány. Mnozí naši kamarádi, z .prvního a.'drahé- '
rovnal stav na 1 : 1. Pak hokejisté ČSR převzali hru exilu
(
se sídlem v Londý — Odbočka CsNRA Mistr ho odboje, kterým se nepodařilo Uniknout do zahra
do své moci a do konce třetiny vyhrávali už 3 :1. ně
. připravuje vydání pa Jan Hus v Chicagu zvoli ničí, byli vystaveni persekuči á někteří z nich —
Velká převaha na počátku závěrečné třetiny byla mátníku, v němž mají la předsedkyní V. Mate- podobně jako za nacistické okupace — skončili na
korunována čtvrtou brankou, a tak se zdálo, že už jbýt zhodnoceny zásluhy lovou, místopř. J. Tesa popravištích.
. . ....
jsou Finové “na lopatkách”, školácká chyba čs. ob- legionářů
■
o čs. samostat ře, jednatelem K. Bur- , Na konci dvaceti let komunistického panství se
ránců stála však v 7. minutě poslední třetiny branka nost. Gen. Liška vypra zinského a pokladní M. však jasně ukázalo, že se komunistům nepodařilo
a Finové tedy snížili na 2: 4. V 19. minutě se jim ,cuje historii čs. legií v Maříkovou.
zničit ducha a kulturu našich národů. Nová genera
podařilo Oksanenem snížit na 3: 4, a střetnutí se Rusku, br. Kleinberg ve
ce Čechů a Slováků, která už vyrůstala v komunistic
stalo úplným dramatem. 47 vteřin před skončením Francii a dr. Lokay v Itá  — V Člevelandu bylo za kém temnu, zaujala odbojný postoj proti režimu a
hájeno nové české roz hlásí se hrdě k naší národní tradici demokracie, a
zápasu odvolal finský trenér Gustav Bubník z ledu lii.
hlasové vysílání, které občanských svobod, v duchu západních tradic libe
brankáře Ylonena a mužstvo Finska se pokusilo v
šesti hráčích v poli o vyrovnání, avšak bez úspěchu. — Čs. krajanské organiza řídí V. Hyvnar a' J. Ko rální demokracie, zosobněné u nás postavou Tomáše
V čs. týmu podal tentokrát vynikající výkon obrán ce na Floridě připravují cáb.
Garriguea Masaryka.
ce Horešovský, útočníci černý, Golonka a Nedoman- velké oslavy 50. výročí — Starostou Jednoty So
V dobách, kdy velká část světové veřejnosti zase
iký, naopak nejslabším mužem na kluzišti byl obrán čs. samostatnosti a to v kol San Francisko byi jednou bloudí v iluzích o mírových úmyslech komu
Masaryktownu,
St.
Pe~
ce Pospíšil z Kladna, který dělal svými zákroky sku
opět zvolen Jiří špánek, nismu a Sovětského svazu, je nutné, aby českoslo
tečný zmatek před čs. brankou. Branky: Nedoman- tersburgu a v Miami. Sé místostarosty jsou K. šla- venští exulanté a zejména vojáci zahraničního od
rie
oslav
bude
zahájena
jer a J. Chlup, jednate boje setrvali pevně a neoblomně ve svém odporu
ský 2, Golonka a Havel.
již v den výročí naroze
V druhém sobotním zápase zvítězilo Švédsko nad nin T. G. M. dne 7. břez lem J. Šimeček, náčelní proti komunistické totalitě a aby svůj postoj jasně
kem J. Kučera, pokladní a trpělivě vysvětlovali australské veřejnosti. Jé to
velmi slabě hrajícími hokejisty V. Německa 5.: 2, po na.
kem S. štulíř, účetním dnes zvláště důležité zde v Austrálii, neboť těžiště
hře nevalné úrovně. — V B skupině vyhrálo neče
— Výroční schůze Vzdě M. Kemr a vzdělavatelem boje o svobodu světa se přesunulo z Evropy do jiho
kaně Japonsko nad Norskem 4 : 0.
lávacího klubu. Moravská K. Marex.
východní Asie. Podaří-li se komunistům podmanit
Už v . poledních hodinách se jel v Chamrouse u Slovač v Chicagu zvolila
si země jihovýchodní Asie, posílí se tím jejich moc
—
E.
