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K událostem v Československu

Psáno v naději
A opět nastalo veliké klání. Lid exilní, dávno už rozdělen na ty, co byli přestane být kontrolova

doma. a na ty, co tam nebyli, na ty, co pojedou a na ty, co nepojedou, na ty
ce fikají, že by se mělo 3 na ty, co říkají, jze by se nemělo, znovu se rozdělil.
Z jedné 6 trany slyieti jest břesknou dechovku, jíž vede sám Žákův pan
Paplhám. N ad hlavami vítězné prapory, jeho trombón hřímá jásavě, že na
dešla hodina osvobození, neb doma se reformuje jak za mistra Jana, co ho
upálili (v Kostnici. — N e tak "u Tachova” , kde se řadí vozová hradba, řinčí
sádlíce a palcáty a meče zvoní o štít, neboť je měsíc únor, rok 48 a nepohnul
ae čas.
Faktem ovšem je, že čas se pohnul, i když ne tak prudce a tak najednou,
jak by rád dokázal trombón pana Paplháma. Jako obyčejně, Sentiment pře
hlušil rozum, ješitnost, spojená se sestárlým myšlením, zakalila zrak, a řada
osobních vendet předem vyloučila chladné hodnocení událostí.
hospodářské: autonomní
Klidný a střízlivý p o 
Bylo slíbeno:
správa podniků, pracují
hled není za nynější si
Úplné otevření hra
tuace lehký, ale pokusme nic; návrat parlamentu k cích na základě dosaže
se o něj. Pokusme se ně funkci, jež mu patří; sa ných zisků, a dokonce
jak rozškatulkovat, co už mostatná zahraniční po prý obnovení omezené
soukromohospodářse opravdu stalo, co bylo litika; volby, svobodné ho
sfcého
sektoru.
slíbeno a čeká na splně do té míry, že různé or
ní, i to, co by se snad ganizace a zájmové sku
M ohlo se stát:
mohlo stát.
piny mohou jmenovat
že celá ta liberalizační
Stalo se:
vlastní kandidáty bez po vlna začala a skončí jako
komunistické nástroj vnitrostranické
Nová, liberálnější sku žehnání
strany.
ho zápasu; že se Dubček
pina se dostala k moci
Rudé právo šlo dokon ve svém sporu s Novot
uvnitř
československé
komunistické strany: od ce tak daleko, že z niče ným a druhy potřeboval
soudila chyby, přehmaty ho nic zaúpělo, že se če o něco opřít a využil ne
a zločiny svých před skoslovenský občan mohl spokojenosti studentů a
chůdců, uvolnila částeč po válce svobodně poli intelektuálů; že, jednou
ně zábrany, které vázaly ticky vyjádřit jenom v v sedle, skončí jako
skončil Gomulka, nebo
tisk, rozhlas a televizi, letech 1945 až 1948.
Vedle slibů politic že se kontrolovaná libe
rozšířila meze veřejné
debaty, odstranila nej- kých byly učiněny sliby ralizace vymkne z ruky a

ná.
A ovšem, jakkoliv ne
pravděpodobně to zní,
může se stát, že Dubček
dané sliby buďto dobro
volně nebo pod tlakem
alespoň částečně splní.
V oblasti fantazie
V
takovém případě
nechť duní trombón pa
na Paplháma, protože
oblast fantazie začala by
být bezobzomá.
Slib po slibu: svobod
né volby a návrat skuteč
ného parlamentu Zname
naly by konec komuni
stické strany jako domi
nující síly uvnitř státu;
povolení nejprve omeze
ného, ale ve volné spo
lečnosti nutně rostoucí
ho
soukromohospodářského sektoru podlom ilo
by sektor státní a přivo
dilo by ne okamžitý, ale
dlouhodobě nevyhnutel
ný konec socialistického
zřízení; samostatná za
hraniční politika demokratizovaného Českoslo
venska vedla by nutně k
(Pokračování na str. 2)

křilklavější představitele
Izraelský útok proti Jordánsku
starého řádu, propustila
z vězení řadu spisovatelů
i jiných osob a vytvořila
Historie si tyto dny přichází na své, neboť se tvoří na několika místech na
tak atmosféru, jakou Če
skoslovensko nepoznalo jednou. Dalo by sé rovněž říci, že je v zajetí ušlechtilého slova "a ť” s vykřič
od komunistického pře níkem.
" A ť nikdo nepochybuje o americké vůli vytrvat ve Vietnamu’’, říká prevzetí moci v roce 1948.
sident Johnson ve chvíli, kdy se americké vůli tře
sou kolena. " A ť se nikdo nedomnívá, že nová linie
strany znamená svobodu hájit nemarxistické zása
V sobotu 30. břema byl v pražském parlamentě
dy” , pravil soudruh Kudma a marxistické zásady
“ zvolen” generál Ludvík Svoboda novým presideni to přebytečné S v ČSSR bolestně zaúpěly. " A ť
tem Československé socialistické republiky.
V patek 29. března ráno oznámil australský rozhlas nikdo nezaměňuje náš antisionismus s antisemitis
stručně: “ Novým československým presidentem je mem” , děl "liberál” Gomulka, zatím co jeho mi
generál Ludvík Svoboda, jak bylo rozhodnuto ústřed nistr Vnitra Moczar přišlápl nohu na židovském
ním výborem Komunistické strany československá.
N o vý president bude zvolen zítra v sobotu v českoslo krku.
venském parlamentě.”
A na Středním výcho masivním útokem izrael
AB C tak bezděky a v kostce vyjádřila křišťálově dě prohlásili arabští vůd ské armády proti záškodJasně, že generál Svoboda —■ přes ohlašované refor
m y — nebyl presidentem zvolen, ale jmenován. N e že cové unisomo, " a ť si ni nickým základnám v Jorb y to něco měnilo na celkové situaci, protože je úplně kdo nemyslí, že příkoří, dánáku.
jedno, jestli ěs. presidenta nominuje výbor KSČ nebo jež bylo Jordánsku vytrDvanáct tisíc mužů s
parlament nominovaný výborem KSČ.
pěti od Izraele, zůstane leteckou
a
tankovou
V faóMém případě přibylo ke krátké řadě jmen
Masaryk,-Beneš, Gottwald, Zápotocký a Novotný no bez odvety,” a rozhlédli podporou překročilo ře
v é jméno- Je to jméno, jež budou lidé, kteří zažili se smutně po troskách ku Jordán. Podle zpráv
komunistický pně v roce 1948, těžce stravovat.
svých armád.
z T el Avivu dosáhly iz
Jako dnes, 1 tenkrát byla někdejšímu ministru ná
Jak již řečeno, historie raelské oddíly všech vy
rodní obrany přivěšena cedulka nadstranickosti. N i
se tvoří na několika mí tčených cílů a stáhly se
kdo z nás však nezapomněl, že bylo komunistické pře
vzetí m oci bex generála Svobody takřka nemyslitel stech a když se viditelná spořádaně zpět na území
né, ani jeho výrok, i e “ armáda nikdy nepůjde proti historie dá do pohybu, Izraele. Podle zpráv z
lidu” , což v tehdejší politické hantýrce znamenalo je obyčejně provázena
Ammánu utrpěly tyto
proti komunistické straně.
nějakou formou násilí.
oddíly těžké ztráty a by

Porušená železná zásada

Generál na Pražském hradě

Uvědomujeme si ovšem, že Dubčekovi reformátoři
neměla zatmi dost času k provedení slibovaných re i
Masivní odveta
ly zatlačeny zpět přes
forem. Ještě jasněji si však uvědomujeme, že jméno
N a Středním východě Jordán.
Svoboda neznamená svobodu skutečnou. Pro mnohé
se
tentokrát projevila (Pokračování na str. 2)
s nás znamená spíše poliček do tváře.

Moskva již není, čím bývala. Vlasto! vinou ztra
tila svůj monopol na nové myšlenky a také *vé
morální právo předpisovat “jedině přijatelnou"
Unii. Y té chvíli, kdy se zřekla Stalina, přestala
být ideologickým střediskem. Moskevská epocha
velkých komunistických osobností a velkých myš
lenek skončila. Nastala vláda průměrných komuni
stických byrokratů. Kolektivní vedení nečekalo,
že narazí na neúspěchy a těžkosti ideologického
rázu, a to jak uvnitř hnutí tak i mimo ně. Co se
však dalo dělat?.. . Středisko světového komunis
mu přestalo existovat: je v rozpadu. Jednota ště
tového komunistického hnutí je nenapravitelně
narušena a není viditelných možností, jak ji ob
novit . . .
Mlovan Bžilas, Nová třída (1958)

PROMLUVITI ZA NĚMÉ
Dtnes přišla chvíle, kdy máme jednu jasnou povin
nost: promluviti za němé. Z domova přicházej! neslý
chané zprávy. K hrobu Masaryků do Lán chodí manifestační průvody — a policie to trpí. Generální pro
kurátor je veřejně označen za jedenáetinásobného
vraha — a dosud mlčenlivé Národní shromáždění Žá
dá jeho odstranění, jakož i resignaci ministra vnitra.
Ministerstvo spravedlnosti dostává tisíce žádostí o re
habilitaci odsouzených československých občanů. Če
skoslovenští cenzoři žádají, aby byla odstraněna cen
zura, protože prý byla nezákonná a vytvářela “nedýchatelné ovzduší” . Soudcové Nejvyššfho soudu pro
hlašují, že budou znovu přezkoumány procesy, jež
byly bývalým presidentem Novotným prohlášeny za
přezkoumané a uzavřené.
Bohužel nevíme, do jaké m ír y s e bude tato oslavo
vaná “ liberalizace” vztahovat na prosté občany. Je
až příliš dobře známo, že m luví-li komunisté o de
mokracii', m ají na mysli demokracii vnitrostranickou,
to jest tu, kterou jest uplatňovat! jen uvnitř strany.
M luví-li o spravedlnosti, m á ji na mysli třídní spra
vedlnost, takovou, která slouží; zájmům a. potřebám
vedoucí strany. Mhrvl-li o rehabilitaci občanů a ná
pravě křivd, jde jim o soudruhy, které ztrestala stra
nická justice. Tak tomu bylo dosud. A největší otáz
ka, týkající se prováděných změn v Československu,
je tato: bude tomu tak i nadále?
Pokud jde o postavení Komunistické strany Česko
slovenska, nemůže být pochyb. Vedoucí představitelé
to už jasně řekli: je jí vedoucí úloha nesmí být otře
sena, protože kdyby se tak stalo, byla by otřesena sa
ma státní struktura K dyby komunisté na něco tako
vého pomysleli, projevovali b y sebevražedné úmysly,
uřezávali by sami větev, na které sedí.. Chtěli b y
chom vědět, do jaké míry o vlivn í změny ve straně ži
vot obyčejného občana. V tomto směru budě nej j i 
stějším ukazovatelem míra, s jakou bude riióci vyko
návat svá občanská práva. A nejen to. Také míra,
způsob a prostředky, jim iž se bude moci alespoň částt
svých práv dovolat.
V době, než se Komunistická strana Českosloven
ska zmocnila vlády, začal mezi ní a tehdejšími demo
kratickými stranami boj o tak .zvanou právní jistotu.
V podstatě to b yl boj o rovnost občanů před záko
nem, o zásadu, zaručenou tehdy a dodnes Českoslo
venskou ústavou. Ústava zůstala, ale právo a spra
vedlnost se staly nástroji třídního boje hned po osud
ném roku 1948. Právo přestalo být právem, ale stalo
se nástrojem moci, který se dal uplatnit jak proti ne
straníkovi tak proti soudruhovi. .
V Československu budou tedy znova přezkoumávat
procesy a rozsudky z uplynulého desetiletí. P rvn í vy 
světlení je zcela nasnadě: o procesech proti straní
kům nebyla ještě řečena plná pravda. Očistná řízení
za Novotného éry musela být prováděna velmi- deli
kátně, když jeden z hlavních inscenátorú seděl na
Pražském hradě. Je třeba stále opakovat, že to byl
Antonín Novotný, jenž byl hlavním žalobcem proti
Slánskému a jeho soudruhům-ministrům. Nevysvět
len zůstal i případ Rudolfa Baráka, který podle vše
ho navrhoval podobné reformy, jaké jsou dnes navr
hovány, a který byl souzen a odsouzen pro zneužití
moci úřední a zpronevěry.
Nám tady a našim doma by mělo jít o zásadní po
žadavek:' když revize, a ť tedy revize. Přišla doba,
kdy bychom všichni měli žádat, aby byla provedena
revize politických procesů proti odpůrcům konnmistické strany a proti těm, které si třídní justice a
odpůrce vybrala. Už výsledky prvního Jmtétietí
Slánského aféry ukázaly, ‘že Slánský a jeho ministři
(při nejmenším ti z bezpečnostního aparátu) poru
šovali “ socialistickou zákonitost” ,, abychom použili
tehdejšího euíemismu. Soudruzi Loebl, N o vý a další
už o tom vydali svědectví. Jestliže bylo v těďzto přlpadech učiněno spravedlnosti zadost, je jistě logkito
žádat, aby ve všech případech “ porušení socialistické
(Pokračování na straně Z)
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PSÁNO V NADĚJI
(Pokračování se str. 1)
odtržení od sovětského
bloku a k pravděpodob
né - neutralizaci, vlivem
starých tradic spíše po
dle rakouského íiež ju
goslávského vzoru; vše
chno dohromady by to
bylo téměř jistým star
tovním výstřelem k řetě
zově reakci v shluku so
větských satelitních stá
tů.
Dvě otázky:
,1> Je možné, aby něco
takového připustil So
větský svaz? Sotva,
2. Je možné, aby ko
munista
nadekretoval
rozklad
komunistické
strany á -předsedal po
stupnému odplavení, so
cialistického'
systétnú?
Není.. lAle nekomúbista
uvnitř komunistické stra
ny, nebo* komunista, kte
rý má v sobě dost sluš
nosti, aby pod starou fir
mou přestal být komuni
stou v tradičním slova
smyslu, by snad mohl.

