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Série konferencí mezi Československem a Sovětským svazem

Strašidlo změny

Politika přirozeně vyrůstá ze skladby společ
nosti a ze skutečného poměru sil. Ale přirozená
společnost v •Československu byla po dvacet let
drcena a rozdrcena, musí být teprve obnovena,
struktura společnosti znovu musí .(vyrůst ze záj
mových skupin a různých speciálních orgapi- *
zacf. Nebojácný zvyk občanů starat .se o veřej*
né záležitosti musí být teprve vzkříšen.,Svoboda
debaty a veřejného mínění musí ¿ryat.delší do
bu, aby všechny hlavní hříchy nesvobody byly
odhaleny a aby každému bylo zřejmo, ie k sluš*
němu životu je třeba svobody. To vše není rych
lý proces. Zatím komunistická strana má všech
nu organizaci, občanstvo (žádnou, komunistická,
strana má všechnu moc, občanstvo žádnou. By*,
lo by jaksi proti přirozenosti politiky,, kdyby
komunistická strana vydala svou moc bez nut
nosti. a je lépe ani tó neočekávat. Je třeba se
obávat, že ušlechtilá nenutnost by dlouho ne
vydržela . . .
, - .
Ferdinand Peroutka (20. 4. 1968)

Týden předtím byla
První měsíce Dubčekova "demokratizujícího” režimu uběhly ve stínu
několika Československo - sovětských konferencí. Koncem dubna a začátkem zřízena Hospodářská ra
května začal velký sovětský bratr zkoušet staré heslo: Vapros družby. Má da jako ústřední orgán
me podezření, že první, chvatná Dubčekova cesta do Drážďan byla pouhou státní hospodářské poli
tiskovou konferencí ve srovnání s těmi, které se konaly v uplynulých tý tiky. Je zajímavé, že je
dnech. Za moskevských jednám došlo jistě k ostré výměně názoru na vý jím předsedou je nyněj
voj událostí (v Československu a jejích možný vliv na okolní satelity. Dub- ší místopředseda Vlády
čekúv problém v zásadě připomíná staré přísloví o koze a vlkovi. Generál Štrougal, zatímco tvůrce
ní tajemník KSČ si musí být vědom, že nemůže prosadit navrhované hospo nového hospodářského
plánu prof. Šik je jenom
dářské reformy bez jisté míry uvolnění y oblasti politické.
Ačkoli se zprávy o průběhu moskevských jednám t/ západním tisku znač jedním z členů.
POHŘBENI ZA ŽIV A
ně liší. je pravděpodobné, že SSSR volky nevolky nějakou hospodářskou . Také ústřední tajem
Jak
ani
jinak
nemohlo být, na .pražské televizi a ,
pomoc slíbí. Néboť ve východní Evropě a v Sovětském svazu obchází stra- níci strany si rozdělili
v
československých
novinách, se ' výskytlá'otážka;;' co’ '
iidlo, strašidlo změny. Za daných okolností se nezdá, že by si mohl Sovět pole působnosti: Dubček jako s problémem nás
ztracených synů, kteří jsme '
ský svaz doholit otevřenou vojenskou intervenci. Ale Dubčekova vláda musí bude zodpovědný za odešli po roce 1948? “Jaký pak problém”,-zněla nej- <
počítát s tůn, že Sovětský svaz může utáhnout hospodářské otěže, jak jen stranickou
v jednom .případě odpověď, “demokratický stát...
organizaci, méně
nemá politickou emigraci, není ,k„' ní důvodu.” ..
bude moci.
armádu a policii, dr. Cí
tak jsme se, ještě nevychladlí a kopající, ocitli
Právě tak jako 25. a sař za vědu, školství a podA drnem.
Hned jak se vrátila ském problému uvnitř
Vydán byl úřední úm rtóí glejt s razíť- ?
26. dulbna, kdy školní informace, Alois Indra kem a na něm vepsáno, že jsm e odešli se světa při- ;•
Duibčekova delegace z sovětského bloku.
■ -- . ■,"
Moskvy
(ve složeni OslaVy 1. máje poskyt mládež s jásotem povin za činnost komunistů v rozenou smrtí.
Páni
v
pražské
televizi
a
páni
y
československém
ně
opustila
školu
a
šla
ly
světu
ironický
obrá
Ddbček,
ministerský
Národní frontě a stát tisku měli v jednom pravdu: demokratický stát ňé>" předseda Černík, ' před zek. Zatímco na Rudém demonstrovat proti vál ních a společenských má politickou emigraci, není k ní důvodu. Škraloup’seda Národního shro náměstí předváděla Ru ce ve Vietnamu. . Leo organizacích, Koíder za jejich uvažování spočívá'.v, tom, že Československo
není demokratický stát. Nebylo -jím za Gottwalda, i
máždění Smrkovský a dá armáda nejnovější pard těžko mění skvrny.
hospodářskou
politiku
nebylo jím za Zápotockého,' nebylo.jím .za Novotné?,,
Na
schůzi
vlády
18.
vojenské
divý,
měl
1.
Vasil Bilak za Komuni
ho a, bohužel, není jím za Dubčeka.
stickou stranu Sloven máj v Praze ráz karne dubna byly provedeny strany a za těžký prů Po týdnech počátečních nadějí,'jiniž jsme všictóii,'’
rozsáhlé administrativní mysl, bývalý ministerský někdo více a jiný méně, podlehli, jsou-teď- j a s n é ‘
ska), musil se vypravit valu.
předseda Lenárt za me čité skutečnosti: nový. režim žádá větší ,-autonoipii'.;
do Moskvy českosloven
Jásající mládež, davy změny.
od Moskvy, dává větší autonomii Slovensku a vétit.
ský ministr zahraničí dr. šťastných dělníků a rol
Bylo zřízeno minister zinárodní vztahy a stra “osobní autonomii” jedhotlivému občanu, nedává *i»i,
Jiří Hájek k rozhovo níků a. pracující inteli-. stvo hospodářského plá nickou výchovu, Stefan však plnou osobní svobodu. Osobní svoboda není
rům s Gromyketn.
gence, krojované cechy nování,
ministerstvo Sádovský za zemědělství, myslitelná bez svobody politické, politická svoboda
Sovětský svaz je velmi a plno růží kolem, vše techniky, ministerstvo výživu a lehký průmysl není myslitelná' bez demokracie -a demokracie není
ve státě s jedinou fungující -ppliiiqkpu,,
nervózní a podezíravý, velice spontánní a po práce a sociálních věcí a a za financování strany. myslitelná
stranou.
.
kde je jeho diktovaná dezřele svobodné.
Státní cenový úřad.
(Pokračování na str. 2)
S odstupem doby můžeme rozdělit dosavadní le -!
zahraniční politika dot
tošní vývoj v Československu do tří fází. První p ř e 
nesla odstranění tiskové cenzury a větší , svobodu
čena.
Svět běží dál
projevu, což vyústilo v tlak, který, smetl s cesty od
Těsně poté svolala
půrce Dubčekova křídla. Druhá byla dharakteristíc-,KSSS konferenci zá
ká skřípěním brzd. Provázel ji Dúbčekův výrok o ne-'
stupců
východoevrop
přípustnosti “západního demokratického formalismu'
V uplynulých týdnech jsme téměř ztratili pojem času i prostoru a zapom více politických stran” , a kajícné poutě redaktorů
ských
komunistických
stran (bez Českosloven něli na svět. Zakoukali jsme se do Československa a, když se to tak vezme, na kobereček generálního tajemníka. Třetí a- alespofi
okamižk i závěrečná fáze odehrála se v Bratisla-.
ska a Rumunska) k jed právem. Je to naše zem, obývaná našimi lidmi a, poprvé za těch dlouhých na
vě, kde Dubček řekl: “Jsme schopni vyřešit prob
náním o českosloven dvacet let, se v ní stalo něco, co přineslo paprsek naděje do úplného temna. lém' široké sociální autonomie bez vytvoření ópožičJe proto pochopitelné, že zatímco naše zraky nich strany . ..” Téměř současně řekl v Praze mluv
byly
upřeny k té zemi ve středu Evropy, přehlédli čí tav. Československé strany,, lidové; “Neplánujeme
V á lk a n e rv ů proti ČSSR
iproti komunistické straně.” ‘,. ’ - ■
jsme jaksi, že svět běží dál se všemi svými problé opozici
Tak tedy vypadá okamžitá, situace. Když nic jiné
Konec minulého týdne přinesl rychlý sled událo my a bolestmi a že se odmítá točit kolem středu
ho, vyprchala počáteční nejistota. O demokracii ne
stí, které nutí k úvaze o trvalosti nového Dúbmůže být v této chvíli řeč a nemůže o n í být řeč
čekova režimu v Československu. Objevily se totiž našeho zájmu.
Svět se tedy nezasta prodloužení. ř zúženého ani v blízké.budoucnosti, pokud ovšem bude-rozho
první y n á r o k v možností přímé sovětské intervence,
dování ponecháno jenom ústřednímu výboru KSČ. '
tid a událostí posledních dnů začíná zapadat do vil. Přes zahájení míro rasismu.
A protože takový j e teď nade vší pochybnost, stav
ošklivě vypadajícího vzorce:
Rasa
vých jednání nezastavila
věcí v Československu, - mýlil se oheň nemoudrý
1. 1 « Monde, jeden z nejinformovanějších fran- se válka ve Vietnamu,
A tady jsme u kořene muž .v pražské..televizi, který tvrdil,, že .náš-exil. n tcosaských časopisů, přinesl zprávu, že Kreml uva
!nezastavily se vnitřní světového problému čí má důvodu k tomu, aby existoval, ' . . .
žuje o vojenském zásahu v Československu,
2. Česinslovensko-sovětská jednání v Moskvě skon- křeče Spojených států slo jedna. Je jím rasi Jsme z dosahu dlouhých chapadel ÚV KSČ, .nelze
nás oddékretovat, zrušit a odepsat. Jsme poslední
{11a «Sridsé be* úspěchu,
a nezastavil se pochod k
3- Xáhlá konference Lflbrichta, Gomulky, Kádára extrémnímu’ nacionali smus, který dorůstá roz zbytek Čechů a Slováků, který pořád ještě podléhá
měrů a ohavnosti, jež demokratickému procesu. Naše exilní existence zača
a ž ifto T i se sovětskými vůdci v Moskvě,
4. Omezení pohybu západních diplomatů a novi smu, v jehož čele kráčí hrozí přesáhnout všech la koncem demokracie doma a skončí?jejím novým
muž v generálské čepici. na pekla fašismu, komu začátkem, tj. ve chvíli,, kdy. československý volič
nářů v Poiskn,
ve svobodných volbách do pražského parla
5. Přesná sa rě tsfcý ch armád k čs. hranici,
"Allons enfants de la nismu i jaderných pum, pošle
mentu své opravdové zástupce. Teprve t í m ' on, a
6. Volání čs. razhlasa: “Proboha, nedopusťme, aby patrie’’ duní slavněji a
všechna pekla, jimiž jenom on, úplně rozpustí důvody naší existence:
došlo k tragickým jugoslávským nebo dokonce ma
nabubřeleji, než kdy musila projít naše gene Jest ovšem rozdíl mezi existencí teoretickou a exi
ďarským událostem!”
stenci praktickou. Praktická existence našeho .exi
"Deutschland, race.
V Kremha jsou zřejmě v plné akci jak "jestřábi" znělo ,
lu, exilu jako síly s určitým vlivem, může skončit
tak “holubice" a srovnáván nebezpečí řetězové re Deutschland
ueber
Jaké odsouzení spo
akce rumtmsko-československého vývoje s úplrpm alles” a "dětí vlastí’’ - lečnosti, která si říká dříve, než skončí důvody jeho vzniku. Může skat*čit sebevraždou v našich vlastních hlavách.-'
zhroucením pečlivě pěstovaného obrazu “mírumi záři před sebou, ale tem
(Pokračování na straně 2).
vyspělá a pokroková,
lovného a zodpovědného Sovětského svazu”. “Ma
ďarská krysa v krku”, jak říkal Chruščov, je v živé no v hlavách - pochodu jestliže problém jako ra
pamětí a československá nevypadá o nic lákavější. jí ve Francii, Německu, sismus ohrožuje její sa
Published by F. Vaia,
;
Vojenský zákrok Sovětů v Československu se ny celé Africe i jindy.
8.
Moorhouse
St.,
Richmond,
Vic.,
3131
motnou existenci.
ní nezdá pravděpodobný, nelze ho však zcela vy
Řekli jsme kdysi, že
Printers: “Unification” Pty. Ltd.
:
Neboť, - co je to ra
loučit. A už to, že jej nelze úplně vyloučit, může
497 Collins St., Melbourne, Vic.
samo o sobě hluboce ovlivnit další vývoj v Česko extrémní nacionalismus sa? Kolébka, v níž jsme
není , nic jiného než (Pokračování na *tr. 2)
slovensku a vést k novému “přitažení uzdy”.

V zajetí rasových problémů
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Strašidlo změny
(Pokračování se str. 1)

Československý občan
má zatím z Dubčekova
"administrativního pře
vratu” Akční program,
který Vyšel jako příloha
Rudého práva.
Z toho krásného, co
slibuje,' uvedeme pro
stručnost pouze to, o
čem jsou důkazy. Pře
devším nastala větší svo
boda projevu. O tom ne
může být pochyb.
V radiu a na televizi
jsou přenášeny rozhovo
ry s : bývalými vězni a
vězjútcli. přetřásá se otázka cenzury tisku i
listovního tajemství (ukázalo se, že jsou sice
dva zákony proti, ale že
na určitě pošty dochá
zejí jaksi potají nějací
pánové, kteří si poštu
vypůjčí, ráno a odpoled
ne jí přinesou zpátky úplně , nepohozenou),
pátrá se po příčině smrtí
Jana Masaryka, probíra
jí. se studentské stížnosti
atd¡-'

'-Musí být teprve pro
kázána např. svoboda
shtomažďovací a sdružqvaci. Zkušebním ka
menem budě žádost nekotnuttistiekých občanů
Prahy o schváleni Klubu
KAN (Klub anagažovaných nestraníků), jehož
čilém prý má být zorga
nizovat Větší účast bez
partijních na politickém
životě. ■
¿KAN dokonce hodlá
kandidovat bezpartijní
kandidáty do příštích
voleb.
: Také nový Klub osvo
bozených
politických
vězňů,"Klub 231, prý vy

víjí činnost a jsou zprá
vy, že se připravuje zá
kon na odškodnění bý
valých politických vězňů
z doby "temna”.
Na straně ztrát stojí,
jednoznačný postoj ve
dení KSČ, které se ne
hodlá vzdát ani špetky
moci. Dubček opakuje
do omrzeni, že KSČ zů
stává vedoucí silou ve
státě.
Když Lokajské strany
Národní fronty žádaly o
větší zastoupení ve vlá
dě, byly tvrdě odmítnu
ty (z 29 ministrů jsou
dva nekomtmisté).
Am není známek, že
by se Národnímu shro

máždění dostalo víc než
zdvořilá slova.
Základním problémem
je ovšem zničené národ
ní hospodářství a s úspěohem nebo neúspě
chem stojí nebo padá
"liberální’’ křídlo Ko
munistické strany Česko
slovenska.
Ozdravění národního
hospodářství je určitě
alfa a omega dnešní si
tuace. K jeho restauraci
a modernizaci bude tře
ba astronomických in
vesticí. Průmysl je nejen
zhuntován, ale je pře
devším zaměřen na ne
existující trh států Rady
vzájemné hospodářské

pomoci. Ale půjčky sa
my o sobě nepomohou.
Osudným
problémem
může být pracovní mo
rálka, o níž je známo, že
je notoricky nízká.
Strašidlo změny neob
chází jenom v Moskvě,
ale i v Praze. Jestliže se
Moskva nerozhodne, že
je
"zdemokratizovaný
komunismus’’ v Česko
slovensku lepší než žád
ný komunismus, pak bu
de v Československu ob
cházet další strašidlo,
strašidlo práva na prá
ci, jak to krásně říká so
cialistická ústava, se vše
mi hospodářskými i po
litickými důsledky, vm

13. 5. 1968

POHŘBENI ZAŽIVA
(Pokračování se str. l i
Jeden francouzský filosof kdysi dokazoval lidskou
existenci slovy “cogito, erco sum”. Přeloženo do na
ši situace: dokud myslíme jako exil, jame! Nepodlé
háme dekretům sekretariátu u Prašné, brány, pod
léháme však vlivům času, ¿lhostejnění a touhy po
domově.
Nevím, kolikrát už jsem to napsal, ale budu to
psát a zdůrazňovat znovu a znovu tak dlouho, dokud
budu věřit, že je to správné a že je toho třeba: kaž
dý navrátilec, každá návštěva domů, každý styk na
oficielní rovině, každá hospodářská transakce, to
všechno přispívá k našemu vlastnímu rozmělňování
a vytváření falešného dojmu, že schvalujeme nyněj
ší stav věcí a přijímáme jej jako něco konečného.
Samozřejmě, že je to stanovisko, které vyžaduje
určité oběti: nevidět zem, v níž jsme vyrostli, ne
setkat se s lidmi, jichž jsou plná naše srdce. Ale,
a na to bychom neměli zapomínat, celá naše exi
stence je oběť. Je to oběť, která -začala, když jsme
z ideálu opustili všechno, co pro nás něco znamena
lo, a která může skončit jenom dvojím způsobem:
návratem do opravdu svobodného a demokratického
Československa nebo pod drnem cizí země.
-kw-

OZVĚNY
událostí v Československu na str. 9.