K.
J.
Řezníček
byl
Grenoblů sjezd lyžařek, který vyhrála tak trochu předsedou V. Mučku, míholandskou a jejich sebedůvěra i všude jinde na světě, tedy i
nečekaně 201etá Rakušanka Olga Pallová v čase stopř. F. Juráska, jedna jmenován
porážka komunistů ve Vietnamu by
1:40,87 min., před Francouzkou Isabelle Mírovou a telem A. Jurčíka, účet královnou řádným profe u nás. Vojenská
tomu znamenala oslabení a dezorganizaci ne
Rakušankou Christl Haasovou. Jediná čs. účastnice ním J. Míšu a pokladní sorem dějin umění na u- naproti
přítele i v Evropě a urychlení procesu liberalizač
niversitě v Utrechtu.
Anna Motorová obsadila 33, místo.
A. Klusákovou.
ního a odstředivého v komunistickém bloku.
Rychlobruslařska olympijská dráha v Grenoblů — Dvě sokolské jednoty — Profesor hry na vio
Nejlepší způsob, jakým my exulanté můžeme po
loncello
na
Iewa
State
patřila tentokráte (nečekaně) Fince Kaije Musto- v Clevelandě měly valné
depřít boj o svobodu českého a slovenského lidu,
nenové, která dostala v čase dobré úrovně 2:22,4 hromady. Starostou sokol University v Ames F. vedený dnes zejména českou a slovenskou inteligen
min. “zlatou medaili” za vítězství na 1.500 m, před ské jednoty Nová vlast Smetana je současně di cí, je, setrváme-Ii pevně .na stanovisku nekompro
symfonického misního' odporu proti komunistické totalitě a zúčastdvěma Holand’ankami Geijssenovou a Kaiserovou.
byl zvolen Přemek Ko- rigentem
Krátce před půlnocí skončila pak na Olympijském j cián a Sokola Tyrš L. orchestru ve Fort Dodge. níme-li se aktivně politického boje proti komunistic
stadiónu soutěž krasobruslařek. Vyhrála ji podle o- i, Voris.
— V únoru vyšlo v Chi kým agentům v zemích třetího exilu.
čekávání loňská mistryně !světa Američanka Peggy — Koncerty pianisty Ru cagu další číslo časopisu
Čs.OL v zahraničí, zemský výbor v Austrálii
Flemingová, která už v povinných figurách získala dolfa Firkušného s Cle- čs. skautů a skautek v eČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ
velký náskok před svými největšími rivalkami a i velandskou
xilu STOPA, které přiná
v zahraničí, jednota ve Viktorii,
ve volné jízdě potvrdila, že je skutečně krasobru- ve dnech 11.,filharmonií
ší
na
12
stranách
množ
13. a 14.
pořádá u příležitostí výročí svého založení
slařskou princeznou. Její jízda byla rozhodčími jak ledna měly mimořádný ství úvah, vzpomínek a
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM
zpráv.
po technické stránce tak i v uměleckém dojmu hod úspěch.
v sobotu dne .16. března 1968 ve velkém sále
nocena 5,9. Čs. reprezentantka, 181etá Hana Maško
Západoaustralské . no
Dorchesteru, Alexandra Gardens, Melboume.
vá z Prahy, která krátce před OH v Grenoblů získa — Na výroční schůzi —
v Perthu přinesly
Hraje br. Eda Zlatý se svým orchestrem.
la ve švédském. Vaesteraasu titul mistryně Evropy, Krajanského spolku v viny
26. a 27. ledna foto čs.
Pouze pro zvané a jimi uvedené hosty.
se tentokrát musela spokojit “jen” se třetím místem. Clevelandě byli zvoleni: exulanta
Frant, Hruboše
Reklamace pozvánek: tel. 67-1551 (br. Herz),
Měla velmi špatný start v povinných figurách. Po předsedou Martin Hraa
delší
referáty
o
akci,
94-6635 (br. Piek).
dvou cvicích byla až pátá, na konci povinné části bík, místopředsedy S. kterou podnikl v souvi
čtvrtá. Skvělou volnou jízdou bez jakéhokoli zako Kimlová, J. Kobylák a slosti s “Letním seminá
ruského socialismu”. Při rozdávané
účastníkům
lísání, dvojitými skoky, které měly patřičnou výšku R. Perka, tajemníkem J.
a obtížnost, elegancí jízdy, za zvuku Smetanovy Hokr, pokladníkem V. řem” tamní . university, nesly též výňatky z jeho semináře.