I toužící a doufající exu
lant musí se vrátit k pří
zemní, a le' střízlivé sku
tečnosti, protože jenom
ze střízlivé skutečnosti
může člověk dojít k stříz
livým závěrům.
Názory se jako oby
čejně budou různit. Po
dle mého názoru před
stavuje to, k čemu v

těchto dnech dochází v
Československu,
proti
dobám Gottwalda, Z á 
potockého a Novotného
obrovský krok dopředu
a historický mezník v ži
votě národa. Nerozeznat
tuto skutečnost je stejně
pošetilé, jako nerozeznat,
že zápas ještě dávno ne
ní u konce.

Po cestě, která nikam
nCvedla, došli Češi a Slo
váci v těchto dnech na
rozcestí. Jedna z jeho
cest vede od slibů k de
generaci Tita a Gomuíky, o jejichž "demokra
cii” rozhodně nestojíme.
Druhá vede k útlé na
ději, s níž byly psány ty
to řádky.
-K-

PORUŠENÁ ŽELEZNÁ ZÁSADA
(Pokračování se str. 1)
Podle zkušeností z "šestidenní’’ války se zdají
zprávy z T e l Avivu spo
lehlivější, jenomže o to
teď nejde.
Ortel světa

bez váhání na síle. Prořzraelské státy — jako
U S A a Anglie — použi
ly té příležitosti k proká
zání své vlastní neutra
lity a řekly ústy vyslance
Goldiberga, že míra arab
ských útoků neosprave
dlňuje rozsah izraelské
odvety.
Piláti si vyměnili mí
sta.
Přehlížená fakta

Naše rovy

mil. australských dolarů, ale podrobnosti vám
snad řeknu áž při odletu zpět. . . Mám stádo 486
býčků, vlastním 600 ba půdy a moje farma se na
chází 50 mil od M ělbourne. . . Kromě toho zpra
covávám denně 100 kusů hovězího dobytka__
Nikdy jsem fotbal nehrál, ale pochopil jsem, že
mohu něco udělat pro svou starou vlast. Dejte li
dem sport a dokážete je sjednotit. Jeto most vzta
hů mezi národy. Sportem dokážete všechno. . .
Pět let jsem presidentem Slavie Melboume a za tu
dobu jsme nejednou opravili názor Australanů na
Československo. Váš gen. kousal K. Etane, s nímž
spolupracují a který se zasloužil o to, že u náa hra
jí Schrojf a Kraus, udělal pro vaši zemi víc než
všichni předtím. Čím lepší bude Slavie Melbour. ne, tím větší službu vykonáme pro propagaci fot
balu a tím i Československa. . . Kdyby bylo moje
mužstvo na úrovňi býků Angus, bude Slavie Melbourne na světě nepřekonatelná!”
Lidová demokracie, 18. března 1968, v člán
ků nadepsaném “President Slavie Melbonrne Frank Kastanek v Praze: SPORTEM DO
KÁŽETE VŠECHNO!”

den mimo hranic napa
dených území nezname
ná konec, ale začátek
smrtelného
nebezpečí.
Řecko, Korea, Laos a
Vietnam dodaly potřeb
né lekce.

Odejmutí
privilegia
nedotknutelnosti území
stalo se tedy nutně jed
ním ze základních kame
nů politiky národa, kte
rý zápasí o život. Izrael
V tom tzv. morálním si odmítl dát vnutit "že
zásady” ,
které
rozhořčení světa zůstaly lezné
přehlédnuty některé zá Maocetungovy, Lin Piaovy a Giapovy oslavované
kladní skutečnosti.
příručky
považují za sa
Jednou z nich je nepopiratelnost, že k úto-. mozřejmé a zaručené.
kům z Jordánská čím dál Odmítá bojovat za pod
tím častěji docházelo. mínek, které se mu ne
Korunním svědkem v přítel snaží vnutit.

Svět, který v takových
okamžicích
vždycky
předstírá svědomí, chce
vědět, co a jak, a táže se:
kdo to zavinil, kdo za to
nemůže, byla odveta při
měřená provokaci?
; Komunistický blok ukázal solidárně žalujícím
prstem na Izrael a zvolal
jednohlasně, jako kdysi
volali předkové obyva
V úzkostlivé naději
tel Izraele:
"Ukřižuj
Křidla fantazie ukáza
h o!”
Neutrální
blok,
la nám nádherný pohled,
který byl vytvořen jako
a zrak se odmítá odvrá
protest proti tvoření blo pravém slova smyslu je
tit. Nikdo však nemůže
ků, přidal tomu hlasu sám král Husejn, který
zústa,t věčně nad oblaky.
nedávno potvrdil, že k
nim dochází, ovšem bez
jeho svolení.
Druhou je, zdá se
nám, kalkulovaný záměr,
spočívající v tom, že sýrSPORTEM DOKÁŽETE VŠECHNO
ské bojůvký používají
■ aneb
jako výpadové základny
Býci a fotbalisti
jordánského území, tedy
“Ještě před 15 lety byl soccer — protože fot
území jednoho z posled
balem rozumíme americké ragby — neznámý a
ních pro-západních arab
hrál se pouze na louce. Přistěhovalci z Českoslo
venska, Řecka a Itálie se zasloužili o Jeho zrození
ských států. Cíl se zdá
u protinožců. . . Jsem členem význačných klubů
očividný.
á společností. Austrálie pro mne udělala hodně,
Třetí základní skuteč
ale jsem pořád Čechem. Chci pomoci. . . Jsem
ností je, že Izrael bojuje
ochoten věnovat párek černých býčků plemene
Aběrdeen Angus. Je to černý dobytek bez rohů,
o holou existenci a trpká
nejvhodnější pro křížení. V r. 1962 prodali 9mězkušenost ho naučila stát
síčního býčka tohoto plemene ve skotském Perfhu
na vlastních nohách.
americké společnosti za 156.000 liber. Když bude
Z tohoto třetího fak
u vás konkurence, zvýší se progresivita a prospěch
z toho má stát. Zvýšíte produkci, rozšíříte obchod
tu vyplývá téměř auto
se zahraničím, získáte valuty. Máte jedinečnou
maticky čtvrtý.
možnost být květem ve střední Evropě. Krmné to
Porušená zásada
ho nabízím obchod, který by ČSSR vynesl 1 až 5

Izrael přestal věřit v
protestní noty, v účin
nost Spojených národů
a záruky velmocí.
Poválečná historie ho
poučila, že respektování
nedotknutelné výsostnosti útočníkových zákla
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N ová učebnice
Jestliže je historie,
jak jsme řekli v úvodu,
v zajetí slova " a ť” , nevi
díme, proč bychom ho
také nemohli
použít.
Uleví-li to svědomí té
části světa, která neví, co
zápas o život znamená,
" a ť5 dále debatuje o
tom, byla-li izraelská od
veta proti Jordánsku při
měřená arabským provo
kacím nebo ne.
A le v kritické situaci,
kdy se historie tvoří na
mnoha místech, bylo by
užitečné, kdyby vůdcové
a generálové západních
velmocí studovali vedle
Maocetunga, Lin Piaoa
a ' Giapa také válečnou
učebnici izraelského mi
nistra národní obrany
Dayana, která je vepsána
v písku pouští Středního
východu. Jejím motem
je, že nedotknutelnost útočníkových základen ne
může být respektována,
ať jsou tyto základny
kdekoliv.
-kw-

(Pokračování se str. 1)
zákonitosti” byla zjednána náprava. Je to to nejmenší, co může nové vedení Komunistické strany Česko
slovenska udělat, aby prokázalo upřímnost toho, co
dnes tak hlasitě káže.
A ť jsou dnes přezkoumány protokoly z procesu s
Miladou Horákovo-u, Závišem Kalandrou a jejich spo
lečníky, a ť jsou přezkoumány vyšetřovací metody,
ať jsou znovu vyslechnuti svědkové, a ť jsou pohnáni
k zodpovědnosti soudcové, kteří vedli procesy a v y 
nášeli rozsudky. Chce-li nové vedení KSČ přesvědčit
občanstvo,"že to myslí s reformami upřímně, a ť řek
ne, proč byl popraven generál Pika, jak to b y l o s
Oatisovým procesem, kam se poděli vojáci ze Zápa
du, čím prošlo československé kněžstvo.
Československé soudnictví od konce druhé světové
války je velm i vděčné pole pro revizi. Máme povin
nost domáhat se spravedlnosti pro ty, kteří jsou dnes
už němí, i pro ty, kteří ještě nemohou mluvit. A ne
říkejme si, že tím nic nedocílíme. Nic by nás nepře
kvapilo, kdybychom právě v tomto záměru uspěli.
jun

Ozvěny
Z DOMOVA:
— V kostelíeh byl čten pastýřský list, žádající propu
štění vězněných kněží a vybízející katolíky, aby ve
řejně žádali obnovení náboženské svobody.
— Josef Plojhar rezignoval na funkci předsedy K a
tolického mírovéhp hnutí.
— Čs. nekomunistické strany začaly vyměňovat ně
které funkcionáře “ staré gardy” .
— Spisovatel Jan Beneš, odsouzený loni v červenci
za spolupráci s exilovým novinářem Pavlem Tigridem, byl propuštěn z vězení. Jeho amnestie byl po
slední akt, předložený k podpisu presidentu Novot
nému
— Rudé právo napsalo, že by nekomunistické strany
v Čechách i na Slovensku měly zvýšit svou činnost.
— Komentátor pražské televize Milan Werner řekl,
že je vojenský zákrok Sovětského svazu nepravděpo
dobný, protože SSSR by měl účinnější zbraň v ode
pření hospodářské pomoci Československu.
Z CIZINY:
— Čelní představitelé Komunistické strany M aďar
ska projevili obavy, že se v ČSSR dostanou k mocí
pravicové živly a nastane anarchie jako v Maďarsku
v r. 1956.
— Italská komunistická strana se postavila za čs. re
formy, neboť prý je na čase, aby byla ve východní
Evropě konečně nastolena aspoň částečná svoboda.
— Přední východoněmecký ideolog K. Hager obvinil
čs. komunisty, že hrají do rukou Západního. Německa
a izolují Československo od Německé demokratické
republiky.
— Kardinál Beran prohlásil v ftimě, že se nevrátí
dříve domů, dokud nedojde k úplné normalizaci po
měrů mezi Vatikánem á Československem.
— Na schůzce představitelů komunistických stran
SSSR, Polska, Vých. Německa, Maďarska, Bulharska
a KSSR přijal Sovětský svaz ujištění Alexandra Dúbčeka, že ČSSR hodlá zůstat v komunistickém bloku.
V brzké budoucnosti bude se konat schůze Rady vzá
jemné hospodářské pomoci (COMECON), která má
koordinovat nové hospodářské problémy.
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D O M O V A

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Místopředseda Čs. ob
chodní komory Jaromír
Balcar, který vede ob
chodní delegaci de Velké
Británie, prohlásil v Lon
dýně, že Československo
připravuje volnou směnitelnoet čs. koruny v zahra
ničí. Měna žádného ze
států Varšavské smlouvy
není dosud směnitelná.
— Místopředseda vlády
Černík byl na jednodenní
návštěvě v Moskvě, kde
měl rozhovory s Břežněvem, Kosyginem a další
mi pohlaváry.
— Bývalý ministr kultury
dr. Čestmír Císař, který
byl v roce 1965 odsunut
za velvyslance do Bukurešti, se vrátil do Prahy a
byl pověřen, vedením kul
turního oddělení ústřed
ního výboru KSČ.
— Rozšířená komise bý
valých čs. bojovníků ve
Španělsku - interbrigadistů — vydala po celoden
ním jednání rezoluci, v
níž schvaluje poslední
změny v ČSSR a žádá dů
slednou rehabilitaci nejen
odbojových
pracovníků,
ale i všech osob nespra
vedlivě perzekvovaných v
době kultu osobnosti.

hnojivá. .Chtěl jsem si
koupit také nějaké věci v
zemědělském zásobování,
které je při nákupním
podniku. Bylo mi ale pro
dávajícím řečeno, že sou
kromým zemědělcům ne
smí nic prodávat, ačkoliv
žádané věci měl na skla
dě. Řekl, že zrovna volal
na okres, zdali může již
prodávat soukromým z e 
mědělcům, a dostal odpo
věď , že ne. Sám se tomu
d iv il. . . ”
!— Ze všech čistek a pře
hodnocování vyšel zatím
poměrně dobře Klement
Gottwald, jak svědčí člán
ky, uveřejněné k 15. v ý 
ročí jeho smrti. V Praze
-se též koná výstava pa
mátek z jeho života.
— V Československu je
celkem 249 muzeí, která
v roce 1967 navštívilo na
8 mil. osob. Jen v Praze
jich je 17. Pro mnohá mu
zea však není dost prosto
ru. Např. Národní muže
um je dislokováno na 35
místech v Praze a na 21
místech mimo Prahu.
— Začaly pokusy o obno
vu skautského hnutí v Če
skoslovensku.
Svobodné
slovo z 13. 3. píše: " V P ra 
ze byl p ři N V ČSM usta
ven junácký tšbom kšý
klub Psohlavcá, v afenž se
prozatím sdružilo na 40
pražských
táborakkých
oddílů. Je to prsní odpo
v ě ď na výzvu 'Ústřední
pionýrské rady* aby se
objektivně
přehodnotila
činnost organizace Junák
a aby byii jeho bývalí v e 
doucí p ric fá m k s spolu
práci. Zástupci oddílů,
sdružených v tomto klu
bu, se rozhodli vyzvat ke
spolupráci všechny tábesrnické oddíly Čech. Mora
vy a Slovenska.”