V zajetí rasových problémů
(Pokra&ovinC ae str. 1}
se narodili? Zem, v ní z
jsme se narodili? Rodi
če, z iridii isaně se na
rodili? Pigmentace ků
že? Tvar oH? Křivka ne
sa? Vyčnělé lícní kosti?
Četně vlasy, rezavé vla
sy, blond vlasy?
fiká, že některá rasa
je prostě generdně pnmkmn, je samo o sobi
primitivní- Říci. ze ně
která rasa j* prostí celá
zvrhlá, je samo • sobě

rrrhié.

A přece, kvůli tvaru
očí, kvůli barvě kůže,
kvůli tomu kde ae kdo
čím narodil, trhá se tíástvo zaživa na kosyVe Spojených státech
V USA jsme viděli
nedávno
nesmyslnou
vraždu dr. Kinga a té
měř současně zrod a

Naše rovy

PRÁCE NÁRODNÍ
PŘI BESEDĚ S VEPŘOVÝMI HODY
ČSNS odbočka Batawa pořádala 17. února
•zd[áHloi{ Besedu s vepřovými hody. Děkujeme
Itšém' návštěvníkům a přátelům za návštěvu z .
Toronta, Windsoru, Montrealu a celému okolí
a doufáme, že se jim u nás líbilo a že si pochut
nali a příště přijdou zase. Díky. patří br. Nusko<vi sza pěknou hudbu se zpěvem a všem bratrům
'pořadatelům. Největší uznání dostává br. No
vák za zabíjačku, která byla poctívá moravská'
I .» ovarovou polévkou. Že jitrnice nebyly jako
nobadlouhé, tož až příště! Ovšem nejdůležitější roli v té neúnavné práci ku spokojeností
'všech měly naše sestry. ' Sestrám Szkopíkové,
JPlevákové, Karlíkové a Nečasové, jakož i na
šim mladým P, Nuskové, R. Housarové a O.
Šmídové patří naše uznání a díky. Doufáme, že
příště zase druhé sestry převezmou úkol, aby
chom se všechny vystřídaly [v té neplacené práci národní.
Tisk. ref. ČSNS, odbočka Batawa,
v Novém domově, Toronto, 9. 3. 1968

růst černošských tero
ristických organizací.
Jak bílá. tak černá
Amerika přistupují k ra
sovému . problému na
dvou rovinách - zodpo
vědně a nezodpovědně.
Hnutí, které vedl dr.
King, představovalo ne
násilný a uvážený pokus
o plnou rovnoprávnost
černých občanů Spoje
ných států. Hnutí, zná
mé pod jménem "Černá
síla”, představuje ne
zodpovědné, násilné ta
žení za vytvoření "segregovanébo” státu, »vnitř
Spojených států.
Protějškem Kíngovy
zodpovědnosti je mezí
bílými Američany nsnaha washing
tonské vlády po odstra
nění staré drskrřmmaccProtějškem
rasismu
"Černé síty*” jsou někte
ré jižní státy, které brzdí
všemi prostředky poma
lý, ale vytrvalý pokrok
vlády ve Washingtonu.
Jako téměř vždycky,
všude a ve všem, extre
mismus pomalu nabývá
vrchu a ničí všechno po
sitivní ůsdí umírněných
složek společnosti
Jižní Afrik*
a Rhodesie
Vedle Spojených stá
tů "těší*’ se největší po
zornosti světa rasové
problémy v Jihoafrické
unii a Rhodesii.
Mezi těmito případy a
americkým je však jeden
zásadní rozdíl. Politikou
americké vlády je od
straněni rasismu, politi
kou vlád Jihoafrické
unie a Rhodésie je jeho
udržení.
Důvody jsou prosté.
Existence a další úspěš
ný vývoj Spojených

států závisí na odstraně
ní rasismu. Existence
nynějších vlád v Jižní
Africe a Rhodésii závisí
na jeho udržení.
Rasismus se vyskytuje
v mnoha formách a vy
buchuje čím dál tím di
vočeji všude, kde se na
skytne sebemenší příleži
tost. Jsme právě svědky
jeho nového růstu v
Anglii a před očima jej
vidíme, zaplaťpánbůh v
malém, v údělu austral
ského domorodce.
Mozek proti tupostí
Ponechávaje stranou
morální aspekty rasismu,
je zajímavé, že každý,
komu jenom trochu pra
cuje šedá hmota v Iobec
ní dutině, vidí jeho tu
post, jeho primitivismus.
I dochází k začarova
nému kruhu žalujících
prstů.
Angličani, se
svým vlastním barevným
problémem, ukazují na
rasismus v Americe. Američani, s vlastními ra
sovými bolestmi, ukazují
na Jižní Afriku. Na
všechny dohromady mí
ří žalující prát evrop
ských komunistů, obale
ný zápachem polského,
sovětského a i českoslo
venského antisemitismu.
Přidejte k tomu Ru
dou Činu, která už zne
užívá žlutobílého rasi
smu téměř otevřeně ke
svým mocenským záj
mům, , černou Afriku,
která ukazuje na bílé ra
sisty a volá "zabte všech
no, co je bílé” a dosta
nete světový kotel raso
vé nenávisti, který je
připraven k výbuchu.
. Zloba v nás
Je zřejmé, že problém
rasismu nemůže být ře

šen masovým obviňová
ním jedněch rasistů dru
hými. Musí být řešen
uvnitř každého z nás, v
našich srdcích a v na
šich mozcích.
Mozkům nejlépe po
máhají příklady, které
se týkají nás samotných.
Bude užitečné, vrátíme-li *e na okamžik k to
mu zúženému prodlou
žení rasismu, k extrém
nímu nacionalismu.
Zažili jsme Adolfa
Hitlera a zvěrstva jeho
"nové Evropy”, která
zahrnovala j u s t i č n í
vraždy, mučení vězňů,
lékaře, kteří používali
lidi jako pokusné krá
líky.
I řekli jsme: nikdo ji
ný, nikdo jiný než Něm
ci nedovede být tak ukrutný, tak nelidský.
Odhalená opona
Přišel však ’Alexan
der Dubček, přišel náš
vlastní "dvacátý sjezd
komunistické strany”. A
poodhalena byla opona
nad ukrutnostmi, které
páchali Češi a Slováci a
za něž by se nemusel
stydět ani ten nej zavilej
ší gestapák, ani ten nej
ukrutnější dozorce Hit
lerových koncentračních
táborů.
V čem se lišilo komu
nistické Československo
od Hitlerova Německa?
Jenom v tom, že bylo
malé, bez vojenské síly
a že proto ty ukrutnosti
mohlo páchat jen na
vlastních lidech.
Záležitost srdce
Žalující prsty nevyře
ší problémy rasismu.
Vyřeší je jenom vědomí,
že nikdo není primitiv
ní, proradný, ukrutný

ZNAČKA KVALITY
A STYLU
Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Acland St., St. Kilda
Vic. Tel. 94-2260
Též prodej veškerého
pánského konfekčního
zboží
Čistírna a opravy obleků

nebo zvrhlý jenom pro
to, že se narodil v té a
té zemi, z těch a těch
rodičů a že proto jeho
barva je bílá nebo tma
vá, že jeho nos směřuje
nahoru nebo dolů, že je
ho oči mají kulatý nebo
mandlový tvar. Vyřeší
je jenom čistý cit v srdci,
že všichni lidi jsou lidi,
ze žádná rasa a žádný
národ není jenom někde
napůl cesty mezi zvíře
tem a člověkem......
Z lidí stanou se ne
podlidi, ale podzvířata
jenom v určitých okol
nostech, v určitých řá
dech, pod vlivem urči
tých ideologiírktérě pří
mo přivolávají ssedíinu
ze dna na hladinu. To se
však, bohužel, může stát
všude, bez ohledu na ra
su a bez ohledu na ná
rodnost, jak dokázalo
Německo a Rusko a Čí
na a Maďarsko a Špa
nělsko a Kuba a Jižní
Afrika a Bulharsko.a
Itálie a Albánie a Polsko
a Portugalsko a Česko
slovensko * . . .
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— V druhé polovině dub
na se konaly krajské kon
ference KSČ. Na všechny
byly vyslány početné de
legace ÚV KSČ. Vedou
cím delegace v Košicích
a v Bratislavě byl Dubček, v Praze Černík, v
Ústí n. L>. Lenártv v Hrad
ci Králové Švestka, v
Brně Kolder, v Ostravě
Indra atd. Některé kon
ference se vyslovily pro
«volání
mimořádného
sjezdu .strany nebo pro
urychlení připrav k svo
lání řádného sjezdu.
— V Praze se ustavil pří
pravný výbor pro obno
vení Svazu čs. důstojnic-

tva.

— Na členství v redakční
radě časopisu Svazu slo
venských. spisovatelů Kultú m y život resignovali:
L. Novomeský, M. Válek
a VI Mihálik. Důvody ne
jsou zatím známy.
— Dne 10. dubna 1953
byla v Prostějově pova
lena, Odvezena a pak zni
čená socha T. G. Masary
ka. Dne 9. dubna tr. se se
šli v Prostějově bývalí
vězni komunistického re
žimu, aby založili místní
odbočku Klubu 231. Účastníci schůze se také uenesli zřídit konto u Stát
ní spořitelny v Prostějo
vě a požádat všechny zá
vody v městě a okolí a
všechny občany, aby při
spěli dobrovolným darem
ná hově vybudování so
chy TGM. Chtějí, abý so
cha, stála na starém mí
stě do letošního 28. října.
—; Ministr vnitra zrušil
rozhodnutí ministerstva
vnitra, kterým bylo 16.
8. 1967 odňato čs. státní
občanství L. Mňačkovi. V
linterviewu o posmrtně
rehabilitovaném
party
zánském veliteli Viliamu
Žingorovi
prozradil T.
BaiáŠ, čelný pracovník
Státní bezpečnosti na
Slovensku, že autorem
nepodepsané brožury o
procesu Se Žingorem, v
němž j e Žingor nazýván
zrádcem,
zaprodancem,
špiónem a vyvrhelem a
požaduje se pro něho a
jeho přátelé trest smrti,
byl právě Ladislav Mfiačko. Mňačko prý v té době
pendloval mezi Širokým
a Bacílkem. (Žingor a je
ho dva přátelé byli pak
skutečně popraveni, dal
ších 5 bylo odsouzeno k
dlouholetým žalářům).
•—Ve dnech 22. a 23. dub
na podnikl L. Svoboda
liávštěfvu Slovenska. Uví
táni v Bratislavě se prý
zúčastnilo asi 100.000 ob
čanů, mezi nimi i skupi
na legionářů v krojích.
Měl řadu projevů, přijal
čestné občanství města
Bratislavy, zúčastnil se
slavnostního večera ve
SND k 98. výročí naroze
ni V. I. Lenina, položil
věnec na Slavíně a nav
štívil JZD Jablonec, kde
“se vyznal ze své velké
lásky, kterou je zeměděl
ství, k němuž má od útlé
ho mládí jako vesnický
hoch velmi blízko”.
— Na rodném domku
presidenta dr. E. Beneše
V Kožlanech na Plzeňsku
bude opět umístěna pa
mětní deska a to ta pů
vodní, která byla před le

ty sejmuta a uschována.
— Do Prahy přijel k roz
hovorům ,o situaci na
Blízkém' a Středním vý
chodě egyptský zahranič
ní ministr Mahmíd Rijád.
— Lidová
demokracie
oznámila 24. dubna, že ve
věznici v Minkovicích na
Liberecku došlo ke vzpou
ře vězňů. Po celou noc na
23. dubna vzpouru likvi
dovali příslušníci VB a
povolaní milicionáři.
— Nový generální proku
rátor ČSSR dr. M. Čeřovský provedl čistku na ge
nerální prokuratuře: od
volal z funkce náměstků
dr. J. Davida a dr. F.
Zábranského a jmenoval
prvním . náměstkem dr.
Jana Fraňka a druhým
náměstkem dr. F. Macháta. Dále odvolal z funkce
náměstka gen. prokuráto
ra a hlavního vojenského
prokurátora plukovníka
dr,. J. Samka a pově
řil pplk. dr. M. Richtera
zastupováním -hlavního
vojenského prokurátora.
— LD píše, že podle zjiš
tění pracovníků Klubu K
231 je dosud vězněno asi
200 osob, odsouzených
pro politické delikty. V
mnoha případech jde o
tresty na svobodě delší
než 15 let. Prozatímní
ÚV K 231 požádal mini
stra spravedlnosti, aby
navrhl presidentu repub
liky okamžité propuštění
zbytku politických věz
ňů.
— Pastorální konference
duchovních českobratrské
církve evangelické v Zá
padočeském kraji zaslala
dopis vládě ČSSR, v němž
vyslovuje lítost nad tím,
že federální nigerijská
vláda vede válku proti
Biafře i zbraněmi čs. pů
vodu.
— Zemědělské noviny
napsaly, že v dříve po
psané justiční vraždě V.
Cermana .(viz. minulé čí
slo HD str. 4) nezastupo
vala obžalobu dr. Pecho
vá, ale nynější náměstky
ně krajského prokurátora
v Praze dr. Lída Matušínská a obžalobu že podepsal-dr. Miki&ka, nyněj
ší prokurátor městské
prokuratury v Praze. Čin
nost těchto pracovníků
prý -bude nyní prověřena
a hodnocena.
— Předsedou ÚV Sloven
ské národní fronty se stal
“na doporučení předsed
nictva ÚV KSS” šéfre
daktor Pravdy Ondřej
Klokoč.
— I v Čs. vědeckotechnic
ké společnosti byla pro
vedena čistka. Novým
předsedou ústřední rady
ČSVTS je inž. M. Šmok,
ústředním
tajemníkem
doc. inž. Michal šušká
(ředitel Domu techniky v
Bratislavě) a tajemníkem
zůstal M. Wimmer.
— Nakladatelství Čs. spi
sovatele připravuje do t i 
sku román
Ladislava
Mňacka Jak chutná -moc.
Rovněž Slovenský spiso
vatel vydá tuto knihu.
— Dne 21. dubna zemřel
ve věku 84 let Jožka Da
vid, bývalý předseda Čs.
obce legionářské, posla
nec strany národně so
cialistické, předseda Ná
rodního shromáždění a£d-

— V říjnu tr. se má ko
nat v Praze sjezd Čs. stra
ny lidové.
— Plénum ÚV Čs. svazu
žen přijalo rezignaci dří
vějších funkcionářek a
zvolilo novou předsedky
ní M. Fischerovou a mí
stopředsedkyněmi dr. T.
Sekaninovou a dr. L. Há
kovou. Ve funkci místo
předsedkyně nadále zů
stává Irena Ďurišová. Do
ÚV kooptovalo M. Švermovou, dr. Z. Nedvědo
vou, dr. T. Sekaninovou
a Z. Zimovou.
— Na Karlově universitě
studuje 17.884 poslucha
čů a působí na ní 2.623
zaměstnanců, z toho 240
profesorů a 450 docentů.
— K 1. dubnu bylo v
ČSSR 21.072 vězňů, z to
ho bylo 682 osob odsou
zeno za trestné činy pro
ti republice a z těch opět
200 osob bylo odsouzeno
za trestné čmy nedovole
ného opuštění republiky.
— Čs. vláda požádala dne
5. dubna tr. znovu Vládu
Německé spolkové repub
liky, aby jí byli vydáni
í výkonu trestal do Če
skoslovenska váleční zlo
činci Franz Karmasin a
Ferdinand fiurčanský.
Olgy
— Pozůstalým
Scheínpfhagové, která ze
m řela 13. dráma, byl pře
dán 18. dráma diplóm,
jímž byla tato velká he
rečka a spisovatelka pro
hlášena národní umělkynt
— Dosavadní předseda se-
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“Niet takých problémov, ketoré by nebolo možné preklenúť”

