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Pravda po dvaceti letech?

Smrt Jana Masaryka
Nepepsžm znalcem smrti Jana Masaryka by mohl být dr. Prokop Drtina, Masaryka jsou zodpo
bývalý ministr spravedlnosti v predúnorové vládě, který utrpěl týž způsob vědní vrahové z řad čes
"sebevraždy”, s tím rozdílem, (že ji přežil. Pokud víme, byl (nebo je ) vězněn koslovenské nebo sovět
na Mírově, a je podivné, že jeho případ ušel Sherlockům Holmesům, kteří ské tajné služby.
dnes podrobně vyšetřují případ Ja n a Masaryka. Poslední úřední verze D rti
Dr. Sviták uveřejnil
nová případu říká, že se pokusil o sebevraždu skokem z okna z prvého po ve svém dopise hlavní
schodí vily. Neúřední verze tvrdi, že byl defenestrb|ván příslušníky N K V D . body případu Jana Ma
Jak v případě Jan a Masaryka, (tak y případě Prokopa Drtiny je a bylo velmi saryka:
pravděpodobné, že v pozadí stála sovětská tajná policie.
V bytě byly nalezeny
Po dvaceti letech ml >mu prokurátorovi a uve ně zavražděn, a že je tře stopy zápasu a násilí.
v
časopise ba, aby bylo obnoveno Dr. Teplý, policejní lé
čeni je nesnadné ukazo řejněném
vat prstem fta viníky. "Student” z 3. dubna vyšetřování.
kař, konstatoval ve svém
Dr. Sviták také uve nálezu
Noviny z Českosloven 1968. V e svém dopisu
fyziologické
ska dnes tvrdí, že tehdej- dr. Sviták řekl, že se mu řejnil detaily, které do známky, které se neobje
•ií Gottwaldova vláda ne zdá, že všechna svědec sud nebyly známy veřej
mela zájem na vraždě tví ohledně smrti Jana nosti. Detaily, které se vují v případech sebe
vrahů.
. ministra zahraničí, jehož Masaryka přesvědčují, že skutečně zdají nasvědčo
(Pokračování na str. 2)
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válo nově nastolený ko
Význam vietnamského rozhodnutí
munistický režim. Všech
ny zprávy se ovšem sho
dují v tom, že Jan Ma
saryk byl pravděpodob
Po léta jsm e slyšeli, že americká intervence ve Vietnamu činí z Asiatů ne
ně zavražděn.
Celá aféra začala do přátele Ameriky. Po léta do nás bylo vtloukáno, že je americká intervence
pisem dr. Ivana Svitáka, ve Vietnamu nemorální a neospravedlnitelná, Byli jsme nuceni čisti nejen
adresovaným generální- stránky, ale celé knihy o tom, jaký nesmysl je "dominová teorie” . rL úst
neutrálů —: kambodžského Šihanuka, laoského Suvana Foumy, Burmana U Thanta i indické paní
Nová čs. vláda
Již v minulém čísle jsme se zmínili o tom, že po Ghandiové — vycházely vodopády řečí o americké
několika vynucených rezignacích jednotlivých mini agresi.
strů rezignovala k onečně. celá 26členná Lenártova
Nejen na bojištích Vietnamu, ale také v univer
vláda a že ji vystřídala vláda v počtu 29 členů, ve sitních aulách, ulicích vzdálených a dokonce i ame
dená dřívějším náměstkem O. Černíkem. V novém
sboru se vyskytuje 10 členů bývalé vlády, ale svůj rických měst, na stránkách novin, v učených před
resort podrželi jen: Josef Korčák (energetika), inž. náškách a z kostelních kazatelen vytivořena byla
J . K rejčí (těžký průmysl), B . Machačová-Dostálová atmosféra, která zlomila vůli jednoho izolovaného
(spotřební průmysl), F. Penc (hornictví) a B . Su- muže. Nadešla chvíle, po níž všichni volali: schy
charda (finance). Dosavadní ministr zahraničního ob
chodu F . Hamouz je teď jedním z 5 místopředsedů luje se k americkému ústupu z Vietnamu.

CESTA DO NOVÉHO SVĚTA

vlády, dr. J . Hájek vyměnil ministerstvo školství za
ministerstvo zahraničních věcí, V. Valeš přešel z che
mického průmyslu na zahraniční obchod a dosavadní
minlstr-předseda Státní komise pro techniku dr. F.
Vlasák j e nyní v čele Státní plánovací komise. Další
m i novými místopředsedy vlády jsou doc. P. Colotka
(dosud pověřenec Slovenské národní rady pro spra
vedlnost), dr. G. Husák, prof. O. Šik a L. Štróugal.
Ministrem zemědělství je J . Borůvka (který byl od
ledna v předsednictvu ÚV K S C ), ministerstvo obrany
vede gen. per. Martin Dzur (dosud náměstek mini
stra Dámského), ministerstvo kultury a informací
převzal M. Galuska, ministrem lesnictví a vodního
hospodářství j e dosavadní náměstek ministra J . Ha
nuš, ministrem techniky je slovenský technický od
borník M . Hruškoviě, ministrem školství b y l Jm eno
ván rektor Vysoké školy ekonomické v Praze dr. V.
Kadlec, ministrem spravedlnosti je dr. B . Kučera ( je 
diný m inistr & . socialistů), ministrem vnitra reha
bilitovaný generál v zál. J . Pavel, ministrem vnitř
ního obchodu konzervativec O. Pavlovský, ministrem
rhfm ickcho průmyslu dosavadní náměstek S. Rázl,
ministrem dopravy rovněž dosavadní náměstek JUDr.
F
ministrem stavebnictví rektor Vysoké ško
ly technické v Bratislavě J . Trokan, ministrem zdra
votnictví V. Vlček (jediný ministr Čs. strany lidové)
a ministry bez portfolia byli jmenováni finanční od
borník V. Hulá a bývalý předseda Státního úřadu so
ciálního zabezpečení M. Stan cel.
Čs. zpravodaj zjišťuje, že nejm éně 11 z 29 členů
nové vlády má funkci v ústředním orgánu KSČ nebo
K S S , dr. Husák a J- Pavel j i pro neúplnou rehabi
litaci dosud nedostali zpět, F . Hamouz, M. Galuska
V. Valeš, S. Káži a M. Štamcel jsou určitě členy KSČ,
dr. B . Kučera je nově zvoleným předsedou Čs. stra
ny socialistické a V. Vlček zastupuje ve vládě čs.
stranu lidovou. ( Je přírodovědcem a ředitelem továr
ny na penicilín). Jedině politická příslušnost generá
la Dzura J . Hanuše a V. Huly není veřejnosti přesně
známa.
FEI

Člověk tedy natahuj e
uši po jásotu a oslav
ných fanfárách, zvláště
z asijské pevniny, jíž
Američani tak hrubě
"ponížili” svou přítom
ností. Marně však pátrá
ve větru po cinkotu pří
pitků a oslavných ozvě
nách. Místo oslav cítí
strach, místo jásotu sly
ší výčitky, místo vítěz
ných fanfár k němu do
léhají slova o zrádném
opuštění, místo triumfál
ních ozvěn slyší z Rangúnu, Kuala Lumpuru,
Singapuru, Vientiane i z
jiných asijských měst:
jestliže Američani ode
jdou z asijské pevniny,
jsme otevřeni komuni
stickému útoku, proti ně
muž jsme bezmocní.
Byla "dominová teo
rie’’ skutečně pošetilá?
Osud Vietnamu
Bezprostřední otázkou
ovšem zůstává osud Viet
namu. Rozhodnutí ustoupit už bylo učiněno.

ale nevíme zatím, jak
bezohledný to bude ústup, tj. kolik z americ
kých závazků a kolik z
amerických slibů bude
obětováno
Johnsonem
nebo jeho nástupcem
vládnoucí "mírové psy
chóze”.
Vůdce demokratů v
U S senátě Mansfield už
řekl, že FLN a Viet
Kong nejsou komunistic
ké organizace, prezident
ští kandidáti Kennedy a
McCarthy mluví o Co
nejrychlejším ukončení
války a návratu k ame
rickým břehům. Hodně
bude záviset na tom, ja 
ký bude americký cíl u
konferenčního stolu. Bu
de jím zajištění existence
nezávislého jižního Viet
namu nebo rychlý ústup
za každou cenu, bez ohledu na to, co bude
nutně následovat?
V širším smyslu prv
ním krokem je bezpochy
by americký ústup z Asie
(Pokračováni na str. 2)

S (dřívějšími křivdami) souvisí I další vše:
problém čs. politické i nepolitické poúnorové emi
grace. Všichni tito lidé jsou dodnes rfižffart
vážně jako sbírka nepřátel země a lidn, přesto, še
většina z nich se nedopustila ničeho horšího, než
že už před 20 léty byla přesvědčena, že socialistic
kému systému by neměla být obětována demokra
cie. Mnozí z nich přitom emigrovali jén proto, Í 0
tu neměli možnost pracovat ve svém obora; pokud
odešli ilegálně, je sporné, zda to lze — z hlediska
Deklarace lidských práv — považovat za zločin ▼
podmínkách, kde legální možnost vystěhování ne
existuje. Dokud nebude vztah státu k této emigra
ci velkoryse revidován, nebude ani zde, mezi ná
mi, situace zcela normalizována: patří feřecé k
chloubě demokratického státu, že nemá na svém
mezinárodním .kontě položku em igrace. . .
Václav Havel v Literárních listech,
4. dubna 1968

NÁSLEDUJTE VŮDCE
Zájem veřejnosti o události v Československu ne
ochabuje. Zvláště Češi a Slováci na celém světě po
zorují tamní vývoj s napětím. I lidé doma převážně
jen pozorují vývoj. Dopisy přátelům v cizině přesvěd
čují o radosti z dosavadního uvolnění života a buď
dávají průchod skeptické prognóze, že “to nevydrží”
nebo se kojí nadějí, že “po volbách bude svoboda vfe
vlasti úplná”.
Ja k doma, tak venku se zřejmě kdekdo bojí, aby
události nezakřikl. Všude se ozývá volání: nestěžujte
řízení změn těm, k teří je začali!
Mnoho okolností opravdu naznačuje, že uvolnění,
ja k nyní probíhá, nemůže řídit nikdo jin ý než jen
lidé názorově mírně odlišní od těch donedávná vlád
noucích, než jen ta převážně mladší generace týchž
komunistů. Nikdo přece nechce krveprolití, všichnividí “velkého bratra” v sousedství, m ají pbéhopění
pro hospodářské těžkosti, které by mohly provázet
rychlé zvraty. A přece —
Vzpomínám na delší rozhovor s polským novinářem
v době olympijských her v Melboume. Mluvil yelzpi
sebevědomě, dokazoval, proč musí nyní, v době po
litického kvasu v zemi, i všichni nekomunisti pod
porovat Gomulkův režim. Je n Gomulka, který přbžíl
žalářování starým komunistickým.režimem, .jen-jeho
připravované dalekosáhlé reformy, dotýkající „Sfi
všech oblastí života, mohou přivést zemi k ňápróšté
svobodě. Gomulka je především Polák a Poláč’ jsou
jin í než ostatní. Je jic h historie, je jic h hrdost je na
učily spoléhat především na sebe. K vyvedení z dneš
ní situace je třeba opatrnosti a dovednosti, nespěchat •
a nechat jednat ty, co reformy začali. Ypramfnáníjsi
velmi živě, s jakým zapálením mne tehdy ' přesvěd
čoval.
Za dvanáct let se situace všude na světě jistě dost
změnila, ale základní problém zůstal: víc než p-rajctický je to problém morální. Morální problémy a hod
noty jsou vždy trvalejší, i když je nelze realistům
tak snadno vysvětlit a obhájit.
Dnes je proto pro mnoho lidí — doma i venku — příjemnější volat slávu Alexandru .Dubčekqvi, než -.e
dotazovat, jaké asi morální důvody vedly ho i ostat
ní “liberály” na cestu změn, jaké morální předpo
klady si vysloužili v uplynulých dvaceti letech.
Zodpovědět takovou otázku znamená uvážit, zda
je možné, aby se krajský tajemník a později první
tajemník slovenské komunistické strany a člen úzké
ho mocenského ústředí celého státu nezúčastnil nezá
konností či aby dokonce vůbec nevěděl o zvěrstvech,
páchaných v zájmu a ve jménu režimu, kterému od
daně sloužil. Aby nevěděl o daleko horším omezo
vání osobní svobody doma,v době, kdy s klidem vy
dával a podpisoval ohnivé rezoluce a protesty do Bjolívie, Řecka, Konga či Španělska. Po vzoru Chruáčoya
je dnes ovšem snažší říct, že “musel tančit, když při
šel rozkaz” a mávnout rukou nad těmi, kteří měli
páteř a “netančili”.
'
Řeknete, že dvojí morálka není v .politice jzviáítnostf. Snad. Lidé se změní, poznají chyby a -zijjěrd
názory. Ja k ši však vysvětlit morálIsn' těíh ,.^ e^ .-:|sf>u
nuceni přiznat — hěbo Kterým právě vybflvíije -pfiznat — nedávné zločiny vládnoucího režimu, ^krmch
hospodářství, nezměrné škody ha dobrém.jrceénu ná
roda, a kteří nadále tvrdošíjně obhajují,. že je n ^ je n
ten tolik zdiskreditovaný režim má výsostné peávo ha
moc ve státě?
.'
Někteří lidé ve svobodném světě b y li,kdysi-ochotni '
přijmout nabídky Hesse, Keitela, Doenitze:čiúp^Kice
Himmlera k ukončení nepřátelství s nacism em .Každý z “liberálnějších” nacistů by byl tehdy určitě
ochoten k podstatnému zmírnění režimu Reichu, kaž
dý z nich by jistě ochotně ukazoval, na zločiny Hit
lerovy “staré gardy”, každý by vysvětlil, ja k :musel
přihlížet bezmocně. Názor slušný<4i lid i v e :světě; yškk
tehdy naštěstí zvítězil.
(Pokr. n a.str. 2)
Published by F . V áň a,

8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121 '
Printers: “Unificatíóh” Pty. Ltd.
497 Collins St., Melboume, Vic.
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Smrt Jana Masaryka
(Pokračování se str.

1)

Dr. V . Hofman našel
v Masarykově popelníku

14 nedopalků cigaret —
různých značek. Osobní
Masarykův
lékař
dr.
Klinger neměl možnost
provést post mortem.
Pitevní nález, pode.psaný prof. dr. Hájkem,
je prý padělán. Prof.
H ájek prý sám řekl, že
mu nebylo možno přiblí
žit se mrtvole blíž než na
tři metry.
. Znovu se objevuje hi
storka o kytičce, polože
né k Masarykovu uchu.
Dr. Sviták tvrdí, že tato
fotografie byla stažena z.
redakcí novin na příkaz
policie.
Tehdejší oficielní vy
světlení byle, že kytička
květů za uchem je starý
českobratrský zvyk, kte
rý byl v Masarykově pří
padu zachován.
Přestože kriminalista
Borkovec chtěl provádět
další policejní šetření,
tehdejší ministr vnitra
Nosek zastavil další vy
šetřování.
■ Dr. Sviták uvádí v
souvislost s případem J a 
na Masaryka politickou
vraždu, která se stala na
jaře roku 1948. Tehdy
byl zavražděn major StB
Schramm neznámými pa
chateli — prý.
Můžeme , dodat, že za
vraždu majora Schramma byli popraveni dva
. českoslovenští
studenti
Choc a Kováříček. I ver
ze dr. Svitáka dnes říká,
že Schramm byl zavraž
děn
"imperialistickými
agenty”.
Člen hradní stráže v
Černínském paláci Vác
lav Sedm odešel před

časně ze služby v osud
nou noc. Později se stal
národním správcem
pražského klenotnictví,
ale byl jí zbaven později
pro hospodářské pře
stupky. Václav Sedm za
hynul v neobjasněné au
tonehodě.
Z osobních svědectví
bylo nyní zjištěno, že Jan
Masaryk
byl nalezen
mrtev v pozici, která na
svědčuje tomu, že byl
svržen z- okna, že nesko
čí sám.
Sebevrahové
tohoto
typu dopadnou na hlavu.
Jan Masaryk měl roztří
štěné nohy a zdá se být
jasné, že padal nazad.
Vysoký policejní úředník J . Goerner (dnes
archivář —-- pr.) řekl re
portérovi Zemědělských
novin (5. 4. 1968):
"Byl jsem na místě či
nu. V tě době jsem byl
přednostou kriminální ústředny . . . Na nádvoří,

Kde ležela mrtvola, jsem
rovněž zastihl zdrceného
náměstka ministra zahra
ničních věcí Vládo Clementise a značně pohnu
tého ministra vnitra No
ska . . .
Z jistil jsem, ze mrtvo
la byla z hlediska lékař
ského prohlédnuta dr.
Teplým . . . Dr. Teplý se
svou manželkou spáchali
sebevraždu . . .
Jan Masaryk ležel ve
vzdálenosti asi dvou me
trů od zdi budovy na zá
dech nohama ke zdi. D o
padl na holé nohy, které
v dolní partii byly roz
tříštěny. Poloha mrtvoly
jasně naznačovala, že
pád z okna se uskutečnil
čelem
padajícího
ke
zdi . . .
Nalezené stopy by na
svědčovaly tomu, že ne
bohý ministr na plošině
okna seděl obličejem do
vnitř místnosti a že pád
nastal přetočením tě

la . . .”
Josef Goerner stále
věří, že šlo o sebevraždu.
Dr. Sviták byl interwieován v "Práci” 6. 4.
1968:
"Šlo-li o vraždu, pak
chci zdůraznit, že to ne
byly naše bezpečnostní
orgány, které tu hrály
divnou úlohu. Komuni
stická strana Českoslo
venska i předseda teh
dejší poúnorové vlády
Gottwald měli určitě zá
jem na Masarykově úča
sti ve vládě a rozhodně
se ho nechtěli zbavit.
Síly, které zasahovaly
tenkrát do naší politiky,
byly mocnější než Komu
nistická strana Českoslo
venska. Jestliže to byla
vražda, pak bez vědomí
Gottwalda a přímo akt
proti němu . . .”
Bůh
buď
milostiv
všem komunistickým po
hlavárům,
bývalým,
dnešním i budoucím, vm

29. 4. 1968

N ÁSLED U JTE VŮ D CE
(Pokračování se str. 1)
Optimistickým pozorovatelům událostí v Českoslo
vensku je však přesto možno kývnout k argumentu,
že nynější vývoj může časem přerůst dnešním “libe
rálům” přes hlavu, že snad je i třeba, aby změna moci
ve státě přicházela pozvolna, že po drvaceti letech
teroru není země ještě připravena k nástupu skutečaé demokracie, že je proto nutno realisticky zavírat
oči nad minulostí, že je třeba podřídit morální prin
cipy potřebám doby. Pro realisty je mnoho důvodů,
které vybízejí, aby mlčky sledovali další tahy nových
vůdců.
Naprosto však není realistické počítat už dnes s
podstatnými změnami “po příštích volbách” — ať už
budou koncem roku letošního nebo počátkem příštího.

