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Zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa

Vzrušené dny v Praze
O d 29. května 1968 zasedal v Praze plný Ústřední výbor Komunistické
strany Československa. Plénum Ú V má sto deset členů. Dubčekův program
a jeho rozhodnutí byly schváleny tradičně — jednohlasně. Přitom je známo,
že kolem čtyřiceti členů výboru bud’ mělo výhrady nebo přímo oponovalo
Dubčekovým "liberálům” . Jednohlasná rozhodnutí stovek a tisíců ukázně
ných straníků byly (vždycky špatnou reklamou proslulé "vnitrostranické de
mokracie” komunistické strany. Tentokrát se však zdálo, že jednohlasnost
ných straníků byla vždycky špatnou reklamou proslulé "vnitrostranické de"C o by ,|omu řekla cizina?”
Ž e za cizinu dnes platí soudružské státy sovětského bloku, je částečně po
těšující a částečně nebezpečnou skutečností. Z cizích mocností se do politic
kého vývoje v Československu zejména vměšovaly Sovětský svaz a Východ
ní Německo. Potěšuje přede|vším, že ve východní Evropě dochází už k tak
zřejmému tříštění monolitu sovětského imperialismu. Nebezpečí je v tom,
že ani komunističtí revizionisté nemohou dát odpověď na tři klasické otázky
filosofa "liberalismu” Ivana Svitáka: odkud, kam, s kým?
Studená čistka
Uvnitř Komunistické
Před zasedáním došlo
Československa
k otevřenému volebnímu strany
Když všechno půjde
boji v rámci ústředního byla velká rozepře o to, tak, jak to Dubčekovo
výboru.
Povzbuzováni zda-li pořádat nebo ne vedení plánuje, bude to
mimořádný znamenat administrativ
sovětským
velvyslanec pořádat
strany. Stalinci ní čistku mezi funkcio
tvím a východoněmec sjezd
kým vyslancem, N ovot byli proti, nové vedení náři komunistické strany.
ného stoupenci se rozje pro. Zasedání rozhodlo,
A nestane-li se něco
li sbírat manifesty pra že mimořádný sjezd zač nepředvídaného, může
cujících proti Dubčeko- ne 9. září 1968.
me být jisti, že "liberá

lové” budou ve stranic
kých praktikách stejně
důkladní
jako
jejich
předchůdci.
Dojde-li ke sjezdu,
bude mít Dubček nový
ústřední výbor, složený
stoprocentně z jeho stou
penců.
Dramatický prvek na
zasedání Ú V KSČ byl
zastoupen
odstaveným
Antonínem Novotným,
který se zúčastnil jako
člen ústředního výboru.
Novotného lip a n y

Přívrženci socialistické demokracie musí programaticky žádat vytvoření základních mecha
nismů kontroly elity, rovnováhy moci, základní
občanská práva a tajné volby. Naopak, nemají
důvodu žádat osobní změny uvnitř vládnoucí
elity, ani nemají důvodu takové změny podpo
rovat, protože v daných podmínkách nic neza
ručují. Nemají důvod, aby osobním změnám
překáželi, stejně jako nemají důvod protesto
vat proti změně nájemníků v cizím domě. Příivrženci socialistické demokracie musí trvat na
programu podstatných změn, jež by měly být
výsledkem demokratizačního procesu prostřed
nictvím nově zvoleného Národního shromáždě
ní, jež nám dá novou ústavu. Skandovaný po
tlesk masového shromáždění k návrhu, aby od
stoupil president republiky, je stejně nemístný
jako skandovaný potlesk při jeho nastoupení.
Náhle probuzené tolerance, demokratizační
záchvaty a nově kostýmovaní lidé minulé éry
budí nedůvěru právě u přívrženců socialistické
demokracie.
Ivan Sviták