Volanie po federalizácii
Na Slovensku dnes prebieha živelná vlna volania po novom usporiadaní
spoločného štátneho života Slovákov a Čechoiv na základe federalízácie.
Podl’a zprávy ČTK z 9. apríla 1968 přijalo zhromaždenie mladých robotníkov a mladéj slovenskej inteligencie v Bratislavě dňa 8. apríla reaolúciu,
v ktorej sa žiada "okamžitý začiatok práce na symetrickom modeli ústavné-:
ho usporiadania v Československu’’. Rezolúcia žiada, aby slovenské vedecké
inštitúcie boii vyzvané pomoct’ pri príprave návrhu federálnej sústavy, a
aby 1. tajomník ÚV KSS Vasil Bil’ak, úřaduj úci podpredseda SNR Fran
tišek Barbírek a slovenskí zástupcovia v novej vládě zapjali stanovisko k
otázke federácie.
»
Plénum ÚV KSS sa de s celoštátnym postu- venskú národnú radu •
dňa 10. apríla vyslovilo, pom předsednictvu ÚV nástojčivou žiadosťou,
že "třeba vypracovat’ a KSS’’. (Pravda, 11. aprí aby ihned’ zriadili ústav
schválit’ ústavný zákon, la).
né komisie, ktorých úlo
ktorý zakotví princip fePodl’a Směny zo 14. hou bude urýchlene/prideratívneho usporiada- apríla navrhli slovenskí praviť návrh novej ústa
nia’’, a "súčasne zabezpe spisovatelia, aby federa- vy, definitivně zakotvučit’, aby sa utvořili nie- tívna ústava bola přija júcej federatívňe uspolen právně, ale aj obsa- tá ešte v októbri t. r. V riadanie . . . Za vhodný
hovo - věcné předpokla zprávě Směny sa cituje termín prijatia novej údy pre federalizovanie toto stanovisko spisova- stavy považujeme 50. výr.
vzťahoy medzi našimi tďov: "Riešenie štáto- ročie vzniku našej re
národmi”. Za tým úče- právnehp vzťahu Čechov p ubliky.'’
lom "uložilo” plénum a Slovákov systémom feBratislavská Práca i
ÚV KSS komunistom derácie je organickou a 31. marca o. i. píše:
předsednictva SNR naj- neodmyslitePnou súča"Slovenskí ekonómonesfcoršie do konca júna sťou rozvoja sociaiistic- via sa už pustili dá prá
t. r. připravit’ návrhy kej demokracie v celej ce na riešení ekonomie*
příslušných ústavnopráv- našej Vlasti a jedno i kého obsahu nového štánycb a iných predpisov druhé sa navzájom pod- toprávneho modelu a
a předložit’ ich "v súla- mieňuje.
Odkládáme došli k názoru, že niet
tohto riešenia hamuje i takých problémový ktonátu Nejvyššího soudu demokratizačný proces . . ré by nebolo možné prer
JUDr, Otomar Boček byl
jmenován předsedou Nej- Obraciame sa na Národ klenúť a nastúpiť už
vyššího soudu. FEI/HD ně zhromaždenie a Slo- (Pokrač. na straně 8 .)

Stávky na pokyn KSČ
Život v Československu začíná být opravdu
pestřejší. Dochází tam nyní i k událostem, které
se dosud vyskytovaly jen ve "zpátečnické kapi
talistické cizině”. Představte si stát dělníků,
rolníků a pracující inteligence, |v němž se děl
níci v dohodě s pracující inteligencí, resp. pře
sněji závodní výbory KSČ a ROH, rozhodnou
stávkovat. Jsou to ovšem zatím jen stávky pro
západní oči trochu zvláštní a to jak pro svůj
důvod tak hlavně průběhem. Přesvědčte se z
réferátu o jedné z nich, jak jej přináší pražská
Práce (27. 3. tr.):
"V úterý 26. března v 10 hodin zahoukala
siréna v píseckém závodě Elektropřístroje. Lidé
zastavili práci a shromáždili se na nádvoří to
várny. Nesli transparenty s nápisy "Chceme
do vedení lidi, ke kterým máme důvěru” —
"Přestaňte s hospodářským utlačováním Jihočechů’’. O pořádek v celé továrně při dobře
připravené akci se staraly stávkové hlídky s ru
dými páskami na rukávech.
Jménem stávkového výboru, který společně
utvořily celozávodní výbor KSČ a závodní vý
bor ROH, uvítal všechny přítomné J. Hayelka.
Hosté, mezi nimiž byli zástupci ústředních i
okresních odborových orgánů a představitelé
generálního ředitelství i podniku, byli svorně
uvítáni potleskem...
Za pracující závodu Elektropřístroje prohlá
sil J. Havelka, že na programu jsou závažné
věci, k nimž se nyní mají možnost vyjádřit svo
bodně. Požadavky byly: Ponechání výroby tla
čítkových ovladačů v závodě Písek a okamžitý
převod nově vyvíjených typů řad tlačítkových
ovladačů do Písku. — Osamostatnění závodu
Písek. — Vyjádření nedůvěry některým vedou
cím pracovníkům.
Generální ředitel Závodů silnoproudé elektro
techniky v Praze Karel Buřič pak podrobně vy

světlil zásady rozvoje podniků i oboru: který
má co nejlépe zabezpečovat potřeby odběratelů.
V zásadě vyjádřil souhlas s předloženými poža
davky a na důkaz toho podepsal přímo na mí
stě zaměstnánci jednomyslně odhlasovanou re
zoluci .. . Soudruh Buřič uznal veřejně, že si
tuací v Písku podceňoval a že problémům měl :
i on věnovat víc pozornosti .. .’’
K této zprávě svého krajského redaktora do
dává Práce, lže o osamostatnění, tj. změnu závo
du na podnik, žádají také pracující jiných zá
vodů, např. Chepos v Hradci Králové, Škoda v
Ostrově aj. "Tím se prolamují hráze administra
tivního seskupení závodů a podniků, k němuž
došlo podle zastaralých direktiv centra”, říká
redakce.
Změna administrativního řízení závodu byla
též důvodem ke stávce, kterou konali zaměst
nanci Elektrotechnických závodů J. Fučíka v
Teplicích dne 6. dubna. Zaměstnanci, podporo- ;
vání Okresní odborovou radou v Teplicích a
okresním výborem KSČ, žádají, aby se závod
odloučil od o. p. Elektrotechnické závody J.
Fučíka v Brně a aby vstoupil do n. p. Elektromontážní závody y Praze. Také tady jednali
zástupci zaměstnanců s generálním ředitelem,
který má nepřiléhavé jméno Buřič. Celá stávka
v Teplicích trvala 35 minut, ale Rudé právo (7.
4.) se o ní rozepsalo ze široka.
Podle Práce (3. 4.) pohrozili stávkou také
pražští hasiči, čili — jak se jim teď říká —- po
žárníci, a k tomu účelu dokonce utvořili 12členný výbor. Jejich zápal k stávkování se prý však
podařilo v dané čtrnáctidenní lhůtě uhasit,
takže byla odložena na neurčito.
V budoucnu oyšem nemusí dojít vždycky jen
k takovýmto oficielním stávkám, řízeným KSč
a všechny nemusí být vedeny jen k dosažení ad
ministrativních změn v závodech.
-sv-
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POZOR! NOVÁ ADRESA!
KONTINENTÁLNÍ RESTAURACE

Praha
137 Church St., Mlddle Brlghton, Vic.
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

Drobničky z ČSSR
T U Z E X JE N E P O S T R A D A T E L N Ý

V posledních dnech se po Praze roznesly pověs«,
že v dohledné době má dojít ke zrušení Tuzexu.
Obrátili jsme se proto 16. dubna na sekretariát ge
nerálního ředitele Tuzexu s dotazem, co je na těchto
pověstech přavdivého. Odpověď zněla: nic. Otázka
Oprávněnosti existence prodejen Tuzexu, kde lze
prakticky — až na malé výjimky — koupit vše, např.
ročně se v Tuzexu prodá na 1.500 ojetých aut západ
ních značek, jě úzce spojena se směnitelností naší
«běhy. Řada předních pracovníků Tuzexu uznává, že
j e nenormálností a nemorálností, že si zboží v Tu
zexu nemůž volně nakupovat každý občan v repub
lice, jde prakticky o určitou výsadu danou buď de
vizovým cizozemcům, našim občanům, majícím v
zahraničí příbuzné či známé, nebo těm, kteří v za
hraničí pracují, ale určitá amorálnost je rovněž po
dle jejich slpv i v tom, že naše měna není volně
•měnitelná. Důležitým faktem mluvícím zatím ve
prospěch Tuzexu je i naše devizová situace. Tuzex
totiž řbčně- přináší zisk několika desítek miliónů do
larů.
Lidová demokracie, 17. dubna 1968
ZÁBAVA DOZORCŮ V TÁBOŘE “L”
, Byl jsem vězněn v jáchymovském táboře “L”, kte
r é m u sě říkalo “likvidační”. Byl to jeden z nejmengích, ale zároveň nejhoršíeh táborů na Jáchymov
ská, Ná jednom příběhu, který se udál v táboře na
začátku roku 1955, bych chtěl ukázat, jaký duch po
nižováni člověka vládl v těchto “ústavech nápravné
ho zařízení”. — V táboře bylo se mnou vězněno 90
kněží. Jednoho dne se dozorci při naši cestě do práb e chtěli pobavit. Vystrčili z okna psa, za kterého se
Uvnitř v místnosti postavili. Jelikož jsme museli pro
lit kolem úzkou chodbičkou, každý věděl, že bude
muset toho čtyrnožce pozdravit, a proto nikdo nefehtěl jít první. U branky, kterou jsme měli vyjít,
bekali dva. dozorci. Jako první vyšel arciděkan ze
Ělovenska. Když psa nepozdravil, zvolali dozorci,
■tojící za psem, na kamarády u branky: ‘‘Přihřej si
no tam!” Ti už věděli, co mají dělat, vždyť se na té
Z ábavě předem domluvili. Jakmile arciděkan k nim
došel, začali ho fackovat, a když se bránil tím, že
psa zdravit nebude, dostal ještě víc. Pak s ním je
den z dozorců smýkl a hnal ho do korekce, kde ho
nechali o hladu a zimě čtrnáct dní. Stížnost, kte
rou si pak podal arciděkan na ministerstvo vnitra,
údajné nedošla.
Josef Pácal. “Motorpal”, Svobodárna, Jihlava 4,
Zemědělské noviny, 18. dubna 1968
BÝVALÝ RUZYŇSKÝ VĚZEŇ
Autor tohoto článku, Oskar Valeš, patří k předvá
lečným č le n ů m KSČ. Ve třicátých letech odjel do
bojujícího Španělska, kde byl vedoucím stranické
organizace partyzánské brigády. Pak prošel kon
centračním táborem v jižní Francii a s dalšími čs.
dobřOÝolníky se dostal do Anglie; v prvních letech
Válký byl jako komunista internován ve Skotsku.
To návratu do Československa s čs. zahraniční arm á
dou pracoval převážně ve stranických funkcích . . .
“. ..K odhalení nepřátel uvnitř strany a k jejich
zatýkáni dochází od začátků r. 1951. V lednu 1951
jsem byl zatčen. První měsíc jsem byl v Kolodějích,
většinou v hlubokém sklepě v zámku, a další část
tříleté vyšetřovací vazby jsem strávil v betonové
ruzyňské cele. Celou dobu v samovazbě. . . Exkur
sím y Praze by neměli ukazovat jen, co prováděli
gestapáci sé svými nepřáteli v Pečkárně,. . . ale oka
zovat ruzyňské kobky, kam byli uvrženi a co tam
'prožívali komunisté v době, kdy komunistická stra
d a byla již vedoucí silou,ve státě. . . ”
Práce, 12. dubna 1968
DALŠÍ CHAMELEON: EVŽEN ERBAN
Náš systém sociálního zaopatření patřil kdysi k
nejlepším na světě. Není možno jej oslabovat pod
mínkami, jako je původ nebo trest, což nám nepřineslo ani efekt finanční ani politický. Soustava so
ciálních nároků musí být zabezpečena zákonem a
‘Žádný občan nemůže být zkrácen na důchodu, který
f l zasloužil svou prací. Jinak by vznikla sociální nejistota. K problému sociálně demokratické strany je
Inožno konstatovat, že k rehabilitaci by došlo práyěm. Je všajt otázka, zda v současné době je účel
né obnovení. A pokud jde o ROH, situace je tam ne-
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Portrét
liberálního komunisty

Nový předseda Národního shromáždění
Josef Smrkovský

Dubčekův řád zavedl v Československu mnoho nového, mezi jiným i de
batní schůze, na nichž předáci strany odpovídají na otázky mládeže. Jed
ním takovým debatním "táborem lidu” byl večer otázek a odpovědí, který
uspořádal ve Slojvanském domě y Praze Svaz mládeže a "Ústav dějin KSČ”.
Večera se zúčastnilo mnoho "vařených soudruhů”. Vyskytly se zajímavé
otázky a vyskytly se ještě zajímavější odpovědi. Z debaty vyplynulo, že
těch špatných dvacet let zavinil kdekdo, jenom ne přítomní, jenom ne So
větský svaz a zvláště ne komunistická strana.
Z nedostatku místa nemůžeme otisknout všedhno, co b y si zasloužilo
pozornost. Z nutnosti tedy jsme se rozhodli' soustředit se na projevy nové
ho předsedy Národního shromáždění Smrkovského, který je představován
světu jako vzor nového komunistického liberála. Forma, jíž se hodláme vě
novat jeho výrokům, vystavuje se nebezpečí obvinění, že se pokoušíme vy
trhovat citáty z kontextu. Domníváme se však, že naše svědomí zůstává či
sté, neboť kontext znamená souvislost a souvislost se v projevech Josefa
Smrkovského jaksi odmítá vyskytovat.
"Přátelé, kamarádi, chlapci a děvčata”, jak začal svůj projev J. Smrkovský, předáváme vám portrét liberálního komunisty, předáváme vám slova
nejtiovějšího předsedy československého parlamentudruh Brežněv, byl po
Největší nepřátelé
Záhada dvaceti let
“Teď po dvaceti letech
dochází k něčemu, co
svým dosahem a význa
mem pro příští čas bude
stát asi ve stejné rovině
jako únor roku 1948 . . .
A po dvaceti letech náš
ústřední výbor, strana
snahu důkladně zvážila,
odsoudila tu naši dobu i
způsob řízení naší spo
lečnosti - všecko... Za
20 let se dá něco udělat.
Také se v naší zemi udě
lalo. Nemáme se za co
stydět. ..”