-svět-

Ozvěny
Z DOMOVA

— A. Dutoček pozval k sobě redaktory předních čs.
časopisů a varoval je, aby dávali větší pozor na to,
co otiskuji
— J . Smrkovský napadl “senzacichtivost novinářů”,
kteří prý přehánějí v popisech spáchaných ukrut
ností.
'
— Biskup dr. Tomášek, správce pražské arcidiecéze,
řekl o velikonocích v chrámu sv. Víta, že se církev
v Československu probouzí po letech pronásledování
k životu.
— Rudé právo otisklo zprávu, že byl Jan Masaryk
zavražděn na příkaz Berií.
— t3V' Ďs. strany lidové zvolil nové vedení; předse
dou je Antonín Pospíšil (osvědčený spolupracovník
K SČ ), místopředsedou inž. M. Svoboda a ústředním
tajemníkem Ja n Pauly. Předsednictvo nejprve jm e
novalo J . Plojhara čestným předsedou, po několika
dnech však toto jmenování odvolalo.
— Předsedou Čs. strany socialistické byl zvolen do
savadní ústřední tajem ník dr. B . Kučera, (rovněž
známý kolaborant K S Č ), místopředsedy V. Jedlička
a doc. inž. K. Loebl, ústřed. tajemníkem J . Fleýberk
nichž nic nemění, jestli a jeho zástupci S. Olšák. a dr. J . Pavlis.
se nám líbí nebo nelíbí — Josef Smrkovský byl zvolen předsedou Národního
americký způsob života, shromáždění. Proti němu hllasovalo 60 poslanců.
— Rudé právo psalo o protikomunistických demonjestli ten či onen Ameri ■Stracích na Slovensku, při nichž prý se zpívaly sepačan ukázal zde či jinde ■ratistické a fašistické písně.
arogancí člena nejmoc ! — Mluvčí Čs. strany lidové řekl, že počet členů vzro
nějšího národa na světě s t l v několika týdnech z 21.000 na 40.000, ale že ČsL
nebo jestli byla americká nehodlá dělat opozici KSČ.
— Čs. vládla prý protestovala v Moskvě proti udržo
politika v jednotlivých vání-styků sovětského velvyslanectví s bývalým pre
případech vždycky pro sidentem Novotným. Jedna zpráva dokonce mluvila
váděna nejlepším mož o tom, že Dubček pohrozil, ze by jinak odložil vyslání
nového čs. velvyslance do Moskvy.
ným způsobem.
— Nový ministerský .předseda Černík slíbil v čs. par
V tom tedy spočívá lamentě větší podíl nfikomunistidkých stran na vládě.
ten "vrchol zvrácenosti’’, — Kťajiský soud v Brně odsoudil za spolupráci se
že to, co normálně přiná západními zpravodajskými rozvědkami 2 katolické
faráře z jižní Moravy a to A. Smejkala na 15 a J .
ší úctu a lásku, vyneslo j Lejkepa na 12 měsíců. Duchovního kláštera Těšitelů
Američanům nenávist.
Božského srdce ve Vídni odsoudil v nepřítomností na
110 let.
Do nového světa

Cesta do nového světa
(Pokračování se str. 1)
se všemi následky nejen
pro jihovýchodní Asii,
ale také pro Indii, Ja 
ponsko a v konečných
důsledcích i Austrálii.
Po Asii Evropa?
Nikdo ať si však ne
dělá iluze, že důležitost
Johnsonova rozhodnutí
končí v Asii.
Také Evropa, která se
ve svém zdánlivém bez
pečí tak pečlivě distan
covala od, amerického ti
šili ve Vietnamu, pocítí
následky toho rozhodnu
tí.
"První krók” správně
vystihuje, co teď začíná

Naše ro vy
TOMU NIKDO NEZABRÁNÍ!
Do redakce došla mapka kde Je zakresleni
'•BOHEMIA” jako samostatný stit ve STŘEDO
EVRO PSKÉ FEDERACI. Maličké Kladsko bylo
zakresleno sice do “BOHEMIA”, a le spíše Jako
“neutrální stát”. SLOVENSKO také Jako samo
statný s tit, ale mezi hranící těchto dvou států ma
ličký kousek území též začárkovaný (slovo do pra
n ice). Čeští federalist« vědí odkud vítr fouká, po
něvadž bylo na mapě zřejmé a viditelné trochu
uštěpačnosti-ironie. Federaíisté neznají bojů o
území; ani nevyhledávají sporů s nářečím \a nebo
dokonce s jakým úředním jazykem se bude mlu
vit. FEDERACE je na postupu a tomu nikdo ne
zabrání! Víme také, že ani ve federaci nebude po
zemský život nějaký rá j! Přijde také stáří, budou
trápit nemoce, bolesti i smrt. Ale musíme se stát!
skutečnými křesťany aby mezi námi přestalo ne
přátelství, pomluv, podvodů, úplatkářství, zlodějů.
Potom bude také méně soudu, málo policie a ne
patrné vězení. Musíme se státi skutečnými křesťa
ny, pozemský život pak bude radostnější, spoko
jen ější, šťastnější.
Evropská federace, Queenston., Out., Cana
da, č. 20 — únor—březen 1968 v článku n a 
depsaném “Jednou větou”.

v Asii. J e to počáteční
fáze "návratu k americ
kým břehům” nejen z
Asie, ale z celého světa.
Končí jí éra, v níž Ame
ričani přijali zodpověd
nost největší velmoci a
stali se "policajty” svě
tového míru a hrází pro
ti komunistické agresi na
všech koncích naší země
koule.
Jsme svědky začátku
návratu amerického izolacionismu.
Pohled zpět
J e to ironie a vrchol
zvrácenosti, že jsou Ame
ričani v roce 1968 prav
děpodobně nejnenáviděnějším. národem na svě
tě. V roce 1945 byli asi
národem nejpopulárněj
ším.
Čím si vysloužili dneš
ní nenávist? V roce 1945
měly Spojené státy tři
možnosti: založeni vlast
ního impéria, návrat k
vlastnímu izolovanému
blahobytu nebo přijetí
celosvětových zodpověd
ností velmoci, vybudova
né na demokratických
ideálech. Zvolily třetí
cestu.
Celá Evropa, celá Asie
a postupně pravděpo
dobně i celá Afrika byly
by se bez jejich pomoci
ocitly rychle v komuni
stických rukách. Bez je 
jich pomoci by statisíce
po mřely hladem a mi
lióny by žily v daleko
horších hospodářských
podmínkách než žijí.
Toto jsou fakta, na

j
Z CIZINY
Johnsonova zlomená
— V Římě bylo oznámeno, že se kardinál Beran asi
vůle a jeho rozhodnutí nevrátí do Prahy v žádném případě, protože zastává
ustoupit z Vietnamu vysoký úřad ve Vatikánu.
znamenají tedy daleko — Mluvčí K S S S Grišin varoval v Moskvě Českoslo
více než jenom ústup z vensko, aby nevěřilo tzv. “americkým mostům” do
východní Evropy. .
Vietnamu.
— Komunistické delegace ná přípravné konferenci v
Znamenají, že se ko Budapešti (jíž se nezúčastní Jugoslávie a Rumunsko)
munistům pomocí lidské se obávají, aby z ní neodešla také čs. delegace, ve
pošetilostí podařilo usku dená bývalým ministerským předsedou Lenáxtem.
— Komunistické strany Itálie a Francie projevují
tečnit v roce 1968 jeden j zvláštní zájem o události v ČSSR a vyslaly tam své
ze svých hlavních cílů: J delegace.
izolovat Ameriku od
ky kolektivní bezpečno řekl že reakce nemusí být
ostatního světa.
nic škodlivého, záleží na
sti.
Znamenají, že vstupu
Začala doba, kdy slo tom, jaká je akce, která
jeme do úplně nového
vo "pakt” znamená samo ji vyvolala. J e to jedno
světa bez "Nového svě
o sobě něco špinavého a duchá, ale hluboká prav
ta”, že stavidla byla zdvi
zpátečnidkého,
jakoby da, jíž se hodláme řídit.
žena. Padla hráz a zápla
Jestliže opuštění sla
záleželo jenom na samot
va má volnější cestu.
ném sldvě a ne na tom, bých znamená ctnost ne
Akce a reakce
jak je takový pakt zamě vměšování, balkanizace,
Skončilo jedno obdo řen, jaká je jeho náplň demokratické parodie a
bí, v němž bylo progre a jaké byly pohnutky je  izolacionismus pokrok a
sivní a uctívané věřit ve ho vzniku.
jestliže myšlenka vzájem
Co bylo včera v úctě, né závislosti a kolektivní
vzájemnou závislost, vě
řit, že žádný stát nemůže je dnes v neúctě, co bylo bezpečnosti znamená re
bezpečně existovat sám. včera positivní a progre akci, pak si na klopy
o sobě. Skončilo údobí, sivní, je dnes pustá re svých kabátů hrdě připí
náme odznaky reakcio
které přinese .zárodek akce.
-kwJan Masaryk kdysi nářů.
spojené Evropy a zárod
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HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

— Z fankce ředitele sek můj náměstek, ten byl ale
retariáte pro věci- církev souzen v souvislosti se
n í při ministerstvu kultu Slánským.-. - Bylo nás 13
ry byl odvolán Karel generálních ředitelů, ně
Hrůza. Jeho místo pře kteří v kriminále nebyli:
vzala dr. £ . Kadlecová ze dr. Martínek z Chemie
Sociologickfeo
ústavu zemřel ještě před zavře
ním, .. jeden z kerami
ČSAV.
■ — K letošnímu Dni uči ky — z cementáren, utekl
telů u d S Sa vláda medaili raději za hranice . . . Byli
J . A. Komenského prof. jsme první generace, kte
dr_ Pávlovičovi z filoso rá prováděla znárodnění a
fické fakulty Komenského organizovala prům ysl. . . ”
university v Bratislavě a — Noví vedoucí ÚRO:
193 čestných titulů “za- předseda K arel Poláček,
sknžžžlý učitel-’ a “zaslou místopředseda Já n Ďuži,
dosavadní tajemník Slo
žilý šlasM ý pracovník”.
— ČS. aerolinie chtějí ob venské odb. rady, původ
jasn it všech 69 případů ním povoláním cihlářský
neoprávněného propuště dělník, tajemník Michal
n í v letech 1949— 1951 a Kimlík, dosavadní tajem 
pokud j e možné, vyjít ník Slovenské rady ČSVvstříc těm letcům, kteří TS, původním povoláním
by chtěli znovu v ČSA strojní zámečník.
pracovat.
— F. Vais, předseda pod
— Ha mimořádné schůzi nikového výboru ROH,
předsednictva
Ústřední Kovopodnik v Č. Budějo
zady družstev resignoval vicích, napsal v Práci (29.
n a svou funkci dosavadní 3.): “Nemohu se zbavit
dojmu, že stalinsky defor
předseda Krulina.
— Nakladatelství Čs. spi movaná poučka o hege
sovatel díystá vydání ro monii dělnické třídy se v
usánu Borise Pasternaka naší společnosti hodí těm,
Doktor Živago, dále. Čap kteří jsou- sice původem
kových Hovorů s TGM, dělníky, ale myšlením p á
Zahradníčkových Veršů z ny. Proto se schovávají za
'vězeni,, svazek statí o u- dělnickou třídu a je jí zá
hw eí a literatuře Václava jem, aby mohli zůstat v
Česného,
Kostohryzovy dosažených funkcích. Ne
verše a “znovu se dosta o nás, ale o seb.e se bojí.”
nou do rukou čtenářů kni — Předsednictvo Svazu
hy'drou spisovatelů, kteří čs. novinářů oznámilo, že
— emigrovali, Jan a Čepa adošlo až dosud 104 žádostí
členů o rehabilitaci. Žá
Zdeňka Němečka”.
— Apoštolský administrá dosti projedná členská ko
to r pražský biskup dr. F. mise. Současně přijalo reTomášek.
zaslal
dopis signaci členů předsednic
předsedovi vlády, v němž tva dr. L. Kapitoly a A
ho upozorňuje na to, že Hradeckého, který těž r e 
Ještě dnes. jsou kněží, ře- signoval na funkci předtipkiisi a řeholnice i laici sedý redakční rady R e
~ve vězení pro svou nábo- portéra. Vedením redakce
fenskou činnost a žádá o Reportéra byl pověřen
aděfrni milosti pro inter- Stanislav Budín.
xaovaaé osoby.
— Svaz čs. spisovatelů za
— Y sále závodního klu hájil přípravné práce k
b a Tesly v Praze 7 se se vydávání deníku, jehož
šlo 29. 3. více než 1.000 nedělní přílohou by se
bývalých členů a činov staly Literární listy. Ty
níků Janáka, aby -mani- už m ají dnes náklad 260
festačaě vyhlásili konti 000. K sledování důsledné
nuita s dřívějším Ju n á rehabilitace mnoha členů
kem a aby znovu uvedli zřídil Svaz zvláštní komisi
tuto v r . 1948 rozpuštěnou vedenou Jaroslavem S e i
organizaci v život. Shro fertem.
máždění se rozhodlo za — Na ideologické konfe
slat obvyklý děkovný do renci o vzniku ČSR, která
pis A. Dubčekovi, NS, se konala 28. 3. v Březové
vládě a SN E, v němž se pod Bradlem, řekl v hlav
prohlašuje, že “čs. Junák ním projevu pracovník
je přípraven účinně při Ústavu dějin K S S dr. Š.
spět k budování sociali Štvrtecký m j., že “přesto,
stické republiky”.
že je M. R. Štefánik roz
— V Práci z 29. 3. se zmi porná osobnost, byl jed 
ňuje bývalý gem ředitel ním z těch, kteří se nejvíc
energetiky mg. dr. Jan zasloužili o probojování
Ib ler o osudu 13 pováleč tužeb českého a sloven
ných generálních ředitelů ského národa po samo
znárodněného průmyslu: statném státu”.
“J á z té kategorie 13 vy — Lidová demokracie, ušel poměrně levně, 15 le t, veřejnila 31. 3. rozhovor
když kolem padaly hlavy s Dr. A. Dvořákem, býva
a doživotí. Generální ře lým
kanovníkem
olo
ditel dolů a náměstek mi mouckým, pak vězněm č,
nistra Rada se zastřelil, 282 a nyní údržbářem
aby nebyl vyslýchám Ing. pražské telefonní sítě, o
dr. Fafbinger, gem ředíte, hrůzách procesů proti cír
strojírenství, dostal, mys kevním hodnostářům v
lím, 20 let. Pak byl gen. padesátých letech, a s no
ředitel hutí Růžička, ten vě “omilostněným” spiso
je chudák teď těžce ne vatelem Janem Benešem,
mocný .'.., jeho nástupce co dovedly policejní úřa
inž. J . Jičínský, seděli dy a soudy ještě loni.
jsm e spolu v Opavě ..
— Předsednictvo ÚRO
- inž. Levinter, gen. řediteí rozhodlo ustavit tiskového
skláren a náměstek mini mluvčího ÚRO (jako je
stra, zemřel potom na Mí tomu ve vládě). B yl jím
rově . . . , inž. Holátko, gen. jmenován dosavadní šéf
ředitel keramického prů redaktor Práce A. Zázvormyslu, seděl také v Leo ka, kterého v P ráci vy
poldově, inž. Bárta, to byl střídal ekonomický ko
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mentátor L. Velenský.
Praze se konalo třetí
všekřesťariské
mírové
shromáždění. Jednání ří
"Rozdělení českoslovenké komunistické strany na pokrokové a konzerva
dil předseda Křesťanské
tivní
křídlo, které je nyní uznáváno československými vůdci, je prvním krb
mírové konference prof.
kem k vytvoření systému djvou stran.”
■■
’"
*' i
dr. L. Hromádka.
— Dne 2. dubna zemřel v
Těmito slojvy zahájil anglický politický komentátor Victor Zorza "optimi
Praže ve veku 82 roků stickou” úvahu o vývoji v Československu v australském časopise "Austraprof. ThDr. a PhDr. Josef lian’’.
Cibulka, známý badatel
Zorza vidí čekoslovenské události celkem správně jako pokus o nastolení
křesťanské archeologie a
umění.
vnitrostranické, ne státní demokracie, ale domnívá se, že je to jenom první
— Svobodné slovo napsa fáze vývoje, která, jak vyplývá z jeho úvodních slov, jednou povede k vy
lo, že čs. strana sociali tvoření další strany.
•
, j
stická žádá, aby byl vy
davatelský podnik strany
Některé jeho postřehy
"Každé politické vede to trvalo stovky let,”
rozšířen a aby nesl znovu stojí za zaznamenání.
ní vyžaduje znovu a zno
Což ovšem dokazuji,
jméno Melantrieh. ~~

Z A STO LET MOŽNÁ ?