— Rektor K arlovy univer
sity prof. dr. Oldřich Sta
rý řekl redaktoru Práce
(10. 3.) mj. “ Tragédie ob
dobí měla svou příčinu v
tom, že rozhodující ve
doucí činitelé KSČ svými
schopnostmi a subjekiřvísmem nestačili proniknout
do podstaty věci, do pod
staty nových,
vědecky
zdůvodněných
opatření
ekonomických i jiných a
že m ěli podezíravý postoj
k inteligenci. Nejstrašněj
ší byla ona vztahovačnost,
která se u některých ve
doucích soudruhů v y v i
nula. Koncentrovaná moc — Nástupcem Miroslava
Pastyříka v předsednictví
je strašná v ě c . . . ”
ÚRO se stal jeho dosavad
— Vysokoškolský výbor ní náměstek K arel Polá
KSČ v Bratislavě disku- - ček.
(Pastyřík nejprve
toval o návrhu na nové nabídl resígnack která ne
státoprávní
uspořádání byla plánem Ú RO přijata,
postavení Čechů a Slová aby mohl být své funkce
ků ve federativním zříze zbaven). Rovněž vedoucí
ní.
tajemníci ÚRO Bedřich
— Náměstek generálního Kozelka a Václav Pasek
prokurátora a hlavní vo “byli uvolněni” . Také ve
jenský prokurátor dr. Jan vedení Svazu čs. mládeže
Samek přiznal, že státní nastaly velké změny, pře
soud v letech 1948 až 1953 devším obstárlý předseda
provedl celkem 27.000 p ří Miroslav Zavadil odešel
padů, z nichž bylo dosud “ bez pocty” .
rehabilitováno jen 2.000. — Bývalý čleň Státní ra
— Práce napsala, že po dy v Londýně, slovenský
dle zatímního průzkumu komunista Jozef Valo, do
se rehabilitace týká 40: až stal k sědmdesátce Řád
50.000 lidí a dodává: Klementa Gottwalda za
socialistické
“ Jsou m ezi nimi členové budování
jugoslávských { partizán- vlasti. Odevzdal mu jej
ských brigád, vojáci, kteří sám Dubček.
bojovali na západní fron — Novým šéfem opery
tě, letci v anglických uni Národního divadla v Pra
formách, členové České ze se stal národní umělec
národní nady, ale i účast Jaroslav Krombholc, kte
níci Slovenského národní rý svou funkci plně na
ho povstání, jakož i řada stoupí od 1. srpna tr.
vojáků z východní fronty, — V Praze b y l na krátké
kteří byli tak či onak po návštěvě vrchní velitel
škozeni a jimž byly záslu vojsk států Varšavské
hy o osvobození naší re smlouvy maršál Sovětské
publiky upírány.. .”
ho svazu 1.1. Jakubovskij.
— “ Změny” na venkově Informoval se zřejmě po
vystihuje tento dopis, u- drobně o tom, jaká vojen
veřejněný v
Zeměděl ská tajemství mohl pro
ských novinách z 12. 3. zradit uprchlý generál
tr.: “ 20. února jsem byl v Šejna.
Zemědělském nákupním a — Krátce před svým od
zásobovacím podniku v straněním z vlády vydal
Humpolci pro strojená ministr vnitra J. Kudrna

prohlášení ke strahov
ským demonstracím stu
dentů z 31. října mr. Říká
v něm, že “ všem studen
tům, kteří b yli zákrokem
příslušníků V B neprávem
poškozeni, buď již byla
nebo bude vyslovena omluva a poskytnuta ná
hrada za způsobenou ško
du” . Sedm příslušníků VB
prý již bylo kázeňsky po
trestáno. Kromě toho bu
dou od 1. dubna tr. všich
ni příslušnicí hlídkové
služby ve velkých mě
stech vybaveni služebními
čísly, která “ odstraní je 
jich kontrolu veřejností” ,
jich kontrolu veřejnosti” .
— V březnu byla v ČSSR
na desetidenní návštěvě
studijní delegace Fran
couzské
komunistické
sírany, vedená členem je 
jího ústředního výboru
Jeanem Fabrem.
— Dirigent České filhar
monie Karel Ančerl b yl
jmenován šéfdirigentem
Torontskéfco symfonické
ho orchestru a to na tři
sezóny (IM S — 1970). V
této době musí Ančerl ho
stovat y orchestru nejmé
n ě '15 týdnů ročně.
— V H D č. 4 z 19. 2. jsme
přinesli zprávu o odsou
zení Petra A ita ze Záp.
Německa za trestný čin
vyzvědačsíví,
spáchaný
prý před 15 léty. Tento
rozsudek byl 28. února
zrušen, avšak zůstalo od
souzení na 1 rok žaláře za
navádění k opuštění re
publiky. Dne 11. března
byl však Petr A lt propu-.
stěn na svobodu, poně-.
vadž prý se zjistilo, že
tento trestný čin b yl amuestován presidentem re
publiky v r. 1953.
FEI/HD
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Armáda nezasáhla
O pokusu Novotného přívrženců v ústředním výboru KSČ mobilizovat část
armady a použít ji k zamezení převzetí funkce generálního tajemníka KSČ
Alexandrem Duhcekem, nebylo ještě — přes všechno uvolnění zpravodajství
v ČSSR — řečeno vše. V souvislosti s připravovaným zásahem tankových jed
notek se uvádějí jména vedoucího 8. oddělení Ú V KSČ Miroslava Mamuly,
který byl vzat do vazby, generála Jana Šejny, který uprchl do Spojených
států, a náměstka ministra národní obrany generála Vladimíra Janko, který
se podle Č T K zastřelil, když odjížděl služebním autem k výslechu před vy
šetřující komisi. Zatím jen nepřímo se naznačuje, že podnět k vojenskému
zákroku vzešel ještě z (vyšších míst: od ministra národní obrany generála Lomského, ministra vnitra dr. Kudrny, generálního prokurátora dr. Jana Bartuš
ky a samotného A . Novotného.
Největší rozruch v čs. roce 1967 už byl plukov níka J. Moravce pro
veřejnosti a mezi vojen níkem a téhož roku byl trestný čin rozkrádání
skými odborníky způso na základě návrhu M. majetku v socialistickém
bil útěk generála Jana
Mamuly a ministra Lom- vlastnictví podle par. 132
Šejny, který byl infor
ského povýšen bez jaké tr. zák. Podle předlože
mován o mnoha vojen
hokoli odborného vzdě né dokumentace a vyjád
ských tajnostech všech
lání po 16 letech vojen ření slyšených osob se
států Varšavské smlou
ské služby na generálma pplk. Moravec dopustil
vy. V této souvislosti se
jora. Noviny píší, že ja rozsáhlých machinací s
dovídali lidé v ČSSR i z
ko generál a současně osivy jetelin a travin při
úředních pramenů, jaký
poslanec
Národního jejich dodávání J Z D . J.
druh lidí se dostával v
shromáždění měl příjem Moravec byl prokuráto
komunistickém státě do
téměř 8.000 Kos měsíčně. rem vzat do vazby. V
popředí.
T o prý mu však nesta průběhu vyšetřování v y 
Jan Šejna pracoval ja čilo, takže nadělal dluhy plynulo z dalších písem- ’
ko zemědělský dělník, a dopustil se zpronevěr. ných důkazů a svědec
kých výpovědí, že iniciá
když byl v roce 1950 po
O těch zpronevěrách torem trestné činnosti
volán k vojenské službě.
Jeho kariéra pak byla podalo Rudé právo delší byl generál Č SLA Jan
poslanec
N S.
závratná: koncem r. 1951 zprávu, z níž. vyjímáme: Šejna,
"Č T K obdržela od ge Trestnou činností obou
byl jmenován poručí
kem,
1954
majorem, nerální prokuratury toto pachatelů podle dosud
písemných
1956 se stal náčelníkem sdělení: N a základě pí zajištěných
sekretariátu a sekretářem semných dokladů získa důkazů byla způsobena
vojenské rady M N O . ných bezpečnostními or škoda přesahující 300
Od r. 1964 byl vedoucím gány zahájil vyšší vojen 000 Kčs . . .”
tajemníkem hlavního vý ský prokurátor v Příbra
Zpráva nevysvětluje,
boru KSČ na minister mí trestní stíhání přísluš proč si J Z D obstarávaly
stvu národní obrany. V níka Č SLA podplukov- (Pokračování na str. 6)

V liv ekonom ie
H odně se nyní zdůrazňuje vliv spisovatelů a
studentů na změny v Československu. Jistě lze
říct, že obě tyto složky národa svým rozhodným
postojem značně urychlily vývoj v zemi, avšak
jen jejich tlak by asi neprorazil obranou N ovot
ného bdí, Již dlouho před loňským sjezdem Sva
zu čs. spisovatelů nutily k změnám ekonomické
důvody. Výsledky čs. hospodářství se po léta
zhoršovaly a přední národohospodáři viděli je
dinou záchranu ve zvýšení pravomoci Vedoucích
podniků, v odpoutání se od důsledného centrál
ního řízení, v umožnění podnikavosti, v uvolnění
zaměstnanců. Když docházely zprávy o přípravě
a pak zavedení npvých způsobů řízení, psal H D
v komentářích několikrát, že na delší dobu nelze
uvolnit hospodářství ze strohé kontroly nejvyššírfi stranických orgánů a přitom ponechat ostat
ní jpoměry v zemi beze změny.
Zajím avý rozhovor s hlavním architektem
"nového hospodářského modelu” uveřejnila
pražská Práce 5. března tr. Prof. Ota Šik iv něm
vysvětluje rozpor v čs. hospodářství, kdy bylo
na vybranou: buď zvyšovat produkci nebo "h le
dat, kde něco uspořit, které potřeby zmenšit,
omezit, zabrzdit jejich vývoj, někdy i absolutně
snížit. .
Tat o situace byla prý pociťována už
v letech 1957 a 1958. Tehdy se ivšak hledalo vý
chodisko " v jakési reorganizaci plánování a ří
zení” . T o však problém nevyřešilo a proto "zno
vu se udělal krok zpět k ještě tužší centralizaci
řízení’ ’. Následky popisuje Šik takto:

" A tak přišla neblahá léta 1962 a 1963, kdy
jsme už nejen nemohli zabezpečit nutný růst
produkce na krytí potřeb, ale navíc se dokonce
růst produkce zastavil a výše národního důcho
du celkově klesla. Souvislost toho se životní
úrovní je nabíledni. Musely se absolutně snížit
nominální mzdy, a jelikož přitom ještě vzrostly
ceny, poklesly i reálné mzdy. A právě tento ne
blahý vývoj si vynutil hledání radikálnějších
opatření v naší ekonomice . . . ”
Všeobecným zavedením nových způsobů ří
zení počátkem roku 1967 mělo dojít k ozdravění,
ale dost brzy se ukázalo, že jsou výsledky dále
nevalné. Tehdy vystoupili ekonomové a obvinili
vládnoucí režim, že svými stálými zásahy dovo
luje jen polovičaté změny a tím zabraňuje, aby
se hospodářství skutečně zlepšilo. Proti jejich
argumentaci byla "stará škola” čs, komunistů
skoro bezmocná. Po léta falšované statistiky o
"překračování plánů” už použít nešly, návrat k
starému způsobu centrálního řízení se zdál vět
šině nemožný — byla usnadněna cesta pro nové
lidi ve vedení KSČ.
K e konci se nabízí ještě poznámka: Tak jako
se uvolnění nedalo izolovat jen pro hospodářský
život, nemůže se dnešní uvolnění zastavit na
dlouho u polovičatého zdemokratizování. D říve
ěi později nutně porostou hlasy, žádající vysvět
lení, proč má mít nadále komunistická strana vý
sostné postavení v zemi. Nebezpečí, že se pak
dnešní "liberální’’ vůdcové KSČ dají na "p ol
skou cestu” po roce 1956 zůstává.
-sv-
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v ít e , ž e
můžete letět luxusním džetem
Z A U S T R Á L IE D O V ID N Ě A Z P Ě T
ve skupinách (A ffin ity Groups) aspoň 15 osob
Z A Z V L Á Š Ť S N ÍŽ E N É J ÍZ D N É £ 821.40,
' čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné informace
ochotně sdělí

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins Street, M E LB O U R N E
Telefon: 63 4001 — 63 4002

Oblaka idealizmu
Možná, že — jako ve všem — záleží na příležitosti
NelbO prostě: není student jako student.
Tradice československých vysokoškolských studen
tů nás vedla k víře, že studenti opravdu jsou, co jim
děkani různých fakult vtloukají při oslavách do hla
vy: chlouba a naděje národa.
Když je pak člověk okolnostmi přesazen do nového
prostředí a musí po léta pozorovat chlupaté protějšky
studentů, na něž byl zvyklý, začne mu být mdlo a nevolno. Kde kdysi viděl dravou řvavost mladých lidí,
kteří zápaslii za poslední zbytky svobody, jež jim utí
kala mezi prsty, musí teď pozorovat procesí motorizovaných universitních snobů, kteří ještě ani nepřišli
ná to, co osobní svoboda znamená, snad proto, že ji
ve svých zhýčkaných životech nikdy neztratili. I oni
“zápasí”, i oni demonstrují. Jejich zápas však postrá
dá pravost, protože není s čím zápasit. Zápasí se, pro
tože je to studentská móda, a v průběhu toho faleš
ného boje nezískávají přátelé, ale nepřátelé svobody.
Na tomto falešném bojišti také málem padla naše
iluze, že kombinace mladého elánu a rozvíjejícího se
mozku znamená nevyhnutelně lidskou kvalitu.
Neradi se vzdáváme takových iluzí, protože ideali
stické iluze toho druhu jsou vzácné a den ze dne jich
ubývá. Studentské demonstrace v Polsku, v nichž se
mladý elán' znovu sešel s mozkem v opravdovém zá
pase; za opravdovou svobodu, působí proto na nás
jako proudící voda, která nějak vnikla do zatuchlé
žumpy, jako čerstvý závan horského větru, který ná
hle pohnul mrtvým pouštním vedrem.
' Ve Varšavě, v Lodži, v Gdaňsku, v Poznani, v Lub
linu i jiných polských městech je ohrožována v těch
to dnech víra, kterou jsme vlivem nového prostředí
málem úplně ztratili.
A ovšem, u nás stárnoucích, vyvolávají vzrašujieí
zprávy ž Polska sentimentální vzpomínky. Z ufie Var
šavy a Poznaně se stávají najednou ulice Prahy, x
polské policie SNB a z polských milic pražské dělnic
ké milice. Hysterický výkřik studentky na schodech
varšavského kostela, “Varšavo, bijí tvoje děti”, nezní
našim uším ani hystericky, ani jako filmový doják.
A slzy, které se řinou po jejích tvářích, padají nevi
ditelně, ale přece skutečně po našich tvářích.
Kam se poděl náš vlastní elán, co se přihodilo na
šim ideálům?
Rozdíl je ve věku, rozdíl je v stárnutí, rozdíl je v
zpohodlnělosti. Pro mladého člověka, který má srdce
na pravém místě a dovede myslet, ideál je vzpruha,
která generuje nadšení, oblak, na němž cestuje výše
a dále néjsilnější rakety kosmonautů.