Čili něco nového

a kluci esenbáci
“Protože to, že je da
rebák (gen. Šejna - pozn.
redakce), to se vědělo, ne
až když utekl, ale vědělo
se to ještě, když byl ta
d y . . . Chci vám říci, že
armáda těžce nese, že na
ni byla vržena ta po
skvrna, že příslušník, ge
nerál se dopustil vlastizrady a utekl právě tam,
k těm největším nepřáte
lům . , . Stejně tak, sou
druzi, těžce to nese muž
stvo naší bezpečnosti, že
jejich štít, že jejich jmé
no bylo zneuctěno. A
počkejte, počkejte hoši ..
20, 50, 70 študáků se do
stalo do křížku - s těmi
neblahými důsledky - s
dvacetiletými chlapci z
Bezpečnosti. To bylo vy
vrcholením těch - s od
puštěním - svinstev, ze
kterých t° všecko vyro
stlo. Můžeme soudit tam 
ty šarvátky, dobře soudit,
kluci esenbáci za to do
stali sv é ..
Ráno přijel,

“Dnes jde o to, že si
rozdělíme úkoly, že stra
na si přesně určí své úkoly a dál, pokud půjde
o stát jako takový, to ie
vláda a všechno, co pod
tou vládou je, čili řízení
stáitu, žé toto nebude
konkrétně provádět stra
na, její aparát atd., ale
že řízení všech státnícn
věcí, že převezme a bude
beze zbytku za to odpoví
dat vláda republiky. Čili
tady je něco nového, že
vláda republiky ponese
večer odletěl
zodpovědnost za řízení
“Říkám vám na své
státních záležitostí. Sklá
dat účty ústřednímu vý svědomí, věřit mi nemu
boru strany, to z jedné síte, to je vaše věc. Ale
říkám vám, byl tady sou
stran y .. .”

udržitelná a my můžeme právem říci, že v naší zemi
vůbec neexistuje odborová organizace.
E. Erban, předseda Správy státních hmotných
rezerv — Lidová demokracie, 17. dubna 1968
RUDOLF BARÁK ŘÍKÁ
Již několik týdnů usilují dva redaktoři ostravské
Nové svobody o rozmluva s (bývalým ministrem
vnitra) Barákem, který si v opavském nápravném
zařízení odpykává tre s t. . . I členové krajské komi
se pro ochranu veřejného pořádku a nápravně vý
chovné činnosti při KNV v Ostravě nenacházeli po
chopení pro svou žádost s R- Barákem promluvit.
Teprve po dalších urgencích povolil L náměstek mi
nistra vnitra plk. Demjan toto setkání jen dr. L.
Ondruchovi, náměstkovi předsedy krajského soudu
pro věci trestní v Ostravě a členu zmíněné komise ..
R. Barák pozorně sleduje současný politický vývoj a
jeho zdravotní stav je uspokojivý. Již v lednu ode
slal náčelník věznice — údajně na příkaz Hlavní
správy VB — osobní spisy R. Baráka do Prahy, prý
k prověrce. R. Batrák v rozhovoru naznačil, žé “prav
da stejně vyjde najevo”. V rozhovoru s dr. Ondruchem kromě jiného poznamenal, že je mu známa
skutečnost, že Nej vyšší soud hodlá přezkoumat zá
konnost jeho odsouzení. Uvědomuje si prý rovněž
nutnost vysvětlit příslušným orgánům svůj postup
při zkoumání zákonnosti některých procesů.
Lidová demokracie, 19. dubna 1968

SSSR za to nemůže

“Já to chci skončit tím,
že kdyby nebylo Sovět
ského svazu, tak bych se
bál, tak bych se bál o .bu-.
doucnost této naší země.
To vám říkám upřímně.
A to, že jsme dělali ty
všelijaké hříchy, všechno
“po vzoru Sovětského
svazu”, zuby čistit podle
Sovětského svazu a tako
véhle věci, soudruzi, za
to nemůže Sovětský svaz.
Za to, že se tak zbabralo
naše školství, to školství,
které bylo na světové
špičce, to školství, ve
kterém byl cítit ještě, ob
razně řečeno, J. A. Ko
menský, že se tó nakonec
tak zbabralo, za to nemů
že také SSSR. Nestrkejte
takové věci na SSSR. To
zván kolem vánoc, když udělali naši, . to udělali
se ale dozvěděl, o co se naši. A ne SSSR ..
Může za to Goebels
tady u nás jedná, tak
soudruh Brežněv řekl:
“Stydím se za to, že je
“To je, soudruzi, vaše
československá záležitost u nás tolik antisemiti
a sovětská strana a Sovět smu, já se za to stydím.
ský svaz do vašich vnitř Úředně se říká, že to n e
ních věcí se vměšovat existuje, že to není prav
nebude.” Taková je prav da. A ť si to říká, já tomu
da. A jestli někdo přes zabránit nemůžu, ale že
toto mé ujištění rozšiřuje u nás zůstalo tolik toho
řeči, že to je jinak, tak svinstva po Goebelsovi,
nemá pravdu. Já toto vím to mě tedy hluboce rmou
přesně, já i druzí, poně tí a opravdu se za to sty
vadž nás to náramně za dím. Jen si připomeňte,
jímalo. Když jsme se do že je to skoro 100 let, bu
zvěděli, že soudruh Brež de to tak přibližně, kdy
něv byl pozván, že je ta T. G. Masaryk šel do body, tak nás to znepokoji j e proti těm hnusným
lo, proč je tady. Když m ěšťákům . . . ”
Ony brání svou vlast
jsme se pak dozvěděli, ja
ké bylo jeho stanovisko “Počkej, to ti povím,
ráno, přijel, Večer sedl-na
aeroplán a cdletěl, měli já jsem byl jeden z těch,
jakýsi takový jejich poli
jsme z toho radost.”
tický komandír, když po
SSSR nekočíruje
prvé lidové milice v Pra
25. února 1948 vyšly
“Tak vy jste si tedy ze
do ulic. Ony sehrály svou
mysleli, že to tady u nás, roli.
Dneska tady doma j*
v té naší republice jako
proti n i
kočiruje Sovětský svaz. nepotřebujeme
. . . Máme armádu
Tak jestl; si to ještě ně komu
ta má své úkoly, máme
kdo' myslí, tak, mladí přá aBezpečnost
a ta má také
telé, vám říkám, žé se své specielní
úkoly a
šeredně mýlí. Ty časy už když
k tomu také
jsou pryč . . . Velmi často ještě budou
dělníci,
vidíme, že mnozí lidé z nemůžeozbrojení
to být na škodu.
mladé generace „se pro 20 let cvičili,
oni v tom
půjčují - při hokeji apod. únoru nějakou roli
- k odporu proti Sovět li. A oni si myslí, sehrá
že se
skému svazu. No, podí může ' stát v budoucnu,
vejte se, milovat - nemi že by jich bylo ještě po
lovat, to je soukromá zá třeba. A mají pravdu. Ne
ležitost každého, to je
našemu -lidu, to by
jedna věc. To vám nikdo proti
ste je uráželi, kdybyste
nemůže v n u tit. . . ”
(Pokračování na str. 6)

V ITE , ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z AUSTRÁLIE DO VÍDNĚ A ZPĚT
ve skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob
ZA ZVLÁŠŤ SNÍŽENÉ JÍZDNÉ £ 821.40,
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Po d r o b n é i n f o r ma c e
ochotně sdělí

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins Street, MELBOURNE
Telefon: 63 4001 — 63 4002
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KOMENTÁŘ K SITUACI V ČESKOSLOVENSKU, PSANÝ PRO HLAS DOMOVA ČS.
SPISOVATELEM, JEHOŽ JMÉNO MUSÍ ZŮSTAT ZATÍM UTAJENO,

DOPIS Z PRAHY

Informace o tom, jaké kvality a perspektivy přisuzuje Západ dnešním událostem v Českosloven
sku, čerpám především z anglicky psaných novin a zahraničního rozhlasu. Pokud je mi známo,
kromě Svobodné Evropy neruší naše úřady žádnou z cizích stanic. Ze všech novin zdají se mi
nejméně sympatické ty západoněmecké. Za jejich škodolibým tónem se skrývá chladná kalkulace.
Západní Německo začíná pružně uplatňovat stvé šance v této mocenské hře, jež se zatím obešla
b ea k r v e .

(

NESTOJÍ

Čas od času se mi dostane do rukou také některý z exilových časopisů. V té chvíli bývám bez
O NIC V ÍC
radný a hořce sé usmívám nad jednostrannostmi, neúplnými informacemi i naivitami v nich ob
saženými.
PO UŽIT
V Československu neexistuje ani socialismus, ani demokracie. Exulanti popletení dočasnou svo
bodou slova, neboť nic víc zatím Dubčekúív režim nepřinesl, uvažují prý o případném návratu
domu. Zatím jim to nedoporučuji. Myslím, že by jednali velmi neprozřetelně a neuváženě, kdy
VŠESTRANNOU
by vážně pomýšleli na návrat. Pokusím se toto varování zdůvodnit.
U nás doma neexistu Jiné příznaky zatím ne vatelů, kteří vystoupili vyšetření smrti Jana Ma
B A N K O V N Í SLUŽBU
loni na IV. sjezdu, po saryka a později otiskl
jí účinné záruky občan existují.
Západní novináři po někud splaskla. Josef pozoruhodnou analýzu
ských svobod. Komuni
THE N A T IO N A L
sté vydali svůj Akční suzují Československo Smrkovský i jíní pro současné situace "Hla
Vkladní knížky *
program, ale ten přiro především podle Prahy. zradili. že šlo o smluve vou proti zdi”, v níž ro
'
'
Cestovní šeky *
zeně nemá charakter zá To je rozhodně omyL nou hru. Všichni spiso zebírá model čs. totalit
kona. Zatím se nezměni Začátkem dubna se u- vatelé byli členy KSČ, ního státu.)
Služby cestujícím Ve veřejnosti tudíž
la ústava, platné zákony, klidnilo Slovensko. Slo po dlouhá léta z této
Zařizování investic *
prováděcí nařízení. Ve váci se spokojili s pří příslušnosti ke straně tě neexistuje zatím sociální
Vklady na - úrok * •
řejné i politické institu slibem federalizace a je žili Jan Procházka pat síla. která by byla s to
-Pravidelné
poukazy
z' inkasa ':f '
ce zůstaly plně v rukou jich politické vášně, pod řil dokonce k intimním ohrozit mocenský mono
Úschova cenin' *
komunistů. V nové vlá míněné nacionál ním hnu přátelům Antonína No pol KSČ. Touto silou
dě se našlo místo pouze tím a touhou po autono votného. - Kolovala v té sexů asi Klub 231, ani
Služby pro zahraniční obchod *
pro dva české nekomu- mii, prostě opadly. Ozval době anekdota, jaký Ma dvě zbývající politické
nisty (dr. Vlček -a dr. se zoufalý, ale osamo saryk, takový čapek. sttasy. -asi odbory, asi
THE NATIONAL BANK
Kučera). I kdyby komu cený hlas několika slo Redakce Zemědělských ndádež .Režim má v ru
OF
AU STR ALASIA
LIM ITED
nisté poskytli národu ty venských intelektuálů, novin zacztkem dubna kou armáda, policii. mi
lice.
úřady
i
naprostou
to záruky, mohou je ve volající po nové aktivi položila Procházkovi ta
Používejte raději The National Bank,
chvíli, kdy "dozraje” tě. Vyslechli jej pouze to otažen zřela nevybí včtžmu novin a časopisů.
čas, opět libovolně poru studenti. Ostatní vrstvy ravě- Procházkova odpo Rovněž rozhlas a tdeví- je v Sikovi hrůzu . . . ku. "Uvolnění” nikdy
zi.
šovat nebo "z vůle lidu” dále spořádaně čekají na věď byla vyhýbavá.
Nucená podpora všech netrvalo tak dlouho, aby
Nespokojenost spiso
zrušit. Vývoj v Polsku příděl osobního automo
fašistů a polofašistů od se opozice mohla zfor
po roce 1956 budiž pře bilu nebo na rekreační vatelů míHa spíše do nopořu .KSČ se. zvedáii Hasila až po Sukarna a movat.
chatu či na cestu s Če řad strany. Nebyli jed zatím jen nálady- I v kmenové náčelníky kde
svědčivým důkazem.
Opozice nikdy nemoh
nak spokojeni s vlastním o p tín a S a M t p říp a d ě (b u - si v Kongu, kam muselo la a nesměla formulovat
Smyslem tzv. demok dokem do Jugoslávie.
ratizačního procesu je
Centrem událostí zů podílem na moci. jede dn-£ v£Sfc v zázraky), by Československo posílat svůj vlastní program,
upeivnění mocenské po stala Praha. Daleko mé nak pochopili že je ne
své zboží, stroje a zbra nebylo jí dovoleno napa
zice komunistické stra ně Brno, a takřka bez vyhnutelné pomoci při m i « — ■w m trsal nej- ně zadarmo, vedla ke dat "základy” sociali
ny. Přesněji řečeno: no významný je p o d í l likvidaci tzv. profesio
krachu. Direktivní způ stického jřízení. to jest
ŘeM jsem jS . že smy- sob řízení demoralizoval výsadní postavení "před
vých vůdců. Demokrati ostatních průmyslových nálních revolucionářů a
zace je ostatně . podle a vysokoškolských stře nahradit je partajní in
dělnictvo, jehož pracov voje dělnčkě třídy” KSČ
některých
komunistů disek. V tomto procesu teligencí. Za tuto služ
ní produktivita dosahu a společenské vlastnictví
záchranou před občan skutečně sehráli zvláštní bu se jim dostalo odmě SŠ fcT ¿LfeTlCSČC Je je, jak bylo oficiálně výrobních prostředků/
roli studenti. Dělnická ny v podobě veřejné re pravda, že se ozvaly hla- řečeno, sotva 50% pro Samosebou - není dovo
skou válkou.
jcx
ozna duktivity, obvyklé v zá leno pochybovat o spo
Toto tvrzení je třeba mládež - až na několik vokace říjnového usne
přijímat s rezervou. Po výjimek - vytýká režimu sení- Stranické legitima čuji' za ejariřimií avšak padních zemích.
jenectví se SSSR.
maďarském masakru v zvláště to. že pivo je ce byly všem vráceny-- dnešní vládci mají v ru
Režim
se
ocitl
ve
sle
Protože KSČ byla
roce 1956, kdy Západ drahé a špatně chlaze pokud jim byty odebrá kou. nroeragejraon zbraň-- pé uličce. Dnes otevřeně vlastně jedinou politic
už tradičně zklamal, ne né. (Jeden z politických ny, a stranické tresty Mohan, kdykoli pohro rafiiví o obnovení živno kou platformou, která
ní občanská válka nijak prominentů řekl na im zrušeny, pokud byly u- zit. že p£3s mnoho svo stí (prý 100.000), o kon- - tu do 5. ledna 1968 exi
body vzbuzuje .nelibost
populární. V blízkosti provizované besedě, že děienyfcorenci. trhu, - zbožní stovala', veřejné mínění
dělník
nepotřebuje
svo
čs. hranic je ostatně pří
Literámí listy pBO&n- Sovětů —- Což je beze výrobě . . . Velmi to při je přesvědčováno 'o tom,
liš mnoho sovětských di bodu, ale kus masa.) jí ze svého skandálu, vší pochyby pravda. .
Dnešní Českosloven pomíná V. I. Lenina, že to jsou komunisté,
vizí. A podezírat sovět Dělníci ostražitě vyčká ale skutečné progresiv
jenž chladně opustil vá kdož "zvedli stavidla”
ské maršály a generály vají, neboť se obávají, ním listem se stal časo sko se tedy podobá tabo- lečný komunismus a o demokracie ás svobody. “
z humanismu se prostě že inteligence bude pla pis mladých - Stude&í- raíoin- v níž probíhá ně- - své újmě
rozpoutal
nevyplácí. Jsou ukázně tové zvýhodněna na je Kbmunističtí spisovatelé, kolík • podivuhodných, NEP. Jak to skončilo,. Pátí Novák, . typický
produkt posledMčírtřik
podobně jako Slováci, se aa sobě závislých proce všichni víme.
ní, řízní a nekompro jich účet.
ceti let, se ovšem nehod-'
sůJejich
kontrola
je
misní.
A tak se zásadní mí "uklidnili”, jakmile by
‘
Mravní
podstata
reži
lá v tomto procesu an
takřka
vyloučena,
neboť
Novým vůdcům slou chá s okrajovým a ži ly splněny .jejich po
gažovat.
Byl příliš zkla
mu
zůstala
nedotčena.
veřejnosti lne vždy na
ží návrat k některým votně důležité s •mali žadavky.Mravné je, co upevňuje mán, mnohokrát dopla
mluvit,
že
i
sod
s
desti
(Je to právě Stu
svobodám, ovšem v roz cherným. Na malých
v dané chvíle moc, ne til na své naděj é á dů
sahu, jenž nenaruší městech dále vládnou dent, jenž pravidelně lovanou vodou může mravné, co ji oslabuje. věřivost. Vyčkávací po
strukturu totalitního re okresní tajemníci, kteří poskytuje místo Ivanu explodovas.
Příčinou "demokrati A protože v uplynulých stoj pana Nováka je,
žimu, jednak k pacifika se netají vírou v návrat Svitákovi. A tento vý
zace”
nebyli ani studen dvaceti letech komuni přesné to, co komunisté
cí nespokojených, jed starých časů. Účty jsou znamný český myslitel a
ti,
ani
intelektuálové, sté důmyslně zničili vše, dnes potřebují. Zatím;,
statečný člověk v tomto
nak k rychlé likvidaci prý otevřeny . . .
X X X
co by je mohlo ohrozit,
Také sláva pěti spiso časopise otiskl žádost o ani "osvícené” mozky v nemusejí se příliš obá
Novotného stoupenců.
Víra V samostatnou
ÚV KSČ. Příčiny jsou
"nespokojených”. . československou politiku
zcela prozaické: ekono vat
Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
Politický
odpůrce rostě, je mýtus. Ivan Svíták
mické. Direktivní řízení
a
zraje
pomalu,
těžce si formuloval současný po
selhalo, absolutní hospo
R. C. Kugler & Associates
dobývá autoritu a stou litický program takto:
dářská
závislost
na
SSSR
Insurance Brokers
Tel. (Melb.) 95-2421
ničila čs. národní hospo pence. A to komunisté Odkud? Kam? S kým?
958 Nepeari Highway, MOORABBIN, S. 20.
dářství, RVHP vzbuzu berou přirozeně v úva (Pokračování na str~8)
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D opis z Prahy
_(Pokračování se str. 5)

Od Asie k Evropě. A
sami.
Každý, kdo se obemámil se skrytým me
chanismem středoevrop
ské politiky, chápe, že
Svitákovo práni je uto
pické a neulskutečnitelaé.