— V českých krajích klesl
průměrný počet dětí v ro
dinách na 1.9 dětí, takže
již není zajištěna náhrada
za oba rodiče.
— Podle podkladů Státní
ho statistického úřadu
vzrostla průmyslová vý
roba za leden a- únor o
7.8% proti stejnému ob
dobí r. 1967.
— Mladá fronta píše, že
výbor Národního shro
máždění pro plán a rozpo
čet zdůraznil ve svém
programu, že “v národ
ním hošpodáství trvají sil
né inflační tendence”,
které se šíří “ze tří hlav
ních sfér ekonomické rov
nováhy — investiční, za
hraniční á vnitřního trhu
— a m ají společný kořen
v deformované struktuře
ekonomiky”.
— Blahopřejný telegram
k státnímu svátku Ma
ďarska pcdepsali: na prv
ním místě A. Dubček, na
druhém L. Svoboda.
— Z funkce náčelníka
správy vojenských soud
ců byl konečně odvolán

O členech nového ve
dení např. říká: "Nejsou
to nějací utopističtí sníl
ci, jsou to tvrdí straničtí
funkcionáři, kteří vědí,
že strana bude trvat na
udržení nově získané
svobody projevu a že
proto budou muset být
vytvořeny nové rámcové
meze, v nichž by tato no
vá svoboda mohla být
držena.”
Tyto nové meze začí
nají se podle Zorzi rýso
vat v projevech národo
hospodáře Šíka, z něhož
cituje:

plk. dr. Zdeněk Číhal.
— V Bm ě-Čem ých Polích
došlo 8. dubna k neštěstí
na stavbě nového kultur
ního domu. Zřícených 50
stropních betonových pa
nelů, každý o váze 12 q,
zasypalo 12 dělníků. Z
trosek bylo později vyta
ženo 7 mrtvých a 5 těžce
zraněných.
FEI/HD

vu určitou opozici, po
chybnosti,
kritiku . . .
Odpověď však nelze na
lézt v nějaké formální opoziční straně, ale v ně
jakém zřízení, v němž
jsou politická rozhodnutí
činěna většinou, v němž
však menšina má příle
žitost — skutečnou pří
ležitost — stát se větši
nou . .
Zorza sám dodává:
"Komunistická strana
není připravena dovolit,
aby rozhodovali voliči.
Ústřední výbor strany si
však už sám přidělil prá
vo odstranit konzerva
tivní vedení a nahradit je
pokrokovým.’’

Zorza ovšem nečeká,
že by ke skutečnému de
mokratickému
systému
dvou stran došlo v Čes
koslovensku přes noc.
Ja k sám říká v závěru,
"západním demokraciím

jak důležitý je zorný úhel. Západní novinář
měří události v ČSR vče
rejší beznadějí .ve srov
nání s dnešní dlouhodo
bou nadějí. My je měří
me naďějí na návrat 4 °
Československa opravdu
— nejen vnitrostraiiitžeydemokratického.
Západní novinář také,
celkem omluvitelně, heboť není v.naší kuži. přehlíží nepatrný detoilhčeskoslovenskou
historii.
Podle jeho "optimistic
kého’’ odhadu šiiůáce
"za sto let možná děti
našich dětí”, abychom si
vypůjčili šlová básníka,
ocitnou se uprostřed de
mokratického pokroku,
který nám vložil do klína
už před. plnými .padesáti
lety jeden moudiý a lid
ský člověk's' bílou'bťádkou.
:' ' r

Desatero přikázání
a podobné

Ivan Sviták

Lumpů není víc, než jich bývalo, ale mají
Volnější pole působnosti. . . A tak my
všichni žijeme v obrovské kolaboraci
s několika lumpy.
Ludvík Vaculík, v časopisu
Orientace, 1967
1. Nekolaboruj s lumpy. Budeš-ii s nimi ko
laborovat, staneš se nevyhnutelně jedním z nich.
Angažuj se proti lumpům.
2. Nepřijímej odpovědnost, kterou ti lumpové
chtějí vnuknout za své vlastní dílo. Nevěř tedy
argumentům, že odpojvědni jsme všichni, že spo
lečenské problémy tkvějí "v nás všech” , že každý
má svůj podíl viny. Otevřeně a zřetelně se di
stancuj od díla lumpů a od názoru, že jsi za ně
zodpověděn.
3. Nevěř ideologiím, to jest soustavám hesel
a slov, které spekulují s tvými city. Posuzuj lidi,
politické strany a společenská zřízení věcně, po
dle míry svobody a snesitelnosti životních pod
mínek — podle výsledků, ne podle slov.
4. Neřeš jen úzký generační problém, že ge
nerační problémy jsou obecně lidské. Nerozřešíš
je postulováním požadavků mladých lidí, ale
naléhavější obranou problémů všech lidí. Nereklamujte generační výsady, vybojujte sobě lid
ská práva.
5. Nepovažuj dané společenské poměry za
stálé, mění se ve tvůj prospěch. Dívej se co nej
dále dopředu. Nechceš-li se dnes mýlit, musíš

uvažovat z hlediska roku 2.000.
6. Nemysli jen jako Čech a Slovák, mysli jako
Evropan. Svět se nebude řídit podle . čtrnácti
miliónů Čechoslováků, ale bude' vždy počítat s
Evropou, k níž patří také východní Evropa,., ž i 
ješ v Evropě, nežiješ v Americe, ani v Sovět
ském svazu.
7. Nepropadej utopiím ani iluzím. buď nespokojený a kritický. Měj skeptickou peďúvčiru jed
najícího člověka, ale důvěřuj ve smysl svého
jednání. Čin má hodnotu sám o sobě.
8. Neboj se své úlohy v dějinách, a měj od
vahu k zasahování do dějin. Společenské změny
á transformace člověka probíhají sice bíež ohledu
na tebe, ale chápat tyto změny a ov^vpovat; je
v úzkých mezích možností jednotlivce, je stále
lepší, než přijmout fatální nevyhnutelnost dění.
9. Nejednej ovládán dobrými motivy, jednej
s dobrým argumenty a s chápáním toho, co mů
žeš jednáním dosáhnout, Dobrý čin může Vžúiknout ze špatného motivu a špatný čin z;dóbreho
motivu. Motivy mizejí, činy trvají.
10. Nedej se zastřelit v zájmovém tw ji'm o
cenských bloků manipulátorů různých bátév.
Střílej, když ti půjde o krk. N ejdé ti o krk právě
teď, když kolaboruješ s několika lumpy? Jsi
lump?
Napsáno v Praze, 25. dubna 1967.
Otištěno v časopise "Študent” ,
13. března 1968
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Kukátko do Č SSR
NOVÍ LIDÉ - STARÉ METÓDY
Včera jsem si s údivem přečetl zprávu o zvolení
nového předsedy ústřední a revisní komise UV KSC.
Stal se jím dosavadní náměstek m inistra vnitra dr.
Miloš Jakeš. Nemohu zamlčet své stanovisko. Dr. M i
loš Jakeš si Za poslední léta u ¡novinářů nevysloužil
nejlepší p o v ě s t... Každou kritickou zmínku o prácí
národních výborů považoval za útok proti státu, stra
ně a td .. . Citoval jsem nedávno V komentáři k vol
bám jeho výrok, že kdybychom připustili takovou
svobodu, áby se poslancem stal každý kandidát, který
dostane nejvíce hlasů, že by se mohlo stát, že by se
na ¡některém okrese třeba spikla skupina lumpů, a
nemusel by být zvolen třeba předseda vlády . . . Dr.
Jakeš tvrdě a bezohledně obhajuje své názory nebo
názory vedení ministerstva vnitra či 8. oddělení UV
K S č ...
Václav Kraus v Práci, 30. března 1968
Soudruh M. Jakeš m i vytýká, že se opírám o doj
my. Sám m á dojem, že to bylo vždy v pořádku, když
tvrdě obhajoval návrhy nedemokratických zákonů
(o sdružování a spolčování, volební zákon a j.) . . .
Z národních výborů, které mély původně vyjadřovat
moc lidu, jeh o tužby a zájmy, se staly v mnohých
' okresech a místech zcela svérázné instituce, vyjadřu
jíc í pouze tužby, zájmy a moc skupinky lidí, která
zcela suverénně rozhodovala o osudech lidí, města ěi
obce, a někdy docela svérázným způsobem. Počet
'úežákonných rozhodnutí v této oblasti je rok od roku
stále astronomičtější, a není proti nim prakticky
obrana. Tak mohou národní výbory rozhodovat i •
.majetku, pozemcích lidí, jejich domcích-a o nma&a
jin ý ch věcech zcela nezávisle na právu, ústavě r e 
publiky atd. Prokurátoři mohou sice mnoho věcí pro
testovat, ale to je tak všechno, co mohou děla t V ze
mědělství byla nezákonná rozhodnutí draním trpkým
chlebem občanů. . . Dodnes není instituce (napě.
Správní soud), která by mohla zcela nezávisle muahá
nekvalifikovaná, zlovolná a nezákonná lailiodinnlí
napravovat. Y nejhorším nerozhodl takový národní
výbor nijak. Proti tomu nebylo vůbec obrany - - V této situaci ministerstvo vnitra navrhovalo zákon
(volební zákon), který měl toto kádrovou strukturu
, udržet stůj co stůj, proti vůli lidu . . .
Y. Kraus v Práci, Z. dubna IM S
KRUH NEKOMUNISTICKÝ CH
SPISOVATELŮ USTAVEN
.v Kruh nezávislých spisovatelů se ustavil 29. břesna
1968 při SČSS jako volné sdruženi těch členů a kan
didátů SČSS a členů jeho překladatelské sekce, kteří
nejsou členy KSČ a m ají přitom zájem o prácí v t e n 
to kruhu. Posláním kruhu je dát spisovateiům-nekomunistúm příležitost konfrontovat si mezi sebou —
" tak, jak to dělají komunisté — předběžně své názory
na různé problémy svazové práce, hledat a rozvíjet
společná stanoviska, náměty a návrhy a předkládat
je svazovým orgánům, h ájit zájmy nezávislých spi
sovatelů a prosazovat jejich nároky. V prohlášeni se
m j. praví: “Tak, jako v této ziemi nežijí jen komuni
sté, ale lidé různé politické orientace, různého svě
tového názoru a různé víry, nesdružuje ani SČ SS jenoin komunisty, i když tak někdy navenek vystupuje,
• přesto, že komunisté v něm m ají — mezi jiným dík
přijím ací politice v prvních letech existence Svazu —
většinu. Nejde nám o rozbití jednoty, ale naopak o
; rozbití jednoty falešné ve jménu jednoty skutečné,
vznikající demokratickou konfrontací různých po
třeb, zájmů a koncepcí. Tvůrčí diskuze mezi rovno
právnými partnery je totiž podle našeho názoru nejdůiežitějším vnitřním předpokladem zdravého živo: ta a práce každé organizace.” Prohlášení podepsalo
: zatím 58 spisovatelů a překladatelů.
Literární listy, 4. dubna 1968
l id o v é m il ic e

zůstano u

Rozšířily se dohady, jakési pochyby, m ají-li být
Lidové milice. Přirozeně že ano. Lidové milice jsou
pevně začleněny do jednotného obranného systému
:■ státu, dostaly v tomto smyslu svou úlohu, kterou jistě
budou důsledně plnit. Pochyby o jejich úloze jsou ne
podložené.
A. Dubček na schůzi UV KSC
— Rudé právo, 2. 4. 1968
JE SAMOZŘEJMÉ. . .
Na místa odborníků se vypisuje konkurs podle kritérií, vypracovaných pro celý obor, jejichž základem
■ je vzdělání a praxe (tato kritéria jsou již dnes přesně
Vypracována pro všechny obory, ale nedodržují se).
J e samozřejmé, ze se u těchto odborníků předpokládá
: Oddanost zásadám socialismu, . .
Prof. dr. Pavel Hrubý v Práci, 2. dubna 1968
PŘED TELEGRAMEM PRO SVOBODU
Slavnostní schůzi naší druhé směny v ocelárně
1 PH SONP Kladno náhle přerušil předseda závod
ního' výboru ROH soudruh Tyburec . . . Šlo o souhlas
s návrhem telegramu, podporujícího kandidaturu
soudruha Ludvíka Svobody na úřad presidenta re
publiky. Souhlas byl proto samozřejmý. Zarážející
však bylo, že soudruh Tyburec dříve než se dostal
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Co přiznávají čs. noviny o 20 letech komunistického režimu

BESTIÁLNÍ JUSTICE
"Porušování zákonitosti bylo výsledkem nesprávného postupu stranických orgánů bezpečnosti, pro
kuratury a soudů. . . Napne tu ještě působily tzv. "bezpečnostní pětky” v ústředí a v krajích a "tro j
ky” v okresech. Jakm ile tyto komise schválily opatření proti určitým osobám, přistoupily orgány Bez
pečnosti k "realizaci případu” s cílem za každou c enu získat přiznání obviněného. V těchto trojkách
a pětkách nebyli zástupci soudu, v podstatě tam vš ak vznikaly rozsudky. Ani existence Státního soudu
a Státní prokuratury by nebyla mohla vést k takovým deformacím, nebýt soustředěného tlaku stra
nických a bezpečnostních orgánů a jejich výsadní ho postavení při rozhodování o tom, kdo bude stí
hán, souzen a odsouzen, a to především k trestu s m r t i . . .
Činnost bezpečnostních orgánů zůstala (po likvidaci instituce (vyšetřujících soudů) bez jakékoli
kontroly. I praktická likvidace obhajoby v procesech před Státním soudem a Nejvyšším soudem ve
věcech bezpečnosti státu umožnila deformace . . . V e vyšetřování se připravovaly tzv. soudní proto
koly, které se zakládaly do spisu jako výsledek vý slechu před orgány Bezpečnosti. Protokoly byly
formulovány tak, aby obsahovaly přiznání obviněného i usvědčení dalších spoluobviněných, a vy
pustilo se z nich všechno, co by mohlo vzbudit pochybnosti o pravdivosti přiznání. Obvinění se ně
kolik měsíců učili tyto protokoly nazpaměť, bezpečnostní orgány zabezpečovaly "udržovacími vý
dechy”, aby obvinění přesně přednesli před soud em obsah těchto protokolů . . . ”
(Náměstek předsedy Nejvyššího soudu dr. Jozef Brešťanský — Práce, 26. března 1968)
Dva dny po zveřejnění
tohoto odhalení odešel
dr. Btešťaniký ze své úiadovny v Praze na Pan
kráci a je t o tělo bylo na
lezeno ai 2. dubna obě
šené na malém stromě v
íes&B. u Babic na Benešovsitu. Úřední zpráva
uvádí, že šlo o sebevraž
du. pitevní protokol sta
noví. že smrt nastala udsšeoÚB z oběšení a v
krvi se zjišťuje 0.88 pro
mile alkoholu. Veřejnost
včetně tisku, však vyslo
vuje vážné pochybnosti, a
žádá důkladné objasnění
smrti . Jd e-ii skutečně o
sebevraždu, žádá se o
zjištění, kdo ho eeenr. k
sebevraždě přiměl
Smrt dr. Brcštánskébo
zapadla do doby, kdy se
svět dovídá nejen z ”usečenec&ýtái plátků5’, ale i
z čs. tisku o krutostech
komunistického režimu v
minulých dvaceti IetechPomalu se zvedá op^na
nad dobou, v níž neplatil
skutečný právní řád. Z
velkého množství dosud
. zveřejněných
případů
přetiskujeme bez komen
táře aspoň několik.
Justiční vražda v Čisté
Zemědělské noviny z
28. 3. přinesly zprávu,
kterou zaslal "za všech
ny spoluobčany J . Strán
ky’*:
" V obci Čistá u Nové
|Páky se syn jednoho ze
pronásledoj zemědělců,
! váných pokutami a před
pisy nesplnitelných do
dávek, Víadmír Cerman,
tehdy asi dvacetiletý,
rozhodl protestovat pro; ti této zemědělské politi
ce poněkud svérázným
|způsobem:
vystřelil z
1brokovnice při schůzi