DOMOVA
Čs. noviny a dopisy ke změnám v Československu.

N A CESTĚ K SVOBODĚ ?
". . . Žijeme stále radostněji a veseleji. Abych měl nějakou změnu, přestal jsem číst noviny a po
slouchat rozhlas, poněvadž mi to drásá nervy, když dnes, po dvaceti letech, se z oficiálních míst do
vídám jako zjevenou pravdu to, co jsme Ty i já věděli v útlém věku jako úplně hloupé děti. Z dlou
hé chvíle dumám nad mizerným vzděláním 'lidí s akademickým titulem. Tvrdili mi, že demokracie je
ýláda lidu, a já myslel, že nic dokonalejšího nemůže být. A ti uličníci mi zatajili, že existuje vyšší
forma na principech Marx-Engels-leninismu, tzv. lidová demokracie, což mi tehdy, nevzdělanci, při
padalo jako pleonarizmus. A teď po 20 letech se dovídám, že i tuto formu vlády lidu lze ještě zdemokratizovat. Tento proces začíná nyní probíhat, a tak sedím se zatajeným dechem a jen poulím
oči. Cest la vie!”
,
i
To je reakce jednoho čs. občana, který se zmiňuje o posledních událostech v Československu v do
pise z března tr. Mnozí lidé tam však reagují na změny poněkud jinak. Ti přijali rovněž s překvape
ním trochu náhlý obrat v čs. rozhlase, televizi a tisku, ale novinky je lákají takovou měrou, že fronty
před: novinovými Stánky nejsou vůbec vzácností, že ani zvýšený počet výtisků novin často nestačí po
ptávce, že žpráívy a komentáře sleduje nyní u přijí mačů daleko víc lidí.
Skutečný, skoro "re 
voluční” obrat v infor
mování čs. veřejnosti na
stal v .druhé polovině únota tr. V březnu už se
informace "osvobozova
ly ’’ na všech frontách.
Tak došlo i k prohlášení
komunistických zaměst
nanců Čs. tiskové kan
celáře, které přetiskuje
me z Lidové demokracie
z 6. 3.:
“Komunisté pracující v
ČTK zaslali ze své celozávodní konference dopis ..
s. A. D n b č d w ň .... V sou
vislostí s požadavkem pi
nč informovanosti pova
žuji za nutné plně zaručit
čs. veřejností, aby získá
vala prostřednictvím tis
ku, rozhlasu a televize
objektivní, pravdivou a
úplnou informaci o životě
a událostech v CSSR a za
hraničí. “Obracíme se-oa
ťJV m požadavkem” — pí
še se v dopise — “aby by
la odstraněna škodlivá
praxe nekvalifikovaného
zasahování
pracovníků
stíanlrkébo
aparátu
a
stítníeb institucí do prá
ce ČTK i ostatních propa
gačních prostředků a aby
novináři mohli pracovat
na tomto ňadru samostat
né a s pínon stranickou a
občanskou odpovědností.
Proto je nezbytné revido
vat také tiskový zákon a
zrušit předběžnou cenzu
ru sdělovacích prostřed
ků. Komunisté v ČTK po
važují též za svou povin
nost upozornit na neblahé
důsledky, vyplývající z
jednání státních institucí,
diskriminující některé tis
kové úseky přídělem pa
píru, tiskárenských kapa
cit, finančním i jiným ná
tlakem . . . ”

Pro. stárnoucího člověka ideál je přítěž, břemeno,
kteťé musí nebo by měl nést. Zápas za životní úro
veň nahradí zápas za ideál. Splátky na nový Chevro
let nastoupí na místo ideálních cílů. Existenční sta
V té době už se prob
rosti podlomí elán ideálu. Morální závazek žít podle
ideálů, pod jejichž korouhví jsme kdysi bojovali, sta lémem zabýval Ú V KSČ,
ne se slábnoucím hlasem svědomí, který nutno uškr který "doporučil vládě” ,
tit hedvábnou punčochou a zadusit polštářem pohodl aby cenzura (tzv. Ústřed
ného života.
Pozorujeme události v Polsku a jsme jako holywóodští herci, kteří sestárli ve dvou hodinách filmo
vého eposu o padesát let: na hlavách bílé paruky,
obličeje plné nalíčených vrásek, pod očima široké,
temné kruhy. Chybí jenom, unavený hlas, zpívající
“když já jsem bývával mlád” tak falešně, jako je fa
lešná celá ta kukla, jíž jsme se obalili, abychom omlu
vili zpohodlněnou nečinnost našich materialistických
existencí.
Stárnutí však nemůže být omluvou zahozených
ideálů, je nejvýše jenom polehčující okolností. A ne
pomohou dusící polštáře. I jejich tiouštkou pronikne
u mnohého z nás hlas, který by vyměnil bezpečí, po
hodlí i Chevrolet za oblak ideálu, na němž se vzná
šela ta zbitá a vyděšená polská studentka, když vo
lala: “Varšavo, bijí tvoje dětL”
-kw-
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ní publikační správa)
přešla z působnosti mi
nisterstva vnitra na misterstvo kultury a infor
mací. Kromě otázek stát
ně a vojensky důležitých
má, být ponechána další

cenzura novinářům, pra
cujícím "s plnou stranic
kou a občanskou odpo
vědností” .
Z A N E Z Á V IS L O S T
SOUDŮ
Z Lidové demokracie
z 8. 3. přetiskujeme pod
statnou část referátu,
který vzbudil také hodně
zájmu:
“Vypracovat opatřeni,
která rozšíří dosud exi
stující záruky zákonnosti
a ústavnosti a budou smě6ovat k přesnějšímu vy
mezení základních a ne
dotknutelných ústavních
práv a svobod, požaduje
rezoluce přijatá členskou
schůzí ZO KSČ minister
stva spravedlnosti. Za na
léhavé pokládá přezkou
mat nynější postavení
soudů v naší společnosti,
zejména co do jejich ne
závislosti. Je třeba vylou
čit jakékoli zásahy do
soudního rozhodování, ať
ze strany politických nebo
jiných činitelů, či ze stra
ny justiční správy. Za ne
přípustné pokládají ko
munisté na' ministerstvu
rovněž jakékoli politické
a organizační zajišťování
politických nebo jiných
soudních procesů. Žádají,
aby KSČ tento požadavek
vyjádřila naprosto jasně
ve svém programovém
prohlášení a důsledně vy
stupovala proti všem, kte
ří jej porušují. . . ”

Závodní
organizace
KSČ
na
ministerstvu
spravedlnosti ovšem ne
říká, že samotná ústava,
zaručující výsadní posta
vení KSČ, bude i nadále
bránit tomu, aby i něja
ké
"osvobozené”
čs.
soudnictví mohlo být zá
rukou skutečných svo
bod všech občanů.
SVOBODNÉ V O L B Y

.. Jestli i v nedávné šmahem. Přesto vzbudil
rozhlasové besedě o vol zvláštní zájem
článek
bách se ještě řada otázek
člena
Ú
V
Čs.
strany
so
socialistické demokratič
nosti promítala do roviny cialistické prof. dr. Kar
teorie, na venkově při la Kácla (Svobodné slo
pravované volby — ba už vo z 9. 3.) o zkušeno
sama jejich příprava —
stech z politické strany,
představují poznání, v ja 
ké atmosféře se bude která se snažila' a snaží
všechno to nové slibně věrně sloužit KSČ:
vyvíjet a jací lidé to bu
,“. . . Byl jsem po r. 1948
dou realizovat a střežit.
poslancem za Plzeňský
Avšak v tomto dnešním
kraj. Protože druhý po
stadiu volebních příprav
slanec za naši stranu dr.
nepominul ještě na vesni
Miroslav Klinger se mu
ci systém, který skýtá jen
sel věnovat své funkci ge
pramálo záruk, že bude a
nerálního tajemníka, spo
je už dán všem princi
čívala všechna politická
pům možné demokratič
práce i odpovědnost na
nosti volebních akcí plný
mně. Byl to úkol nesnad
průchod. Nadále trvá úz
ný.
Prvního
předsedu
ký výběr kandidátů, na
krajského výboru nám
dále zůstává pasivita ob
po krátkém vykonávání
čanů a jejich nepatrný
funkce uvěznili. Zavřeli
vliv na změny v okruhu
i prvního krajského ta
kandidátů, či jejich nej
jemníka, po něm dalšího
různější nechuť za takové
a na konec i třetího jeho
změny bojovat. Nadále
nástupce. Bylo uvězněno
trvá lidem poněkud zá
i několik okresních tajem
hadný akt sjednocování
níků a také několik dal
kandidátky za pevně zav
ších funkcionářů. A to vše
řenými dveřmi a její byli už lidé, kteří se do
schvalování většinou bez brovolně přihlásili k prá
účasti samotných'navrho ci po r. 1948. Když jseín
vatelů. A konečně na ven pátral po důvodech zatče
kově nadále trvá strach z
ní, nedozvěděl jsem se nic
osobní msty, z bsobní zlourčitého,
naopak
bylo
vůle lidí, kteří si navzdo
mně naznačováno, abych
ry prokazatelným vadám
se do věci nepletL Vznik
bez uzardění obhajují po
la tak nedýchatelná atmo
zice ztělesňovatelů lideí či
samotné
komunistické sféra. Nikdo nechtěl při
strany. To všechno vyvo jmout funkci, a lidé zne
chuceně odcházeli z poli
lává psychologický tlak,
onu atmosféru, která ni tického života. Přitom se
straně ukládaly úkoly a
kterak nepomůže přispět
chtěla se od ní aktivita. —
k uvolnění iniciativy a za
braňuje doufat, že už na Téměř nikdo z uvězně
letošních volebních schů ných se nevrátil po pro
zích v předjarní přípravě puštění k veře jné činnosti
zazní tolik moudré roz a také většinou ani k své
hodnosti a žádoucí otevře mu původnímu povolání.
nosti, kolik bychom si’ Někteří zemřeli, někteří
s podlomeným zdravím
přáli a potřebovali.”
článek je jen další živořai, nikdo z nich už
neměl chuť něco pro spo
ukázkou svobodnějšího lečnost dělat. . . ”

psaní, ale současně dů
kazem, že zprávy západ
ního tisku o připravova
ných "svobodných vol
bách” v ČSSR postráda
ly jakékoli opodstatnění.

Zemědělské noviny z
Z E Ž IV O T A
2. března se zabývají oK
O
LABORANTŮ
tázkou letošních voleb,
o nichž píše Karel D vo
I nedávná minulost se
řák:
odsuzuje v těchto dnech

Veškerá PO JIŠT Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers
Tel. (Melb.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , S. 20.