Hyvnar a tiskovým refe- konaném na téma “50 let 6stránkové
publikace,
ČS/SVU/HD
Vltavy, se dostala na 3. místo.
Pořadí: 1. Peggy Flemingová (USA) 1.970,5 b.,
ZPRÁVY OSOBNÍ
umístění 9; 2. Gabriele Seyfertová (V. Německo —
Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou
na mistrovství Evropy byla až druhá za .Maškovou)
Dne 28. 2. 1968 tomu
1.882,3 b., umístění 18,0; 3. H. Mašková 1.828,8 b., bude 25 let, co tragicky
R. C. Kugler & Associates
um. 31; 4. Albertina Noyesová (USA) 1.797,3 b., um.
zemřel v Londýně
40; 5. B. Schubová (Rakousko), 6. Z. Almassyová
Insurance
Brokers
; Tel. (Melb.) 95-2421
plk. gšt.
(M aď arsko )... 21, Marie Víčhová (ČSR).
958
Nepean
Highway,
MOORABBIN,
S. 20.
FRANTIŠEK HÁJEK
6. den: Raška olympijským vítězem
Prosíme, vzpomeňte s
Těžko lze popsat atmosféru na Olympijském sta námi.
diónu v Grenoblů ve chvíli, kdy stál prvý Čechoslo
Růžena Hájková
vák v dějinách zimních olympiád na nejvyšším stup
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Otomar
ni vítězů. Celá čs. olympijská “expedice” hokejistů,
(Cleveland, Ohio )
srdečně zve všechny krajany na
lyžařů, sáňkařů i krasobruslařů i turisté z ČSR pro
Fedor
MATĚJSKOU
volávají slávu Jiřímu Raškovi z Frenštátu pod Rad
(Sydney, NSW.)
hoštěm, který se stal v Autráns olympijským vítě
zem ve skocích na lyžích na normálním můstku s
M alý oznam ovatel
kritickým bodem 70 m. 4. února 1941 narozený Raš
ka, zámečník, otec dvou dětí, patřil sice ke kruhu
kterou pořádá v sobotu dne 24. února 1968
ČESKOU HUDBU
favoritů, ale více se mú dávaly naděje při skocích
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melboume-City
z velkého můstku (které budou na pořadu až v zá - hlavně populární - val
věrečný den). Velkým favoritem byl mistr světa Nor číky, polky, pochody, pí
K tanci hraje česká kapela
Bjoern Wirkola, který se však musel sklonit před sně, atd., dodám nahra
LIKÉROVÁ
LICENCE — BOHATÁ TOMBOLA
uměním Jiřího Rašky a dokonce obsadil až 4. místo. nou na pásu (1 kolo 7”,
Raška udivil nevídaně skvělým stylem, jeho skoky 1.200 stop), 3 různé rych
Vstupné $ 2.00
Začátek v 8 hod. večer, konec v 1.30
byly technicky úplně dokonalé a dlouhé 79 m a 72,5 losti. Velký výběr a cena
Přineste
si
vlastní nápoje
daleko
pod
cenou
v
ob
m a jeho dopad “velmi elegantní. Už v prvé sérii
skoků měl vynikající odraz, skvělý let vzduchem i chodech. Adresu sdělí zá
Reservování míst: tel. 379-2Í56 (Rosenfeld), 393-1340 (Skružný)
dopad, a dostal se do čela soutěže. V druhém skoku jemcům HD.
na zkráceném nájezdu už neriskoval a skokem 72,5
Hokej: Kanada — USA 3 : 2 a SSSR deklasoval
m si zajistil “zlatou”. Když dojížděli poslední sko letu na lyžích), 3. Baldur Preiml (oba Rakousko),
kani, přichystali mu jeho kamarádi — skokani mo 4. Wirkola (Norsko), 5. Mattila (Finsko), 6. Žegla- mužstvo Německé spolkové republiky 9 :1 .