národního výboru ok
nem do lampy v místno
sti. Při vyšetřování bylo
na první pohled zřejmé,
vzhledem k místu výstře
lu — místnost byla v
prvním patře — , že za
sedající nemohli být ohroženi . . . Na vypátrá
ní pachatele byl do obce
nasazen konfident, který
se vydával za agenta an
glické rozvědky.
Pro
zdejší občany to nebylo
neobvyklé, neboť za vál
ky zde působila party
zánská skupina J . J a 
nouška, parašutisté z An
glie i skupina sovětských
parašutistů, proto se ten
to ag en t. . . brzy dostal
do styku s pachatelem
Su n , čímž aféra mohla
skončit.. Podle platných
zákonů mcfai být pacha
tel potrestán. 1— 2 roky
vězení.
Pro státní bezpečnost
a prokurátora, který byl
s konfiden tem ve stálém
styku, to však nebylo do
statečné. Agent zastal v
obci a jejím okolí ještě
další tři měsíce a spolu
s Cermanem zakládali
ilegální skupinu mladých
lidí, aby obětí bylo co
nejvíce. Nakonec vylákal
Cermana k útěku za hra
nice a odvedl je j do Kar
lových Varů, kde je j
předal Stárni bezpečno
sti.
Při procesu, kterému
předcházely nelidské vý
slechy, byl Cerman od
souzen k trestu smrti, je
ho otec, 'který neměl o
ničem tušení, k 21 rekům
vězení, jeho bratranec,
jehož zapojení do orga
nizace si konfident sám
vyžádal, k 20 rokům a
další osoby včetně Cer-

k podstatě návrhu, vylíčil dramaticky situaci v praž
ských ulicích. Mluvil o anarchii mládeže, a to tak,
že vzbudil dojem, že akce mládeže přerostly v pokus
o státní převrat. Aby byla pohroma dovršena, doplnil
situaci “zaručenými” zprávami o pohotovosti pražské,
kladenské a slánské V B . . .
Kolektiv soutěže B S P v Práci. 4. dubna 1968

manovy matky k trestům
delším pěti let.
Nejagilnější
osobou
při procesu byla prokurátorka dr. Pechová, kte
rá nepřipouštěla žádné
připomínky o násilí při
výslechu a nejvyšší tresty v rozporu se záko
ny navrhovala. Zjistili
jsme, že tato osoba žije v
Hradci Králové.
Po rozsudku se z Čisté
vypravila deputace, slo
žená ze zástupců všech
složek veřejného života,
k presidentu republiky se
žádostí o milost. Nebyli
však k jednání připuštěni
a pracovníky presidentské kanceláře byli doslo
va s řevem vyhnáni z bu
dovy, přičemž jim bylo
vyhrožováno
potrestá
ním. Odsouzený Cerman
byl při popravě hnán z
cely až ná popraviště
psy, neboť stále doufal,
že milost obdrží. Ostatní
odsouzení se vrátili po
dlouhých rocích z vězení
zlomeni na zdraví, s vy
tlučenými zuby . .
Protistátní skupina
Kluky

V minulém čísle HD
jsme se zmínili o rehabi
litaci 10 zemědělců z
mladoboleslavská,
od
souzených v r. 1953 do
žaláře od 15 let až na do
životí. Zemědělské novi-

ny z 3. dubna přinesly
podrobnosti o tzv. "pro
tistátní skupině Kluky”,
kterou ve skutečnosti za
ložili a vedli provokatéři
Státní bezpečnosti v Li
berci. Vše, co bylo jako
velezrada a vyzvědačství
dáno obžalovaným za vi
nu, bylo jedině dílem
provokatérů: kapitánem
StB J . a poručíky S. a K.
Přiznání
obžalovaných
byla vynucena mučením.
Z rozhovoru redaktora
Z N A. Týče s postiže
nými členy "protistátní
skupiny” přetiskujeme:
"P ři výslechu jsme by
li hrubým způsobem tý
ráni. Výpovědi před sou
dem jsme sě museli na
učit nazpaměť, . rovněž
pod výhrůžkami, hrubý
mi nadávkami a nási
lím . . . Bili nás až do
bezvědomí. Když jsem
chtěl přežít, přiznal jsem
se ke všemu. .
(J. Resler).
"Bili nás při každém
výslechu. Zbraně, které
jsme jako měli přechová
vat, jsme ani neviděli. .”
(V . Nečada).
"M ořili mě hladem a
bili. Než jsem se doznal
k zločinům, které jsem
nespáchal, byl jsem ně
kolik hodin v chladírně . . .” (J . Houžvic).
(Pokrač. na straně 8.)

YÍTE, ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z A U STR Á LIE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T
ve skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob
ZA Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É JÍZ D N É £ 821.40,
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné informace
ochotně sdělí

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins Street, M ELBO URN E
Telefon: 63 4001 — 63 4002
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Psáno v hasnoucí naději
"Dobře nám bylo za otce Stalina” , stalo se okřídleným rčením mezi československými exulanty ni
za "otce Novotného” . "Goodies” a "Baddies” nebo, ;jak my Češi říkáme, Dětřiši a Fridolíni, byli ten
krát stejné jasně rozeznatelní, jako ti v těch černých cowboyských kloboukách a -ti v těčh bílých.
S ¡příchodem Chruščova. Gomulky, Kádára a >dokonce i Novotného dostavily se pochybnosti pro
prostoduché, kteří se najednou ocitli v situaci návštěvníka biografů, jemuž mazaný režisér zrádně
vpašoval<do jedné cowboyky Garryho Coopera a ‘Henryho Fondu a dal jim oběma černé klobouky.
S příchodem Alexandra Dubčeka, abychom se drželi daného přirovnání, dorazili na plátno také
.John Wayne, Gregory Feck a Dean Martin a z problému prostoduchých se stal problém každého
s.
Doma se začaly dít hmatatelně věci, oznamované záplavou novinových zpráv a potvrzované zá
plavou osobních dopisů. Přišly i historické .chvíle, a pro některé to byla opravdu chvíle historická,
když zasedli za stůl a poprvé v téměř dvaceti letech psali domů dopis tak, jak si denně dopisují ti
síce svobodných Bdí: beze strachu, že ho budou číst 'nepovolané oči, beze strachu, že jím může ně
komu ublížit.

Chvíle pochybností

Meze demokracie
čéka” .
A
Alexander áz prius často ignorova
ná
těmi,
-kteří
fefe
dostali
Dubček
je
generální
-sek
Ja k
zpráva
stíhala
Kde tedy, jsme nuceni
k moci ve státě.
zprávu, dostavily se oka retář KSČ.
se ptát, začíná a hlavně
mžiky pochybností a 'klí
Dejme tomu, že to končí nově nalezená svo
Klady a porozumění
čily ‘"útlé naděje”. Je
Dtibček myslí se svou boda československého
J e mnoho věcí, -které
možně, že se to opravdu
demokratizaci upřímně, občana? U nějakého "zá
se nám na novém česko
stálo, že se po dlouhých
za ;eož se modlíme k Bo kona na Ochranu komu
slovenském řádu líbí : li
létech. která se pomalu dé vycházejí ze žalářů, hu, v jehož existenci oú nistické
republiky”?
měnila y beznaděj, rodi
křivé 'odsouzení jsou re nevěří. Kdo nám však za Znamená tb např., že
lo demokratické Česko
habilitováni, pootevřené ručí, že se jednoho dne občanské bezpečí před
Zpartajní džuttgle jedině politickou policií končí
slovensko a nám se otví
hranice byly Otevřeny
rala cesta domů?
strahy nevynoří nějaký ve chvíli, kdy se někdo
-dokořán, nastolena byla
Rozhlíželi jsme se .po
nový
Novotný
nebo pokusí o organizaci sku
značná míra Osobní svo
Spolehlivém
vodítku,
Gottwald? A ť přemýšlí tečné. ne jen loutkové ©body a volného projevu,
hledali jsme vytoužená
pravomoc politické ipoli- me, jak přemýšlíme, ne poziční Strany? Vzpomí
vidíme jinou přijatelnou náme na Mihajlova v
ujištění, ale, samozřej
cie byla oklestěna atd.
mě, nic takového nepři
T o všechno json věci, záruku než "západní de Jugoslávii.
cházelo —- nemáme "é - o nichž se ještě včera ni mokratický formalismus
Z e všech úvah, ze vše
stňedrřt výbor” , který bý komu ani nesnilo. Navíc více politických Stran”.
ho vážení a ze vší snahy
vydal patřičný dekret.
Akční program KSČ pb vytvoření poctivých
chápeme, že Českoslo
A tak jsme zůstali sa vensko není izolovaný o- vypočítává jasně jednu závěrů, vynořuje se jemi, odkázáni pouze má stroV, známe jeho země po druhé Celou řadu děh těžko otřesitelný
dosažitelná fakta, na své pisnou pozici a z ní vy chvályhodných reforem. fakt: svobodu a demo
zkušenosti, na svůj mo- plývající politická fakta J e přímo zamořen slovy kracii prostě není možné
zék, na vlastní schopnost života. Rozumíme kom svoboda a demokracie. spářit sé zaručeným vý
uvažovat a srovnávat a promisu
s generálem Ale i z té dštěné záplavy sostným postavením jed
také ovšem — na své Svobodou.
volnosti vyplývá, že do né politické strany!
svědomí.
Každá
komunistická
Jsou však věci, které minující postavení KSČ
Nemohu mluvit za ni prostě v kontextu oprav ve stáxě zůstává nedo klika, která se kdy vyno
koho jiného, než za sebe. dové demokratizace ne tknutelné.
řila vítězně z partajního
Po dlouhém, pečlivém a dávají smysl. Dubček
často mučivém uvažová řekl v jednom ze svých
ní, kdy j sem s tím no vým projevu k Ú V KSČ, že
problémem chodil, pra svoboda projevu je už si
BEDŘICH
coval i spal (či spíše ne ce dosažený fakt, že však
Vážená soudružko a soudruzi!
spal j , došel jsem k ná musí být zaručena také
zoru, že Dětřiši nespí právně. V těmže projevu
Události se nanesly tak dalece, že i ha mne je z
dosud pokojně pod ná zamítl jedním mávnutím určitých míst naléháno, abych zaujal stanovisko. Mu
hrobním kamenem a že, ruky "západní demokra sím přiznat, žé jsem tím velmi překvapen, neboť ja 
kožto řádný tajemník okresního výboru od roku 1948
za svou osobu, nemohu tický formalismus více jsem žádné stanovisko nejen nezaujímal, ale dokonce
podporovat nový česko stran.’’
ani neměl.
slovenský režim Alexan
Demokratizační proces mě zastihl ve formě facky,
Záruky demokracie
kterou jsem obdržel v sobotu 13. ledna v pohostinství
dra Dubčeka.
Vysvětlení tkví částeč . Svět je pokryt závějí R a J od místního reakcionáře Šimsy Josefa, aniž tento
které
zaručují byl mnou dostatečně vyprovokován. Zmíněný zaujal
ně snad už v samotné ústav,
stanovisko proti mně právě ve chvíli, kdy jsem upo
frázi "režim Alexandra osobní svobodu tím nej- zorňoval soudruha ředitele ŽD& na nesprávně zápor
Dubčeka’’. Českosloven vznešenějším způsobem, ný náhled učielského sboru na prospěch a chování
sko má svého presidenta, ale které často nejsou v mě dcery Zosji.
Přiznávám, že jsem sice svého času označil zmíně
svou vládu, svého mini praktickém životě ničím
sterského předsedu, ale jiným než cárem papíru. ného Šimku Josefa za kulaika, ačkoliv tento vlastnil
pouze tři hektary u pískovny, avšak je nutno bráťi
Všechno, co člověk slyši Ústava, právo, zákon, to v potaz historické okolnosti, které na mne vyvíjel
á čte je "režim A. Dub- všechno je jenom teorie, soudruh Stalin a soudružka Dortíčková, a také sku

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon S8-5756.

M. CHRPA
Optical Service
P O Z O R ! N O VÁ A D RESA !
K O N T IN E N T Á L N Í RESTAURACE

Praha
137 Church St., Middle Briyhton, Vle.
Telefon 92-6757
Otevřeno po Celý den - obědy i Večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová
,

ringu, odsoudila minu sostnost takové politické
lost, mluvila alespoň do strany začíná. .
určité míry o demokrati
Nejistá budouchost
zaci a napravení napá
chaných křivd.
Dubčefcová "demokra
tizace'’
proto stojí jenom
Které té demokratizaci
máme věřit? Jestliže od na jedné vratké noze a
stranění ostnatých drátu nelze ji považovat za ně
na hranicích a povolení co trvalého a konečného.
uzdy
veřejné diskuzi Situace, která z ní vznika
znamená samo o sobě la, nemůže zůstat static
demokracii, dávno už ky tak, jak je, muší Jř
jsme měli vítat do lůna vyvinout jedním nebo.
demokracie
fašistické druhým směrem.
Španělsko a Salazarovo
Nedávno jstue řekli,
Portugalsko.
že jsou naděje a nároky
Bohužel není to tak národa na svobodu vázá
jednoduché. Demokracie ny jeho vůlí p6 švbbodfc
buďto je anebo není. Z a Ja k šilhá jé tá vůít v
českošloýttičíná tam, kde končí vý- dnešním
sostnošt jediné politické skn? Spokojí se íráě i
strany, a končí, kde vý- (Pokračování na sir. 6) "

Soukromopolitické prohlášení

tečnost, že jsem svým tehdejším nesmlouvavým po
stojem sledová! upevnění svých pozic jakožto před
stavitele strany a vlády v našem okrese, neboť mne
1 I▼té době velm i kádrovala soudružka Dortíčková, kte; rá bedlivě dohlížela na m ůj revoluční profil, jelikož
i kulak Šiinša j i svého času vykázal ze svého veiko' statku, když je j tato žádala, aby dal něco na Winfeer' hilfe, a později ji dokonce dloubl násadou od vidlí,
když hó slušně upozorňovala, že buď vstoupí do stra
cr. Jonas * Victoria Ste., Rlchmond, Yie.
ny, anebo nebude přijat do místního chudobince. Mé
. označení Šimsy Josefa za kulaka byla tudíž politická
Telefon: 42-4782
nutnost,, neboť jsem tím pouze vyhověl jmenované
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-8281)
soudružce, která byla sice později za rozkrádání náVelký výběr vín, lihovin a piva
(včetně Plzeňského)
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD

ZELENKA
rodního m ajetku soudruhem předsedou pokáráni; álC
přesto i nadále o kádrových záležitostech obětavá
rozhodovala.
.
Tu divadelní hru “Ja n Hus” jsem místním ochot
níkům tehdy sice zakázal (po dohodě Se *. ĎořtiČk»vdn), ale učinil jsem tak na základě obávy, žé jfc tě:
hra nedostatečně optimistická, vychovávájíc í pracu
jíc í mládež k náboženskému tmářství a kromě toht
se tam na několika místech velmi poťouchle hovo
řilo b pravdě. Není pravda, že jsem někomu Vyhro
žoval, nanejvýš jsem na schůzi ochotníků ňtrótrtíl
žertovnou poznámku, jestli by si toho Husa nechtěli
zahrát v Jáchymově.
Svůj omyl, kterým jsem v roce 1949 se s. Doríáčkovou vyagftoval zemědělskou mládež z vesnice db
továren, jsem dostatečně odčinil tím, že jsem V ná
sledujících letech nepustil ani jednoho příšiošhiká
vesnické mládeže na studie.
Proto zásadně odmítám (po dohodě se s. Dortíčkovou) jakákoliv nařkávání, diktovaná živelným t>8usměměním a nenávistí k mým revolučním výdobyt
kům.
^
Na druhou stranu jsem Však ochoten (pd rozmluvě
se s. Dortíčkovou) podřídit se změnám, které nastalý
bez mého souhlasu a za které tudíž nemohli převzít
odpovědnost. Žádám však o úřední sděleni; do jaké
míry je stav těchto změn setrvalý, abych nebyl nu
cen skládati v dohledné době další — v pořadí již
sedmnáctou sebekritiku do rukou š. Dortičkóvé.
Upozorňuji, že jinak bych byl nucen ¿áxieébáti své
dlouholeté politické činnosti a vrátit! se k svému pů
vodnímu povolání, což by rozhodně nébylb pro n ais
národní hospodářství přínosem.
DIKOBRAZ,, Praha, březen 1988
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Psáno v hasnoucí naději
(pokračování se str. 5)
polovičatostí, přijmou opentlenou atrapu za pra
vou věc? A jestliže se
nespokojí, povede jejich
tlak k úplné demokracii
rjébo k represáliím zde
generované
gomulkoyštiny?
| Zatímco hlavní zápas
bude probíhat doma, co
fjvy v cizině? ■.Odpověď
není lehká. Zdá se však,,
jíe ze všech -vlivů, které
|imožnilý;. Důbčekovi jejjio vnitrostátní převrat,
nejsilnější byly vlivy ho
spodářské. J e jistě, že
neklid intelektuálů ; hrál
svou roli. N e však tak
Velkou,. jako zruinované
jjjiospodářství, které vy1
tvořilo okolnosti, v nichž
se prostě něco muselo
stá t."
Problémy exilu
Jestliže tedy chceme
vyvinout. alespoň určitý
vliv; na, události doma,
bude to asi muset být
především tímto směrem.
Československo, ožebra
čeni. stupidním hospo
dářským systémem, obrá
tí své oči na Západ a bu
de hledat trhy, které tam
kdysi mělo a později
ztratilo.
Nebude to snadná ce
sta. "M ade in Czechoslo
vakia” znamenalo kdysi
kvalitu a dneska šmejd.
Prvním cílem doma bude
zlepšení
průmyslového
výrobku, druhým jeho
prodej na Západě. J e 
nomže, i kdyby prvního
býlo dosaženo, špatné
jméno umírá pomalu.
J e proto jenom otázka
času, kdy začne nový, in
tenzivnější útok na naše
"vlastenecké city’’. Bude
zaměřen především na
hospodářsky silné jedin
ce mezi námi, jejichž vliv
á styky- by mohly být ne
docenitelné. Bude zamě
řen ;k dalšímu zvýšení
"turistického
ruchu”,
který 'přináší potřebné
Valuty. Není . dokonce
vyloučeno, že bude za
měřen i na "tvůrce veřej
ného exilního mínění”,
'Z LO BÍ
1

VÁS

kteří by mohli "vlaste
neckému’’ tažení za tvr
dou valutou překážet.
Věřím, že nám dnešní
československý kvas d á 
vá příležitost vykonávat
Ua směr toho vření Urči
tý vliv. Otázka je , jak
velký to bude vliv?