T o ovšem nebránilo
dr. Káclovi, aby po léta
sloužil a mlčel. N ad
"spravedlností” v zemi
konečně formálně bděl a
bdí straník, předseda Čs.
strany socialistické dr.
Neumann.
FILO SO FSK Á
H ISTO R IE
Studentům se připisu
je hodně zásluh o rych
lejší uskutečnění změn v
zemi, ale i jejich tlak je
usměrňován
"liberální
mi” stranickými vůdci,
(Pokračování na str. 6)
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Walter Slezák: Wann geht der nächste Schwann?
(Kdy jede příští labuť?) R. Piper & Co. Verlag, Mnichov

DVĚ BÁSNĚ

O t e o r ii r e l a t i v i t y
Pokládám za jednu ze svých mála předností, že si nepamatuji anekdoty.
Snad je to proto, že si vždycky umiňuji, že "tuhletu” si musím zapamatovat.
Vždycky z toho nějak sejde. V knížce vzpomínek Waltera Slezaka jsem však
našel jednu, kterou si budu určitě pamatovat. A kdyby ne, tak ji pro jistotu
hodím na papír.
Jednou se sešel autor na nějaké recepci s Albertem Einsteinem. Protože
s ním nechtěl mluvit o teorii relativity (jak se pokoušeli jiní), začal mu ze
zoufalst/ví vypravovat anekdoty o Einsteinovi: "Napadl mne však pouze jeden
sprostý vtip a řekl jsem si. Einsteinovi přece nemůžeš povídat sprosté anekdo
ty, ale pak jsem si řekl: proč vlastně ne? A začnu. Seděli pohromadě dva Židi
a ten první povídá: Co tomu říkají, ten Einstein jede do Japonska. Einstein,
kterej Einstein, povídá ten druhý. Einstein, Einstein, ten první na to, Einstein
přece, relativita! Jaká relativita?, ptá se ten druhý. To nevědí, co je relati-.
vita?, diví se ten první. Tak já jim to vysvětlím. Když oni mi strčej nos do
zadku, tak máme oba nos v zadku, ale já jsem na tom relativně lepší. A ten
druhý se ptá: A kvůli tomuhle on jede do Japonska? — A tu se Einstein hlu
boce zamyslil, upřel na mne své velké modré oči a váhavě se zeptal: A co
s tím má co dělat Japonsko?”
Doufám, že si tuhle anekdotu budu pamatovat nejen proto, že je.moc
dobrá, ale hlavně, že mi osvětlila jak princip tak i slabost teorie relativity.
Walter Slezák je taky
velice relativní osobnost.
Relativně velice úspěš
ný, byl v očích svého vel
kého otce vždycky rela
tivní neúspěch. Tatínek
si vždycky přál, aby se
Walter stal ředitelem
banky nebo aby aspoň
ten doktorát udělal.
Walter Slezák je oyšem syn Leo Slezaka, c.
a k. komorního pěvce (s
titulem hodností majora
c. a k. armády) a velké
ho hrdinného tenora.
Což je zase velmi rela
tivní, protože my si na
Leo Slezaka pamatujeme
už jen jako na filmoivého
herce typicky "wienerisch” typu.
Název knížky je přiro
zeně vzat z nesmrtelné
historiky o L. Slezákovi,
když jedinou zpíval Lohengrina. Čekal na ná
stup v kulisách, z nichž
měl přijet na jeviště na
bílé labuti. Buď že zmeš
kal nástup nebo že se ně
kdo v zákulisí spletl, při
jela labuť na jeviště bez
Lobengrina, který se v
kulisách chladnokrevně

optal: Kdy jede
labuť?

příští pyrotechnika, aby detonoval pod vodou menší
Je vždycky těžké být nálož, aby zvedla vlnu.
velkým tlustým synem
Ten pyrotechnik byl
velkého tlustého otce. Berííňálk, který "měl na
Walter nebyl výjimka. olbou rukách čtyři a půl
Po otci zdědil herecké prstu a pryč půlku nosu
schopnosti, nevalný hlas, následkem svých efek
který stačil nejvýš na tů” . Prohlásil, že to ne
operetu, a sklon k tloust- ní žádný problém, že na
nutí, který předpokládá to stačí hrct střelného
chladný poměr k životu. prachu.
Jako herec je nám
Walter Slezák relativně
neznám. Svoji kariéru
začal na začátku dvacá
tých let jako milovník v
němém filmu. Z té doby
zaznamenal Walter bá
ječný popis natáčení bib
lického špektákilu ''So
doma a Gomora” , v
němž s ním hrála "teh
dejší” žena maďarského
režiséra Kertesze (který
později proslul pod jmé
nem Mike Curtis).

Walter byl v Americe
(v Kernove muzikálu
"Music in the A ir ” ),
když se nacisté dostali k
moci. D o Evropy se už
nevrátil.
V Americe tehdy byla
početná kolonie evrop
ských emigrantů, která
postupem
času
ještě
vzrostla.
"Někteří si změnili
jména — Z Jacobsona se
stal Jacobs, z Adlera A lden, z Lippschitze Phil
lips. Kdo se jmenoval
Schlesinger, přejmeno
val se na Sheltona, z
Lichtensterna se stal Lester, z Morgensterna Moster. Z Witrowskiho se
stal Witt, z Lustiga Gay
a z Aronsona Ronson.
Jeden pánský krejčí jmé
nem Gurkenkern se dnes
jmenuje McGurk.”

Hrdinka však pyro
technika znala a důrazně
žádala, že chce napřed
tu vlnku vidět. Když
přes
zuřivé
protesty
manžela-režizěra vznikla
exploze, vývalily se vlny
zdola a prám sice nebyl,
ale zato byli filmaři za
sypáni třískami a břevny,
které padaly z výše 20
metrů.

ZAS
P O T K A L JSEM . . .
Zas potkal jsem svou dávnou báseň:
do rohu stránky schoulená
(při lámání tam zbylo místo)
nehnula brvou, (že mě zná.
N a každé čárce nesejde jí
už jako kdysi; roztržen
je verš a slova zdivočelá
jsou sama sobě dána v plen.
Nenabízí se . • . Jen se dívá,
jak jiný cár jde na stožár
a k spěchajícím almužnicky
napřahuje svůj /vyschlý spár.

V Z D U Š N Á ČÁRA
Trs kuřátek
vyšel z pařezu
a bouře
z celé duše nebes
Po adresátu neodbytně se vyptává
voda listonoška
ale ptáci si to namířili
vzdušnou čarou

V Hollywoodu hrál
Slezák "role s přízvu
kem” nebo kde přízvuk
nevadil. Z nich nejzná
mější nám bude Hitchcockův
"Záchranný
člun’’ (z televize) a "P o 
robená
země”
(This
Land Is Mine) s Char
lesem Laughtonem. Ten
to film by měl nám být
znám alespoň tím, že to
" N o né,” poznamenal byl první film, který ko
pyrotechnik, "to jsem asi munisté stáhli z oběhu v
omylem musel vzít efcra- únorových dnech po půl
denním promítání.
Ten si vymyslil báječ zit.”
Zase ta relativita: v
nou scénu, jak po zkáze
A
Slezák
dodává:
Sodomy a Gomory Sle "Hrdinka se vrhla na "osvobozené” zemi bylo
zák s hrdinkou prchají režizéra. M y všichni jsme zakázáno promítat film
na, prámu, který má pře ustoupili, aby měli mí o nacistické okupaci. A le
vrhnout vzdutá vlna.'Na sto. Stáli proti sobě jako jak to Slezák zdůrazňu
to býlo ovšem třeba tzv. kobra a mungó. Pak se je:

" Z a dvě stě let povsta dokazují, že ta naše bíd
ne ve školní lavici dítko ná existence není tak psí
a zeptá se: Pane učiteli, život. Psi 'mají větší pro
jak vlastně ti nacisté vy blémy.
padali? A pak budou
Když žil Slezák v New
prohledány filmové ar
Yorku, vlastnil prorost
chivy- a zjistí se nad vše
lého buldoka, "pětatřicet
chnu pochybnost, že na
kilo
kompaktní ošklivo
cisté byli čistě semitský
s
ti’
’
.
Jednou
s ním šel na
kmen, jak je dokázáno z,
procházku
do
parku a
hollywoodských
filmů,
než
ho
konečně
doběhl,
kde
je
představovali
Fritz Kortner, Sigi Arno, vykonal buldok lancCurt Bo is, Alexander knechtské dílo na nepo
Granach, Felix Basch skvrněné
čistokrevné
atd.”
fence jménem Daisy. Je
-Máme štěstí, že mezi jí majitel byl zcela bez
námi žijí Slezáci, smrtel sébe. “ Proč,” zařval na
né schránky zdravého Slezaka, "proč ten váš
rozumu, lenosti, nadání pes nemá náhubek?”
jun
a. bonhommie. Stále nám

rozmohou, budeme všichni zavšiveni, a já pro samou
ostudu odejdu z výboru rodičovského sdružení!”
“Vodní vši na člověka nejdou,” , poučil: ji manžel.
“ To se n eví!” nevěřila .ona. “ T vé informace jsou mi
vždycky krajně podežřelé. Jednou jsi tvrdil," žeh y d roplán je písečná bouře!”
“Vodní veš je můj obor,” bránil se muž, “ a když
se ti zaručím, že na člověka neleze, tak mi to můžeš
věřit!”
“ Jenom se za nikoho nezaručuj!” krotila ho žena,
“jenom si. vzpomeň, jak ses zaručil za pana Rmuta
a on pak zůstal v Kalifornii!”
“Protože ho tam sežral žralok!” řekl pan Smrtelník,
“ jinak by se určitě vrátil.”
“ To se neví,” zapochybovala opět ona, “ tvým slo
vům není co věřit. Možná že ho nesežral žralok, ale
delfín.”
“Delfíni nežerou lidi,” odtušil on, “ poněvadž jsou
to inteligentní savtci. Zatímco žralok je neinteligentní
ryba.”
“ Závojnatky jsou taky neinteligentní ryby,” děla
ona, “ a přesto je chováš v akváriu. K de jsou potom
tvé zásady?”
“ Závojnatky nikoho nesežerou,” bránil se muž,
“ačkoliv je to svým způsobem škoda. Kdyby byly ma
sožravé, hodil bych jim tu zatracenou kočku!”

“ Dej si pozor,” krotila ho žena, “ abych té zatrace
né kočce nehodila tvé zatracené závojnatky! Kočka
prý ryby ráda!”
“Já taky rád ryby,” vzpomněl. sLmanžel, “ a ty. mi
jako naschvál děláš palačinky seizavařeninou!”
“ Do vaření se mi nepleť,” zlobila se. paní, “ a hleď
si svých žraloků . . . totiž koček. . . vlastně závojna
tek!”
“ To taky dělám,” řeky pan Smrtelník, “já jsem
totiž moc velikej dobrák, a proto na mně štípete dříví!
K do to kdy slyšel přinést domů žralo. . . tedy kočku!
Je to falešný a pelichá to!”
“ I kdyby to pelichalo třikrát denně,” pravila žena,
“ zůstane to tady! T y to uklízet nebudeš!”
“ To tedy ne,” řekl manžel, “ a když se m i v té ro 
dině upírá právo rozhodnout, který živočich má a
který nemá být v domě, není mě tu vůbec zapotřebí!
D ělejte si co chcete, mně je to úplně jedno!”
Pan Smrtelník si nasadil čepici a vyšel ven, nezapomenuv prásknout dveřmi.
Paní Smrtelníková pohladila předoucí kotě.
Oba manželé byli navýsost spokojeni. Paní Smrtelníková byla opojena ,svým naprostým triumfem, a
pan Smrtelník býl šťasten, že se mu podařilo tak
snadno vytratit se do hospody.
Vlasta, Praha

PRESTIŽ A PIVO
MIROSLAV

z nich vyřinul veletok
maďarských
obscenit,
který nejenže rozšířil
mé jazykové znalosti, ale
zdokonalil je s konečnou
platností.’ ’

M. F l o r i á n

ŠVANDRLÍK

“Jakože se Václav Smrtelník jmenuju,” řekl Vác
lav Smrtelník,“ tak ta potvora půjde z domu. A hned!’'
Tou potvorou bylo myšleno kotě, které přinesla
dcera Svatava.
Paní Smrtelníkové nebyla nijak nakloněna kočkám,
avšak ještě méně byla nakloněna panu Smrtelníkovi.
“ Ta kočka tu zůstane,” pravila důrazně, “ neboť je
to ušlechtilé zvíře a my se nebudeme stále podvolovat něčímu teroru! Někdo si chová v akváriu závoj nátky, my si budem chovat kočku. Pochopitelně ne
v akváriu.”
“ Závojnatky a kočka je veliký rozdíl,” vrčel man
žel. “ Závojnatky nemňoukají, zatímco kočka ano. Ta
ké jsem jakživ neviděl, že by závojnatka skočila iiěkomu na klín a vzápětí ho podrápala! K dyž přijde na
návštěvu teta Anežka s pudlem, pes si závojnatek ani
nevšimne.”
“ Závojnatky jsou k ničemu, kdežto kočka je uži
tečná.” prokazovala své znalosti,paní Smrtelníkové,
“ a dafnie jsou v podstatě vši. Jestliže se nám tády
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HLAS DOMOVA

Mu ž
vychytralého srdce
VILÉM, GRAN EMBUSTERO, VENEZUELA

Zvolna jsem přejel most klenoucí se nad zvučící®
proudem říčky, aniž můj vzhled dával tušit úzkost
jež mi způsobovala mravenčení v celém těle a sví
rala moje lýtka nad slabinami mého koně. -Téměř
bych ho byl pobodl ostruhami a nerozvážně ujel.
K d yž můj koník zabořil nohy do měkké země za
mostem, vzepjal se znepokojeně, protože už víc ne
slyšel duté rány svých kopyt na prknech mostu.
T o byl okamžik, který mne postrašil.
Na této straně mostu, pod čistým horským nebem'
a rozložitým ořechem, stál povoz na vysokých ko
lech s lesklou ojí a za nim velké stavení s několika
.kůlnami.
Četa jezdců právě vyjížděla z brány.
Sevřel jsem pevně zuby, abych utišil chvění údů.
Pozoroval jsem jezdce s podezřením. Věděli už tito
vojáci o mém útěku z vězení?
Nuže, všecko přešlo prostě, jednoduše, jejich ne
hybné oči neprozrazovaly sebemenší nedůvěru.
V e skutečnosti jsem jednal, jako bych strkal hla: VU do vlčího jícnu. Dal jsem přednost této cestě, pro
tože jsem j i znal, protože jsem po ní už prošel jako
mezkař jednoho obchodníka dobytkem, cestě osa
mělé a nebezpečné, ale na níž nebylo riziko setkat
se každým okamžikem s nekonečnými stády skotu a
v důsledku toho také s vojáky ochrany cordiller,
kteří jako prach cesty obklopovali mezkaře. Ovšem,
bylo nevyhnutelné minout s úspěchem tuto poslední
výspu pořádku, kde byl usazen oddíl horské ochrany.
Od mé poslední cesty se mnoho nezměnilo. Totéž
stavení, tentýž ořech i týž dřímající povoz s velký
m i koly a lesklou Ojí. Na horských úbočích cypřiše
řadily své kuželovité tmavé koruny a chladné by
střiny olizovaly svá žulová lože, sklouzajíce v bouř
livém spěchu do údolí. Obnažené skalní rozsedliny
zely němé, nehostinné.
V ěřil jsem, že nejnesnadnější část útěku už mám
za sebou. Náhlá pošetilá radost zaplavila moje nitro,
jež mne přiměla, abych pobodl ostruhami svého
hubeného a trpělivého koníka. A le opět jsem se po
lekal. V otevřených dveřích jedné kůlny čistil vo
ják pušku. Hlaveň zbraně še třpytila v slunci živý
mi záblesky. K dyž jsem ho v záhybu cesty ztratil
s očí, oddechl jsem si úlevou.
Byl jsem svobodný, ale právě zde začínala nevlíd
ná část útěku. Potěšení z volnosti mi v první chvíli
zakrylo nebezpečí. Jakmile cesta, jež byla dosud po
měrně široká a dobře sjízdná, se zúžila, problém
se představil zlověstnou nejistotou. Sám jsem musil
hledat nejsnazší a méně nebezpečnou cestu. Člově
ku narozenému v horách, který znal cordillery jako
své boty, nečinila cesta nesnáze, ale mně bylo totd
usilovné slídění protivnější, než čistit plíseň z vlh 
kých zdí žaláře. Bylo t0 silnější mé vůle.
Můj líný život periferijního hejska lepícího se k
nálevním pultům kantin, oddávajícího se příjemné
mu žvanění nad kartami, s laciným cigárem v kout
ku úst, musil mne svést na špatnou cestu dříve či
později, ačkoliv moje úmysly byly dobré a jedno
duché.
Život v kantinách m i učaroval. Koupil jsem si úzké,
také na lýtkách, přiléhající kalhoty. Tím jsem získal
osobitý vzhled předměstského šviháka. Žil jsem s
kteroukoli na je jí útraty. Nevyhýbal jsem se prani; tím a brzy jsem získal mezi těmi, kteří mne .obklo
p o v a li, pověst rváče. .
Nicméně byl jsem urostlý, vysoký, statný, pohy. bů- klidných, plných skrytého života. M oje modré
oči hleděly chladně a .jako vrchol" mužnosti vlna
světlých vlasů přemrštěně se ježila pod mým klo
boukem.