V B skupině Rakousko porazilo Francii 5 :2.
hutné ovace. Na jeho .počest pak byly pod skokan nov (SSSR) . .. 9. Ladislav Divila . ; . 12. František
(V příštím čísle uveřejníme zbytek referátu K.
ským můstkem a vlastně nad celou obéí Autrans vy R ydval. . . 19. Zbyněk Hyibáč.
Skvěle si v 6. den OH v Grenoblů vedl i čs. sdru- Janovského z Grenoblů. Bude v tom i podrobná
puštěny stovky raket; a v provozu byl úplný ohňo
stroj, Byl to nezapomenutelný den. —. Další pořadí ženář Tomáš Kučera, který v soutěži nordioké kom zpráva o porážce sovětských hokejistů českosloven
skokanů: 2. Reinhold Bachler (světový rekordman v binace obsadil čestné 4. místo.
ským týmem 4 :5 .)

POUŤOVOU ZÁBAVU
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S p o rt doma i v cizině
KAREL

JANOVSKÝ HLÁSÍ
Z GRENOBLU :

X.olympijské zimní hry

19. 2. 1968
Plánujete -ceštu do . zámoří
nebo máte v úmyslu požvat
své příbuzné na návštěvu-’
Obraťte se s důvěrou, na

ODRA
TRAVEL SERVICE
*7-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Telefon 62-2908 *

francouzští pořadatelé X. olympijských zimních her m ó h o ú — pokud se týče zahajovacího ce
remoniálu -— mluvit skutečně o štěstí. Když totiž jsm e se tu iv úterý 6. února probudili a letmo se
podívali z okna, jaké je počasí, k našemu velkému zklamání jsme zjistili,, že černá mračna se sne
sla nad průmyslový Grenoble a hustě prší. ;Už však v dopoledních hodinách se déšť v tomto
čtvrtmilionovém městě změnil v sníh, á jako zázrakem, hodinu před zahájením OH, se na Obloze
usmálo i slunce. Když pak krátce před 16. hodinou přijel na olympijský stadión, zaplněný do po
sledního místečka 60.000 diváky, francouzský president Charles de Gaulíe, aby prohlásil tento
Vrcholný světový podnik sportovců zimních odvětví za Zahájený, blankytná obloha se klenula nadcelým Grenoblem. Na tvářích obyvatel Grenoblů;byl vidět úsměv, radost, a nadšení, že v historii
města dlouho očekávaný den se vydařil.

Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
<- Mluvíme česky

4. den: Triumf Francie ve sjezdu
-Den, na který celá Francie dlouhé měsíce s napě
tím čekala, nadešel. V páíek, 9. února, byl-totiž na .,
pořadu: sjezd lyžařů, který skončil triumfálním ůspěchem Francouzů. 241etý francouzský celník Jean
Claude Killy se zhostil role velkého favorita přímo
nulou velmi náročnou trať, odpovídající však .tré skvěle, když v Chamrouse, porazil veškerou světo
1. den: Čs. hokejisté nenadchli
vou- elitu á získal zlatou medaili. Velmi těžkou trať
Žato méně spokojeni už jsme byli s olympijskou ninkovým možnostem Italů v Dolomitech (start ve. sjezdu,
dlouhého 2.890. m, odstartovaného ve výši,
výši
275
m,
klesání
na
.90m,
pak
náhlé
stoupání
až
premiérou čs. hokejistů. Čechoslováci sice v prvém
2:252
m,
cílem-.ve výši 1.412 na, zajel'bravurnímstřetnutí olympijského turnaje, hraném Už o 17,30 do výše 900 m) ve vynikajícím čase za í:35:38,2 stylem veSfantastickém
čase za. 1:59,85 min. Až do
hod., zvítězili nád mužstvem USA 5 :1, po třetinách hod.-Nebylo se proto čemu divit, že Italové uspo jeho-startu byl v čele soutěže jeho krajan, 281etý
l i l , 2 : 0 a 2 : 0 , svou hrou však nikoho nenadchli, řádali po závodě v olympijské vesnici úplný karne .Guy Perillat, ale jeho čas. (horší jen o osm setin
naopak jako celek kupili- jednu chybu za druhou. val, jaký snad nemá na OH obdoby. Další pořadí: 2. vteřiny) mu. stačil jen na stříbrnou medaili. Velkým
Pomalý byl jejich přechod z obraný do útoku, vázla Odd Martinsen (Norsko)' 1:36:28,9 hod.: 3. Eero překvapením sjezdu- mužů, který se jel za čtyřstup
souhra, střelba byía nepřesná. Trenér J. Pitner zkou Maenívranta (Finsko - favorit), 1:36:55,3 hod.; 4. ňového mrazů a podmračného počasí, byl .Švýcar J.