T říšť exilu
J estliže zůstane třetí
československý exil tím,
čím byl dosud, tj. tříští
izolovaných "vlků samo
tářů”, obklopených še
divou masou lhostejnosti
"kdysi exulantů a dneska
emigrantů’’, nebude to
vliv veliký.
J edny exilní noviny
řeknou, že jsou pro a ji 
né, že jsou proti. Jedna
organizace kývne a dru
há řekne ne. Václav N o
vák začne balit a Josef
Novotný zdvihne vzdor
ně hlavu. Nula pojde od
nuly a plus a mínus se
vzájemně zruší.
Dnešní doba a je jí pří
ležitosti od nás žádají ví
ce než starou rozervanost.
Vraťme se v myšlen
kách zpět do minulosti,
v níž jsme toho slyšeli do
omrzení o vrcholných
orgánech, radách, výbo
rech atd., které v koneč
ných důsledcích nebyly
k ničemu.
Možnosti koordinace
Myslím si, že dnes při
šla chvíle, kdy čs. exil
potřebuje, když ne "vr
cholný orgán”, tedy ale
spoň něco, co by půso
bilo jako svolávací pojít
ko. Nepředstírám, že
vím, jak takové nervové
středisko dosáhnout, ale
věřím, že jsou dosud v
exilu lidé, kteří si zacho
vali osobní integritu a
úctu alespoň těch pozi
tivních složek, které mezi
námi zbyly.
Vybavují se mi jména:
Ferdinand Peroutka, s
analytickým pérem, je 
hož jediný tah dovede v
jediné větě vyhmátnout,
co se jiní snaží dlátem a
kladivem
vytesat
na

OČI?

Bolí Vás hlava?

1 Noste brýle od O P T Á !

OPTO
Capítol House, 113 Swanston St.
M ELBO U RN E, (vedle kina Capítol)
- ' 8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME L ÉK Y VŠECH DRTJIIO
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
V nutných případech i telegraficky

RUČNÍ VÁZANÍ KNIH
České
knihařstvl

mnoha sloupcích; profe zdůrazňuji, že patřím k
MARIA BOOKBÍNDING
sor Hlavatý, jehož pro lidem, kterým se ještě
16 Brunning St., S I . KILDA, Vic.
fesionální 'kvality nikdy dnes obrací žaludek při
Telefon 91 - 4164
nepodlomily
základní vzpomínce na retribuční
Otevřeno denně od 3. odp. do 9 večer,
kvality demokratického dekrety.
v sobotu po celý den.
exulanta; Pavel Tigrid,
Nejde mi tedy o retriproti němuž jsme toli
buci, jde mi o důvěry
krát útočili, ale u nějž
hodnost, způsobilost a
KRUH BYL UZAVŘEN
mladá historie dokázala,
schopnost.
Dubčekovo
že byl v myšlení deset let nové vedení odsoudilo
V dávných dobách, kdysi v třicátých letech, se ro
před většinou z nás. Jako
celých dvacet let komu zešel mladý redaktor Rudého práva se svou stranou,
další "zdroj” nabízí se nistického Českosloven ačkoli měl všechny předpoklady stranického růstu:
namátkou
nepolitická ska a tvrdí, že hledá ná pobyt v Sovětském svazu ve společnosti Klementa
Gottwalda i jiných veličin, znalost dialektiky i sjnysi
"Společnost pro vědy a
pravu. Rád bych věděl, pro materialismus. Přestoupil pak hbitě do Melantriumění,’’ která v těchto co dělal v kritických le cha, aby mohl velebit dr. E. Beneše a linii jeho stra
chvílích nemůže zůstat tech 1945 až 48 Alexan ny. Brzy to však byla pro něho linie přilij, levá, jeho
názorový vývoj pokračoval směrem k vlajce. Přišel
úplně nepolitická.
der Dubček a co v těch Protektorát, z nejasných důvodů na krátkou dobu
Aby bylo jasno. Nejde letech dělali jednotliví Francie, potom Anglie. To už se jeho názory vyvi
mi o vypracování progra-. členové jeho nového ve nuly natolik, že byl vzat na čas do britského inter
mů, měli už jsme jich až dení. Jsem přesvědčen, načního tábora, kde byly osoby, sympatizující s fa-'
nad hlavu. Jd e mi o ro že téměř každý z nich, šismem. Tvrdil, že doporučení k internaci došlo An:
zumné vodítko, výchozí malým něho větším způ gUčanům od Benešovy londýnské vlády. Později se
stal prvním místopředsedou Českého národního vý
bod, z něhož by se mohl sobem, přispěl k tragé boru v Londýně, tj. zástupcem generála Prchaly.
volnou diskuzí vyvinout du, která pak postihla Někdy v roce 1951 přijel na 5. kontinent a to s prak
realistický a přitom mo národy Čechů a Slováků. tickými plány: zřídit pilu na zpracování dřeva na
Tasmánii. S celým podnikem to však nějak nevyšlo,
rální postoj k událostem
V nejiepším případě fiíká se, že druzí společníci nesouhlasili s tím , aby se
doma. Vidím nutnost
tedy ukázali naprostý ne příliš zásadně řídil svým jménem. Následovala poli
svolávacího pojítka, kte
tická kariéra v Austrálii, která byla všestranná: orga
dostatek zdravého úsud nizátor liberální strany, slibující pomoc při náboru
ré by z československého
ku, naprostý nedostatek Novoaustralanů, neslavný odchod, pak podobná čin
exilu učinilo něco solid
cňu pro správné a ne nost ve straně dělnické a brzy přechod k DLP. Ani
nějšího, než co předsta
správné, naprostou ne tady se úspěch nedostavil, ba .naopak — není. radilo
vovala dosavadní tříšť
ochotu uznat alespoň čá se odvolávat na známost v kterékoliv z tří stran. Vy
"vlků samotářů”, k níž
šla jeho knížka “Vykořenění”, která se hemží komu
stečnou morální zodpo nistickými špióny a špiónky mezi čs. exulanty v Aust
patří i tento časopis.
vědnost za to, co se stalo. rálii. Nakonec ještě jakási práce v canberských ar
Záchytný bod
A matně hledám záhad chivech, kterou platila po několik měsíců snad Čankájškova vláda. Tenkrát už se čára opisovaného ži
Trpké zkušenosti nás
ný zdroj, který dává li votního kruhu, životních názorů, přestala vzdalovat
učí, že jakákoliv koordi
dem, jejichž základní in výchozímu hodu. Potom přišel celkem nevýrazný po
nace je v exilu velmi těž
telekt byl už jednou tak byt v Paříži a — dne 7. dubna 1968 hovoří v Praž
ká věc. Stádo, které se
těžce
kompromitován, ském rozhlase navrátilec, vzletně velebící pěkné při
*apřed pokojně popása
jetí, jakož i svobodu a Svobodu a slibující pomoc v
právo k nějakému vý obrodnéro procesu. Kruh byl tak zcela uzavřen. Po
lo. začalo se plašit už za
sostnému postavení ve třicetiletém vykořenění se do Československé sociali
Antonína Novotného a
vedeni Československa.
stické republiky vrátil — aniž tím způsobil sebemenší
překvapilo by náramně,
překvapení těm trochu informovaným — Vladimír
Jsm
e
tvorové
omylní
a
kdyby se úplně nesplašiBořin Ležák.
lo za Alexandra Dubce- připusťme tedy, že se
někdo může poctivě mý ganizovanou cestou. J e  jež se jejich vlivem rý
ka.
lit i větší část dvaceti let. diné tak může být nasto sují mlhavě v budoucno
A přece, přes všechnu
Přiznání
starých omylů lena rovnováha věcí, je  sti. Neznamená to do
skepsi, člověk potřebuje
však nemůže být poctivé, dině tak může být nasto konce ani, že mu nejsem
vodítko, kotvu, pevný
není-li provázeno důka lena demokracie.
do určité míry vděčen za
bod, protože jinak je
zy, že nás ty omyly něco
Závěrem
to, že alespoň částečně
ztracen.
naučily. V Českosloven
pozvedl z bláta lidi, kteří
Z nutnosti tedy jsem
V
mnoha
řádkách
a
ském případě to zname
pro nás tolik znamenají
si vytvořil svoje. Je jím
ná doznání, že žádná jak nejlépe jsem dovedl,
a s nimiž jsme nikdy ne
čistota demokracie. V rá
strana nemá samojediná pokusil jsem se vysvětlit,
přestali cítit.
tím se do demokratické
punc na rozum, výhradní proč zatím nemohu při
ho Československa, ale
jmout,
schválit
nebo
do
Mimo jiné jsem mu
magickou formuíku, kte
nikdy nezapomenu, že
rá je jedině správná pro konce podporovat nový vděčen také za přepych,
"demokracie buďto je
tu či onu lidskou společ režim v Československu. který civilizovaní lidé oanebo ne»?*.
Neznamená to, že od byčejně považují' za sa
nost. Musí zahrnovat doA zatím, bohužel, roz .znání, že i jiné politické mítám vidět převratné mozřejmost, totiž za to,
hodně není v zemi, v niž směry mají nárok na ži události, které tam u- že se po dvaceti' letech
strana, která- vedla lidi vot a že mají právo se vedl vchod nebo že pře mohu konečně také pood hrůzy k hrůze a od projevit praktickou, or hlížím různé ty možnosti. depsat.
Karel Wendt
šibenice k šibenici, svlék
la se donaha, ukázala
Č ESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V M ELBO URN E
světu naodiv svou ne
srdečně zve všechny krajany na
,
stvůrnost, své boláky a
MÁJOVOU
svůj hnis a přece trvá v
praktických důsledcích
na tom, že ona jediná je
povolána dále rozhodo
kterou pořádá v sobotu 25. května 1968
vat o osudech národů,
v
sále
domu
Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
které podvedla a zradila
H raje orchestr E. Zlatého
tím nejošklivějším způ
sobem.
LIK ÉRO V Á LICEN CE — BO H A TÁ TO M BO LA
Otázka důvěry
Vstupné: # 2.50
Začáték v 8-hod. večer, konec v 1.30
Přineste si vlastní nápoje
Aby nebylo špatně roauměno tomu, co chci ří
Reservování míst: tel. 379-2156 (Rosenfeld).,. 393-1340 (Skružný)
ci v příštích řádkách,
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Frank Legg: The Gordon Bennett Story ( Ž ivot Gordona Bennetta). Angus & Robertson

Od Gallipoli do Singapuru
Katastrofa 8. australské divize u Singapuru je stejně součástí vojenského
mythu o nepřemožitelném válečnickém duchu štíhlých, opálených "Anzaců”
jako katastrofální přistání u Gallipoli a vyhlazovací bitvy na francouzské
frontě,v pozdní fázi první světové války. Veteráni ze zámořských válek mají
věru nač vzpomínat. Bylo -Gallipoli a byl Singapur, byl Tobruk a E l Alamein,
byla Stezka u Kokody a Ballikpapan, byla řecká kampaň a byla Kréta. Bylo
romantické tažení v Palestině a bylo peklo na BoUgainviliu. Žádná z těchto
episod obou světových válek neukázala tragický rozpor v australské váleč
nické koncepci jako únorová kapitulace 80.000 spojeneckých vojáků v "nedo
bytném” Singapuru v roce 1942. Neboť tam se srazila koncepce profesionál
ního válčení s koncepcí občanského dobrovolníka. Nezapomínejme, že od
konce druhé sjvětové války byla také Korea. Tam zase vládli profesionálové.
Ale dnes máme také Vietnam, kde se obojí koncepce začíná potírat.
Henry Gordon Bennett byl občanský voják, který celý život věnoval pří
pravě na profesionální válku. Z majora u proslulé gallipolské "Osamělé)'
sosny” se. stal mezi válkami generálmajorem v záloze. Někdy během té doby
mezi válkami si získal také nepřátele. Nejzřejmějším byl jeho úspěšný rival
Blamey, který to později dotáhl na maršála. Ale měl i skrytější nepřátele
z řad aktivních důstojníků, ktteří si vážili své odborně kvalifikace.
Bývalý válečný dopi ský sbor a čemu se dříve nebyli připraveni experi
sovatel Australské roz prostě říkalo milice, je mentovat, když nepřá
telský útok už už hrozil.
hlasové komise Frank dostatečný argument.
Když vypukla druhá
Legg napsal upřímný ži
J e to stará věc ve vo
votopis Gordona Bennet světová' válka, byl Ben jenské historii. Nikde
ta. Nečekáme tedy, že nett služebně nejstarší nejsou novátoři vítáni
Bennettovi protivníci bu generálmajor a věkově méně než v armádě. D o
dou slyšeni tak sympa nej mladší. Dopustil se kud všecko klape, staré
ticky jako Bennett sám. obvyklé vojácké chyby. vojenské řády jsou biblí,
Přesto je Leggovo lí Kritizoval příliš nahlas. protože jsou to řády.
čení vcelku objektivní. Sir Thomas Blamey za Řády zaručují pořádek a
Někdy až příliš. Když čal závod s velkým ná disciplinu.
jde o britské velitele v skokem.
Chvíle novátora při
Malajsku, je jeho kritika
Bennett nebyl poslán jde, když už je chaos so
moc mírná.
na Střední východ. Jako cialistických rozměrů a
Snad je to proto, že si pohár útěchy dostal ve není co ztratit menším
uvědomil, že Bennettova lení 8. divize pro službu pokusem. To se přesně
činnost do začátku druhé v Malajsku.
přihodilo Bennettovi.
Tam ovšem znovu na
světové války v organi
Když Japonci přepadli
zaci toho, čemu dnes ří razil. Ani britský guver Malajsko, byla v první
káme Občanský vojen nér, ani britský velitel linii převážně indická di-

BONNIE A CLYDE
J i ř i n a Z a c p a l o v á , Adelaide
Obyčejné ospalé ráno. V autobusu obyčejní ospalí
lidé přibývající pravidelně na jednotlivých zastáv
kách. Žádné vzrušení. Ani hádka s řidičem, který od
mítal rozměnit,ani stesky kohosi ohrožovaného čísi
školní brašnou. Teprve na páté stanici autobus ožil.
Přistoupila dvojice mladých lidí: dívka v baretu při
plácnutém na levém uchu a v sukni sahající až k čer
ným čižmám, mládenec v dvouřadovém zvonovitém
saku, s tváří poloskrytou věncem vousů. Muži za
kroužili labužnicky očima, ženy naklonily hlavy v
dychtivém šepotu. Taiké jsem se na dvojici zadívala.
Museli být cizinci, snad pozůstalí po festivalovém da
vu. Nemohli být zdejší, protože Adelaide je náramně
konzervativní a každá novinka zestará dříve než se
v našem městě ujme. A ť je tó móda či pozdní uzaví
rací hodina v pivnicích.
Vždycky si zakládám na tom, že rozumím mládeži
— ať už z přesvědčení nebo pro vlastní ošálení, že
sama jsem pořád ještě mladá, Nikdy jsem nezavrho- vala proužky látek, kterým se pořád ještě říkalo suk
ně, bez bolesti hlavy snáším exaltace kytaristů a bu
beníků. A tahle nová móda musela přijít, tak jako
zima musí vystřídat léto. Není na ní konečně nic zá
vadného ani ošklivého, jen kdyby — jen kdyby jí
nedávali výrobní štítek se jménem gangsterů a vra
hů. Proč připomínat dívkám jakousi Bonnie, když by
se stejně rády oblékaly do šatů, které kdysi nosily
ženy, pro něž se králové i trůnů vzdávali?
I my jsme za mlada napodobovali šaty a účesy,
jenže našimi vzory byly půvabné herečky a statní
sportovci. Bylo to aisi jinou výchovou, výchovou, kte
rá tvrdošíjně vychvalovala stud a vkus a zatracovala
všechno hrubé a nečestné. B yli jsmě jaksi chráněni
morálkou, která odmítala zkoumat a rozebírat neřesti
v touze po nápravě. A největší naší výhodou bylo, že
jsm e nebyli vydíráni ani tiskem ani filmovým umě
ním. Vždyť cenzura se tehdy odvážila vypustit tak
nanejvýš nějakého Nočního motýla, a redaktora ve
černíku by nebylo ani napadlo velebit veřejně zlo
děje, který vykradl místního řezníka a uzenáře, i

vize (spolu s připojený
mi britskými řadovými
oddíly). Jedno-tky 8. di
vize bylo nutno zasadit v
dílčích bojích až v pozd
ních fázích, protože ne
byly ani aklimatizovány
ani vycvičeny .
Na malajském polo
ostrově podnikly pouze
dvě větší akce v ústupo
vých bojích.
V Malajsku nebojova
li Australan! nikdy jako
divize. Ještě den dva
před kapitulací přistáva
ly v Singapuru je jí zadní
ešelony. Někteří neměli
ani čas vystřelit si na
polním cvičišti.
-'
Naproti tomu vpřed
posunuté polní prapory
se osvědčily. Poprvé se
ukázalo, že defenzivní
taktika britského vrchní
ho velení, která spočíva
la na propočtech, dělo
střelectvu, zásobování a
hlavně štábním myšlení,
musí selhat proti primi
tivnímu nepříteli, který
zná terén a dovede se
přizpůsobit.
Bennett hlásal tytéž
zásady jako japonský ve
litel Jamašita. Silné útoč
né patroly, operující za
nepřátelskými
liniemi,
noční přepady a-silniční

Dvě básně
R. M. R I L K E
NA MALÉ STRA N Ě
Staré domy, řady štítů,
z příkrých věží zvonky zvučí,
úzký dvůr si padá v skrytu
s proužkem nebes do náručí.
Ve ivýklencích
amorkové oči
nad římsami z
proudí dlouhý

slastně nazí
úží,
každé (vázy ’
řetěz růží.