Události v Českoslo
vensku zasáhly Polsko á jestliže nedojde k ob
vyklému ' zmrazení, de
mokratická epidemie se
může v komunistickém
bloku proměnit v liberalistickou
pandemii.
Avšak dokud tento po
hyb, tato poklidná demokratická revoluce ne
zasáhne SSSR, není
mnoho nadějí na uspo
kojivé a trvalé řešení
vnitropolitických pomě
rů v ČSR.
SSSR má nesporně
prioritu v dějinách mo
derního totalitního stá
tu. Většinu svých vnitř
ních nepřátel prostě fy
zicky zlikvidoval. Jeho
obyfvatelé ani vteřinu
nežili v demokratické
společnosti; Surové ná
silí, nesvobodu a želez
nou kázeň pokládají za
samozřejmý projev stát
ní a společenské funkce
strany. I velmi skeptic
ký sovětský intelektuál
má nesmírné zkreslené
představy o poměrech v
tzv. kapitalistických stá
tech. V SSSR dodnes
existují koncentrační tá
bory pro politické věz
ně. Z a sebemenší provi
něni, za pouhý názor,
vyměřují solidy dlouho
leté tresty. Není prav
da, že Stalin byl tvůr
cem nelidských politic
kých metod. Temné dodnes temné - a zaosta
lé Rusko bylo živnou
půdou pro politické zlo
čince a zločiny. Rusko
bylo skutečně jedinou
zemi, jež byla pro ko
munistický experiment
zralá a
připravená.
Chaoz, pád hodnot, desintegrace, nevzdělanost,
středověk stydlivě po
znamenaný evropským
průmyslem . . .
i

i

Rusové surově potla
čují ostatní národnosti zvláště Ukrajince a Bělorusy -, mohou praktic
ky kdykoli vyvinout ná
tlak na Československo.
Netvrdím, že tento ná
tlak musí být nezbytně
vojenské povahy. Není
přece tajemstvím, že ěs.
armáda a bezpečnostní
orgány byly - a zřejmě
dosud jsou - plně v ru
kou Sovětů. Nikdo za
tím neví, kam sahá je
jich vliv. "Sebevražda”
dr. Brešťánského, podíl
agentů NKVD na "se
bevraždě” Jana Masary
ka, na politických pro
cesech atd. je zřejmý a
v našem tisku se již ob
jevily první náznaky a
přiznání. ..
Pro Sověty je nebez
pečné i státoprávní ře
šení Čechů a Slováků,.,
Mohl by tu být příklad
pro neruské národy v
SSSR - a to by byl také
konec tuihého centrali
smu a konec nadvlády
Moskvy nad jednou še
stinou světa.
Po Stalinově smrti se
zvolna rozpadala komu
nistická říše od Aše po
Fenjan. Po Chruščovově
pádu došlo k ideologické
explozi uvnitř komuni
stického bloku. Ale
Chruščov byl také po
slední sovětský politik,
jenž sloužil jako "sym
bol” jednoty. Brežněv a
Kosygin se představují

světu jako dva nevrlí úředníci, spravující ex
offo příliš rozsáhlou po
zůstalost.
SSSR se vždy "sjed
notil”, jestliže se objevi
lo nebezpečí ze zahrani
čí. Ale účinnost propa
gandy klesá, jestliže se
po celou řadu let tako
véto nebezpečí neproje
ví prakticky.
Demokratizační - za
tím neúplný, dílčí - pro
ces v Československu
nemůže překročit hrani
ci, jež by byla nepřija
telná pro SSSR. Zatím
se Sovětský svaz jeví ja
ko temně rudý monolit,
jenž vrhá stín na polo
vinu Evropy. Z těchto
úvah musi vycházet ne
jen Alexander Dubček.
Kdyby nastal překot
ný politický pohyb v
Československu, byli by
ohroženi a postupně
ochromeni i polští inte
lektuálové. Nechci pro
padat fantasmagoriím,
ale zdá se mi podle ně
kterých náznaků, že me
zi polskými a českými
"progresivními” komu
nisty existuje velmi úz
ká spolupráce, zasahují
cí pravděpodobně do
Rumunska, Maďarska a
Jugoslávie. Avšak tento
proces politické a ideolo
gické secese musí dříve
nebo později vyprovoko
vat Moskvu k akci.
X

X

X

Alexander Dubček je
těžce nemocný člověk.
Politický zápas mu ubírá
víc a více sil. Před kaž
dým veřejným vystoupe
ním musí být ošetřen
svým osobním lékařem.
Jeho osobní pozice zda
leka není pevná. Důka
zem nechť je složení
předsednictva ÚV KSČ,
kde se objevují veličiny
výrazně konzervativní a
zprofanované, jako je D.
Kolder, někdejší "ostrav
ský Stalin”, Martin Va
culík, člověk - i na ko
munistické poměry - mi
mořádně
bezpáteřný,
Antonín Kapek, omeze
ný dogmatik, a mnozí ji
ní. Většina těchto lidí
má na svědomí stovky
let věznění nevinných
lidí, leckdo se podílel na
politických vraždách ne
bo na tvrdých kádrových
opatřeních. Bylo by pro
ti zájmům těchto činite
lů, aby se p Hernovalí o
důslednou demokratiza
ciAvšak bez ohledu na
momentální postoj spo
juje všechny funkcioná
ře strach z možných re
presí. k nimž by při
stoupil SSSR . . . A tyto
obavy se mohou stát
zdrojem příjemných i
nepříjemných
překva
peni
Co nám přinesou příš
tí týdny?
-h o p e-

Portrét liberálního komunisty
(Pokračování se str. 4)
si mysleli, že dělníci pů
jdou proti našemu lidu ..
Jestli nesouhlasíš, necfl
si svůj názor. Když de
mokracie, tak demokra
cie . . . ”

Předsedou je tajemník
“Dále: ptá se zde sou
druh Boháček, kdo je víc
- jako funkčně - v na
šem státě: první tajem
ník strany, nebo presi
dent republiky. , . Podí
vejte se - politiku ve stá
tě, tu generální linii ur
čuje ústřední výbor stra
ny. Jestli ty nesouhlasíš,
nebo ty zase nesouhlasíš,
prosím, to je vaše věc.
Prostě nebudeme se há
dat . . . Tedy politiku ur
čuje ústřední výbor a

Velký výběr vín, lihovin a piva
(včetně Plzeňského)
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J . K IN D A & CO. PTY. LTD
,
er. Jonas * Victoria Sts., Richmond, Vic.
f
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altons, Vic. (314-6281)

ten má své předsednictvo
ústředního výboru a před
sedou tohoto předsednic
tva je, neříkám dneska
předseda, ale první ta
jemník, dneska Alexan
der Dubček. On je jakým
si předsedou toho - té
naší strany. A president
republiky, zase nejde o
to, jak se kdo jmenuje,
to je druhá věc. President
republiky je členem toho
předsednictva našeho ústřednfho výboru strany tedy vyšší funkci politic
kou má první tajemník
stran y . . . ”
Postupoval čestně,
ač se stydí
“Ano soudruzi, ja jsem
hlasoval v září tak jako
druzí, zvedl jsem ruku
pro vyloučení těchto tří
soudruhů (spisovatelů pozn. red.) a jsem rád,
že to chcete vědět. . . Je
stliže se už soudruzi pro
vinili, a oni se opravdu
provinili, protože přece
jenom porušili pravidla
strany - stanovy strany to si tadyhle soudruzi
můžou zase říci své - oni
si umějí říci své, samo
zřejmě, ale když se na to
díváš tak trošku jako

disciplinovaný S a a síra
ny, tak tam v těch vašich
řečech, co jste m S i z a
sjezdu spisovatelů, sem
tam skutečně
njeU
za íy stanovy strany tedy když někdo chce
m ít důkazy, že .jste sta
novy strany porašSi, tak
ty důkazy tam jso u —
Tehdy v záři já jsem
zvěd rtům pro vyloučení
Oefeasa, Klímy VaeaifeaA styděl jsem se sám
před s á n a . . . M im za
to, že jsem postupoval
če stn é ...“

Aby nebyl bugr
“Budou ještě mluvit
další. Ale toto je moje
prosba osobni, s tfm jsem
raětnal a tfm také kon
čím. Prosím, vás, až to
rbtpska skončí nebo zítra
nebo pozítří, nepřipusťte,
aby došlo k nějakým pro-,
vokacím a nějakým bugr ů m ..
Až potud portrét libe
rálního komunisty z úst
Josefa Smrkovského.

Asi tak v době, kdy se
nám dostal do rukou
záznam debatního veče
ra ve Slovanském domě,
přišla zpráva z Prahy.

Zajistěte, aby měli všichni členové vaší
rodiny provedeno roentgenování plic.
Kdokoli může mít tuberkulózu — může
te být jejím nosičem a přenést ji na ostat
n í Je zvlášť důležité, aby se starší členo
vé rodiny podrobili tomuto rychlému,
jednoduchému zjištění. T.B. se dá léčit
maííno a rychle. V případě potřeby del
šího léčení, vyplácí se živitelům rodin
státní pense. Roentgenování je zdarma.
Draní listy oznámí, kdy bude roentgen
prováděn hromadně ve vaši čtvrti nebo
městě.

4

T k s V íctorian T nberenlosis AssocUtion,
( K Lonsdale St., MeTbonrne

Mluvila o studentské
pootoatacrické _ demon
straci, která se změnila
v antStomunšstickou, a
p 5 níž "kluci esenbáci”
tTttist!» ze studentských
nácou zachránit dva Severcvieínamce. kteří se
chystali spálit americký
prapor.

Dokazuje, že českoslo
venská mládež cítí, že
"sešněrovaná” demokra
cie po kapkách, nadekretováná seshora, není de
mokracie a že, ačkoliv
nikdo nechce "bugr”,
cesta k demokracii se
bez něj často neobejde.
Dokazuje také, že účastníd onoho památné
ho večera ve Slovan
ském domě poslouchali
asi méně J. Smrkovského a více Františka Vodsloně, který po dlouhých
letech poplatných žva
stů. řekl konečně jednon něco správného a
pravdivého: "Soudruzi,
demokracie se nedaruje.
Záleží jenom na lidu,
jak si tuto demokracii
sám už bude prosazo
vat . . . ”
-kw-

V mysli se nám me
chanicky vynořila slova
předsedy
Národního
shromáždění: "Milovat nemilovat, to je soukro
má záležitost každého ..
To vám nikdo nemůže
vnutit__” A napadlo
nás, jestli už Josef
Smrkovský přišel na to.
že co platí o lásce, platí
i o nenávisti: Lidé, kteří
myslí a nejsou bez cha
rakteru, si nedají nadik
tovat ani přátele, ani ne
přátele.
POMOZTE NAM
Ta "nepodařená” de
s rozšířením počtu odbě
monstrace má vůbec, ratelů Hlasu domova
myslíme, hlubší význam.
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Michel Bar-Zohar: Honba na německé vědce (The Hunt For German Scien tis) A. Baker, Londýn

0 monopol na mozky

První soustředění německých vědců začalo v nenápadném spolku, který
se jmenoval Verein fuer Raumschiffahrt, Spolku pro kosmické létání. Byl
to civilní spolek, ale jakmile se nacisté dostali k moci, členové spolku byli
přejati Wehrmachtem a nasazeni do práce na vojenských projektech. Za
Třetí říše bylo několik velkých /vědeckých středisek, z nichž patrně nejzná
mější bylo Peenemuende, kde byly projektovány a zkoušeny řiditelné rake
ty V 1 a V 2. Peenemuende bylo těžce zbombardováno britským letectvem
a práce tam zdržena natolik, že Hitlerovy rakety už nemohly hrát rozhodu
jící roli v závěrečných fázích druhé světové války. Další citelnou ranou ně
meckému bádání byl slavný útok norských dobrovolníku na závod, kde
Němci vyráběli "těžkou vodu’’. Ale hlavní dobrodružství začalo pro němec
ké ¡vědce a techniky teprve koncem války. Spojenecké mocnosti se snažily
bez rozdílu získat jednotlivě monopol na mozky německých vědců, aby uspí
šily svá vlastní bádání v oboru atomové energie a kosmického letectví. Nej
úspěšnější v tom byli Američani a Rusové. Američani především proto, že
Se jim němečtí vědci a technici sami přihlašovali, Rusové proto, že
prostě "zabrali” pět tisíc vědců. Poměrně nejméně se o vědce zajímaly Fran
cie s Anglií. Bylo to z politických a hospodářských důvodů. Němečtí (vědci,
kteří pracovali pro Francouze, mohli sice pracovat ha francouzské půdě,
ale bydlet museli ve francouzské okupační zóně, aby z toho nebyl politický
skandál. Pokud jě známo, Anglie nikdy nezačala vědecký program v roz
sahu, s jakým začali hned po válce Rusové a Američani. Zatímco v Sovět
ském svazu nevyvstal žádný problém fv zaměstnání atomových a kosmických
odborníků, měli Američani s Němci, vedenými von Braunem, politické po
tíže. Veřejnost se stavěla proti zaměstnání bývalých nepřátel, a ani američtí
vědci -nebyli potěšeni nenadálou konkurencí.
Michel Bar-Zohar na
psal velmi zajímavou a
informovanou knihu o
osudech německých od
borníků, kteří pracovali
pro soupeřící zaměstna
vatele.
Radím čtenáři, aby se
nedal zastrašit předsta
vou, že tu jdé o vysoce
odbornou knihu, které
by bez dostatečných vě
deckých znalostí nerozu
měl. "Honba na němec
ké vědce ’ se čte jako
napínavá detektivka, je
dině s tím rozdílem, že
sebemenší episody jsou

dokonale doloženy jmé
ny, daty a doklady.
S postupující americ
kou armádou vnikla do
Evropy specielní americ
ká jednotka s krycím
jménem Alsos.
Jejím úkolem bylo zí
skávat co nejvíce odbor
ných informací o němec
kém bádání v oboru atomické energie, kosmic
kých letů a nových zbra
ní. Američané se zvlášť
zajímali o rakety, které
šéf amerického letectva
Vandenbergh pokládal
za rozhodující zbraň v