NÁVRAT

DOPŘEDU

Československo je podle obecných měřítek mladý
stát/ protože padesát let je v životě národů jenom
vteřina. Těch padesát let je možno rozdělit do čtyř
jám ě ohraničených fází.
První je doba Masarykova Československa, začí
nající rokem 1918 a končící německou okupací. Dru
há je období .protektorátu, kdy Československo žilo
v podzemí a dýchalo svými zahraničními orgány.
Byly to Lipany- Přišel Třetí je soumrak let 1945 až 1948, čtvrté temno
nejenom o členství v Gottwalda, Zápotockého a Novotného. Pátá Je fáze
ústředním výboru, ale i Alexandra Dubčeka, jež se teprve otevírá v době
o členství ve straně. Od nejistoty, .pochybností a nadějí.
Jenom čtyři fáze, v krátkém rozpětí padesáti let,
konce května je Antonín byly tedy uzavřeny, ale i to krátké půlstoletí stači
Novotný osoba bezpar lo k vytvoření určitých tradic.
Vidět kriticky sám sebe je neobyčejně obtížné a
tijní a nadto osoba byvstejně obtížné je vidět kriticky vlastní národ a stát,
ŠL
v němž jsme se narodili a v němž jsme vyrostli.
( Pokračování na str. 2)
Kriticky tedy — jakých bylo těch československých
v i.
padesát let? Nebyla to žádná sláva.
Ze čtyř fázi, o nichž jsme mluvili, jenom z jedné
Tenký led
Z Prahy do Paříže
vystupuje určité světlo, jenom jedna z nich před
, Dubčekovi stoupenci,
stavuje tvoření tradic, slučitelných s lidskou dů
stojností a svobodným způsobem života. Je to doba
jisti většinou v ústřed
první republiky, k níž prý není návratu.
ním výboru, mohli při
Samozřejmě že není, pokud člověk přijme faleš
nést víc manifestů a zí
V době psaní tohoto článku si člověk mohl ve Francii vybrat: jedny tam né generalizace o státu “padesáti” politických stran
skat ještě víc hlasů.
ní noviny ujišťovaly, že je občanská válka za rohem, druhé, že je de Gaulle a pokud přijme jako spravedlivé srovnání tehdejší
ho našeho sociálního zřízení s nejpokrokovějšími
Jejich největší prob
stále pevně v sedle, třetí, že jde o monumentální zrození nové, dokonalejší sociálními vymoženostmi dneška.
lém byl: jak daleko se
vládní formy a čtvrté, že jde o neorganizovaný cfaaoz, jemuž dojde dech,
První Československo však nelze vidět jako konec
mohou pustit po tenkém
a naplnění vytčeného cíle. Je ho třeba vidět jenom
neboť neexistuje "revoluční situace” .
ledě "liberalizace” .
V téže době se dala také všechna ta tvrzení cel jako začátek vývoje demokratické a sociálně spra
vedlivé společnosti. Nutno ho vidět v kontextu vše
kem logicky dokládat — podle toho, z jakého úhlu obecného vývoje let dvacátých a třicátých, ne v kon
se chtěl člověk na celou situaci dívat a na které textu stádia vývoje let šedesátých.
A na svou dobu, a ve srovnaní s tehdejším vývo 
straně byly jeho sympatie.
Zatímco smrt Johna Kennedyho je pořád ješte
jovým stupněm světa, Československo bylo státem
Horší to bylo s těmi, ■vůbec někam dohléd politicky i sociálně vyspělým, s nímž se dnešní “ so
opředena určitou nejistotou, smrt jeho bratra v y 
padá — přes obvyklou senzacechtivost tisku — kteří nemilují extrémy, nout kouřem pálení a cialistické” Československo nedá srovnávat, protože
jako jasný případ.
lhostejno z jaké strany ničení, stínem barikád, pokrok se nedá přirovnávat k zaostalosti.
Robert Kennedy je obětí fanatického naciona
Vysoká úroveň tehdejší republiky nebyla výsled
přicházejí.
N e b o ť sym rachotem- gaullistických
lismu, jeho smrt dílem vyšinutého arabského
kem nějakých vyšších vrozených vlastností Čechů
“vlastence”, který si psal do zápisníku s vykřič patie a pevné přesvěd tanků a Babilonem opo a Slováků. Nevěříme, že jeden národ je sám od sebe
níkem “A ť žije Nasser”, snad aby na to neza čení, že člověk je na zice, která neví, co chce lepší než druhý. Byla výsledkem šťastné náhody,
pomněl.
správné straně, pomáha -, jaké alternativy se na že nás v tich chvílích vedl s “magickou autorito-u
r § charakteristickou slepotou svět, jeho tisk a