Pavouk přede mezi vrátky,
slunce čte si na nároží
kradmo tajuplné řádky
pod kamennou Matkou boží.
P ÍSE Ň LÁ SK Y
Jak jen svou duši zadržeti mám,
by tvé se netkla snad. Jak mám ji jen
přes tebe k jiným věcem přenášeti.
Ach, rád bych, aby našla úkryt tam,
kde něco ztratilo se v temně spleti,
tam kdesi v cizím místě ztišeném,
kde zmlkne (vše, když nitro tvé se
počne cbvěti.
Leč všechno, co nás poutá navzájem,
nás spojí, jak když v smyku jediném
se ze dvou strun tón jeden vyloudí.
Na jaký nástroj nás kdo napíná?
A který hráč nás v ruce má?
Ó, sladce zni!
Přeložil Karel Šabouk

(Pokračování na str. 8)

když to byl třebas ukrutný keťas. A naši k rejčí šli
vždycky s duchem doby, ale nepamatuji se, že by kdy
vytvořili model a la Babinský.
Babinský byl, myslím, český loupežník. V našem
kraji byl zosobněním zločinů jakýsi Lecián. Žil a pů
sobil ještě předtím, než jsem se narodila, ale přesto
ovlivnil malinký úsek mého života.
Bylo to v jednom březnovém dni těsně před kon
cem války. Školy nám zavřeli, mnoho .podniků už
nepracovalo, ve městě řádila chřipka. Zastavil se pro
mne tehdy mládenec, kterého jsem právě velmi mi
lovala. Když jsem si už asi po páté nasazovala čepici,
řekl mi otec:'
“Co je to, prosím tě, za Leciána, co na tebe čeká?”
• “No dovol, tatí, to je premiant z oktávy, jakýpak
Lecián”, ohradila jsem se. Když jsme šli potom ruku
v ruce, musela jsem ale uznat, že kabát si mohl vy
kartáčovat a vlasy dát zkrátit. Holiči ještě pořád stří
hali.
“Kam půjdeme?”, zeptal se.
“Pojďme se podívat na vojenský hřbitov, je tam
kdesi pochován Lecián, viď?.” Podíval se překva
peně. “j e to dost daleko.”
“Nevadí, stejně není co jiného dělat. A cestou mi
můžeš o tom člověku něco povědět. Vím jen , že ba
bičky jím straší děti.”
“Byl to obyčejný vrah a zloděj, typický produkt
tehdejší doby.”
“Ale co ukradl dával prý chudým”, byla jsem ro
manticky naladěna.
“Snad, ale to je n dokazuje, ja k špatná a prohnilá
byla tehdy společnost. Kdyby nebylo chudých, ne
býval by musel krást.”
“I z armády prý zběhl, říkají. Asi nesnášel kázeň”,
chtěla jsem být velkodušná.
“Anebo se nevědomky vzepřel duchu, který tam
vládl. To nebylo vojsko chránící lid a zemi, to byla
snůška reakčních sil zaslepených velikášstvím a po
chybným hrdinstvím.”
Dovedl mě tak ohromovat velikými slovy ten můj
premiant. Přivinula jsem se k němu a dlouze ho po. líbila? Nebyl to první polibek a přece mě téměř omá
mil, protože dech mu voněl po Hašlerkách či Lesněnkách.
“Muselo to být stejně hrozné, když se takový člo
věk nemohl vykoupat ani zuby v y čistit. . . ”

Mládenec odskočil. ”No dovol, čistil jsem si zuby
po obědě”, ohradil se.
“Bláhový, myslím na jeho milenku, která prý ho
zradila, když se chtěl u ní skrýt. Musí to být opravdu
těžké milovat člověka, který spí v hadrech, nemyje
se, neholí.”
”To, že hledal pomoc u ženské, to jen dokazuje
jeho politickou ne vyspělost. Jedinec není nic, je n v
množství je síla a záruka.”
Tehdy jsem najednou měla až po knk těch velikých
slov. Chtělo se mi mluvit o nás dvou, šeptat něžnůstky a pošetilé přísahy. Zkusila jsem to te d y . jinak:
“Moje láska je nekonečná, mohou ti spílat Leciánů,
nikdy se tě nevzdám.”
Mládenec mě chytl prudce za ramena.
.“Kdo o mně říká takové věci?”
“Otec nadhodil, že vypadáš jako Lecián. Snad na-\
rážel na tvé vlasy, ale mně to nevadí,” řekla jsem
hrdinsky.
Stáhl smutně koutky rtů a ve tváři, na níž .vyrá
žely první ojedinělé chloupky, to zacukalo.
“Tvůj otec je maloměšťák, jeden z těch, kteří vy
tváří společnost podporující takové Leciány. To vše
chno musí zmizet, společnost se musí obrodit, nebude
chudých ani bohatých, nikdo nebude muset krást a
loupit.”
Od Moravy studeně zafičelo. Zvedla jsem si límec,
abych zakryla zmatek. Lomcoval mnou ukrutný boj
mezi láskou a povinností. Už bez držení jsme se vra
celi k městu zachumlanému do večerních dýmů. Bylo
tehdy všechno tak smutné, bez světel, bez naděje.
Blízko domu mi řekl, že se už raději neuvidíme.
Patřím jinam než on. J á mezi ty, kteří hromadí- a
podporují leciánské komplexy, on k těm, ktéří neusta
nou v boji o stejná práva. Řekl to krásně, nu byl ko
nečně premiantem.
U večeře jsem popískávala a vyčetla tatínkovi,; že
pro jeho mamonění mu zůstanu asi věčně ha krku
coby stará panna.
Taková to byla tehdy velká láska — a zašla- na Leciána. Do týdne se mládenec z města vytratil a já
zapomněla. Dal se k partyzánům, po osvobození se
vrátil s velikou hvězdou a dosedl na důležitý úřad.
A -kdybych bývala nečetla právě v těchto -dnech no
viny o jeho náhlém pádu, věřila bych, že tam sedí
dodnes.
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Muž

VILÉM, GRAN EMBUSTERO, VENEZUELA

vychytralého

srdce

(Pokračování )

Prvotřídní

D ÁM SKÁ K R EJČ O V Á
J . M YD LA K O V Á
Flat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Víc.
šije dle nejnovější- módy
za výhodných podmínek

I Vívian naproti tomu byla ve svém živlu. J e jí malá, způsobily, že jsm e .s.ě tiskli ,k, sobě skoro zoufale.
jsnédá tvář, tvrdá, nevýrazných očí, měla tutéž chlad
nou nepohylblivost cordillery. Starala se jen o otěže
svého koníka a je jí pohyby byly.talk rozhodné a jasné,
jže zvíře samo zdálo se jim rozumět, pohybujíc s pře
kvapující jistotou svýma hbitýma nohama. Začali
|sme sestupovat do údolí. V polovici úbočí se vítr zti
šil. K rajina se vyjasnila a pak polední slunce plného
léta vysílalo ohnivé kolmice na naše hlavy. Hledal
jsem trochu stihů. Vívian hleděla na mne bez po
známky. Ukázala na uklidňující zeleň v údolí. Půl
hodiny později jsm e křižovali bujný koberec pastvin.
Koně natahovali krky a otevírali rozkošnicky ze ši
roka nozdry, opojeni nedočkavým přáním jídla a od
počinku.
I Odsedlali jsme koně. Koník Vívian vesele zaržál.
'Posadili jsme se do stínu skalního výběžku. Vívian
mi podala kus černého chleba a kuře. Jedli jsme
'dlouho a mlčky.
Po poledni jsme se vydali na cestu, opět mlčky.
(Vívian utrousila poznámku: “Tak, jak jedeme, mohli
bychom před setměním dorazit k jezeru.”
i Aniž bych na ni pohlédl, po delší přestávce, jakoibych náhle litoval své nezdvořilosti, otázal jsem se
to nej laskavěj i: “K jakému jezeru, Vivi?”
i; “K jezeru děl Diablo. Tam přenocujeme v jeskyni,”
odpověděla Vívian, zřejmě spokojena, že jsem se jí
h a něco otázal, “tři hodiny dále za jezerem jsou roz
troušena prvá ranča kolumbijských pastorů.”
Byl jisem rozhodnut opustit j i v kterémkoli příz
nivém okamžiku. Zpráva o kolumbijských pastorech
‘jimi byla ¡příjemnou hudbou. Starost o jídlo mne zne
klidňovala, ale bylo nezbytné nechat jídlo, kde bylo,
“aby neodkryla mé záměry. Však naleznu na cestě,
kdo mi dá chleba a kus masa. Několikrát m i probádá
¡hlavou myšlenka, dát jí štulec nad některou propasti,
¡'jež jsme m íjeli a rázem se j í zbavit, ale obával jsem
(se samoty. Cordillera naplňovala mne pověrčivým
strachem. A potom — nebyl jsem přece vrah, a žena
h a mé tulácké cestě životem pro mne neznamenala
: nost, mé pohrdání, špatně zakrývané opovržení, j i
(víc než peníz malé hodnoty, o nějž člověk zakopne
h a ulici.
Toto rozhodnutí způsobilo, že jsem zdvojnásobil
(svoji pozornost. Problém spočíval v tam vyzvědět
.správnou cestu parnpou, aniž bych vzbudil podezřeni
Vívian. Á bylo podivuhodné. V lviaa reagovala neče
kaným způsobem. Začala pochybovat- Moge. neteččňost, mé pohrdáni, špatně zakrývané opovržení, jí
(pronikaly bodavou bolestí, viditelným zármutkem.
.£aýlnalá jasně vidět, ale zatvrzele pokračovala vpřed.
l<i^súiající slova je jí matky jev ila se j í se zvláštním
Osudovým zabarvením: “Pozor, VIví, cizino se zdají
jakoby, nic, ale uvnitř skrývají lišku.”
viděla tuto liš ta se špičatým čeašdaem vy
klánět hlavu a pátrat po cestě mezi šedivými ska
lami.
". .( P ii západu slunce jsm e se dostali k jezem . Vívian
;
ukázala vchod do jeskyně: “Zde jsm e nocovali s
Bratrem minulého roku.”
' Žatím co jsm e odstroj ováli koně, ponořovala se
cordillera do stínů stále temnějších a nekonečné nebe
se objevilo poprášeno milióny studených světel. Tem1 notou-hlučely potoky pomalu a velkolepě, jako tlu
kot srdce vé velkém omámeni.
, Uvnitř jeskyně byla hluboká tma. To nás pudově
sblížilo a j á jsem ovinul paži kolem jejíh o chlapec
kého pasů. V tom okamžiku rázem zmizely všechny
.Obavy ze .srdce Vívian. Mým dechem shořely pochy
by jako suché chrastí pod dotykem plamenů,
(¿^jelídy; jšém nelhal, když jsem j i tíSSd proti svému
.tělu; Samota, monotonnf hluk vody, tichá velebnost
’ hor Obracely v něžnost to, co dříve byla nenávist a
.rozmrzelost. Nemyslili jsm e na jídlo. Zima a tma
P lán u jete cestu
do zámoří
nebo m áte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
O braťte se s důvěrou na

ODRA
TRAYEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., M elbourne, 3000
Telefon 62-2908

iv Poradíme

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

.Měsíc zaplavil, zemi nejčistším jasem. Překrásná,
vyleštěná luna, umyrtá ve sněhové vodě, přeměňovala
klamně vodní hladiny. v tekuté stříbro.
Probudil jsem se za ranního úsvitu. Velká šedá
skvrna svítání v ústí jeskyně se jasnila každým oka
mžikem. Chtěl, jsem se protáhnout, ale ostrá bolest
v celém těle mne přiměla stisknout zuiby vztekem.
Vzpomenul jsem si na včerejší jízdu a chtěl jsem
myslit na to, co mne čeká dnes, leč můj mozek zůstá
val netečný. .
, .
Soustředil jsem tedy veškerou svou pozornost na
to, abych nevzbudil Vívian. Spala hluboce a klidně.
S největší opatrností jsem vyšel.z jeskyně. Tu h ej
no plameňáků mi přeletělo nad hlavou směrem, k je 
zeru Pronikavý zvuk nárazů jejich křídel tlukoucích
do jezem í hladiny mne polekal. Ohlédl jsem se zpět
do nitra jeskyně.
Musel jsem jednat rychle, než se vzbudí Vívian.
Spěšně jsem osedlal svého koně, zásoby jseih pověsil
k svému sedlu, položil nohu do třmene a — “Adiós!”
Znovu mne zneklidnila myšlenka na budoucnost,
ale to .byla jen malá starost, skoro neznatelná. Nebál
jsem se prónásledoVárií a cesta dopředu byla jedno
duchá, bez překážek. Za jezerem se už prostírala
pámpa s haciendami, kde práce nikdy nechyběla.
A Vívian? To byla příhoda, kterých se v životě
přihodí mnoho — to byl kousek chleba, který se žádá
mimochódém a sotva se za něj poděkuje.
Vívian poznala ihned, že jsem odešel. Ani mne za
to nenenáviděla. V hloubce své drsné přirozenosti do
konce cítila vůni zvláštní vděčnosti.
Vyběhla před jeskyni a zdálo se jí, že mne v dálce
poznává. Volala, křičela ze všech sil, jež jí dával zár
mutek. Volání se opakovalo, odrážejíc se od skalních
hrdel k e skalním hrdlům ozvěnou, až se rozplynulo
v průzračném horském vzduchu jako dešťová kapka
na hladině jezera.
C ítila se velice osamocená. Hořkost žalu se zdála
vstupovat do je jk h chladných, nevýrazných očí, me
zitím co h b itě sedlala svého koně. P ak si všim la, že
jsem vzal s sebcm. všecky zásoby jíd la . Oči se j í za
lily slzami. Mega křečovitým i vzlyky šeptala v; sladké
důvěrnosti: “Ani kousíček chleba m i tu nenechal.”
N ásledujícího dne. když se b lížila k domovu, necí
tila v ýčitek, J e jí svatební cesta byla j í sladkým snem.
Nesidonc,:v_ blízkosti ranča žádného . kopě, porozumě
la , že se je jí b ratr dosud n ev rátil z cordiHery. Sotva
se dotkla nohama země, o bjev ila se ve dveřích, ranča
stařena a 2a n í oba chlapci s bílou ovečkou.
J e jí m a tk a ř e k la krátce, ale ne hněvivě: “Už js i se
vrátila?1”
“Ano, matko, už jsem zde.”
Mezitím co Vívian v tichu horečně odsedlávala svéhc koně, matka mručela odsuzujícím tónem, jakoby
věděla všecko: "Viděla jsi? Zdál se jakoby nic, ale
byl falešnější než Jidáš.”
Konec