S E T K Á N Í S JANEM MASARYKEM
VLADIMÍR HENZL

Poprvé jsem ho viděl na jednom z londýnských
nádraží. Bylo září toho nešťastného, roku třicátého
devátého-, utíkal jsem z Polska přes Rigu, Helsin
ky, Stockholm a Oslo, 'a v Bergenu jsem se šťastně
dostal na loď,'která plula do Newcastlu. Do Londýna
jsem poslal presidentovi telegram. Samozřejmě, žé
jsem nepočítal, že mne bude někdo čekat. Když jsem
vystoupil z vlaku, najednou vidím Jana Masaryka.
Stál tam, elegantní jako vždycky (na rozdíl ode
mne, já stačil zachránit jen to, co jsem měl na so
bě) a na šňůře 'držel psa. “Tak vás vítám, ztraeenej
poutnice. . Už jsem chtěl o vás napsat dojemnej
nekrolog, takhle jste mně ušetřil práci.” To byla
prrvní slova, která jsem slyšel z úst J. M.
Nasedli jsme do jehlo auta s otevřenou střechou,
pes mezi námi, a jeli jsme do hotelu.
“Složte si ten pinklik, umejte se a jdem,” přeru
šil mě, když jsem děkoval za tu střechu nad hla
vou a za celou tu neočekávanou pozornost. Myslel
jsem, že pojedeme do Putney, kde tenkrát bydlel a
úřadoval president, a tak jsem se dál neptal. Vy
půjčeným kartáčem jsem se snažil vyčistit co nej
líp šaty, smyl jsem ze sebe špínu a ušmudlanou koilli jsem leštil boty. Pak jsem znovu nasedl do Ma
sarykova auta.
“Tak tady bydlím,” řekl, když jsme zastavili před
obyčejným londýnským činžákem. “Možná, že tam
budu m ít hosta, ale von je docela dob rej.”
Otevřela sekretářka, něco zašeptala, J. M. jí vložil
do náruče psa, obrátil se ke mně a povídá: “Tak von
Je už tady,” a pospíchal do pokoje. Já za ním. Z
křetía vstal člověk, jehož tvář jsme během války
tolikrát viděli na stránkách novin, na plakátech i na
Plátnech kin a jehož hlas s mírným přišlápnutím
n a Jazyk zněl jako nebeské poselství naděje do ce

hrozící třetí světové vál
ce.
Američanům padla do
rukou největší kořist v
německých odbornících
a technicích, kteří prcha
li před postupující Ru
dou armádou.
Ale Rusové nevyšli
naprázdno. Tisíce ně
meckých techniků a věd
ců zůstaly v sovětské zó
ně. Z počátku mohli
pracovat zcela nerušeně.
Plat byl dobrý, v někte
rých případech dokonce
vyšší než platy Ameri
čanů, zvláštní příděly

potravin, které ve vy-,
hladovělé Evropě' zna
menaly rozdíl mezi hla
dověním a sytostí.
Vědci, pracující pro
Sovětský svaz, byli ujiš
těni, že nebudou depor
továni do Sovětského
svazu- Což se ovšem
krátce po válce stalo.
Přes noc bylo "ve
šťáře’’, vybráno asi pět
tisíc odborníků. kteří
byli transportováni i s
rodinami do Sovětského
svazu. Tam byla pro ně
zřízena izolovaná středi
ska, pečlivě střežená.
Němečtí vědci tu pra
covali a byli ubytováni
v přísné izolaci- Většina
z nicb se směla vrátit do
Německa až potom. Sedy
zaučili ruské techniky a
vědce ve výrobě špatní
ků a atomových bomb.
Na rozdíl od Rusů,
Američané nedrželi věd
ce v tak přísné karanté
ně, alespoň pozdějiKonečně přišel den.
kdy němečtí pracovnici z.
Fort Blissu byl naloženi
do autobusů, převezeni
přes mexickou hranicí,
aby mohli "oficielně"
vstoupit do Spojených
států. Dostali .americké
papíry, které ukazovaly,
že Němci opustili G cdad Juarez a vstoupilí
na americkou pádu v
El Pasu. Cena cesty:
čtyři centy.

lého svobodymilovného světa — Winston Camrhiíl.
Zůstal jsem zaraženě stát. Už nevím, co jsem říkal,
když mě J. M. představoval, ale ti dva se smáli a
já tu stál v těch svých pomačkaných, ale pečlivě
vykartáčovaných šatech a čekal, ■ co bude dál. “Tak
spusťte, jak to tam vypadalo,” vyzval mě J. M. “Za
tím jste poslední, co přijel z tý polský strany.”
Vyprávěl jsem, jak jsem to dovedl. W. Ch. mě
několikrát přerušil, chtěl vědět, zda polské obyva
telstvo bylo válkou překvapeno, jaký účinek měly
■pověsti, že Němci nebudou přijímat papírové pe
níze na obsazeném území, zda selhalo zásobování a
já nevím, co ještě. Když jsem už bůhví jak dlouho
mluvil,, najednou povídá J. M. “Já zapomněl, že
ten člověk musí taky jíst!” Odešel do kuchyně, za
chvíli ho následoval budoucí britský ministerský
předseda a pak jsme všichni tři večeřeli biftek,
vlastnoručně připravený pozdějším čs. ministrem za
hraničních věcí.
Začátkem roku 1945 se konala ve Svatojakubském
paláci v Londýně evropská dopravní konference, na
které se měli spojenci dohodnout, jak zorganizovat
železniční dopravu, až z obsazených zemí bude vy
hnána německá armáda. Byl jsem s J. M. jmenován
delegátem na tuto 'konferenci. Ale brzo se začalo v
tom starém královském paláci mluvit také o jiných,
daleko spornějších věcech, než byly kryté nebo otev
řené železniční vagóny. Mezi spojenci vznikla ro
zepře, koho uznat za představitele Polska: londýn
ské nebo luiblinské Poláky? Konference se dostala
do sleípé uličky a její předseda, pozdější laureát
Nobelovy ceny Philip Noel Baker, se rozhodl, že se
zeptá každé delegalce zvlášť na její mínění. Ukazo
val na jednoho vedoucího delegace po druhém, pěk
ně po pořádiku. Nedělal jsem si žádné starosti, je
nom jsem byl zvědav, jak se z této málo závidéňíhodné situace vyvlékne J. M. Když předseda kon
ference rozevřenou dlaní ukázal na vedoucího de
legace vedle nás, J. M. vstal, naklonil se ke mně a
zašeptal: ‘Mladej, vezmou to za mě, něco jim řek
nou, ale ne, aby si z toho někdo mohl něco vybrat.

MAT KE
Miloslav Zlámal
Margarety sú na lúkach
na koberci bielom ako zimné «něhy
teplý vietor mi do náruči*
kúspk něhy

a voňou sena ma pobozkal.
Kde sú flvoje ruky
kde je teplo na nich
to teplo tvojich rúk požehnaných.
Tvoje ruky, ruky dievČenskýčh
mašlí

tvoje ruky,
Bože, keby sa ešte raz na svete
našly.

Pre mňa je život bez nich
pes vyhnatý v zima do cudzích
polí
milujem život —
a život bez lásky — bolí.
Z knihy: Keby sa jaro nevrátilo
Když se němečtí věd
ci vrátili ze Sovětského
svazu, vytvořili svým
návratem "vědeckou ne
zaměstnanost”. Poprvé
od doby války byla na
bídka větší než poptáv
ka. Z vědců a techniků
najednou byli intelektu
ální cizinečtí legionáři,
kteří «cttraeli hledat žold.
kde se daloTak se stalo, že se vy
tvořila dost početná
"atomová” kolonie v
Egyptě, kde se Nasser
vyzhsojovsi proti Izrae
li. Nesl. dodnes známo,
jakými projekty se tam

Němci zabývali. Vznikla
však "válka nervů1’ me
zi německými odborníky
a izraelskou tajnou služ
bou.
Egyptští vědci měli
rozsáhlé styky s určitý
mi
západoněmeckýmí
firmami, které v mno
hých případech byly jen
krycími pobočkami egyptské vlády prů nákup
strojů a surovin, .po
třebných k válečné vý
robě. Pokud je známo,
určitý počet německých
vědců dosud v Egyptě
pracuje.
(Pokračování na str. 8}

J á m á a stc .” Do mne jako když hrom uhodí.
Žádný projev jsem ň nepřipravil, popadla mě h rů
za. Smažař jsem se díval za J. hL, jak po špičkách
odchází ke dveřím. Nechtějte, prosím, vědět, co
jsem n a té konferenci mluvů, sám už to nevím, p a
matuji se jen, že jsem si připadal jako v pralese
ztracený mágorář, hlásající lásku člověka k člověku,
toferamti, pochopeni a bůhví co ještě. Když jsem .8
mírným potůčkem potu na zádech dořečnil a těžce
usedl n a své místo, objevil se ve dveřích J. M. “Já
to je p m kázáni poslouchal Voni to vzali doslova,
z toho si opravdu nikdo nemoh nic, kromě tý lásky
k bUžnímn,* vyznat,” řekl a věnoval m i na památku
té historické události vlastnoručně během konferen
ce namalovaného slona se zatočeným ocáskem.
A tož ještě to třetí setkání. Několik dní před smrtí
mě J. M. pozval do svého bytu v Černínském palá
ci. Byl v županu a nabídl mi suchary, “n a Jcbsrejch
si potíraínaj lidi i psi”, jak řekl. Nebyl ve sýé kůži
a byl nachlazen.
“Nic si z toho nedělejte, že nepojedete do -Izra
ele,” utěšoval mě, když mi oznamoval, že z mého
jmenování do Svaté země sešlo. “Povytáhnout gatž,
utáhnout pásek, aby kalhoty nespadlý, a de áe
dál.”
Už se setmělo, seděli jsme v přítm í pokoje toho
osamoceného muže. Najednou si vzpomněl, jak mě .
nachytal v Moreton Faddox v šatně velitelství L
praporu, *když jsem si zkoušel Churchillův tvrdý
vysoký klobouk a hůl ¡britského ministerského před
sedy, který se přijel podívat na naše vojáky, žasm ál
se a řekl: “Tak si myslím, že když je člověku mi
zerně, že by to měl v hlavě přešaltovat a vzpome
nout si na lotroviny, co se jich v živíjtě naděisá *
kterejm se lidi mohli aspoň zasmát. Legrace je někdy
důležitější než:iegace.”
í
To tedy bylo z mnoha mých ¡setkání S J. M. po
slední. Vlastně ne poslední. To opravdu poslední
bylo tak smutné, že se mi ještě teď, po dvaceti le
tech, stahuje hrdlo. O něm nemohu vyprávět.
~1
Lidová demokracie, 10. 8. 90
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Další sebevraždy nebo vraždy v Československu?

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyšlu pozvat
své příbuzné na návštěvu”
Obraťte se s důvěrou ná

NÁSLEDKY DOBY TEMNA

ODRA
| Smrt Jana Masaryka vyvolává v Československu stále hodně diskuzí a novinových komentářů,
provázejících nová odhalení a prohlášení, ale výsledek, to je spolehlivé zjištění, jak tehdejší ce
TRAVEL SERVICE
loslovenský zahraniční ministr skutečně zemřel, není dosud v dohledu. Podle některých zpráv po
žádaly ceškosloiveriské úřady prostřednictvím čes koslovenského velvyslanectví ve Velké Británii o
27-29 Elizabeth St., Melbourne, 3000
ipomoc při vyšetřoVaní Maarykovy smrti i jeho bý valého tajemníka Lubomíra Soukupa, který žije v
Telefon 62-2908
fěxilu v Londýně. Ten předtím prohlásil, že se domnívá, že šlo o sebevraždu.
Poradíme vám, opatříme . cestovní doklady a
I V době, kdy čsv úřady ztic|vu zahájily vyšetřová ní smrti Jana Masaryka, došlo k další v řadě zá
zprostředkujeme
bezplatně cestu . lodí nebo
kladných úmrtí osob. které byly s případem nějak spojováni: v lese u Kanic u Brna bylo nalezeno letadlem
- kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
foběšené tělo jednoho z vědoucích činitelů zpravodajské služby ministerstva vnitra majora B. PoMluvíme česky
fkomého.. Úřední zpráva říká, že spáchal sebevraždu. B. Pokorný byl blízkým spolupracovníkem dr.
¡Hory při ‘Výšetřóvání smrti ministra Jána Masary ka před 20 lety a byl jedním z vedoucích 'vyšetřo
vatelů Chocovy skupiny, která byla ^obviněna z usmrcení majora A. Schramma (o němž se nejčastěji tvrdí, že byl skutečným vrahem Jana Masaryka). V každém případě byl Pokorný jednou z
M onopol na m o zky
-osob do celého případu nejlépe zasvěcených. Lidová demokracie píše 19. dubna, že Pokorný byl
V závěru knihy klade
¡V padesátých sletech odsouzen pro zneužití úřední moci, ale že byl za krátkou dobu amnestován. (Pokračování se str. 7)
Michel
Bar-Zohar důle
'
Příspěvek
německých
| ftotože. byl Pokorný jedním z blavnioh vyšetřo mne vyšetřující orgány po tomto termínu chtěly,
vatelů sm rti majora A. Schramma, za níž byli od bylo, abych se přiznal, že Schramma znám. Já ho odborníků k světovému žitou otázku. Je možné,
souzeni a popraveni dva 5s. studenti, je tím závaž však nikdy neviděl. P ři tomto vyšetřováni jsem se zbrojení byl obrovský. aby vědec, pracující pro
nější článek, který uveřejnila bratislavská Práca dozvěděl, že druhým pachatelem, který měl spolu s Svědčí o tom např. hi cizí mocnosti, mohl zů
éne 14. dubna- tri ■ Podstatnější části článku česky Chocem zavraždit Schramma, byl vysokoškolák Mi
stat při ’'čistě’* vědec
lan šá d e k . . . Choc mi říkal, že cm Schramma neza- storie výroby stíhaček a
přepisujeme:
jejich
střetnutí na, obou kých projektech a nebyl
střélil.
.
.
Scorammova
manželka
prohlásila,
že
to
f "V den, kdy jame v Práci uveřejnili informaci
z časopisu Student pod titulkem “ZáhaÍřevzatou
y kplem smrti J. Masaryka” (bylo to 4. dubna

1068), ozval se telefonicky muž, který se nechtěl
představit. Reágbvál na tu část informace, v niž ae
psalo, že
! ••
,/ímajqr Schramm, styčný důstojník Státní bezpeč
nosti a NKVD, podle Ronda (Michael Rand, býva
lý diplbm&t, redaktor hamburského časopisu Spiefeli, p. r.) organizátor Masarykovy vraždy, byl zayraždáa v roce 1948 neznámými pachately, snad zá
padními agenty". . .
—~ “V Táboře žije občan Jiří červenka, který byl
odsouzen v roce 1948 na 30 roků vězení. V odůvod
něni rozsudku bylo také to, že byl intelektuálním
pachatelem zavraždění majora Schramma”. ..
' To jsme si pak pokoušeli ověřit rozhovorem v bytě J. červenky ve švehlově ulici v T áb o ře...
— “Ano, je to však dlouhá historie. Odešel jsem z
Československa za hranice 6. dubna 1948. Byl jsem
asi 14 dní v Režně, ve škole. Tam jsem se setkal •
profesorem Buškém a docentem Kovárnou, s členy
ústředního výboru národně socialistické stran y . . .
Vřáitili jsmé se potom do Československa . . . Původ
ně jšem si chtěl jít domů pro šaty a pro peníze, /
'Československu jsem bydlel ve Yolarech. Bušek mi
tehdy povídal, abych převedl Milana Choce a Jana
Hfadíla přes hranice. Čhóc dostal za úkol donést pre
sidentu Benešovi nějaký materiál. Prý ho potom ta
ké odevzdal'nějakému člověkovi v presidentsíké kan
celáři.”
‘JJitiou úlohu jste tedy neměli?-’
^
'To; tvrdím i přesto, že — když mne za mčSlř ýččé^úžlóvénsku chytili — jsem se musel po su
rovém vyšetřování přiznat například i k tomu, že
jsem se v Řeznězúčasitnil porady, kde prý se mělo
itůuvíťfo naší úloze zabít Schramma. To však není
vůbéc pravda. Na poradě, kde bych měl dostat takovptí úloihu, jsem- nikdy nebyl.” . . .
, . ‘‘Původně jsem měl čekat na Choce ve Volarech.
Když • uplynulo 14 dní, chtěl jsem se vrátit. Tu se
však objeyii Choc a pozval mne do Prahy. Máme
prýipíevést přes hranice Zenlkla a vrátit se zpět. V
P m e jsem se nejprve schovával u bratrance, po
tom u rodiny Hubáčkovy i jin d e . . . Po čase mne
Choc sežhámií s Karlem šefčfkem, který právě při^ ^ '^ É i^ ik a^ á v u , Která měla být od syna generála
BbjSčá :(háčelnika generálního štábu) . . .”
jj;'^ájbra.;Š chrám m a zavraždili až 27. května 1948.
Téoy vý jste přitom skutečně nebyl?”. .. . "
- 5 ;“P zavraždění.majora Schramma jsem se dozvě
d í už jako zajištěný dne 28. května. První, co ode

ZLOBÍ v á s O č i ?
BqJí Yáa hlava?
Noste brýle od O P T A !