šel -i—áž na 1. útok Ševčík - Golonlia - Jiřík — růz Voronkov (SSSR), 5. De Florian (Itálie), 6. LauriDaetwyler, který se časem. 2:00,32 umístil třetí
né formace, které sé zřejmě teprve sehrávaly. Ne ,'la (Finsko). — Umístění čs. vytrvalců:. 18. Karel D.
získal bronzovou medaili. Další pořadí: 4. Henrich.
líbili še nám ani švédští rozhodčí, kteří “pískali” Štefl, 22. Jan. Fajstavr, 24. Václav Peřina. Vít Fóu- aMessner
(Rakousko), 5. Karl Schranz‘.(Rakousko),
.
jasně “diplomaticky”. Branky ČSR: Suchý, Havel, sek závod nedokončil.
Ivo Mahlknecht. (Itálie — velké překvapení). UJiřík (ňejirásnejší gól po ideální kombinaci s GoTurnaj v ledním hokeji pokračoval dvěma zápa 6.
lonkou), Hejma a Holík. Za Spojené státy scoroval sy. Už v odpoledních hodinách, zvítězilo . reprezen místění čs. lyžařů: nadějný .čs. borec Miloslav Paza stavu 1: 0 pro. ČSR v 17: minutě 1. třetiny Vol- tační mužstvo Švédská nad hokejisty USA jen těsně žout (ikrátce předtím se’stal v Innshrucku ,akademic
mar. ČSR hrálo v sestavě: Dzurilla (Bratislava), - :a tak trochu i šťastně 4 :3 (0 : 0, 4 : 2 a 0 : 1),. když kým mistrem světa) byl. časem 2:07,45 min třicátýMachač (ZKL Brno), Horešovský (Sparta Praha), hráči. “Tre Kronoř” si museli v závěru své vítězství pátý a Jaroslav Janda časem 2:07,71 min. 36.
Suchý (Jihlava), Pospíšil (Kladno), - Ševčík (ZKL doslova vydřít.
Na oválové- ryehlobruslařské dráze v Grenoblů se
Brno), Golonka (Bratislava), Jiřík (ZKL Brno), rozhodlo o držitelce první zlaté ■medaile, a to v zá
Pozdě večer pak zvítězili hokejisté SSSR nad V. vodě na 500 -m.-Získala jiX udm ila Titová ze SSSR,
Havel, Hejma (oba Sparta Praha), Jiří Holík (Jih
lava), - Hrbatý, Kochta (oba Jihlava), Černý (ZKL Německem 9 :0 (4 : 0, 2 : 0 a 3 :0 ), když- dovedli které na “rychié” dráze (dobrá kvalita ledu) stopli
Břno); střídal Nedomanský (Bratislava). — V muž chladnokrevně proměnit téměř všechny brankové pěkný čas 46,1 vt. O stříbrnou, medaili se dělí 3
stvu ČSR jsou letos na OH tři úplní nováčci (všich šance. Sovětská obrana měla na počátku zápasu Američanky a to Mary Meyersová, Diana Holumová
ni '¿ pražské Sparty): obránci Horešovský a Maso mnohá “okénka”, ale Němci byli-. až příliš nepřesní a Jennifer Fishová, které zůstaly jen o .0,2 vt. za Tive střelbě.
tovou.,.
pust, a^ útočník,Hejma.
Závod, lyžařek na 10 km skončil nečekaně velkým
V
zápase
B
skupiny
zvítězila
Jugoslávie
nad
Ja
Debut obhájců olympijského prvenství, hokejistů
SSSR, se naopak plně zdařilo. Ti deklasovali Finy ponskem 5 :1 a Rakousko prohrálo s Rumuny 2 :3. úspěchem skandinávských účastnic. Nej rychlejší by
la a zlatou medaili dostala Švédka Toni Gustafsn(trénuje-jeli letos Čechoslovák Gustav Bubník) 8 : 0,
nová, -která -hned v prvém úseku deklasovala své
po třetinách 3 : 0, 2 :0 a 3 : 0, když využili téměř 3. den : Finsko vítězí nad Kanadou 5 :2
Ani turnaj v ledním hokeji nebyl na olympijských šoupeřky a .do cíle doběhla v pěkném čase za 36:46,5.
každé šance k scorování a sebemenšího zakolísání
soupeře.