Telefon 387-1402

Od Gallipoli do Singapuru
(Pokračování se str. 7)
bloky. Hlásal, že válka v
Malajsku bude buď vy
bojována v Malajsku ne
bo nikde. Singapur se
mu nikdy nejevil jako
Tobřuk ani jako Maginotpva linie.
Gordon Benríett pro
hrál svoji vojenskou ka
riéru proto, že udělal
správné rozhodnutí bez
rozkazu. Profesionálové
inu nikdy neodpustili a
to přestože, kupodivu,
existovala směrnice au
stralského
generálního
štábu, že první povinno
stí válečného zajatce je
uprchnout,
uprchnout
při nejbližší příležitosti a
přinésťco nejvíc nejčer
stvějších zpráv o nepří
teli.
Gordon Bennett se ne
tajil úmyslem pokusit se
o útěk z hrozícího zajetí.
Skutečností je , že byl v
Singapuru, když britský
generál Percival nařídil
všeobecnou
kapitulaci.
Zařídil všechno, co se
zařídit dalo pro zásobo
vání a koncentraci zby
lých Australanů a řádně
předal velení brigádní
kovi, který byl příliš ne
mocen, aby se mohl po
kusit o útěk.
Povinnost, jak ji viděl,
byla uniknout a přinést
co nejvíc informací o
způsobu boje v džungli

cvikem.
S povinným vojen
ským výcvikem a s nepo
vinným občanským du
chem bychom dnes moh
li dokázat ledacos.- To- se
zdá být odkaz neúspěš
Jen v prvním měsíci ného australského gene
vyšetřovací vazby jsem rála Gordona Benhětta.
ztratil na váze 18 kg.
jun
Můj vyšetřovatel mi té
měř denně vtlačoval ořezanou tužku do čela, chajícího, jsem musel
kolik prý ještě zbývá tu stát na oteklých ’ nohou
ku ... . A 'dovedete si připoután za provaz ke
zdi. Po skončení své
představit, co je to ne
''práce”1 mne pak vyslý
spát pět, šest i více nocí
chající předal dalšímu,
za sebou nebo nepřetrži
který přišel-na-odpolední
tě chodit po cele a ne
směnu, a ten-zase pak —
smět se posadit, ačkoliv
už zcela zhrouceného —
jste již úplně vysílený?
opět dalšímu, který se
A pak hladový, v horeč "dostavil na další' směnu
ce a poblouznění, po no tak k půlnoci. . .
cích strávených v mrazi
Zjišťovali,- -zda umíme
vé cele s otevřenými ok zkonstruované protokoly
ny být předveden před skutečně nazpaměť, stej
vyšetřující Orgán a vypo ně tak, jako ve škole úvídat, přirozeně jen a jen čitel, když zkouší žáky,
o vině? . . . Po celou do zda dovedou nazpaměť
bu takového nepřetržité básničku . . . Vyžadovali
ho výslechu, který začal doslovné odříkání textu
dopolední směnou vyslý- (Pokračování na str. 9)

BESTIÁ LN Í JU STICE
(Pokračování se str. 4)
"Většina
obžalovaných
podstatnou část trestu až
do amnestie v r. 1960
prožila v Jáchymovských
dolech. M ají podlomené
zdraví. j ej ich rodiny utrpěly vážné škody mo
rální i hospodářské” , do
plňuje redaktor Země
dělských novin.

Richard Slánský
vypravuje

Mladá fronta uveřej
nila 30. března delší roz
hovor s Richardem Slán
ským, bratrem oběšené
ho Rudolfa Slánského.
Přetiskujeme aspoň část:
" V Ruzyni mi (po zat
čení) nasadili na hlavu
obrácený koš na odpad
ky a řekli mi, že jsem velezrádce, špión a člen

protistátního spiklenec
kého centra . . . V roz
sudku z 5. června 1963,
jímž jsem byl zcela osvo
bozen, .stojí černé na bí
lém: " Z výpovědí býva
lých příslušníků mini
sterstva vnitra . . . lze
zjistit, že zatčené osoby
byly nepřetržitě vyslý
chány a to "na směny’’
ták, že musely při vyšet
řování stát, že jim nebyl
polvolen spánek za tím
účelem, aby še dosáhlo
jejich únavy a zmenšené
odolnosti, že protokoly
byly upraveny vyšetřují
cím orgánem . . . a neby
la připuštěna obhaj oha.
K podpisu takových pro
tokolů bylo pak v přípa
dě nesouhlasu použito
psychického a fyzického
nátlaku . . .’’

proti Japoncům. Obě
"zámořské” divize ze
Středního východu ne
měly přirozeně ponětí o
tom, jak Japonci bojují
v džungli.
Frank Legg například
zdůrazňuje, že nikdo
menší
než
Winstcm
Churchill doporučil, ¿by
se co nejsilnejší vojenské
skupiny snažily uniknout
ze zajetí. Tento telegram
nebyl nikdy předán Au
stralanům, což bylo ve
zmatku pochopitelné.
Proti Bennettovi stálo
jediné obvinění: nedo
stal rozkaz —. výslovný
‘rozkaz australské vlády
— opustit velitelství 8.
divize. To mu ‘zlomilo
vaz. Po příjezdu do Au
strálie byl vřele přijat
veřejně, ale po zbytek
války se stal velitelem v
Západní ■Austrálii, kde
mohl nejvýše skládat'Vo
jenské paměti a plánovat
obranu Broome a Kalgoorlie.
Když mohl tento’' velký
záložník pomoci v obra
ně své země, byl odstr
čen na vedlejší kolej.
Gordon Bennett byl
zřejmě značně vyvážená
Osobnost. Dokázal, že lze
spojit stav v záloze s ro
zumným 'vojenským vý

HLAS

29. 4. 1968
PŘÁTELÉ

H LED AJÍ:

Václava Mlynaříka, Václava Antonína Zeman*, ■
Tony Dubu (dř. Narrabeen, NSW .), Miroslava Hřád- i
ka, Helenu Šleiisovou (nyní provdanou v Austr.) a í
Heřmana Z. Buibeníěka nar. 4. 1. 1931 v M iletidch
v u Velvar.
K OSLAVÁM V MELBOURNE
Zástupci čs. exilových organizací ve V iktorii se se
šli dne 24. dubna tr. na pracovní schůzi a usnesli se
založit přípravný výbor k oslavám 501etého výročí
28. říjn a 1918. Zároveň bylo jednomyslně usneseno
uveřejnit výzvu ke všem krajanům ve Viktorii, kteří
stojí za principy demokracie 28. říjn e 1918, aby se
přihlásili ke spolupráci na adresu předsedy příprav
ného výboru: F. Křivánek, SÚUlaremont Ave., Malveřn, 3144, telefon 50-5573.
,. Čsl. obec legionářská v zahraničí, Čs. národní adružení ve Viktorii, České ochotnické divadlo v Melbourne, Čs. škola v Melboume.

DARY PRO “K LU B 231”
My, Češi a Slováci v USA, zahajujeme velkou akcí
zasílání peněžitých darů Svazu čs. politických vězili
z le t 1948—'1967, kteří se doma organizují pod ná
zvem Klub 231. Potřebují velice nutně peníze, které
— jak se praví v prohlášení, otištěném v Literárních
listech (Praha, 11. dubna 1968) budou použity k pod
poře rodin obětí stalinismu a k péči o nemocné spoluvězně, kteří strávili léta v koncentrácích a vězni
cích a vrátili se s podlomeným zdravím. Proto pro
sím, aby i naši lidé v Austrálii posílali štědře a' každý
dle svých možnosti těm, kteří nejvíce trpěli. To je
přece to mejmenší, co můžeme udělat. Dary laskavě
zasílejte na adresu: Klub 2?1, bankovní konto
405-8888, Praha, Ozechoslovakia.
M. Z., Chicago
Poznámka redakce: Podpoříme plně tuto akci,
bude-Ií povoleno, aby členové Klubu 231 mohli
dostávat z ciziny dárkové balíčky přímo na své
adresy.

Bestiální justice
vyzrazování vojenského
taj emství.
V oj ensko u
správou bylo tehdy na
národních výborech pro
sazeno, že tito lidé bu
dou dáni do tzv. táborů
nucených prací třeba jen
na tři měsíce. A zatím
byli uvrženi do věznice,
kde byli bez soudu a vy
šetřování drženi často i
třetí rokí . . . Žili v ne
snesitelných a nelidských
podmínkách. Komise, v
níž byl i prokurátor pplk.
Koudela, tenkrát jedno
značně dospěla k závěru,
že všech 380 vězňů je tu
drženo protizákonně. .
V závěru autor popisuje,
jak se propuštění důstoj
níci báli vstoupit do au
tobusů, odvážejících je
na svobodu, protože byli
přesvědčeni, že jedou na
střelnici k popravám.
Přetiskli jsme jen ma
lý zlomek zveřejněných
případů nezákonných a
nelidských činů z minu
lých let. V čs. novinách
se objevilo v těchto týd
nech mnoho jiných otřesných svědectví bez
mezné brutality na ne
vinných lidech. Mluví se
o tom, že asi 70.000 lidí
má být nějakou formou
rehabilitováno — i když
v mnoha případech po
smrtně.
Nás všechny musí na
plňovat hanbou, že se
mezi Čechy a Slováky
našlo dost ochotných

LETOVISKO
“ŠUMAVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

.

O SLA V U SV Á T K U M A TEK A

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná r neděli dne 12. května 1968
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
J í d l o ,— p i t í
ÍK disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na- farmě Již můžete obědvat o 12. hodině

ČESKÉ KNIHY
VE

Dopisy redakci:

(Pokračování se str. 8)
a nepřipustili ani přeho
zení slov. Nakonec přišel
i předseda soudu a po
něm i prokurátor, kteří
se vlastním přezkušová
ním znovu přesvědčova
li, zda to znám nazpa
měť. Teprve potom byl
stanoven termín hlavní
ho přelíčení . . . ”
D r. F. Ťržický á další*i
Zemědělské noviny z
29. 3. uveřejnily rozho
vor svého redaktora s
bývalým národním pro
kurátorem u Národního
soudu a nynějším prů
vodčím pražské tramvaje
dr. Františkem Tržickým:
". . . (V
obnoveném
procesu jsem řekl v roce
1966) předsedovi soudu
i prokurátovi, že kdyby
prošel tím, čím jsm e my
prošli v Ruzyni, nedivil
by se, že jsme se částečně
doznali, protože jsme je 
nom lidé a každý měl
stradh, aby se tam ještě
jednou nedostal zpět.. .”
O poměrech v obrov
ské trestnici píší Země
dělské noviny z 9. dubna
m j.:
“. . . . Četní vězni byli
drženi v kobkách a nevy
šli na světlo dlouhé mě
síce. Když je pustili na
dvůr, doslova padali na
zem, jak byli omámeni
světlem. Jednalo se o
důstojníky, kteří byli v
podezření z údajného

DOMOVA

VELKÉM

VÝBĚRU

THE INL1BRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, G.P.O. Melbourne, 3001
Knihy můžete té ž , objednat prostřednictvím
Hlasu domova

Telefon 42-5980

t
— Na valné hromadě od
bočky Čs. národní rady
americké v St. Petersburfcu na K oridě byli zvo
leni: na předsedu Karel
Hájek, místopř. M. Melzerová a A. Janáček, za
tajemníka J . Ro&ner a za
pokladníka L . Pohajda.
— V Kanadě zemřel ve
věku 45 roků známý spor
tovec dr. F . Kalabus.
— Vzdělávací klub Moravská S o v a č v Chicagu
zvolil na výroční schůzi
předsedou V. Mučku, mí
stopředsedou F. Juráska,
jednatelem A. Jurčíka,
účetním J . Míšu a poklad
ní A. Klnsákovou.
— V Peacocfcově galerii
v budově ČSA v Ciceru
měl výstavu svých obrazů
malíř Ja n Iška, který ode
šel do exilu v loňském ro
ce.
zprá v y

o so bn í

Dne 8. dubna 1968
slavili sňatek v kostele
sv„ Ja n a v Melbourne
sl. Marie Korberová
z Československa

a
p. Ja n Kyneš
z Nové Guineje
Novomanželům, kteří
odjeli do svého nového
domova v P ort Moresby,
k společné cestě životem
upřímně blahopřeje
Ja n a Veverková s rodinou
Brunswick, Vic.,
duben 1968
Trud» x Hynek

Wymanovi
oznamuji, že jejich syn

KIM TOMÁŠ
promoval dne
24. dubna 1968
na Universitě
v Melbourne
a to současně na
fakultách filosofické
a s o c iá ln íc h v ěd .

GJen Iris, Vic.,
duben 1968

zrůd, které se propůjčily
k nelidským činům, které
vědomě anebo alespoň
slepě plnily příkazy ko
munistického režimu.
FEI/sv

— V Hinsdaie u Chicaga
zemřel čs. uprchlík Ladi
slav Štulík, bývalý mly
nář a v San Francisku bý
valý profesor Vyšší hos
podářské školy v Táboře
inž. V. Jánský.
— Sdružení pro kulturní
svobodu v Austrálii uspo
řádalo v Sydney dne 21.
duíbna seminář o situací v
komunistických
zemích
střední Evropy. Celé od
poledne bylo věnováno
Československu.
Hlavní
projev měl docent dr. F.
Knopfelmacher z melboumské university.
—
Studentský
časopis
melbounnského technolo
gického institutu “Catalyst” uveřejnil 3. dubna
dobře informovaný a do
ložený, článek “Přehled
situace ve východní Ev
ropě se zvláštním zřete
lem na Československo”.
Autor Jan Čapek z Caulfieldu.
. ČS/NH/ZPR/HD

-9POZVANI E K OSLAVÁM ZALOŽENIA ČSR
| Vstupujeme’ do významného otoddbia 50-eho výroi čia utvorenia Československej Republiky, ktorá sa v.
irokodh 1918— 1938 trvale zařadila medzi samostatné
štáty světa, takže v roku 1945 bola obnovená ako je 
den z významných aktov víťazných spojencov. Svojim demokratickým zriadením a pokrokovým sociálným zákonodárstvom si získala úctu veTkých národov. Na domácej pode bola obnovená prvým zákonom Slovenskej Národnej Rady v Slovenskom po
vstání v Banskéj Bystrici. Československá Republika
v svojích počiatočnýdh dvaciatidh ro-koch trvania
představuje jedno z najlepšich období v dějinách Če
chov a Slovákov, ktoré možu slúžiť príkladom btzdúcim generáciam.
Tohoročné jubilejně oslavy poriada Spoločnost pre
védy a umenie společné s Československou národnou
radou v. Amerike a s krajanskými -organizaciami v celom svete v znamení dvoch dóležitých událostí:
Uctenia pamiatky prvého prezidenta republiky,
Tomáša G. Masaryka, kterého pamíatku sa nepodařilo
zatlačiť do zabudnutia totalitárnými režimy za vojny
a po vojně, a ktorého svět uznával za najváčšieho hu
manistu dvaciateho storočia.
Odstranenia stalinského despotizmu a kultúmého
súmraku, ktorého stopy postupné miznu. Tie samé
nadej e, ktoré přechovávali generácie Čechov a Slóvákov pri tvoření Československej republiky v r. 1918
sú znovu v r. 1968 náznakem reforiem a o-bnovy slobodného, kultúmého sna-ženiu a štátnej samostatno
sti.
Vyzýváme všetkýeh Čechov a Slovákov, aby sa
účastnili osláv, aby tieto vyzněly čo najdůstojneiie.
Povedla svojho vědeckého sjazdu do Washingtone V
dňoch 30. augusta až 1. septemibra, Spoločnost’ pr*
védy a umenie zapojí sa do oslav k 50-ročnému výročiu ČSR aj literám ým i a uměleckými -podujatiami
včítane koncertu m ajstra Rudolfa Firkušného dóa
22. októbra 1968 v Camegie Halí v New Yorku; vý
stavy do Washingtone a sjazdových podujatí Če*koslovenskej národnej rady v Amerike.
Dr. V. E. Andic
Dr. Václav Hlavatý
generálný tajomnfk
předseda

ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ,
zemské ústředí v Austrálii a n a N. Z.,
— konala řádnou valnou hromadu v neděli dne 14.
dubna 1968 v Melboume za účasti 11 delegátů nebo
jejich zástupců z celé Austrálie. Po zprávách jednot
livých referentů bylo uděleno odstupujícímu výboru
absolutorium a na další období byli zvoleni: předse
dou br. František Křivánek z Melboume, náměstky
(a vedoucími v jednotlivých státech) bři.:' Piek - Vik
torie, J . Novák - NSW, F. Nový - Jižn í Austrálie, J.
Voříšek - Qld., L. Veselý - Tasmánie, S. Lonnan Sev. teritorium, dále jednatelem br. E. Leiss, poklad
níkem br. M. Krupka, zapisovatelem br. J . Chalou
pek, sociálním a politickým referentem br. dr. F.
Knopfelmacher, společenským referentem br. F.
Herz, členem výboru br. A. Slabik, revisory bři. J.
Jelínek a J . Hermann.
Valná hromada rozhodla, aby bylo pokračováno v
jednání o přiznání plného repatriačního statutu, aby
byl dokončen nábor řádných členů a ve smyslu sta
nov aby byli přijím ání členové mimořádní. Podrob
ně též bylo debatováno o nedostatečném zpravodaj
ství ústředního tisku v Londýně a o možnostech vlast
ního zpravodajství v Austrálii.
POMOZTE NÁM
— V neděli dne 21. dubna položili zástupci Čs. obce
s rozšířením počtu odbě legionářské věnec na hrob Neznámého vojína v Mel
ratelů Hlasu domova
boume a to v rámci vzpomínkových oslav AN2ÍAC.
J . P.