osvoboditele” člověk výjimečných kvalit.
jeho shory psychologů nehledají hlubší příčiny jí jak mužům ^na bariká bízejí v bezprostřední
Byl to člověk, který věřil v lidskost, národní, ra
smrti senátora Kennedyho v zhoubné škodlivosti dách, tak mužům péra. francouzské budoucno sovou i náboženskou snášenlivost a nade všechno
vyhraněného nacionalismu, jehož je očividný«»
Přiznejme si tedy, že sti.
v trvalé hodnoty demokratického způsobu života.
i
dílem, ale. v brutalitě Američanů a, pochybenosti jsme v určitých nesná
Řékne-li dnes tedy někdo “ snad byste se nechtěli
Jenom dvě: potvrzeni
jejich vládního systému.
zích. Těžko se píše srd dg Gaulleova režimu v vrátit k první republice” , samozřejmě, že bychom
chtěli. Ne k jednotlivým jejím institucím, ne k jeVedle příčin hledají se ovšem také následky,
volbách jíinu faktickému stupni vývoje, ale k jejímu rela
většinou ty bezprostřední: jak to ovlivní presi- cem, když volba je me nastávajících
dentské volby, kdo z presidentských kandidátů zi oligarchickým semifa- nebo vláda nějaké nové tivnímu pokroku, k je jí náplni. Byl by to návrat
Kennedyho smrtí nejvíce získá.
šismem
a
extrémem, "lidové fronty” , založe dopředu.
Snažíme se hledět dále a nelíbí se nám, co vi který se pohybuje nale né na koalicí MitteranV Československu se dnes rehabilituje kdeco, do
díme. “Po stopách zlého činu” dostaneme se da
konce i lidé, kteří byli zavřeni za to, co neudělali,
leko od amerických břehů, ale právě v těch da vo od současné pozice dových socialistů a Ro- ačkoliv to, co udělali, by jim. v mnohých případech
lekých místech přihodily se události, jež připra evropského komunismu. cheto.vých komunistů.
vyneslo zasloužených dvacet let.
vily Kennedyho o život. Jeden den vypukla Válka
Došlo tedy nevyhnutelně i k určité rehabilitaci
A těžko se píše moz
A ni jedna nepředsta
ve Vietnamu, která učinila z Kennedyho presi- kem, když člověk nevidí
T. G. Masaryka, Piláti si m yjí zakrvácené ruce a
vuje
trvalé
řešení.
První
dentského kandidáta, jiný děn začala válka na
rehabilitují Krista. Ta rehabilitace spočívá v tom,
třetí možnost.
znamená 'krátké vzkříše že bylo přiznáno, že Masaryk byl, žil a existoval a
Středním východě. Ty dva dny potom vedly k ji
D vě možnosti
nému smutnému dní v Los Angeles.
ní umírajícího gaullismu, že měl přete jenom nějaké zásluhy na vytvoření
Zdá se nám tedy, že výstřely v Kalifornii pod
Pokusme se dohléd druhá
pravděpodobný československého státu.
Máme dojem, že by se toto embryo Masarykovy
trhují vedle jiných bohatěji přetřásaných věcí nout - pokud dokážeme
(Pokračování
na str. 2) rehabilitace mohlo stát dnešnimu režimu nebezpeč
také rizika světové zodpovědnosti demokratické
né. Jestliže Masaryk byl a žil, lidé se možná začnou
velmoci a budou další vzpruhou izolacionistických
Published by F. Váňa,
ptát, za čím stál, co nás učil a jaké byly jeho ideály.
tendencí, které ve Spojených státech nabývají na
síle.
A je pak možné, že se budou dovolávat rehabilitace
S. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
ne Masaryka — člověka, ale Masaryka — filosofa,
Pátý červen 1968 vstupuje tak do historie jako
Printers: “ Unification” Pty. Ltd.
zkrátka, že přijdou na to, že návrat k politické pocti
temný den, bez ohledu na to, z jakého úhlu se
497 Collins St., Melbourne, Vic.
vosti a morální rovnosti nevede zpět, ale přímo do
oa něj svět dívá.
předu.
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Temný den v historii
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Vzrušené dny v Praze
(Pokračování se 'str. 1)
Předpovídalo se, že
vyloučení čeká předč
ivším bývalého ministra
národní obrany Lornského a Slováka Michala
Chudíka, bývalého před' sedy Slovenské národní
rády.
Zatím se zdá, že Lom: ský prozatím přežil jako
poslanec
Národního
shromáždění, snad za
; cenu, že se vzdal členství
v Ú V KSČ.