, Kanaďané porazili sice hokejisty Ně hrách v Grenoblů už od samého počáku ušetřen min. 2. Berit M oerdreová. (Norsko), 3. Inger Auflemecké spolkové • republiky přesvědčivě vysoko 6 : 1 senzace. Postarali se o ní (Stejně jako před rokem sová ( Norsko),. 4. Martinssonová (Švédsko), 5. Ka(0 :0,' 4 : 1 á 2: 0), prvé vítězství na olympijském na mistrovství světa ye Vídni V zápase s ČSR) -svě josmaová (Finsko), 6. Galina Kulakové (SSSR)..
Ve skupině A'olympijského turnaje v ledním hoturnaji je však stálo, více sil než se předpokládalo. řenci G. Bubníka — Finové— , kteří v utkání velmi
dobré úrovně porazili po nadšeném, obětavém vý kěji byla sehrána celkem tři střetnutí. Málem k.’dal
2. den: Senzace v Autrans
konu reprezentační tým Kanady 5 :2 (2 :1 , 1 :0 a šímu velkému překvapení došlo v odpoledních ho
Konečně se rozhodlo o vítězi prvé zlaté medaile. 2 :1 ). Kanaďanům sice patřily prvé minuty zápa dinách, kdy švédský reprezentační tým zdolal ho
A. hned v prvé disciplině — v běhu lyžařských vy su, když však se v 8; minutě Finové svým nej lepším kejisty Německé spolkové republiky, až teprve po
trvalců na 30 km — se olympijští návštěvníci z ee- hráčem Keikonenem ujali vedení 1 :0 , podařilo se dramatickém boji 5 :4 (4 : 3, 0 : 0 a' 1 :1). Vítěznou
;lěho světa dožili nevídané senzace: poprvé v histo jím i hru v poli vyrovnat a zle pak “zatápěli” řepre- branku -vstřelíli už zoufalí Švédové áž teprve 1:41
rii olympiád byl nejrychlejším Ital, 271etý Franco zentantům javorového listu. Minutu před koncem:; min. před koncem zápasu.'— Navečer rozdrtilo muž
Nones, který deklasoval celou skandinávskou elitu. střetnutí za stavu 4 :2 pro Finsko odvolal trenér, stvo SSSR hokejisty USA .10 : 2 (6 ; 0, 4: 2 a. 0 : Ö).
Se startovním číslem .“26” zajel za 8,5 stupně pod Kanady z ledu brankáře Brodericka a se 6 . hráči; o; výsledku zápasu bylo už prakticky rozhodnuto'v
pivních 4 minutách, kdy se sovětské mužstvo ujalo
[ se chtěla Kanada pokusit o Vyrovnání. 34 vteřin; vedení' 2 : 0, vzápětí 3 : 0; — Krátce před půlnocí
¡před závěrem zápasu se však uvolnil střední útoč--; skončilo na Olympijském stadiónu třetí utkání, ve
MAĎAŘI nebo ČECHOSLOVÁCI? •nik třetí finské formace Nahéten a do prázdné ka-r kterém 24 hodin ,po porážce; s ,:Fíny už , “Zahojení”
’nadské svatyně zaznamenal 5. branku. A-když pakl
Ještě snad nikdy v historii kopané nebyla cesta krátce po 23. hodině utkání skončilo, vzpomněl jsem Kanaďané deklasovali hokejisty V. .Německa -11-: 0 '
na světové mistrovství tak obtížná, jako tomu je }si, jak právě před 10 lety na mistrovství světa vj (4; 0, 4 : 0 a 3 : 0).. — B skupina: Rumunsko -— Fran
pro IX. světový šampionát r. 1970 v Mexico-City. Oslo finští novináři plakali po zápase s Kanadou j a l cie .7 : 3. a Jugoslávie — Rakousko 6 : 0.. .