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

ODRA
TRAVEi SERVICE
27-29 Elizabeth St, Melbourae, 3«M
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Mluvíme česky

1. 4. 1 9 6 8

ARMÁDA NEZASÁHLA
(Pokračování se strany 3)

jeteliny a traviny pro.střednictvím generála a
podpluko vniká, ani ja
kým způosbem byly ši
Jak jsem byl nedůtklivý! Popral jsem se s prvním, zeny.

který pohlédl na moje děvče, nebo se odvážil říci o
mně nějaké posměšné slovo. .
A ni sám nevím, jak se to přihodilo. Ve skutečno
sti mi málo záleželo na m oji milé. Mne dráždila
smělost toho mladíka, která způsobovala úsměvy
u ostatních. Tančil nepřetržité, zpíval jí do ucha ta
kovým tónem, který mne přiváděl z míry. Obtěžo
vala mne jeho veselost, tanec a neúnavné bubnová
ní prsty na krku, zádech a boku mé dívky. Toto
bláznovství jsem považoval za urážku a provokaci.
On se k ní přitiskl blíž. Ona kousala cíp kapesníku,
červená v tváři požitým vínem a s potměšilýma stu
denýma očima rameny dodávala mu odvahy.
Té noci špatná, černá nálada mne nutila stisknou c
zuby a svraštit čelo. P il jsem nadmíru z bláznivé
žízně a ze vzteku. Dráždilo mne jeho chování ve
stejném čase posměšné i nevinné a proto jsem ude
řil do jeho pokrytecké tváře s náramnou zuřivostí.
Obklopil nás hlouček zvědavců a souboj začal.
B ili jsme se chladně, beze spěchu, ale zadržovaná
zlost hleděla z našich očí tvrdých jako ocel. Mladíš:
zaútočil s neuvěřitelnou silou a jeho pěst způsobila,
že jsem zakolísal a ustoupil, až jsem narazil na sto
ly kantiny. T o mne, rozhořčilo. Můj chlad změnil
se v oheň, jenž žhnul z mých oěí. Rychle jsem v y 
táhl z pasu svůj k řivý nůž, jehož čepel jsem obrat
ně zakryl ukazováčkem a jistým tahem otevřel jsem
vnitřnosti toho hlupáka. Svalil se těžce, přidržuje
zranění zkopmělýma rukama. Pohled na něho mne
uklidnil a ve vší tichosti jsem se vzdal přihlížející
mu seržantovi.
Nebyl jsem vrahem a také jsem neměl výčitek
svědomí. Zabít, ano, když bylo nutno vyváznout,
přežít. Můj život byl život náhodný, psí život, kru
tý, život v zápasu, kde se muselo vrčet a ukazovat
zuby, aby se nepřítel vzdálil.
Na širokém pohledu do kraje, na jeho obrazu,
vrcholky hor se hromadily, lepíc se jeden na druhý
a spojujíce se nepravidelně mezi sebou, jako oblaka
na bouřlivém nebi. Ve srázech a stržích šuměly a
bublaly vodní toky, spěchajíce do klidu a tišin v
rovinách.
Naproti tomu já jsem stoupal stále výš. Později
mne začal trápit hlad a polední horko. Žádostivě
jsem žvýkal sušené hovězí maso. Opět mne přepadla
černá nejistota. Bylo to všecko nad moje síly. Do
konce jsem začal postrádat vlhké ticho žaláře, kde,
at jakkoli špatně, se jedlo bez práce. Napil jsem se
vody z potůčku. Uklidnil jsem se a cítil se svěží.
Cesta, nyní zvolna klesala a brzy jsem se ocitl na
náhorní rovině, kde moře skal a kamení ustoupilo
pastelově zeleným pastvinám.
P o poledni jsem dorazil — zpocený a hladový —
ke skupině rančí, na jejichž střechy dopadal stín
několika vrb. Představoval jsem sí příjemný od
dech, zdřímnutí v onom chladném, líbezném pro
středí. Nasadil jsem proto vzhled vyčerpaného pout
níka a hlasem budícím soucit jsem se otázal staré
ženy živých oěí a bílých vlasů, je ž mne pozorovala
ze dveří jednoho ranča: “ Je možné, aby tady ne
mocný člověk nalezl několikadenní odpočinek?”
V té chvíli se objevila v těchže dveřích štíhlá po
stava snědé dívky, která si mne zvědavě prohlížela.
Za jejím i zády bázlivé vykukovali dva chlapci, objí
majíce bílou ovečku.
“ Vstupte a sedněte sL Kam tak časně?”
“Do Kolumbie, nakupovat dobytek.”
-Sedl jsem s i ke stolu na tvrdou lavici s nevyslo
vitelnou rozkoší a s nekonečným potěšením jsem
natáhl své unaVgné nohy. D ívka se přfelížila s jistou
drsností, ale stero se usmívajíc, pozdravila mne:
“Buenos íardes-” Potom se otázala: “Přicházíte ne
mocný, su merced, není namoč horečnatá?”
Pokračování prStě

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T Á !

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
M ELBO U R N E, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutnýeh*případech i telegraficky

Pikantnější dodatek k
Šejnově případu přines
lo Svobodné slovo v interviewu s generálním
ředitelem podniku za
hraničního
obchodu
A R T I A Antonínem N o 
votným. Ž e jde o syna
presidenta republiky se
nezmínilo, ale uvedlo,
že byl "dlouholetým pří
telem generála a dnešní
ho dodej e a podvodníka’r Jana Šejny.
M ladý Antonín říkal,
že sice Šejna "samozřej
mé mnoho podrobností i
přede mnou tajil” , avšak
přesto věděl, že tento že
natý čloivěk a otec rodi
ny "měl moc rád slečny,
rád si vyhodil z kopýtka,
zkrátka rád si žil oprav
du nad poměry.”

Jiná zpráva říká. i e
Antonín mladší si taky
rád vyhodil z kopýtka,
což zase uhrazoval stme
lením s dovezenými autyO minulosti generály
Janko sé čs. veřejnost
tolik nedozvěděla, a jeho
kremace ve Strašnicích
se konala dokonce s vo
jenskými poctami. Snad
pro zásluhy o komuni
stickou stranu, které jsou
nesporné. Jeho vojenská
(a politická) kariéra za
čala po válce. Předtím
byl ve východní armádě.
Z
předpokládaných
hlavních strůjců vojen
ské intervence byli už
odstraněni z veřejného
života jak ministr vnitra
Kudrna a generální pro
kurátor Bartuška, tak i
president Novotný. P o
zice ministra národní
obrany Lomského zůstá
vá stále nejistá.
FE-s-

Na cestě k svobodě?
(Pokračování se str. 4)
ani oni se veřejně nesna
ží jati o prosazení "oby
čejné” demokracie, jak
se často tvrdí na strán
kách západníhd tisku.
Přečtěme si jen citát z
Mladé fronty (13. břez
na tr.):
“ Dne 12. března se se
šla Akademická rada stu
dentů filosofické fakulty
University Karlovy. Dele
gáti se rozhodli zaslat
varšavským
studentům
dopis, v němž vyjadřují
sympatie a podporu pol
ským studentům v jejich
boji za prosazení demo
kratických
principů
v
Polsku. Dále ARS F F da
la tisku k dispozici pro
hlášení: “ Protože se v
pražské veřejnosti šíří po
věsti, že studenti chtějí
14. března demonstrovat,
studenti F F U K upozorňu
jí, že jejich dopis polským
kolegům nemá být podně
tem k jakémukoliv pro
testnímu shromážděnLNe\lxe je j uvádět do souvislo
sti s uspořádáním slavno
stní schůze, která se bude
konat téhož dne na práv' nické fakultě. Studenti se
j chtějí naopak přihlásit ke
Ivšemu pokrokovému v
í odkazu Klementa Gottjw a U á Rozhodli se proto
octit 15. výročí jeho smrti
položením kvétá na Vít
kově.” — Dále studenti
F F U K poslali dopis děl
níkům všech velkých zá
vodů v republice. Vyjad
řu jí v něm znepokojení
jnad pověstmi, že se stu
denti snaží navrátit v Čes
koslovensku kapitalismus,
nezaměstnanost, hlad a
bídu. Studentům záleží na
tom, aby si ve společné
diskuzí mohli s dělníky
objasnit stanoviska. V y 
slovují ochota zúčastnit 8®

jakéhokoliv shromáždění,
kde by mohli h o vo řit. o
všech problémech. Jde
jim o odstranění vzájem
né nedůvěry a podezíra
vosti a o lepší život naší
společnosti.”

Sympatie čs. studentů
fc demonstrujícím . polským kolegům měly zajímaívý následek: dva čs.
reportéři byli vypověze
ni z bratrského Polska a
to Miroslav Pavel z Mla
dé fronty a Ervín Jiříček
z Práce. Varšavská poli
cie se s nimi rozloučila
důkladnou
prohlídkou
na letišti, při níž jim
zkonfiskovala
všechny
poznámky a filmy.
N A CESTĚ
K SVOBODĚ?
K výběru článků z čs.
tisku přidáváme ještě
část dopisu pracovníka
čs. průmyslu. Dopis je
psán v polovině března
tr.:
“ . . . . Z titulu naší vnit
rostátní situace jsem pod
lehl naprosté lhostejností
a pasivitě v e všech smě
rech. A ž te ď se z toho za
se vyhrabávám, zčásti ta
ké zásluhou změn, jež u
nás probíhají. T y změny
se zatím servírují lidu jen
slovy a týkají se demokra
tizace života národa. . .
Dnes se v tisku a v roz
hlase docela otevřeně ří
ká, že u nás od února 1948
nastoupila vlastně samo
vláda a to nikoliv dikta
tura jedné strany, nýbrž
i v této straně diktatura
jednotlivce Či jednotlivců.
Otevřeně se přiznává, že
několik desítek lidí přišlo
(Pokračování na str. 7)
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D opisy red a k ci:
POLITICKÁ POLICIE POKRAČUJE BEZE ZMĚNY
Vrátil jsem se právě z Československa. Je tam tro
chu zmatek, někde nadšení, někde nejistota, jak se
na všechno dívat, co teď říkají noviny a rádio. Brá
cha se divil, žě mi největší místní komunista proje
voval tolik přátelství (znal jsem se s ním ze školy) a
že i k němu byl samá Ochota. . . Chci vám hlavně na
psat, že máte i (v Čechách) velké “fandy"’. K d yž mne
totiž pozvali na pohovor na národní výbor, b y li tam
dva páni, snad z Prahy, á ti se mne stále dotazovali
na Hlas domova. Co prý si o něm myslím, kdo s tím
pomáhá, jaký v liv má na lidi. I když jsem jim hned
řekl, že HD odibírám, ale jinak o něm nic nevím, ně
kolikrát ještě mi dávali podobné otázky. A si by bylo
nejlepší, kdybyste jim. dali nějaké informace sami,
aby neotravovali ostatní. Musím ale říct, že se ke
■mně chovali docela slušně. . . .
X. (Austrálie)
ZM ĚNY TA M I TAD Y
K dyž přijel M. loni z návštěvy Československa, roz
hlašoval po celé Sydney, jak je tam nádherně, obča
né jsou spokojeni, všeho je nadbytek, volnost úplná,
nikdo by nechtěl změnu. A právě dnes jsem b y l zase
u toho, když vykládal, žé ty poslední změny ukazují,
jak jsou čs. občané vyspělí, že je tam teď víc volnosti
než kdekoli na světě atd. Neudržel jsem se proto a
zeptal jsem se, jak mohly ty poslední změny všechno
tak zlepšit, když už loni tam bylo všechno dokonalé.
Tou mou otázkou se trochu zarazil, ale po chvilce ze
sebe vyrazil, že nejsem vůbec vlastenec, že je d pro
vokuji. Představte si, on je organizovaný komunista
a vlastenec!
“ Mirek” , Sydney