P rošetře ni budou:
S Antonínem. Novot: nýrn -.. byli suspendováni
z členství v KSČ (až do
prošetření jejich přípa
dů):
í
Karol Bacílek, bývalý
člen politbyra a ministr
státní bezpečnosti v do
bě Slánského procesu,
. Viliam Široký, bývalý
-ministr zahraničí a mini
sterský :;předseda.
. Bruno Koehler, člen
politbyra
a
tajemník
KSČ, pověřený stykem s
. německými komunisty,
dr. Jiří Urválek, stát
ní prokurátor v procesu
se Slánským a generál
ní prokurátor,
dr. Štefan Rais, býva
lý ministr spravedlnosti,
a.' Pavol David, vyso
ký funkcionář Komuni
stické strany Slovenska.
Funkce se' vzdal včas
bývalý ministr spravedl-

nosti dr. Václav Škoda.
Alexander Dubček ve
svém projevu řekl, že
Komunistická strana Če
skoslovenska se bude
zbavovat těch členů, kte
ří se podíleli na "defor
macích historie” .
Dubček si především
vyřizoval své účty. Kro
mě Novotného a Urválka byli všichni suspen
dovaní členy vedení K o 
munistické strany Slo
venska.
Urážka SSSR?

převzít moc v Českoslo
vensku pod pláštíkem li
beralizace.
Zdá se jisté, že So
větský svaz plně podpo
roval Novotného pří
vržence v ústředním. -vý
boru.”
Zatímco Dubček řídil
hlasování v ústředním
výboru, měl jeho ministr
národní obrany generál
Martin Dzúr na krku
hrozící manévry vojsk
Varšavského paktu.

Londýnské Times z
31. května 1968. korném
tují:
"Debaty na zasedání
se zúčastnilo 25 členů z
celkového počtu členů.
Dubčekova taktika na
sjezdu se vykládá jako
další urážka Sovětského
svazu, který se obává, že
by
protikomunistické
živly mohly eventuelně

V západních novinách
kolovaly zprávy o ma
sivních oddílech Rudé
armády, které by opero
valy na- území Českoslo
venské socialistické re
publiky.
Přestože génetál Dzúr
nedávno ujistil
(podle
Die W elt z 1. 6. 68), že
tyto manévry "nejsou
nic! zvláštního” a že so

(Pokračování se str. 1)
návrat k sérii operetních
vlád jepicích životů, kte
rý musí dříve nebo poz
ději vésti k novému vý
buchu a k novému hle
dání přijatelného výcho
diska.
Problém komunismu

Dá se říci, že jsme
zpět u starého problé
mu, společného přede
POMOZTE NÁM
vším Francii a Itálii. Je
s rozšířením počtu odbě
to problém společností,
ratelů Hlasu domova
v nichž
komunistické
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

%rtHRPA

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

Optical Service
víte , ze
můžete letět luxusním dzetem
Z A U S T R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T
ve skupinách (A ffin ity Groups) aspoň 15 osob
Z A Z V L Á Š Ť S N ÍŽ E N É J ÍZ D N É $ 821.40,
čímž ušetříte ^ 352.00 za osobu.
Podrobné informace
ochotně sdělí

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins Street, M ELBO U R N E
Telefon? 63 4001 — 63 4002