Ü P to
Capitol.House, 113 Swanston St.
i
, MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. ^poschodí
Teleíon . 63 - 223Í
i PODÁME LÉKY VŠECH DRUHt)
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v pytných případech i telegraficky

byl vysoký muž a že měl tm avé vlasy. Choc měl
vlasy kaštanové a byl střední postavy ..
— “J e tedy možné, že by to se zavražděním Schram
ma bylo nějak navlečeno a že by to mohl udělat i
někdo docela jiný?”
— “Na to skutečně nemetat odpovědět. Ale nelze to
vyloučit. . . Trest jsem si odpykával od 20. května
1948 až do 9, ledna 1964, tedy 16 re k ů . . . ”
Tolik Práta.
Odstranění Schramma zůstane pravděpodobně tak
dlouho bez vysvětlení, jaiko skon Jana Masaryka. Z
temných dob minulých, dvou desetiletí vynořují se
na světlo mnohé události jen velmi pomalu. 1 však
dosavadní dílčí odhalení roušky nad nedávnou mi
nulosti, nad “porušováním zákonnosti”, jak tomu
mírně, stydlivě říká úřední hantýrka, vyvolává
strach u některých příslušníků bezpečnostních orgá
nů, ¡který vede buď k sebevraždám nebo k odstraňo
váni nepohodlných svědků.
Poslední obětí strachu nebo násilí, o níž se veřej
nost dozvěděla, byl vedoucí vyšetřovacího oddělení
pražského úřadu Státní bezpečnosti plk. Josef Počepický, jehož tělo bylo nalezeno dne 29. dubna po
věšeno v le§e u Mariánských Lázní. Úřední zpráva
mluví o sebevraždě.
Počet takových úmrtí — ať už jde o sebevraždy
nebo vraždy — stále roste. Z osob, které měly vý
značná místa v čs. bezpečnostní službě, to byly od
poloviny března tr.: náměstek ministra národní ob
rany generál Janko, náměstek předsedy Nejvyššího
soudu dr. Jozef Brešťanský, bývalý vězeňský lékař
v Ruzyni dr. Josef Sommer, major B. Pokorný z mi
nisterstva vnitra a jiní.
Časopis Svazu československých novinářů “Repor
tér” napsal, že v posledních dvou měsících spáchalo
sebevraždu dvacet zaměstnanců ministerstva vnitra.
Mluvčí tohoto ministerstva zprávu později sice po
přel, ale nepodařilo se mu zjednat ve věci docela
jasno.
-ív-

stranách válčících stran dříve nebo později při
nucen pracovat na no
vých zbraních?
Autorův závěr je dep
resivní.
Cituje výrok
von Brauna:
"Potřebuje to jenom
menší válku, aby ti,- co
dnes spokojeně pracují
na kosmických projek
tech, byli znovu za
přažení do válečné ma
šinérie . .

na Koreji
Sovětský svaz dodával
stíhačky typu Mig 15,
zatímco americkou stan
dardní stíhačkou byl
Sabre F 86.
Americké velení bylo
potěšeno zjištěním, že
:Sabre je lépe vybaven
než Mig, ale letci na
obou stranách měli týž
problém- Bylo totiž v
boji prakticky nemožné
rozeznat Sabre od Migu. a v leteckém soubo
ji nikdo nemá čas hledat
poznávací znamení. Američané to nakonec vy
řešili tak, že jejich letad
la musila zamávat kříd
ly, kdykoli spatřila Mig
nebo Sabre. Jakmile
protivník neodpověděl,
Američan začal střílet.
Problém vznikl proto,
že na obou stranách ně
mečtí vědci zkonstruova
li stíhačku z původních
německých plánů.

Volanie po federalizácii

Jenom menší válka
stačí k tomu, aby honba
na německé vědce zača
la naplno.
Velký Francis Bacon
řekl: "Znalost je moc”.
Tragedie moderní védy
je v tom, že, jak to vy
jádřil Robert Jungk,
znalost sama o tobě je bohužel - moc.
jun
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
19 York St.,
Sydney
vchod do Wynyard Stu.
naproti pohyb, schodům)
Telefon 29-7543

boch ekonomik, ako aj
vývoja priemernej život- došlo bez akýchkolVek
období,
nej úrovně oboch náro priechodných
bez
akéhokolVek
oprašodov. a pod. Nemůže však
viesť, podl’a můj ho ná - vania asymetrického mo
hl’adu, k narušeniu jed delu, obnovovaného ponotného
ceioštátneho vedzme len na 1 0 - 1 2
vnútomého trhu a prog mtsiacov, ktoré nás dcresivně] integrácie med- lia od vypracovania no-*
zi českými a slovenský vej ústavy. Naozaj mi
mi podnikmi, čo predsa nejde o nějaké prenáhje'dnes dokonca medzi- lené riešenie tejto životštátnou
progresívnou nej a základnej otázky
světovou tendenciou.’’ . nášbo státu. Ide mi lén
Český
ekonomický o to, že s federalizáckrai
publicista Radoslav Se- republiky súvisia aj veTznamenať vytvorexue ur- íucký pověda v článku mi důležité otázky hocitej Specifiky pri riade- "Základ je v ekonomii” spodárskej reformy a
inštitucionálnel**
radu.”
ní slovenského hospo-, (Kuitúrny život, 12. ap jej
základu i fořtem. pláno
V rozhovore s praž- dárstva, menovite pre za ríla) :
"Myslím, že dozrel' vitého riadenia.”
šitou redaktorkou brati- vyrovnaní* úrovně oslavského rozhlasu Mag- bezpečenie rýchlejšieho čas. aby k federalizácii
(Pokračování se strany 3) dou Kolárovou

dnes cestu postupného
přechodu na federatívne
usporiadanie
vzťahov
našich bratských národov. Navrhuj ú čo najskór vydat* ústavný zá
kon o symetrickom štátoprávnom
usporiadaní
vzťahov našich národov
a vytvořit’ tak právnu
základnu aj pre zriadenie českých- nářodných
orgánov. Namiesto rezortných hospodářských
ministerstiev třeba utvoriť česku, slovenskú a ústrednú
hospodársku

dňa 7.
apríla povedal autor no
vého čs. hospodářského
modelu Prof. Dr. Ota
Šik, že je "zastáncom dósledného symetrického
usporiadania
vzťahov
českého a slovenského
národa’’. "Nedomnievam
sa,” pokračoval Prof.
šik, "že by federácia
mala viesť k oddelemu
ilovenskej
ekonomiky
od českej a neviem si to
v praxi ani představit’.
Tak federácia bude sice
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ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
koná řádnou válnou hromadu v pátek dne 31. květ
na 1968 v 8 hodin večer v Kelvin Halí (2. poschodí),
53-55 Ezchibition St., Melboume. Vyzýváme všechny
Čechy á Slováky ve Viktorii, aby projevili plný zájem o úkoly a činnost Čs. národního sdružení, aby
se: dostavili na valnou hromadu v plném, počtu.

Ozvěny
Z DOMOVA
— Ministr vnitra generál Pavel omámil, že bylo
zastaveno ruáemí všeho zahraničního rozhlasu.
— Čs. vláda odmítla dát svolení k manévrům anmád
států Varšavského paktu na území ČSSR.
— Byl založen “Klub aktivních nestraníků” (KAN),
který chce postavit v příštích volbách vlastní kan
didáty.
— Apoštolský administrátor pražské arcřdiecése dr.
Tomášek řekl po návratu z Říma, že jednání mezi
Vatikánem a čs. vládou o zlepšení styků začne v do
hledné době.
— Organizace Sokol a Junák se připravují k plné
mu zahájeni činnosti.
— V Praze se ustavil přípravný výbor Společnosti
pro lidská práva. Vydal prohlášení, které podepealo
80 vědeckých* uměleckých a politických pracovníků,
mezi nimi Jaroslav Seifert, Karel Hoeger, spiso
vatel Ivan Syiták, skladatel dr. J. Šlitr, biskup dr.
F. Tomášek aj.
— čs. vláda vyhlásila amnestii, která se týká asi
1.000 politických vězňů.
Z CIZINY
— Generál Jepišev, politický vedoucí Rudé armády,
prohlásil, že nelze vyloučit možnost, že skupina věr
ných komunistů v ČSSR požádá Sovětský svaz a ji
né socialistické země, aby jim pomohly zajistit so
cialismus v zemi. Podobná slova použil o několik
dní později sovětský president Podgomý.
— Západní tisk Pšal ° tom, že SSSR zastavil do
dávky obilí do ČSSR v odvetu za to, že bylo Mikojanovo jméno v Praze spojováno s čistkami 50. let.
Této zpráva byla později popřena.
— Sovětská tisková agentura TAAS oznámila, že
Sovětský svaz neměl nic společného se smrtí Jana
Masaryka.

PAISLEY
Home Furnishers
Pty.Ltd.
NÁBYTEK . . .
KOBERCE ¿. .
ZÁCLONY..
A VŠE
OSTATNÍ PRO DŮM
koupíte u nás za
NE J V Ý H O D N Ě J Š Í

CENY

v Melbourne

DECOR

CENTRE

315 - 317 La Trobe St., Melboume
Telefon 67-6649
67-6640
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SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZABÁVY.
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
p ro v e d e n e jlé p e

DL

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Jiřího Makovičku, 56 roků; z Dobřinsk* u M oř..
Krumlova, Jaroslava Vojtu z Obořan u Tábor*, Vla
dimíra Sadilu z Přerova a Františka Samaše (dopis
v redakci).
'

ČESKOSLOVENSÝ KLUB V JIŽNÍ AUSTRÁLII
konal 19. řádnou valnou hromadu dne 28. dubna
v Národním domě v Adelaide. Po správách funkcio
(ředitel Jaroslav Křepčík)
nářů a udělení absolutoria byl znovu zvolen před
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
sedou František Kránský a dále: 1. místopředsedou
T. Sladký, 2, -místopř. št. Dička, jednatelem P. Reiss
Telefon 63-3923
a pokladníkem Jar. Utékal. Vedle" ž£táv o činnosti
K disposici tři šály různé velikosti
klubu byl zvlášť potěšující stav vkladů na bankov
Možno obstarat českou hudbu
ním kontě a to jak na běžném kontě tak i na
kontě sociálního fondu. N á valné hromadě Lbýlo
konstatováno, že podle odhadu realitních kanceláři
přesahuje hodnota budov Čs. klubu částku $A 20.000,
v níž není zahrnuta hodnota nezastavěného ppzěm-.
— Státní department po písničkář Eda Ingriš po ku. Pro příští období byl vypracován a schválen bo
zval telegraficky vydava řídil při dvou cestách na hatý program činnosti, -k jehož splnění-šé všictíhí
V. Jaašte
tele cizojazyčných novin prám u od břehů Jižní funkcionáři zavázali.
v Americe do Washingto Ameriky do Polynésie n ě
MELBOURNSKÝ PŘÍPRAVNÝ VÝBOR
nu, kde dostali odborný kolik kilom etrů barev
výklad o světových udá ných snímků, které z p ra -,
K OSLAVÁM 50. VÝROČÍ 28. ŘÍJNA 1918
lostech
(přednášející: eaval v Hollywoodu pro
Charles E. Bohlen, Henry celovečerní film. Tento se usnesl na poslední schůzi konat hlavní oslavu v so
D. Owen a Dean Rusk). film se setkal u obecen botu dne 26. října 1968 y sále Union Theatre na
universitě v Parkville. ' Režií "večera,
Později byli hosté odve stva s ‘ velkým úspěchem. melbournské
byl
pověřen
J.
Vaněk. Výbor uvítá'další námétý ná.;
—
Zdenek
■
Suda
vydal
zeni do Bílého dosau.
Věstník Čs. národní rady knihu “ La division In program večera, které laskavě zasílejte na ^adresu'
americké uveřejňuje fo ternationale socialiste du předsedy výboru: F. Křivánek, 59 Čtoem ont Avé.V
,■
tografii presidenta John- travail” v edici Aspéets Malvem, Vic., 3144, telefon 50-5573.
sona přijímajícího zá Européens, Leýden.
ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
stupkyni čs. národnostní — Dne 5. května se ko
oznamuje rodičům, že se podařilo najít vhodnou
skupiny,
předsedkyni nala v Torontě oslava 49.
ČSNRA Vlastu Vrázovou. výročí smrti gen. M. R. místnost k sobotnímu vyučování dětí. Je to Southern
Hall, 717 Glenhuntly. Rd„ Caulfield (spojení
— Oblastní výbor ČSN Štefánika. Slavnostní p ro  Cross
elektrikou, autobusem a drahou - ’stanice Elstemměl J. Šejnoha,
RA v Chicagu zvolil 27. jev
wick). Žádáme rodiče, aby přihlásili své děti k to
března předsedou Štěpá — Titul juniorského m i muto
výučování na tel.: 93-7631 (KováříkoVá) nebo
stra
švédská
v
tenisu
zů
na Papánka, místopř. O.
(Váňová). Přihlásí-li se dostatečný počet dě
Pejšu a F. Kalknse, ta  stal i letos v rodině kdysi 42-5980
čs. hokejisty V. ti, bude toto vyučování zahájeno v osíbotu -25. květ
jemníkem S. Bryma, za slavného
B. V.
pisovatelem C. Príkazské- Zábrodského. 161etý Jan na 1968.
Zábrodský
porazil
ve
fi
ho a pokladníkem M.
Mejzra. Dne 17. dubna nále loňského m istra, K OBSAHU MINULÉHO ČÍSLA
byl nový výbor uveden svého o 2 róký staršího sdělil čtenář F. H., že.,
— před. loňskými vánocemi potkal .v Praze Prokopa1
do funkcí předsedkyní bratra Vladimíra.
— Instruktor bezmotoro Drtinu, který byl. propuštěn z vězení asi přeci 2 létý;..
ČSNRA V. Vrázovou.
vého létání a učitel letec Má pochroumáinpu nohu, ale jinak se zdá z&avotafí
— Odbočka ČSNRA “Če ké
akrobacie Vladimír v pořádku. Pracuje v nějakém knihkupectví.' Mežiská Kalifornie” zvolila
4. dubna nový výbor: Pohořelý, který zůstal tím došlo HD Svobodné slovo, které uveřejnilo .Drtípředseda A. Šalomoun, loni se svou ženou v Zá nův dopis, z něhož vysvítá, že se Prokop. Drtin*:
místopř. S. Jančik, tajem padním Německu, připra skutečně pokusil v r. 1948 osebevraidu, •
ník A. Hering,' pokladní«: vuje nyní švýcarské pilo — zprávu o návratu Bořina. Le žáka do ČSSR a jeho
ty pro m ezinárodní sou propagandě v pražském rozhlase doplňuje sdělením,
C. Příkasský.
těže y letecké akrobacii. že v Boarinově “životním kruhu” chybí .zmínka, ;'Že
— Bostonská filharmonie — V New Yorku zemřela
provedla 18. a 19. dubna koncem ledna tr. Vilma se y r. 1966 pokusil ve Vídni o sebevraždu .ppdřiasár
skladbu Karla Husa “Mo Weyerová, dřívější m aji nim žil a pak byl zavřen v ústavu pro choromysíné,
zaiky”, která byla před telka hotelu Ambasador v V Paříži se pokusil o spolupráci se “Svědectvím”*
tím
nahrána symfonií Praze a velkostatku Ko ale. byl odmítnut. “Tedy mu nezůstalo, nie jiného,
než se vrátit do Prahy, kde bude samozřejmě .kola
stockholmského rozhlasu smonosy.
borovat s těmi, kteří mu dají živobytí”, píše. F- H*
za skladatelova řízeni.
Filharmonický
orcheatr — Docent melbournské
rriěsta Buffalo provedl za university dr. F. KnopProvádíme veškeré práce optické
skladatelova řízeni Huso íelm acher měl 2 přednáš
ky
a
vedl
diskusi
n
a
té
přesně, rychle a za levné ceny ..
vu “Symfonii”.
— Jindřich Kuhn vydal v m a “Československo” a
nakladatelství
Robert to na melbournské a na
Lerche
v
Mnichově Monashově universitě. V.
“Handbuch der Tsche- těchto dnech vyšla též v
M elboume
(Nelson)
choslovakei”.
573 Hampton St.
— V Los Angeles oslavil Knopfelmaeherova kniha
Hampton, Vic.
osmdesátku čs. generál pěti eseji “Intellectuals
Telefon 98-5756.
Ondřej Mézl, rodák z and Politics”.
Klopotovic u Tovacova. — Hynek W yman z melpředměstí
Za druhé světové války boumsikěho
velel čš. jednotkám v Ma Glen. Iris, kdysi známý
čs. sportovec á později
lé Asii a v Africe— Skladatel operet a ještě známější pražský

& t)o rc h e á te r

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečné zve všechny krajany na
MÁJOVOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 25. května 1968
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
Hraje orchestr E. Zlatého
LIKÉROVÁ LICENCE — BOHATÁ TOMBOLA
Vstupné: $ 2.50
Začátek v 8 hod. večer, konec v 1.30
Přineste si vlastní nápoje
Reservování míst: tel. 379-2156 (Rosenfeld), 393-1340 (Skružný)