Veškerá P O JIŠ T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugier & Associates
Insurance Brokers
Tel. (Melb.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O RA BBIN , S. 20.

ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V M ELBO U RN E
společenskou
komedii
F. TET Á U ER A
sehraje v patek 10. a v sobotu 11. května 1968
V N A TIO N A L T H E A T R E T T E , 316 TO O R A K RD., ST H . YARRA

MILOSTNÁ

MAMEMI

(Premiéra hry byla v r. 1938 v Komorním divad
le v Praze. V hlavních rolích účinkovali: Štěpničková, Korbelář n Veverka)
Režie: A. Rosenfeld
Výprava: J . Skružný
Osoby
a obsazení:
Dagmar Holasová — H. Rosenfeldová, Ivan Ju 
nek — B. Tomeček, P. Schoenfeld — Š. Bravenec,
Boža Junková i— J . Tůmová, Ella Kavalírová —
S. Hellerová, číšník — E. Svoboda.
Vstupné $ 1.00
Z ačátek v 8 hod. večer
Podrobnosti na programech v divadle.

S P O JE N Í: z City elektrikou č. 8, zastávka 29 (roh Clara St.)
Reservování míst: tel. 379-2156 (Rosenfeld) nebo 393-1340 (Skružný)
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Sparta bojuje o záchranu v lize
V posledních dvou kolech (16. a 17.) narušili fotbalisté pražské Dukly a Slavie tak trochu do
ménu slovenských týmů, přesto však suverenita Slovenska je tak velká, že možno už dnes s klidným
svědomím říci, že přeborník republiky vzejde ze zápolení bratislavských týmů, Trnavy či Trenčma.
Zatím má největší šanci mužstvo Slovanu Bratislavy, které si svými úspěchy zajistilo tříbodový ná
skok před Trhavou a .Trenčínem. Ještě však větší boj než na špici tabulky se zřejmě i letos odehraje
V pásmu ö záchranu. V dost špatné situaci je pražská Sparta, která je třetí od konce a bude mít
( í přesto, že má k dobru doma jedno utkání s V S S Košice) co dělat, aby odvrátila sestup.
vedla už 3 : 0. Teprve po změně stran, kdy *»««■ to&la “na jistotu”, zaznamenal v 61. minutě B eacz čest
ný úspěch hostí. — Ve Vršovicích je v posledních
týdnech přece jen veseleji. Bohemians, který b y l na
podzim už úplně odepsán, se tak trochu vzpamatoval
á hraje celkem slušnou kopanou, m á však v m hárerskýoh zápasech hroznou smůlu V 16. kole j i však pře
ce jen protrhl a doma získal oba body, k d y i pwrarB
V SS Košice 2 : 0 .
Mužstvo Škody Plzeň, sbírá body P *» xÉe&tWBt
V 17. kole soutěže porazili Západočeští Žíhán 2 : # . —
Nešťastnou porážku utrpěl druhý slovenský iýsa
Spartak Trnava, který prohrál v TepEsácst v ia s te fe
gólem své velké opory Hagary 0 ; 1 a vtn aa fair
tabulce “kontakt” s fotbalisty BEáSstery. —
vojáci se zase po dlouhé době fotbalově tefeyt^ ”.
Před poloprázdným hledištěm (4ÍX36 diváků} porazili mužstvo Ostravy 2 :0 - — V
«*»»&»»&
Slovan Bratislava—Sparta Praha v žšB i ď r i d p řfta
faulů, méně už solidní kopané.. Spa rta, p rsfeá la § z%
a zase v tabulce o rfirotarik Hwž« — IC«hjřS-SáuM Ve
selý je prý na fařiSS p r a h ié S a s 3 e vr HžroB. ’wešeio.
V zápase s brafiďavAýs n M erém. nebyi
Veselý
autorem jediné branky Sžavie (Prsaasě vyžeráS gó
lem Hamáry i : 6 ), ale n a tento gSL Vesel# ň a fa je
a byl beze spora n ep eggfea mužem a a staálózm. F ot
balisté Bohemians p afcafcv aB v sérii dofarých ja r 
ních výkcmú i v KeéSrixás, kde držržratř hrát s Lcfcoraoíivou Košice 1 : 1 . — A torapča?- i slovenské‘derby
Trenčín—V S S Kasace skončilo smírné 1 : 1 .
Rvačky ve finále hokejového PMEZ
Tabulka po I f . t t (Sparta a V S S K oške m ají
o u thárí m £n£)r
L Sova® BtaSšdava 24 bodů, acore 30 : 13; 2. Trna
va, 3. TreočžB (per 21 b .) , A ín ter Bratislava 20 b-,
5 . l o t Košice 18 b_, « . VSS Košice, 7. Dukla Praha
(pa K b-1, 8. Slavia Praha, 9. Žilina (po 16 b .), 10.
Poprvé v mladé, teprve tříleté historii Poháru mi Teplice 15 b_ 11- Plzeň 14 b., 12. Sparta Praha 13 b.,
strů evropských zemí v ledním hokeji byla závěreč score 1 9 :2 4 : 13. Ostrava 13 b., score 19 :25; 14. Boná střetnutí Čs. záležitostí: ZKL Brno—Dukla Jih la  henaíans 11 bodů, score 17 :30.
va,-. -Brněnští hokejisté, kterým je n o vlásek “ušel"
titul mistra republiky, se svému velkému soupeři
Nash utočí na světo vý reko rd
Dukle Jihlava revanšovali v FMEZ, když získali po
Když 21. června 1960 zaběhl Němec Armin Hsry
třetí za sebou Evropsky' pohár: po suverénním vítěz
ství 3 : 0 na Horáckém stadiónu v Jih lavě uhráli v v Corychu jako první sprintér světa 100 m ve fan
odvetů s jihlavskými vojáky remisu 3 : 3 , a tak hned tastickém čase za rovných 10 vteřin, netajili se tehdy
po druhém zápase přijali na brněnském ledě před experti názorem, že tento jeho skvělý čas není ještě
sýými fandy z rukou předsedy západocěmeckého sva na hranici lidských možností. Očekávali, že Haryho
zu. dr. Sabetzkiho (německý svaz byl pořadatelem rekord bude brzy překonán. Od té doby uplynulo té
měř 8 roků a Haryho primát stále odolává náporu
soutěže) cennou trofej a ‘"zlaté” medaile
■ O třetím triumfu ZKL Brna v Poháru mistrů ev světové sprintérské elity. Osmi sprintérům se sice
ropských zemi se nečekaně rozhodlo už v- prvém fi podařilo jeho světový rekord vyrovnat, ale nikdo z
nálovém utkání na jihlavském ledě. Zatímco brněn nich. ho nedokázal ještě zlepšit. Mužem, kterému se
ský tým ‘z astihl zápas ve vynikající formě, Dcdtla hrá dávali velké naděje, že “půjde” na stovku pod 10 vte
la přfliš sólově, nedařila se jí kombinace, velmi špat řin, byl poslední olympijský vítěz Američan Bob
ně střílela a tak i ty nej vyloženější příležitosti ne Hayes. Ale ani jemu se to nepodařilo, ačkoliv někteří
využila.. Hostujícímu ZKL Brnu stačil v prvé a druhé odborníci tvrdl, že ve finále OH r. 1964 v Tokiu za
třetině velký nástup k dvoůbrankovému vedení a po běhl čas 9,9 v t , i když oficiálně bylo oznámeno, že
tom už jen taktická hra, založená především na roz zdolal trať za 10 vt. Prý při měření jeho času vy
vaze a důsledném krytí -soupeře. Branky ZKL: Potsch pověděly “oficiální stopky” službu a Bob Hayes byl
tak poškozen. Od OH v Tokiu se v americké lehké
(kapitán), Ševčík a Šojer.
Po hladkém vítězství ZKL v Jihlavě bylo jasné, atletice objevilo několik nových sprintérských hvězd,
že v odvetě budou hrát brněnští opatrně a spokojí se které prý jsou schopny zaútočit na světový rekord.'
i s remisou. A tak se také stalo. Mužstva se rozešla V letošní sezóně však se ještě nepředstavily ve for
za stavu 3 : 3 a to stačilo hokejistům moravské metro mě, jaká by napovídala pokusu o světový rekord. Ne
pole k prvenství. Zápas sám však byl utkáním, ve bezpečí pro Haryho světový rekord však přichází z
kterém si hráči obou týmů “vyřizovali účty”, hrálo Jižn í Afriky. Sprintérem, který může smazat dosa
se tvrdě, někdy bezohledně. Velký podíl však na tom vadní světový rekord na 100 m, je 211etý jihoafrický
m ají oba rakouští rozhodčí Valentin a Heideger, kte student Paul Nash. 20. ledna 1947 v Londýně naro
ří na takový hokej po žádné stránce nestačili. Už to zený Nash, nejrychlejší bílý sprintér současné doby,
tiž v 5. minutě uhodil Jaroslav Holík pěstí Machače, vyrovnal v rozpětí 5 dnů třikrát světový rekord, z
rozhodčí to velkoryse přehlédl, Machač už tak vel toho na přeborech jihoafrické provincie Východní
korysý nebyl a Holíkovi ránu po několika vteřináen Transval dokonce dvakrát: v rozběhu a ve finále, což
— při prvé příležitosti — oplatil. Rozhodčí vyhodili se nepodařilo ještě žádnému sprintéru historie.
Machače (za stejný přestupek měl být předtím vy 177 cm vysoký a 79 'kg vážící Nash má nejen skvělý
loučen i Jaroslav Holik) a tak dali svými píšťalkami start, ale přímo strhující finiš. Paul Nash bude prý
signál k “bratrovražedné krevní mstě”. Vyloučili na OH v Mexico-City startovat 'za (každou cenu. Nedomácím celkem 7, Jih lavě 9 hráčů, prý podle logi budou-li se moci OH zúčastnit sportovci Jižní Afriky,
cy: po hráči ZKL vždy hráče Jihlavy, pak ZK L atd. oblékl by Nash dres Velké B ritá n ie ,. neboť kromě
Seorovali za ZK L Brno: Ševčík, M eixner a Machač, jihoafrického cestovního pasu má i britské státní ob
čanství
za Jihlavu: J iř í Holik, Šmíd a Balun.

,; V ,Trhavě se v jarní polovině ligy hrála už dvě mi
strovská střetoutí, ani však jedno nebylo dohráno.
V zahajovacím kole jara musel “sudí” utkání Trnavy
s Bratislavou (kvůli protržené (bariéře a návalu divá
ků na hrací plochu už ve 30. minutě ukončit (oba
body byly přiřčeny Slovanu Bratislava), o 14 dnů
později (v zápase 16. kola) musel být zápas Trnavy
• Duklou Praha ukončen 3 minuty před závěrem,
když rozhodčí Mitrič nařídil (podle názoru vojáků)
naprosto nespravedlivě pokutový kop (Trnava z n ě 
ho vsítila jedinou (braníku), Pražané odmítli pokraČpyat ve hře, a rozhodčí po chvilce poslal obě muž
stva do šaten. Případem se (bude zabývat fotbalová
sekce, — Souboj “sparťanské ofensivy” s aktivní
plzeňskou Obranou skončil pro Spartu neslavně, když
ve vlastním prostředí “darovala” Plzeňákům bod, ne
boť i přes drtivou převahu nedokázala scorovat a zá
pas k o n č il 0 ; 0. — “Červenobílí” odjížděli do Ostra
vy ibez své velké posily, reprezentanta Lály, po ne
čekaně dobré hře však dokázali vyhrát 2 : 1 . — Útoč
níci Teplíc m ěli v Košicích v zápase s místní Lokomotivou čtyři velké šance a nastřelili navíc i jednu
týž, .prohráli tu však nešťastně 0 : 1 . — Bratislavské
derby Ín ter—Slovan vyhrál tentokrát Slovan 1 : 0, a
to brankou vstřelenou v 77. minutě nadějným Joklem. — Deset minut “fotbalového uragánu'’ stačilo
Žilině doma k vítězství 3 :1 nad Trenčínem. Od 21.
do 30. minuty 1. poločasu hrála Žilina ‘Velkou ko
panou” a brankami Pažického, Podoláka a Takacse

ZKL Brno obhájilo
Evropský pohár

29. 4. 1968

- - Ve zkratce - -

— Fotbalisté Interu Bratislavy byli vyřazeni z kdysi
slavné soutěže o Středoevropský pohár, když po po
rážce 0 : 3 v Bělehradě s domácí Crvenou zvezdoa
dokázali vyhrát doma jen 3 : 2. Kromě Crvene zvezdy
jsou v semifinále i obhájci trofeje, foťbaisté Spar
taku Trnavy, kteří vyřadili Železničář Sarajevo 2 :1
a 2 :2 .
— .Náš krajan Stan Mikita se stal znovu ‘střeleckým
králem” ámericko-kanadské profesionální hokejové
ligy, experty stále považované za vrcholnou světo
vou soutěž hokejistů. V barvách Chicago Black
Hawks získal 87 bodů (za 40 branek a 47 nahrávek).
Vítězi americko-kanadské ligy skupiny “Východ” 8a
stali hokejisté Montreal Canadiens. Nyní prvá čtyři
mužstva obou skupin h rají o slavný Stanleyův pohár.
— Trojnásobná mistryně světa v krasobruslenl a
olympijská vítězka Američanka Peggy Flemingová
přestoupila do tábora profesionálů. Bude vystupovat
v americké lední revui “Holiday on Ice”, před fil
movou i televizní kamerou. A za to dostane — jak
říká dvouletá smlouva — “pakatel”: půl miliónu do
larů!
— Házenkáři pražské Dukly se i' tentokrát probojo
vali do finále Poháru mistrů evropských zemí, ale ani
M o s zde neuspěli, když prohráli na neutrální půdě
v e Frankfurtu n. M. s družstvem Steaua Bukurěšť po
dramatickém b o ji 11: 13. Pražané vedli 10 : 8 a zdá
lo *e, že m a jí soupeře na “lopatkách”; v závěru však
nevydrželi kondičně.
— Květná neděle r. 1968 zůstane černým dnem v aná
lech automobilového sportu. Na tzv. Motodromu v
Tfparkměmeckém Hockenheimu se jely automobilově
závody neoficiálního mistrovství Evropy formule II.,
sa kterých havaroval jeden z nejslavnějších závod
níků, 223etý Skot Jim Clark na voze Lotus Ford CosveerBt a než mohl být převezen do heidelberské ne
mocnice, skonal. Dvojnásobný mistr světa (z let 1963
a 1963) vyhrál za své sportovní kariéry 25 “Velkých
' « e s j e š t ě o jednu více než nejslavnější závodník
Azgezrtinec Ju an Manuel Fangio.
— A C MHán se stal (už 4 kola před závěrem sezóny)
SaÉsScym fotbalovým mistrem. V klubových dějinách
s K ta l 9 l titu l mistra země. Úspěšnější v historii koP * s é feyfi už je n fotbalisté Juventusu Turin (vyhráli
m ateevsSsí lSkrát) a ín ter Miláno (bývalá Ambrosšssa ), jed se stalo lOkrát přeborníkem Itálie.

EVROPSKÝ REKORD KOZIČOVÉ
č t plavecký spart, kte bazénu v Žilině 200 metrů
rý v* světovém ba ani v volný způsob za 2:14,7
evropském měřítku v po- min., -čímž vytvořila nový
de& áeh

nic ne- evropský rekord, jenž jě
o 0,3 vt. lepši dosavadní
svou vešksn hvězdu. Je jí ho rekordu Francouzsky
lHeto .faratls-nvaká. stu Dorleansové. J e tedy více
dentka Giga Kosáčová, než pravděpodobné, že si
která po sěm velmi pěk Kožicová skvělým výko
ných výherců zaplavala v nem otevřela cestu na OH
regulérním. Kteaetrovém v Mexico-City.
KATALÁNSKÁ KURIOZITA
B ranek n a fotbalových hřištích každým rokem
ubývá. Tento neduh nemá jen čs. kopaná, ale kopaná
na celém světe. A tato skutečnost zavdala příčinu k
pozoruhodnému experimentu v Barceloně. D v ě' míst
n í katattaská mužstva se spolu střetla za mimořád
ných podmínek. Akty totiž padaly branky, zkusila hrát
s brankami větším i než předpisuje mezinárodní fot
balový svaz F IFA . Ten říká, že branka má být 7,32 m
široká a jed nu trefena z toho, tedy 2,44 m, vysoká.
V Barceloně však zkusili hrát kopanou na hřišti s
brankami dlouhými 18 m a vysokými 2,5 m. A výsle
dek byl házenkářský: S : 8. Brankáři obou týmů byli
prý bezmocní í proti střelám z dobrých 20—25 metrů.
Na zápas přišla 40-000 diváků, “zlí jazykové” však
tvrdí, že se dostavili je n kvůli tomu, že krátce nato
hrála kopanou dvě dám ská.družstva, dvakrát 25 mi
nut. A toto utkání žen-fetbalístek stálo prv skutečně

za to.

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
HLAS

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121
Telefon: 42-5980
ROČNÍ

PŘEDPLATNÉ:

(Austr.) $ 5.-, jednotlivý
výtiik 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné, tj. austr. nebo NZ %5.-, £ s tg 2/5/-,
US i 6.- nebo ekvivalent v jin é měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zená sdílím e na požádáni
ahratoaa.