Pověsti o RA

strany nejsou dost silné,
aby se zmocnily vlády,
ale mají dost vlivu, aby
znemožnily stabilitu de
mokratických vlád. Pro
tože jsou svou totalitní
povahou naprosto neslu
čitelné
se
základním
charakterem
takových
společností, leží jako kát
men v žaludku demok
ratického
organizmu,
který je nemůže vyvrh
nout, ani strávit.
Chronické potíže, kte
ré tak vyvolávají,
ve
dou pak k periodickým
i křečím, jichž jsme prá
vě svědky, a k nebezpe
čí pravicových diktatur,
jež jsou pudovou reakcí
strachu před diktaturou
zlevaZ a demokratickou
legalitu
Tyto v demokratickém
konceptu neřešitelné si
tuace by se mohly stát
řešitelné snad
jenom
základní změnou charak
teru
komunistických
stran. V
tomto bodě
spatřujeme určité pojít
ko mezi událostmi v Pa
říži a událostmi v Pra
ze.
Francouzské a italské
komunistické strany na
příklad projevily v po
slední době určité ná
znaky změny směru zá
kladního myšlení, určitý
úistujp od nekompromi
sní revolučnosti k prv
ním útlým gestům snahy
po demokratické legali
tě.
Jenomže kdo jim mů
že po dosavadních zkví-

větská účast bude ome
zena na štábní důstojní
ky a techniky, tyto pově
sti se zdají plnit svůj
úkol.
Obyvatelstvo je zne
pokojeno zkazkami
o
příchodu Rudé armády a
o pohybech armád V ar
šavského paktu na čs.
hranicích.
Některé zprávy mluvi
ly o 11.000 rudoarmějaV
na území ČSSR.
A ť 11.000 nebo jen
3.000, jejich přítomnost
je zřejmě myšlena jako
psychologická zbraň pro
ti možným výstřelkům
nového vedení komuni
stické strany.

10. 6. 1968

SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZÁBAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, O SLAVY VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe
D l ie

a ^ o rch e á ter
(ředitel Jaroslav Křepčík)
A L E X A N D R A GARDENS, MELBOURNE

Telefon 63-3923
K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu

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

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas A Victoria Sts., Richmond, Vie.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Bd., Nth Altona, Vic. (314-8281)

Dubčekovo vedení, po
dáno klasicky, musí se
vyhnout Charybdě, aby
nenarazilo na Scillu. V
prosté mluvě to zname
z DOMOVA
ná, že si musí být jisto,
— Po Kosyginově návštěvě bylo oznámeno, že se bě
odkud až pokud. - vm hem června budou konat na území Československa

Ozvèny

šenostech s komunismem
věřit, kdo
je může s
klidným svědomím při
jmout
za
spolehlivé
partnery ve správě věcí
demokratického státu?
Historie komunismu
Dosavadní
historie
komunistických
vlád
není
jednobarevná.
Představuje celou škálu
barev, od nejbrutálněj
šího stalinského nebo
maoistiokého komunismu
po relativně umírněný
komunismus
prvních
Gomulkovýčh let, Titovy Jugoslávie nebo dneš
ního
Československa.
Není v ní však ani je
diný případ, kdy by ko
munistická strana, jed
nou u moci, projevila ochotu Se té moci vzdát
a podrobit se demokra
tické zkoušce svobod
ných voleb. Právě na
opak,
až do
tohoto
okamžiku demokratická
škraboška
komunismu
spadla ve všech přípa
dech s děsivou konečno
stí ve chvíli, kdy moci
bylo dosaženo.
Důkaz změny základ
ního charakteru
tedy
musí přijít
od samot
ných komunistů a je
možný jenom tam, kde
jsou u moci, ne tam, kde
o ni teprve usilují./
Historická příležitost
Jednodiví
členové
dnešního
českosloven
ského vedení rádi hovo
ří o historickém a svě
tovém významu svého
"demokratizačního
ex-