/Vždyť k tomuto vrcholnému světovému podniku ,eko
'
malé děti: Finsko tehdy prohrálo - O ;--24.. ' Dnes 5’. den: Drama ČSR —- Finsko
.fotbalistů se přihlásilo 73 států,, pouze však dva, a ■zde opět pláčí — radostí. Zdá se tedy,- že; Finové se:
Mašková získala “bronz”
/to obhájci světového prvenství Angličané á pořada ! znovu “chytli” . Oproti olympijské premiéře se SSSR:
■“Vyrostla nová hokejová velmoc! lEvrópy. V čele
t e lé Měxičani, postupují přímo do závěrečných bojů jhráli jak vyměněni.
světového" hokeje je mužstvo SSŠR, následováno
16 nejlepších. O 11 dálších míst se rozpoutají boje
•v kvalifikačních:skupinách, které byly nyní v Ca- | V druhém svém zápase olympijského turnaje zví-: “Velkou čtyřkou”: ČSR,' Kanadou, švédském,, ale ta
sablance rozlosovány. Naděje čs. fotbalistů jsou ne- i těžilo čs. národní mužstvo nad hokejisty Německé! ké Finskem.” To bylo resumé hokejových expertů"
f patrné, neboť byli zařazeni do II. kvalifikační sku ¡spolkové republiky 5 :1 (1 : 0, 2 : 0 a 2 : 1), ani však z celého světa na tiskové konferenci Í0. února po
piny spolu s Maďary, Irčany a Dány, a letenky do tentokrát nepředvedlo Očekávanou hru. Spíše na-! skončení střetnutí ČSR — Finsko. Finové, kteří 48
(Pokračování na straně 9)
‘Mexika získá jen první ze skupiny. Další skupiny: , opak. Viděl jsem téměř, všechna poválečná střetnutí:
ČSR — Německo, avšak tak slabě jsem Čechoslováky
I Portugalsko, Švýcarsko, Rumunsko, Řecko
j ve vzájemných zápasech s Němci hrát ještě neviděl, | ■
lil. Itálie, V. Německo, Wales
HLAS DOMOVA
I Místo pověstného čs. hokejového vtipu, kombinace,
IV. SSSR, Severní Irsko, Turecko
j V. Francie, švédsko, Norsko
Řídí -redakční kruh
¡uvolnění, “vozili” čs. hokejisté příliš dlouho touš a: 1 Vychází čtrnáctidenně.
I Němci vždy mohli včas zformovat svou obranu,- na-’
'' VI. Španělsko, Jugoslávie, Finsko, Belgie •
Adresa: Hlas domova,
i VII. Německo, SSSR, Rakousko, Kypr
I víc nedokázali proměnit tzv, vyložené šance. V muž- [
8; Moorhoúse St., Richmond, Vic., 3121
i VIII. Bulharsko, Holandsko, Polsko, Lucembursko j.stvu ČSR byla znát neúčast Jaroslava Jiříka ze ZKL I
Telefon: 42-5980 ^
~ IX. Anglie (obhájce) ' '
. . ’,
| Brna, který byl v prvém zápase s USA. zraněn a tak
;X. Argentina, Peru, Bolivie
; ho trenér Pitner nechal odpočívat. Branky ČSR: IROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) S 5.-, jednoílnrr
výtisk 20c.
XI. Brazílie,. Venezuela, Kolumbie, Paraguay
' Hrbatý, Golonka, Havel, Hejma a Ševčík. Stejně ja | :
• XII. Uruguay, Čile, Ekvádor
ko v utkání s USA, neuznali rozhodčí čš. mužstvu PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí ža přibližně la tS .
XIII, státy střední a severní Ameriky •
f r a n k u a sice zase pro.hru v. branko visti.
předplatné, tj: austr. nóbo NZ #5>, £ stg 2/5 %
/XIV., Mexioo (postupuje -přímo)
US # 6.- nebo ekvivalent v jiné m ěn ě.— VýS FrtaeV utkání B skupiny zvítězilo’Norsko nad--Francii kého příplatku áo různých zemí sdělíme na
' XV. ašijfiké .státy a Austrálie !
.
XVI; africké státy
. ; ............- . '.4 : 1.
i obratem.