“uhlobaron” H. Weimann,
vyhrál v sydneyské lote
rii 200.000 d o larů ..
— P ři návštěvě příbuz
ných zemřel v Českoslo
vensku náhle bývalý, čs.
uprchlík Rudolf Ptáček z
Melboume.
SVU/ČSNRA/ČS/NH

Malý oznamovatel
KOUPÍM
českou knihu “A ustralská
dobrodružství Aloise To
piče” , kterou napsal J a 
rom ír John a anglickou
knihu E. E. Klsche “Australian Landing” . Nabíd-

tfy do BIX

Optical Service

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

/

TANEČNÍ ZÁBAVU. - ’
která se koná v neděli dne 9. června ,1968
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem : . .
Jídlo
— pití"
(K disposici budou pouze .nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o’ 12. hodině"
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Ve zkratce

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Řídí K a r e l J a n o v s k ý , Mnichov
Překrásná kopaná v Bratislavě

ČSR - JUGOSLÁVIE 3:0 (2:0)
Když přišla z Bělehradu 24. dubna zpráva, že reprezentační tým Jugoslávie deklasoval po vynikajícím výkonu Francii 5 : 1 a postoupil do semifinále nově zrozené soutěže evropského šampionátu,
nebyla-v řadách příznivců čs. kopané dobrá nálada. Tři dny pote totiž měli jugoslávští fotbalisté
"prověřit’’ výkonnost silně omlazeného čs. mužstva, jež má už od podzimku zasáhnout do kvalifi
kačních bojů o letenky na mistrovství světa v Mexico-City. Když zápas v Bratislavě před téměř
40.000 diváky začal, málokdo věřil v pronikavější úspěch. Už však nástup Čechoslováků nápově
dní, že budou Jugoslávcům při nejtnenším rovnocenným soupeřem. Postupeip času ovládli čs. fot
balisté zcela hru a mohli při trochu štěstí v zakončování akcí zvítězit ještě přesvědčivěji než 3 : 0.
Ale i.tak je to po třech porážkách od mistrovství světa r. 1962 v Čile (ČSR tehdy vyřadila v semifi
nále Jugoslávii 3 : 1) prvé vítězství nad semifinalistou evropského mistrovství.
IJi od chvíle, kdy bulharský rozhodčí Bečirov dal
povel k zahájení 30. mezistátního utkání ČSR — Jufoalávie (ČSR vyhrála 17krát, 4krát se hrálo nerozt o d n ě a jen 3 zápasů skončilo porážkou čs. barev;
score 90 : 51 pro ČSR), pustili se čs. fotbalisté s vel
kou vervou do soupeře a už v 5. minutě se překrásně
uvolnil Kuna a jugoslávský goknam Pantelič musel
poprvé lovit míč ze své sítě. Míč v této chvíli puto
val u čs. hráčů z nohy na nohu, bylo radost se na

F o tb a lo v á

lig a

V posledních 14 dnech bylo na čs. stadiónech ne
obyčejně živo. V této době absolvovala totiž muž
stva 1. čs. fotbalové ligy po 3 mistrovských zápa
sech,^ a tak tabulka už dostala jakýs takýs obraz, z
kťerého se dá usuzovat, že přeborniaký titul zůstane
letce po devíti letech na Slovensku (posledním slo
venským. týmem, který vyhrál čs. ligu, byla v sezó
ně 1958-59 RH Bratislava). Do čela se dostali fot
balisté Tmavý, kteří produkují skutečně líbivou ko
panou se všemi fotbalovými finesy, a titul mistra
ČSR by si zasloužili. Mohou však být ještě předsti
ženi nejen Slovanem Bratislava, ale i Trenčínem.
Zatímco k vedoucí ligové skupině se přidalo neče
kaně mužstvo VSS Košice (které má jedno utkání k
dobru), ztratil “spojení” s ligovou špicí bratislavský
Inter, který už je — zdá se — z okruhu aspirantů
vyloučen.
. Z mužstev historických zemí jsou na tom v sou
časné době nejlépe pražská Slavia a Dukla, naopak
v pásmu ohroženém sestupem je stále ještě Sparta,
která však hraje v posledních týdnech natolik dob
rou kopanou, že se snad zachrání. Má však někdy
trochu smůlu. V pražském derby se Slávií (už 169.
zápas kdysi velkých rivalů Letné) si zasloužila ale
spoň remisu, prohrála však 1 : 2 a ztratila tak vel
mi cenné body. Vzájemné střetnutí pražských S-S
mělo dlouho nevídanou dobrou úroveň. 30.000 divá
ků v pražském Edenu vidělo od obou týmů nádher
né finty, vynikající přihrávky, nelítostný hoj, útok
Střídal útok, a hráči i dobře stříleli. Spartě patřil
první poločas, po změně stran převzali iniciativu
■‘červenobílí” . Už v 21. minutě získal kanonýr Ma
šek Spartě vedení 1 : 0 a Sparťané měli několik
“vyložených.” brankových příležitostí. V 60. minutě
Slavia náhodným gólem Petrovičem vyrovnala na
1 : 1 a 8 minut před koncem zápasu vstřelila zadáfcem Nepomuckým vítěznou branku. Krátce předtím
(v 75. minutě) měli “sešívaní” štěstí, když obránce
ilildebrandt vykopl míč z prázdné branky. Sparta
tak už od 15. dubna 1962 čeká na chvíli, kdy porazí
svého rivala.
, 18. kolo: Žilina - Slovan Bratislava 1 :0, VSS Ko
šice - Plzeň .1:0, Inter Bratislava - Dukla Praha
1 : 3, Trnava - Lokomotiva Košice 3 : 0, Bohemians Trenčín 2 :1, Ostrava - Teplice 1 : 1 a Slavia - Spar
ta 2 :1 .
19. kolo: Slavia Praha - Žilina 2 : 0, Trnava - Bo
hemians 2 : 0 , Slovan Bratislava - VSS Košice 0 :'2,
Plzeň - Trenčín 0 :0, Teplice - Inter Bratislava
1: 0, Lok. Košice - Ostrava 0 : 0 a Dukla Praha Sparta Praha 1: 3.
20. kolor Trenčín - Slovan Bratislava 2: 1, Inter
Bratislava - Lok. Košice 0 : 0 , Žilina - Dukla Praha
1: 1, Sparta Praha - Teplice 1: 0, VSS Košice - Sla
via Praha 4 : 2, Bohemians - Plzeň 2 : 2 a Ostrava Trnava 0 :0 .
' Tabulka: 1- Trnava- 26 bodů, score 37 : 12; 2. Slo
van Bratjslava 24.b., slcore 31:18; 3. Trenčín 24 b.,
score 34:2(5; 4. VSS Košice 23 b.; 5. Inter Bratislava
/!>.:, 6. .- 8. Slavia Praha, Lok. Košice a Dukla
Praha (po 20 b.), 9. Žilina 19 b., 10. Teplice 18 b.,
lil Sparta Praha 17 b., score 24 :27; 12. Ostrava, 13.
Plzeň (po 16 b.), 14. Bohemians 14 bodů.

naděje čs. kopané dívat. Jugoslávci v žádném směru
nestačili a byli zatlačeni do defensivy. V 30. minutě
zvýšil Jdkl stav na 2 :0 a v 50. minutě vstřelil Ada
mec 3. gól. Tento náskok trochu mladé Čechoslováky
“uspal”. Udávali sice i nadále tempo hry,-ale svou
převahu v poli nedokázali vyjádřit střelecky. O
čtvrtou branku je však ošidil bulharský sudí, když
levému křídelnímu útočníku Kabátoví neuznal zce
la regulérní branku.
Utkání bylo dobré úrovně a naznačilo, že tým
ČSR nemusí být v kvalifikačních bojích o letenky
na světové mistrovství r. 1970 v Mexico-City ani s
Maďary bez šance. Po dlouhé době viděli příznivci
čs. kopané zase od čs. národního mužstva hru plnou
vtipu a nápadů, skvělou kombinaci, technickou ko
panou, odpovídající slavné tradici čs. fotbalu.
Československo hrálo v sestavě: Viktor (Dukla
Praha); - Pivam ík (VSS Košice), Plass (Plzeň),
Horváth (Bratislava), Hagara (Trnava - debutant);
- Geleta (Dukla Praha), Kuna (Trnava); - F. Ve
selý' (Slavia Praha), Jokl (Bratislava), Adamec a
Kabát (oba Trnava), tedy systémem 4-2-4.
IDEÁLNÍ FOTBALISTA
Napadla vás někdy prý by mít průměrné
myšlenka, “jak by měl školní vzdělání, nepotře
vypadat ideální fotbali boval prý by maturitu,
sta?” Touto otázkou se ale musel by mít přiroze
už několik sezón zabýval nou inteligenci”. Ital Bot
italský fotbalový odbor toni svou tézi i dokumen
ník Enzo Bottoni, který tuje, když říká: “Podívej
nyní na podkladě tisíců te se na esa dnešní svě
zápisů a statistických čí tové kopané: Pele a Mattsel došel k závěru, jež hews měří 171 cm, Brazizní: “Ideální hráč by měl lec Garincha 169. Stává
být 170 om vysoký a 69 se zřídka" dodává Botto
kg vážící, a nejlepší for ni, “že by malý nebo za
my by měl dosahovat me se příliš velký fotbalista
zi 24. - 27. rokem. Měl patřil k světové elitě!”.

REAL MADRID - ZJŠ BRNO 98:95
Francouzský Lyon nebyl v posledních dnech jen
dějištěm evropského šampionátu ve stolním tenisu,
ale i závěrečného střetnutí Poháru mistrů evrop
ských zemí v košíkové mužů. Trofej obhájilo znovu
družstvo Reálu Madrid, které má ve svých řadách
několik amerických hráčů. Ve finále porazilo tak tro
chu šťastně družstvo ZJŠ Brna po dramatickém prů
běhu 98 : 95, a tak prakticky pouhé dva koše oddě
lily os. přeborníka. od nej vyššího evropského klubo
vého titulu. — Do finále Poháru mistrů evropských
zemí se letos dostaly i bastekbalistky pražské. Spar
ty. Ty však byly bez jakékoli šance na úspěch, když
prohrály olbě střetnutí se sovětskými přebornicemi
IT T Riga: v Rize vysoko 45 76, v pražské odvetě
47 : 58. TTT Riga získala Evropskou trofej už poosmé.

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.
H L A S DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně.
Řídi redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘED PLA TN É:
(Austr.) $ 5.-, jednotlivý
výtisk 20c.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné, tj. austr. nebo NZ ¿5.-, £stg 2/5/-,
US i 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání

obrat—

— Do semifinále 1. ročníku evropského a ňUu— t
reprezentačních jedenáctek se až dosud probojoval
fotbalisté Itálie a Jugoslávie: Jugoslávci po r e n o r
1 : 1 v Marseille s Francií zvítězili v Bělehradě vy
soko 5 : 1; Itálie po porážce 2 :3 v Sofii porazOa v
Neapoli Bulhary 2 : 0. O dvou zbývajících semifina
listech se rozhodne mezi Španěly a Angličany (A sgličané vyhráli v Londýně 1 : 0) a Maďary a fotbalisty SSSR.
— Ve 13. ročníku nejpopulámější evropské fotbalové
soutěže klubových celků — v Poháru mistrů — bylo
zatím sehráno jen jediné semifinálové střetnutí, ve
kterém Manchester United zdolal přemožitele praž
ské Sparty Reál Madrid 1: 0.
— Evropský fotbalista roku 1962 Josef Masopust a
pražské Dukly odcestoval do Mexika, aby jednal o
smlouvu s mistrovským týmem FC Toluca. V tomRj
mexickém mužstvu hraje bývalý známý brazilský
reprezentant Vava. Dukla Praha prý neklade žádná
překážky jeho zahraničnímu angažma. •
— Bohumil Staša vyhrál tradiční prvomájové moto
cyklové závody “Velké ceny Rakouska” v Salzhurku
v kategorii strojů do 350 ccm.
"OTEVŘENÝ TURNAJ”
V BOURNEMOUTHU
Poslední dubnovou neděli skončil v anglickém
Boumemoutbu .první “otevřený tenisový turnaj”, ná
kterém mohli poprvé v historii spolu hrát jak tenisté
amatéři tak i profesionálové. Finále bylo — jak se
víceméně očekávalo — profesionální záležitostí, a
hráli v něm Australané Rod Laver a Ken RósewaU.
Vítězem se stal Ken Ro6ewall, který v rozpětí 100
minut (hrálo se kvůli déšti po dva dny) porazil fa
vorizovaného Lavera 3 : 6 , 6 :2 , 6 : . 0 a 6 : 3 a šel ti
vyinkasovat 1.000 liber šterlínků (poražený Laver
Se musel spokojit s 500 libram i).
ČS. DOROSTENCI MISTRY EVROPY
Mladé čs. fotbalové naděje — hráči do 19 let —
se na francouzské Riviéře stali nečekaně vítězí 21.
ročníku tradičního turnaje UEFA, což byla pro fot
balové experty senzace, čs. dorostenecké mužstvo
překvapilo skvělou souhrou, skvělým zpracováním
míče, rychlým startem na míč a co hlavně: pěknou,
a účelnou střelbou. Po vítězství ve skupině nad Ju 
goslávii 2 : 0, Německou spolkovou republikou 3 :'l
a zbytečné porážce (která však neměla vliv na po
řadí) s Itálií 0:2, vyřadili v semifinále Portugalsko
3 :1 a ve finále zdolali v Cannes i skvěle hrající
Francouze 2:1. Třetí místo na neoficiálním doroste
neckém mistrovství Evropy obsadili Portugalci ví
tězstvím 3 : 1 nad Bulharskem. .

T R IU M F ŽEN - DEBAKL M U ŽŮ
“To dítě ani nezná, co jsou nervy!”, zvolal první
čs. mistr světa ve stolním tenisu Kolář ve chvíli,
kdy v Lyonu na VI. evropském šampionátu tabletenistů skončila soutěž žen. Na nejvyšší stupeň vítězů
vstupuje nejmladší hráčka historie vůbec: 141etá Ilo
na Voštová, školačka z Prahy, jejíž první “krůčky”
v tomto sportu začaly v Mariánských Lázních. Voš
tová, přímo fanaticky povzbuzována lyonským publikem, jehož se stala brzy miláčkem, předvedla v
dámské dvouhře v Evropě dlouho nevídanou útoč
nou hru, jejíž styl se nejvíce z Bvropanak podobá
hře asijských tabletenistek. Cestu za titulem neměla
nikterak lehkou, neboť se na ní ‘připravovaly”
hlavně sovětské reprezentantky, ale i s těmi si do
vedla poradit. Porazila hladce ve 3 setech nejen
Pogosovou, ale i v semifinále po dramatickém boji
Rusku Grinbergovou a v závěrečném utkání favo
ritku dámské dvouhry Rudnovovou v 5 setech.
Aby triumf čs. reprezentantek na mistrovství Ev
ropy byl úplný, vyhrály Lužová s Jitkou Karlíko
vou dámskou čtyřhru. Ve finále porazily Rusky Rud
novovou s Grinbergovou ve 4 setech: 21 : 14, 21 :12,
17 :21 a 21:15. Třetí medaili získaly tyto 3 čs. že
ny: Lužová, Karlíková a Voštová v soutěži repre
zentačních družstev, když v rozhodujícím boji zdo
laly Maďarky 3 : 2 a obsadily 3. místo.
Zato čs. muži na mistrovství Evropy úplně zkla
mali, V soutěži družstev obsadil čs. mužský tým á
7. místo. V soutěži jednotlivců si ještě nejlépe vedl
inž. Jaroslav Staněk, který přehřál se Švédem Alserem boj o semifinále hladce 0 :3 na sety. A tak útě
chou čs. mužů bylo vítězství' 191etého. Antonína Dvo
řáka z Vlašimi v “soutěži útěchy”, ve které ve finá
le porazil Steina z V. Německa 21: 8 a 21:18.
EVR O PŠTÍ PŘEBORNÍ CI

Po dvou. titulech mistrů Evropy ve stolním teni
su v Lyonu získali reprezentanti ČSR (Voštová a Lu
žová s Karlíkovou) a Jugoslávie (241etý D. Šurbes
vyhrál pánskou dvouhru a dvojice Vecko-Stípančič
“double”), po jedné zlaté medaili dostali Švédové
(v soutěži reprezentačních družstev mužů), Němči
(ženy vyhrály soutěž družstev) a sovětská dvojice
Rudnovová-Gomozkov, která získala prvenství v
“mixu”.
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