a Polska manévry armád Varšavského paktu.
— Čelní představitelé nového komunistického vede
ní varovali veřejnost před tvořením opozičních sku
pin a redaktory časopisů před otiskováním protisovětských komeiíářú— V Brně byl nalezen masový hrob 24 osob, které
byly popraveny a spáleny v roce 1950 nebo 1951.
— Zasedání Ú V ESC rozhodlo, že demokratizace bu
de pokračovat, ale že není místo pro opozici mimo
národní frontu.
— Mluvčí ministerstva spravedlnosti prohlásil za
hraničním dopisovatelům, že čs. vláda vyplatí 328
miliónů dolarů jako kompensace obětem stalinismu.
Čs. soudy znovu prověří 700.000 soudních řízení, ve
dených v té době— Další čs. delegace, vedená Josefem Smrkovským,
odletěla do Moskvy.
Z CIZINY
— Západní tisk psal, že bývalý president Novotný
má být souzen pro svou účast na čistkách v 50. le 
tech.
— Guvernér Rockefeiler řekl v New Yorku: “Vítáme
úsilí čs. lidu a vlády po obnovení humanitních a de
mokratických tradic. Současně jsme hluboce znepo
kojeni tlakem severních sousedů, včetně Sovětského
svazu, toto úsilí překazit.”
— Walter Ulbricht měl porady v Kremlu, jejichž
hlavním předmětem bylo Československo.
— Francouzská tisková agentura France Presse uve
řejnila rozhovor s čs. komunistickým spisovatelem
Procházkou, který překvapil svou odvahou. Jeho otevřenost mu vynesla ostré pokárání v moskevském
časopise Literaturnaja Gazeta.

perimentu” . Silně přehá
nějí. Zatím nedosáhli
nic jiného, než že k bo
haté barevné škále dik
tatur komunistické stra
ny přidali další odstín.
Příležitost však klepe
na dveře a volba je je
jich. Kdyby svou "de
mokratizaci” dovedli do
důsledků- a změnili slo
va v skutky, dosáhli by
něčeho, co by si právem
dělalo nárok na význam
historický a světový. N e 
jenže by vlastnímu náro
du vrátili
důstojnost
svobodných lidí a zahá
jili nevyhnutelnou de
mokratizační reakci ve
východní Evropě,
ale
mohli by také, vytvoře
ním důvěryhodnosti de
mokratizační komunistic

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
19 York St.,
Sydney
vchod do Wynyard Sto.
naproti pohyb, schodům)
Telefon 29-7543

ké metamorfózy, vrátit
zdraví nemocným náro
dům západní Evropy.
Nestravitelný kámen v
žaludcích stal by se sou
částí demokratických or
ganismů, pražská "revo
luce”
by svým význa
mem přesáhla pařížskou,
Československo by dalo
nejen sobě, aíe i celému
světu veliký dar.
4cw-
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

— Oslava lOOletého výro
čí položení základního
kamene stavby Národní
ho divadla v Praze se ko
nala 16. května. Slavnost
ní
shromáždění
bylo
pod záštitou presidenta
L. Svobody a v čestném
předsednictvu byli též A .
Dubček, ' J. Smrkovský,
Galuška a přední umělci
jubilujícího divadla. Úvodní projev měl ředitel
ND J. Urban a pak pro
mluvil Dubček. K tomuto
výročí byli jmenováni
Rudolf Deyl, Eduard Ko. hout, A lfréd Radok, Olga
Skálová a arch. F. Troeš te r. národními umělci,
Marie
Burešová, Josef
Maršálek, Hanuš Thein a
Ivo Žídek
dostali Sád
práce. Další členové ND
byli vyznamenáni Za zá
sluhy o výstavbu,
Za
vynikající práci, nebo
čestným titulem zaslouži
lý . umělec.
— Na žilinském okrese
dostávali občané poštou v
zalepených obálkách le
táky proti nynějšímu re
žimu. šlo o české překla
dy článků z albánského
listu Zeri i poppulit. Pra
ví se v nich, že je třeba,
aby dělnická třída zemi
ovládaných
revizionisty
vstoupila do boje.
— Předseda Čs. obchodní
komory Jan H om “ požá
dal o uvolnění z funkce
ze zdravotních důvodů” .
Představenstvo
pověřilo
řízením Čs. OK až do val
né hromady dr. O. Koutského, -který byl donedáv
na ředitelem čs. obchod
ního střediska na Světo
vé výstavě v Montrealu.
— Vláda se usnesla zřídit
zvláštní výbor, který má
připravit návrh nového
státoprávního uspořádání
republiky. Je složen z
představitelů
stran NF,
vlády, SNR, NS, národ
nostních menšin,
maso
vých organizací atd. V če
le výboru je
předseda
vlády. Češi a Slováci ma
jí paritní zastoupení. Pro
odborné
řešení otázek
státoprávního uspořádání
byla schválena komise,
kterou vede dr. G. Husák,
pro posuzování ekonomic
kých otázek souvisících :
novým
státoprávním uspořádáním komise, kte
rou -bude řídit O. Šik.
— Novým plzeňským bi
skupem
československé
církve byl zvolen J. Fial
ka, farář čs. církve z Če
ských Budějovic.
— V L D ze 4. 5. píše F.
Sedlář:
“ Bylo jistě ne
důstojné Čs. strany lido
vé jako -politické strany,
že
musela
předkládat
okresním výborům Ná
rodní fronty ke schválení
nově přijaté členy, že ne
směla přijímat
mladší
členy, bývalé členy KSČ
atd.”
Tytéž
podmínky
měla Čs. strana sociali
stická.
— V nakladatelství Orbis
vyšly pohlednice s TGM
a ^ Janem
Masarykem.
Některé lze však koupit
jen v Lánech a ve spe
cielní prodejně Orbisu.
— Generální
tajemník
slovenské Strany slobody
František Štefánik rezig
noval na všechny veřejné
funkce (byl též členem