Na cestě k svobodě ?
dosud dobojován. Tak to
je — bohužel — smutná
pravda. Ti staří “demo
kratičtí” pohlaváři se ne
vzdají jen tak snadno.
Přímo cítíš to napětí...
Vzpomínáš na své praco
viště? .. . Ale takové po
měry byly zřejmě všude.
Pustil jsem si televizí »
slyším reportéra, jak se
ptá člena předsednictva
URO, co udělala URO pro
nápravu poměrů a on od
poví: “Víte, my jsme si
navykli pracovat asi tak
to: strana nám dala pří
kaz, co a jak má tam 6
onde probíhat. My jsme
lidem tvrdili, že “připo
mínku” strany “rozpraco
váváme”. Toto rozpraco
vání spočívalo v tom, xe
jsme doslova přepsali pří
kaz na papír s hlavičkou
URO a rozeslali na kraj
ské odborové rady, ty pak
na okresní atd. Docela
klidně jsme přitom lidem
“dokazovali”, že si vlád
nou sami a že mohou de
mokraticky rozhodovat. A
ptáte se, co jsme zatím již
udělali pro nápravu? Nic,
zhola nic. Zřejmě už jinak
pracovat neumíme a asi
zase čekáme na příkaz
shora.” —- A takovouto si
tuací máš ve všech obla
stech, na každičkém kro
k u . ..
Touha po demokracii,
po svobodě slova, po ro
zumném vedení politiky i
ekonomie musela přijít a
po studentských demon
stracích, projevu spisova
ZPR ÁVY OSOBNÍ
telů atd., se situace již
prostě, nedala udržet. Ale
Dne 29. března 1968 tomu hoj skutečně dobojován
byly 3 roky, co nás na-' není.
Slyšíš-li rozhlas,
vždy opustil náš milovaný máš dojem, že je již vše
manžel, tatínek a dědeček chno na nejlepší cestě,
pan JAROMÍR DANĚK. ale já nežiji v rozhlase.,
Stále jej tolik postrádá V mém skutečném okolí
me, nikdy nezapomeneme. se pák nezměnilo pranic.
Prosíme, kdož jste jej zna X. zůstává diktátorem,
který dál 'přehlíží jakéko
li, vzpomeňte s námi.
liv připomínky, a stejně
A: DaňkoVá
s dcerou M arií a vnučkou tak Y. . . . Náš “zvolený”
Závodní výbor zůstává
. Southport, Qld., březen
nadále pucákem vedení a
1968

(Pokračování se str. 6)
v různých “akcích” o ži
vot a více než 30.000 lidí
bylo persekvováno jen
proto, že s názory těchto
jednotlivců nesouhlasilo,
Později došlo k jakési re
habilitaci, ovšem většinou
jenom na oko, a tak vlast
ně tento stav trval a podle
mne ještě trvá.
Denně slyšíš v rozhlase,
že odbory se staly přívěs
kem strany, že se nejen
nezastávaly zájmů pracu
jících, ale vystupovaly na
příkaz shora, přímo proti
pracujícím. Svaz mládeže
byl jen prodlouženou ru
kou strany, tisk byl tlu
močníkem a přinášel jen
to, co dostal nařízeno. V
národě vládl strach a lid
se stal ke všemu lhostej
ným: na schůzích bezmyš
lenkovitě odkýval vše, co
se mu “shora” nadiktova
lo, “nadšeně” podpisoval
rezoluce, které dostal nacyklostilované
“shora”,
manifestáčUě
volil
ve
“svobodných
volbách”,
při nichž každý pohýb
směrem k plentě udělal z
voliče okamžitě “nepříte
le socialistické
vlasti”.
Tohle všechno a mnoho
jiného dnes můžeš číst v
našem tisku, slyšet v roz
hlase a vidět v televizi. Jě
to přesně to, co každý
normálně myslící člověk
viděl docela, jasně kolem
sebe dvacet roků.
A dále se říká, že tento
bój o “liberalizaci” není
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LETOVISKO
“ŠUM AVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VELIKONOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 14. dubna 1968
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
J íN
d 1o
— pití
(K disposici, budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině

ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ,
Zemské ústředí pro Austrálii a N. Z.
— Jednota ve Viktorii konala řádnou valnou hroma
du dne 23. března v Melbourne. Po zprávách funk
cionářů o úspěšném prvním roku činnosti a debatě
o příštím programu byli zvoleni do výboru na další
období tito bratři: Jan Piek, předseda, členové: L.
Blažek, F. Herz, J. Chaloupek, F. Křivánek, M. Krup
ka, E. Leiss, J. Slabik, náhradník J. Regner, revisoři:
K . Havlíček a J. Jelínek. O jednotlivých funkcích
rozhodne výborová schůze 1. ďulbna tr.
— Poslední podnik jednoty ve Viktorii, společenský
večer v Dorehestru v Melbourne, měl mimořádný
úspěch a to společenský i finanční. Větší část výnosu
tohoto podniku je určena k financování důstojných
oslav 50. výročí Československé republiky.
— Valná hromada delegátů Čsl. obce legionářské,
Zemského ústředí pro Austrálii a N. Z., se bude konat
v neděli dne 14. dubna 1968 od 10.30 hod. dop. v ho
telu Junction, St. K iida (Melbourne).
»

ZAM ĚSTN AN CE
The Oíympic Tyre
& Rubber Co. Pty. Ltd.
CROSS STREET, W E S T F O O T S C R A Y ,' V IC .
přijme muže ve stáří 20-—35 roků k zaučení
při výrobě pneumatik
■-

Práce na směny.
-Je třeba znát anglicky.
Příjem ně pracovní prostředí.
Výtečně vybavená kantina. , -

Vysoké mzdy, včetně bonusu.
Volejte nebo navštivte:
Mr. Dachs, Employment Officer,
telefon 68-1211

10 A K R Ů P O Z E M K Ů (buš) za $ 3,400

M O N B U LK
v průčelí říčka W oori Yallock
Dobrý výhled, veř. cesta, přívod elektřiny
v blízkosti je střední š k o la ........
Deposit $500, splátky S 10 týdně
Volejte majiteli: 32-3706,
po hod. 63-4291 inébó 870-1874

Č ESK É KNIHY
VE

VELKÉM

VÝBĚRU

THE INLIBRUM BOOKSELLER-S
Box 1888 ■R, G.P.O. Melbourne, 3001
Knihy můžete těž objednat prostřednictvím
Hlasu domova

Telefon 42-5980

RUČNÍ V Á Z Á N Í K N IH *
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunnmgr St., ST. K ILD A, Vic.
■Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

'

— Čs. národní rada ame
rické dělá velké přípravy
k letošnímu sjezdu, který
se bude konat ve' dnech
27. a 28. dubna v Chicagu.
Očekává se plná účast de
legátů oblastních výborů
i význační hosté. Na tom
to sjezdu bude též stano
ven program hlavních oslav 50. výročí českoslo
venské nezávislosti ve
Spojených státech.
— Na valné hromadě
Krajanského výboru v
Clevetandu byli zvoleni:
za předsedu Martin HraMk, za místopředsedy S.
Kim lová, J. Kobylák a R.
Perk, za tajemníka J.
Hokr, pokladníka V. Hyvnar, účetního B. Pecka,
tiskového
referenta- L.
Kim l a za vedoucí žen M.
Hrabíková.
— Odbočka ČSNRA “Dr.
Milada Horáková” v Chi
cagu zvolila na další ob
dobí
vesměs
dřívější
funkcionáře
odbočky:
předsedu F. Kratochvíla,
místopředsedkyni B. Janoušovou, tajemnici L.
Kosovou a pokladníka B.
Vaňka.
— Křesťanská akademie
v Římě připravuje první
vydání čtyřdílného Durychova románu “ Služebníci
neužiteční” (dosud vyšel
jen první díl a to v roce
1940 v Melantrichu). Je
to román o Karlu Spine
loví, který byl misioná
řem v Japonsku, kde'
skončil mučednickou smr
tí. Všechny 4 svazky bu
dou stát asi 7.000 lir, tj.
12 US dolarů. K do se p ři
hlásí do 30. června tr.,
bude mu román nabídnut
za 2/3 ceny.
— Člen exilového PENClubu K . M. Ruda uspo
řádal- (jako lektor mni
chovské
university
—
V olkshochschule )
cykly
přednášek- na téma “ Pa
mátníky české zbožnosti:
Karlův Týn, Getto a Go
lem a Milostné Pražské
Jezulátko.
— V Mnichově se konala
první schůzka lékařů-exulantů. Podobné schůzky
se mají konat aspoň jed
nou ročně a to v různých
evropských městech. Úče
lem schůzek je vzájemná
informace a event. exi
stenční pomoc některým
kolegům.

bez schopnosti něco udě kové dresure schopni od
lat samostatně. A normál kývat i souhlas k vlastní
ní pracující jen mává ru.- popravě. A v tom je ta
kou a říká: Vždyť je to děsná trgedie,' že v těchto
stejně pro kočku, stejně se dnech si odkývávají svou
nic nezmění Stále strach, “popravu” právě tím, že
pasivita. Dvacet let nás nedělají vůbec nic á če
UPOZORNĚNÍ!
nčili se bát a u naprosté kají, áž to někdo udělá za
Uzávěrka pro příští čís
většiny se jim to povedlo. ně. Lze jen konstatovat,
lo HD je už ve čtvrtek 11.
Lidé json i dnes ochotni že český národ už nedove
odkývat jakoukoli volovi- : de žít svobodně a bez ka- dubna. O velikonocích: bu
de totiž tiskárna zaVřene.
nu, a byli by snad po ta rabáěe..

— Na Čs. dnu v St. Petersburku na Floridě, kte
rý se konal k poctě pre
sidentů G. Washingtoňa a
T. G. Masaryka, byli
■hlavními řečníky senátor
Roman Hruška a tajemník
ČSA V. Krákora.
— Manželé Antonín a
Petra Slováčkovi z Meiboume podnikli se svou
nyní tříletou dcerkou ha
vlastní malé lodi “Janis”
cestu kolem Austrálie,
která už trvá skoro 3 roky.
Odpluli z Melbourne y
květnu 1965, když byid
dcerce 6 týdnů. Dne 24.
února zničila velká bouře
hlavní stěžeň a loď se
zmítala 2 týdny ve vlnách,
Před přistáním v adelaidském přístavu, trvalo lodi
24 dní uplavat 800 mil.
Zbytek cesty podnikne ro
dina po provedení oprav
lodi v Adelaide.
— Bedřich Macho z Melboume byl jmenován ře
ditelem firm y Atlas Steel*
Pty. Ltd.(Australia). Jeto
sesterský podnik kanad
ské. firm y téhož jména.
—' Journal of Speech and
Hearíng Research (10) 9398 (7) uveřejnil článek N.
Lewise a Vladimíra Šipra
ze státní oční a ušní ne
mocnice v Melbourne o
jim i vyrobeném přístroji,
který umožňuje pacien
tům mluvení.
S/ČS/ČSNRA/HD
Malý oznamovatel
OSAMĚLÝ
STARŠÍ PÁN,
vdovec, úplně nezávislý,
existenčně zajištěný, rád
by se seznámil se starší
paní,
Slovenkou
nebo
Češkou, úplně nezávislou,
s kterou by se mohl schá
zet k příj emným rozho
vorům. N&jtíe-li se páni
podobně postižená- á ‘-po
dobných vlastností, nechť
si vyzvedne adresu v re
dakci t. L
M A T K A 12 LETÉHO do
bře výchovného syna bu
de mít těžkou operaci
á očekává, že stráví asi 2
měsíce v nemocnici, otec
pracuje odpolední směny.
Hledáme
proto
nutně
starší paní, která by se
mohla nastěhovat do na
šeho býtu a.-starala se o
syna (za běžnou odměnu).
Mohla b y zde zůstat by
dlet trvale. Nebo hledáme
rodinu,: kde by mohl sy
nek asi 2 měsíce bydlet
(za náhradu). Případ vel
mi spěchá, Prosíme, vo lej
te (Melbourne) 34-1767.
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Řídí

Karel

J anovský,

Mnichov

SPARTA PR A H A — REÁL MADRID 2 :1 (2 :0)

Vítězství Sparty nestačilo
Jak se po vysoké a celkem zbytečné porážce fotbalistů pražské Sparty v Madridu ani jinak nedalo
čekat, byli Pražané vyřazeni z nejpopulámější evropské soutěže klubových celků — z Poháru mistrů
evropských zemí. Sparta sice dokázala v odvetném utkáni na hřišti Slavie v Edenu porazit šestinásobného držitele Evropské trofeje 2 :1, ale to nestačilo k vyrovnání náskoku hostujícího teamu. Fot
balisté Sparty podali jako celek dobrý výkon a v poločase utkání, kdy vedli 2 : 0, se jim dokonce na
bízela šance na postup, zvláště když byl v 45. minutě vyloučen y(pro hrubé chování, neoprávněné
protesty a napadení západoněmeckého soudce Rademachera) nejnebezpečnější hráč madridského
teamu Amancio, autor všech tří branek v prvém zápase. K velkému zklamání diváků Sparta však ne
dala ášpoň třetí, tj. celkově vyrovnávací branku, naopak ve 13. minutě druhého: poločasu zpečetil
její o sů d slavný křídelní útočník Reálu Gento, když snížil stav na 1 :2. Tento výsledek — i přes vel
kou převahu "rudých’’ — dokázal pak Reál Madrid do konce zápasu udržet.
Zápas Reálu Madrid se Spartou byl jedním z nej
lepších fotbalových střetnutí posledních měsíců v
Praze. Špamělé se plných 45 minut soustředili na
obranu, když však v poločase prohrávali brankami
Kvašňáka (v 37. minutě) a Dyby (v 45. minutě)
0 :2, otevřeli hru a byli celou čtvrthodinku v nástu