předsednictva Národního
shromáždění a členem
jeho rehabilitační komi
se). Bratislavská Směna
předtím psala o podivné
úloze Šfefánika v r. 1956,
kdy byl zatčen a nevinně
odsouzen tehdejší předse
da strany V. Pokojný. N a
místo Pokojného v N á
rodním shromáždění na
stoupil pak právě Šítíánik.
— L L plál, že v Praze v y 
dávaný německý týde
ník Volkszeltung se “ v
poslední době v Německé
demokratické
republice
občas zabavuje” .
— Svobodné slovo napsa
lo, že Čs. Červený kříž
převeze urnu s pozůstat
ky dr. Alice Masarykové
z Chicaga do Lán, aby
tak splnil přání své bý
valé předsedkyně.
— Předseda slovenského
výboru Čs. svazu tělesné
výchovy Ján Šedivý řekl
na schůzi pléna v Brati
slavě 4. 5. tr.: “Vzhledem
ke skutečnosti, že Sokol
na Slovensku nemá ná
rodní tradice jako v če
ských krajích, i vzhledem
k tomu, že na Slovensku
byl Sokol organizací více
českou než slovenskou .a
že se vždy v národních
tradicích .přikláněl k ne
populární
čechoslovakistiéké politice, i vzhledem
k jeho společenskopolitické úloze, zejména z ob
dobí boje o charakter
ČSR (1919 - 1920), nepo
važujeme jeho obnovení
za opodstatněné jako ná
rodního
spolku
Slová
k ů . . .”
— V Kopřivnici byl .zno
vu odhalen pomník presi
denta TGM. Slavnosti se
zúčastnilo přes 4.000 li
dí. Rovněž v Humpolci,
Valašském Meziříčí a H o
doníně byly navráceny
pomníky TGM na původ
ní místa.
— Na 28hektarové ploše
před Dunajskou Středou
se staví největší oukrovar
na Slovensku, který má
zahájit provoz koncem r.
1969. Při 80dermí kampa
ni má zpracovat: 32.000
vagonů
cukrové
řepy.
Stavba si vyžádá náklad
asi 260 mil. Kčs.
— Užší předsednictvo Čs.
výboru obránců míru vě
novalo po 100.000 Kčs
velvyslanectví Severního
Vietnamu
a
Národní
frontě osvobození Jižního
Vietnamu
jako
“ výraz
hlubokých sympatií” .
— Dne 6. května zemřel
v Brně ve věku 92 let
Msgre. ThDr. Josef K ra
tochvíl, papežský prelát,
kapitulní vikář brněnské
diecéze.
— V Komárně byla znovu
odhalena
socha M. R.
Štefánika.
— Česká katolická charita
konala konferenci v Pra
ze,
na níž byl
zvolen
předsedou biskup ThDr.
Kajetán Matoušek a ústředním ředitelem ThDr.
K. Šebor. Z konference
byly odeslány telegramy
papeži Pavlu VI., presi
dentu Svobodovi, kardi
nálu dr. J. Beranovi, M e
zinárodní Charitě, všem
českým a slovenským bi
skupům a Ústřední Cha
ritě na Slovensku.
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" 30 — 40% za vyspělými západními státy"