Fotbalová liga
Jak velký hlad po tříapůlměsíčnmi postu byl v ČSR
po ligové kopané, ukázala rekordní návštěva v Trna
vě, která se při mistrovském střetnutí 1. j arniko kola
(14. kola) Stala asi domácímu Spartaku osudnou. Už
hodinu před zápasem Trnavy se Slovanem Bratislava
b y l.stadión zaplněn, ale stále přicházeli další lidé,
několik stovek jich přeskočilo bariéru a vniklo do
hrací plochy. Rozhodčí nařídil pořadatelům vyklidit
hřiště, což se do počátku zápasu podařilo. 12 minut
se hrálo a diváci byli opět na hřišti. Trvalo to osm
minut, než pořadatelská služba “ příval” likvidovala.
Ve 29. minutě 1. poločasu bratislavský Slovan se ujal
Moderem vedení 1:0. Bratislavští měli v hledišti
mnoho příznivců. A právě tam, kde vybuchla vlna
jejich nadšení, vznikl obrovský tlak a bariéra za
brankou se asi v šíři třiceti metrů prolomila. Došlo
k několika vážnějším i lehčím zraněním, stovky di
váků natrvalo zaplavily hřiště, Zranění byli odvážení
do blízké nemocnice. Rozhodčí Sláma dal pořadate
lům dvacetiminutovou lhůtu k tomu, aby vyklidili
prostor za bariérou, což však nebylo v jejich moci.
Rozhodčí proto zápas předčasně (v e 30. minutě
1. poločasu) ukopčil. O osudu utkání rozhodne spor
tovně technická komise.
Jarní premiéra ligy se nevydařila ani pražské
Spartě, neboť je jí mistrovské' střetnutí doma s VSS
Košice se pro nezpůsobilý terén nemohlo uskutečnit,
takže došlo pouze k 5 ligovým zápasům. Cenný bod
z Košic si přivezla pražská Slavia, která hrála s L o 
komotivou 1:1. Utkání však nebylo valné úrovně.
Naopak dobřou úroveň mělo střetnutí v Ostravě, kde
sestupem ohrožený Baník Ostrava porazil mužstvo
Plzně 3 : 1 a dostal se z konce tabulky na deváté m í
sto.
1. ‘ čs. liga má nového vedoucího tabulky. Je jím
mužstvo Interu Bratislava, které doma porazilo “pod
zimního mistra ligy” Trenčín 3:2. — Pražská Dukia
předvedla v Teplicích defensivní hru, ve 43. minutě
při jednom z několika rychlých brejků Však přece
vsítila Nedorostena bránku. Pražané vyhráli 1 : 0 a
jsou v současné době nejlepším mužstvem “historic
kých zemí” , neboť prvních 7 míst patří stále jen slo
venským fotbalistům. — A konečně: v sérii neúspě
chů pokračovali fotbalisté Bohemians, kteří hráli do
ma s Žilinou 1 :1, přestože měli v poli velkou pře
vahu.
ČTVRTFINÁLE “ČESKOSLOVENSKÉHO
POHÁRU”
Týden před zahájením
jarní poloviny nejvyšší čs.
fotbalové soutěže se hrála
čtvrtfinálová střetnutí o
‘1Československý pohár” ,
který získal v posledních
letech na zajímavosti tím,
že vítěz trofeje je čs. zá
stupcem v mezinárodní
soutěži’ “držitelů trofejí".
Mezi čtyři nejlepší tý
m y se probojovali fotba
listé: pražské Dukly (zvítfeeili nad Áčkem pražské
Sparty
1:0),
Slovanu

Bratislava (porazil Ost
ravu B
4:1),
Vlašimi
(vyřadili mužstvo Hand
lové 4 : 2) a Béčka Sparty
Praha (to hrálo s Loko
motivou Košice 0 : 0, o po
stupu však rozhodly pe
nalty, které zněly 3 :' 1 pro
Sparťany). Kuriositou je,
že obránce Sparty Chova
nec hrál v obou čtvrtfiná
lových zápasech Sparty:
napřed za Béčko, o tři
dny později za Áčko.

pu do 2. poločasu krajně nebezpeční. Když pak Gento
dal v Š8. minutě z dobrých 20m branku, stáhli se
znovu do obrany a nedovolili Pražanům zvýšit score.
Sparta předvedla každopádně v obou zápasech (i
v prohraném utkání 0 :3 v Madridu) dobrou kopa
nou, a o jejím vyřazení rozhodlo šestiminutové zako
lísání brankáře Krameria (v pražském zápase ho s
úspěchem vystřídal Kouba, který chytal — až na gól
z dálky — dobře). — Střetnutí v Praze probíhalo
před vyprodaným hledištěm 41.000 diváků, na velmi
dobrém terénu, za slunečního počasí.
Reál Madrid se v semifinále PM EZ střetne s an
glickým přeborníkem Manchester United (vyřadil
polský Gomik Žábře 2 : 0 a 0 : 1 ) a o druhém fina
listovi se rozhodne mezi Benfikou Lisabon (po remise
0 : 0 v Budapešti porazila v odvetě doma Vašaš Bu
dapešť 3 :0 ) a Juventusem Turín (prohrál v západoněmeekém Brauhscbweigu s místním týmem Eintraebt 2 :3, vyhrál doma 1 : 0 a na neutrální půdě v
Bernu zvítězil ve třetím zápase rovněž 1 : 0 ) .

EVROPSKÉ HALOVÉ HRY
Vyvrcholením evropské lehkoatletické sezóny na
krytých drahách byly tzv. III. evropské halové hry
v madridském- “ Palacio de los Esportes” , které na
značily, že celá řada Evropanů je.na závody “ pod ši
rým nebem” lépe připravena, než v sezónách před
cházejících. A není se ani čemu divit, neboť vidina
olympijských her v Mexico-City ( v říjnu letošního
roku) byla příčinou toho, že se letos v zimě pilně
trénovalo. To se však nedá říci o čs. lehkých atletech,
kteří v Madridu neuspěli, když nezískali ani jedno
neoficiální evropské prvenství. Ovšem celá řada čs.
atletů zůstala doma, ti co p řijeli však zklamali. N e j
lépe z nich ještě obstál 241etý člen pražské Dukly
Kotík, až.dosud desetibojař, který ve finálovém zá
vodě na 50m překážek obsadil časem 6,7 vt. třetí mí
sto (za Italem Ottozem 6,5 vt. a Němcem Nickelem
rovněž 6,7 v t). Poměrně dobře si vedli i výškaři, i
když medaili domů nepřivezli. Halový rekordman
Huebner skočil 2,14 m, což mu stačilo na 4. místo, a
Baudis zdolal výšku na 2,11 m, a b yl sedmý.
Nejlepší výkony III. halových sportovních her v
Madridu:' ve skoku dalekém dosáhl Rus Ter Ovanesjan 8,16 m, ve skoku vysokém Rusové Skvorcov a
Gavrilov 2,17 m, v trojskoku Rjus Dudkin 16,71 m a
tyčku vyhrál v novém evropském halovém rekordu
východoněmecký reprezentant Nordwig, když skočil
5,20 m. Za zmínku stojí ještě vítězný čas Poláka Badenského na* 400 m rovných 47 vteřin (nejrychlejší
evropský čas v hale), dále výkon východoněmecké
výškařky Schmidtové 184 cm a norské dálkařky Berthelsenové 6,43 m. — Vítězi her v Madridu se stali re
prezentanti SSSR. Získali 9 zlatých, 6 stříbrných a
8 bronzových medailí.
V EVROPSKÉ LIZE TABLETENISTŮ
VÍ TĚZÍ SSSR
V 1. ročníku tafoletenisové ligy Evropy měli čs. re
prezentanti po vítězství nad Anglií, Maďarskem a.
Německem prvenství v této zajímavé soutěži (ve kte
ré se vždy hraje pět singlů a d vě čtyřhry mužů i žen)
na dosah ruky. V rozhodujícím posledním střetnutí
v Moskvě hráli Miko i Staněk tak nervosně, že pro
hráli svá už téměř vyhraná střetnutí, nakonec celý
zápas s družstvem SSSR 2 :5 (kdyby bývali vyhráli
jednu dvouhru navíc, byli by mistry) a tak Evropský
pohár zůstane na rok v SSSR.
Konečné pořadí evropské ligy: 1. SSSR 10 bodů,
32 :10; 2. ČSR 10 bodů, 31 :11; 3. Maďarsko, 4. A n 
glie (po 8 b.) 5. Z. Německo 4 b. 6. Rakousko 2 b.
7. Holandsko bez bodu.
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Ve zkratce
— Jeden z nejslavnějších světových fotbalových klat
bu — Inter Miláno — slavil 8. března šedesáté v
svého založení. Inter Miláno (známé z doby Středo
evropského poháru pod jménem Amíbrosiana)
desetkrát titul mistra Itálie. Největší triumf všade j
Inter slavil v letech 1964 a 1965, kdy se stal zaejeo
vítězem Poháru mistrů evropských zemí, ale i držite
lem “světové trofeje” v kopané,.
— Soupeřem jihlavských hokejistů v semifinále 1ročníku Poháru mistrů evropských zemí bude neče
kaně tým Dynama Východní Berlín, který sice pro- i
hrál na kluzišti finského přeborníka Pori 3 :6, doma
však deklasoval Finy 5 : 0. Vítěz nastoupí v závěreč
ném střetnutí proti obhájci Evropské trofeje, hoke
jistům Z K L Brna, kteří vyřadili rakouský Celovec
(Klagenfurter A C ).
— Italský fotbalový rozhodčí Luigi Carlo Laurentž, .
který řídil střetnutí italské ligy série D mezi Uřbinem a Rieciqne, vyšel po zápase ze stadiónu živ a
zdráv jen proto, že ho policie v kabině vystrojila do
své uniformy, a tak oklamal rozvášněný dav. Tifosi
(fanoušci) chtěli s ním zúčtovat, neboť vyloučil je 
jich mužstvu tři hráče; Urbino prohrálo s hostujícím
týmem 1:3.
— Funkcionáři britské lyžařské Unie chtějí Meziná
rodnímu svazu objasnit situaci nejen v britském, ale
v celém světovém lyžařském sportu, a přimlouvají
se — stejně jako tomu bude v tenisu — za jakési'
otevřené turnaje sjezdařů a slalomářů. Autoři ná
vrhu neveří, ž e by někdo z lyžařů, kteří startují na
velkých mezinárodních podnicích, mohl být čistým
amatérem.
— Snad nejlepší bilanci ze všech sportovců tzv. zim
ních odvětví mají letos, v olympijské sezóně, rychlobruslaři, kteří vytvořili 24 světových rekordů (14krát
se do seznamu světových rekordmanů zapsali Norové, šestkrát Holanďané, dvakrát Němec Keller, jed
nou Japonec Suzuki a Ruska Sidorová). Nejcennější
ze všech je světový rekord v rychlobruslařském čtyřboji, který na sebe “strhl” v posledním závodě se
zóny v bavorském Inzellu Holanďan Verkerk, jehož
výkony byly ohodnoceny 172,058 bodů. 261etý Verkerk zajel 500 m za 40.4 vt.; 1.500 m za 2:03, 7 min.,
5.000m za 7:19,9 min a lO.OOOm za 15:28,7 min.

H okejová liga
Bratislavští a kladenští hokejisté, kteří jsou v sou
časné době ve výborné foímě, berou v 1. čs. lize m i
strovské body favorizovaným týmům, přesto 3 kola
před závěrem sezóny platí i nadále :“Mistr republiky
vyjde už jen z dvojice Dukla Jihlava— Z K L Brno.”
Zatímco Z K L Brno utrpělo v Bratislavě debakl
(0 :7), rěmisovala Jihlava s velkou námahou na
Kladně 3 : 3 (Kladno vedlo ještě na počátku poslední
třetiny 3 : 0 ) a zvýšila svůj náskok před Brnem na
2 body.
Stav ligy ,po 33. kole: 1. Jihlava 54 bodů, score
163 : 74; 2. Z K L Brna 52 b. score 156 :92; 3. Sparta
45 b.; 4. Bratislava 42 b., 5. Kladno 32 b./ 6. ZHn 29 b.;
7. Litvínov 25 b., 8. Pardubice 23 b., 9. Košice 22 b.,
10. Chomutov 6 bodů.
JIHOČESKÁ VESELICE
Pro obyvatelstvo metropole jižních Čech, Českých
Budějovic, a celého okolí byl první jarní den vel
kým svátkem. Sportovní fanaušci připravili svým ho
kejistům při návratu z Banské Bystrice takové ova
ce, jaké se tu nepamatují. Mužstvo Českých Budě
jovic zvítězilo totiž v posledním svém kvalifikačním
zápase o postup do 1. ligy v Banské Bystrici nad Duk
lou Trenčín 2 : 1 a zajistilo si tak po více než jednom
desetiletí znovu účast v nejvyšší čs. hokejové lize.
Budějovice, které mají velkou hokejovou tradici, by
ly skutečně nejlepším týmem 2. ligy, kde neměly až
do kvalifikačního turnaje vážnějšího soupeře. K vali
fikační turnaj nakonec vyhrály s 10 body (s 12 mož
ných) a scorem 20:11, před Vítkovicemi (za které
hrají bývalí slavní internacionálové Vlasta Bubník a
Mirek Vlach) s 8 body, Hradcem Králové a Duklou
Trenčín se 3 body. Od podzimu tedy vystřídá rrnižstvo Meteoru České Budějovice v 1:. lize Chomutov,
kterého od sestupu nemohli zachránit ani bývalý
brankář čs. národního mužstva Josef Mikoláš a ob
ránce Berek.
HLAS
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Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8.. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
Telefon: 42-5980
(Austr.) $ 5.-, jednilUivy
výtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně tatS
předplatné, tj. austr. nebo N Z $ 5.-, £ stg 2/V-h
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — V ýši letec
kého příplatku do různých zemí (dělíme na p e iU fa á
obratem.
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