Hospodářské problémy

— V Českem Těšíně se
konala manifestace čs. polské vzájemnosti, které
Jednám o hospodářských problémech se zpravidla nesetkají s takovým
se zúčastnilo na 25.000
občanů, z toho asi 10.000 zajmzm veřejností jako o problémech politických nebo jaký provází dnes v
přišlo v průvodech z P o l Českoslow tuku třebas projednávání rehabilitací a zveřejňování zločinů ře
ska.
zaná z nedávné minulosti. Avšak řešení otázek ekonomických má obyčejně

— Turistická

«■**»*»

na vetší a hlavně trvanlivější ivliv na další vývoj státu než cokoli jiného. Přesto
se zájem o hospodářské reformy v široké veřejnosti zvyšuje jen tehdy, dotýLají-lI se bezprostředné řadového občana.

šerišska v O t M j d t ho-:
räch dosMa zpět džfečšK
název: Mas&zyfcosa chata
Na kamenný podstavec
chaty byla současně "Via-"
cena bysta T O t
— Dne 29. 4. zahájil Jan
Werich ve velkém sále
Židovské radnice v Praze
výstavu Millenium Judai
cum Bohemicum,
která
byla uspořádána k 1.000
výročí usídlení židů v če
ských krajích. Werich ho
vořil o tom, že se vlastně
jedná o opožděné oslavy,
které byly před dvěma
roky zakázány.
— Bývalý ministr vnitra
Rudolf Barák
byl pro
puštěn na svobodu.
— President republiky
jmenoval další náměstky
ministra národní obrany:
gen. PhDr, Jaromíra Machače, gen. inž. Jána B u
xe a gen. O.
štangla.
Všichni
mají vojenské
školení v Moskvě.
— Na Velehradě se konai
ustavující sjezd Díla koncilové obnovy, které bylo
ustaveno na místo dřívěj
šího Mírového hnutí katol. duchovenstva. V če
le ÚV je biskup dr. F. T o 
mášek.
— Amnestie, kterou vy
hlásil president republiky
k 9. květnu, se týká v
první řadě trestného činu
opuštění republiky, dále
ohrožení
hospodářského
tajemství,, ohrožení slu
žebního tajemství, násilí,
hanobení národa, rasy a
přesvědčení a šíření po
plašných zpráv. Tresty
se buď promíjejí celé ne
bo zčásti.
— Papež Pavel V I. jm e
noval nitranského bisku
pa dr. E. Nécseye arcibi
skupem.

V

m icm fěrn

vzbudilo
jednání
pracovní
stupném
denního
dne.

m ě ttri

covní doba.

větší zájem
Hospodářská rada do
o zkracování provází n ávrt na zkrá
doby a o po cení pracovní doby tím
zavádění pěti to zjištěním:
pracovního tý

Na doporučení Státní
plánovací komise pro
jednávaly s tím spojeně
otázky Hospodářská ra
da a Ú RO a výsledkem
byl návrh vládě, aby byl
v ČSSR
zaveden pěti
denní pracovní týden k
29. září tr. Kromě toho
se navrhuje, aby podni
ky, které si k tomu vy
tvoří podmínky, zkráti
ly pracovní dobu a to na
40 hodin týdně u pra
covníků v-dolech a dále
u těch, kteří pracují v
nepřetržitém
provozu,
tj. na tři směny. N a 41
a čtvrt hodiny má být
zkrácena pracovní doba
při dvousměnném pro
vozu a na 42 a půl ho
diny na ostatních praco
vištích. Návrh předpo
kládá, že v r. 1970 by
mohla být zavedena vše
obecně 40hodinová pra— Letošním “ Králem m a
jálesu” byl zvolen spiso
vatel Josef Škvorecký.
— V Praze zemřél ve vě
ku 84 let čestný člen Me
zinárodního olympijského
výboru Josef Gruss.
FEI/HD

'Realizace navrhova
ných opatření bude mož
ná jedině za předpokla
du, že odpadlá pracov
ní doba bude v organi
zacích uhrazena zásadně
z jejích vnitřních zdro
jů bez zpomalení růstu,
rozsahu a kvality výro
by a služeb. Jen výji
mečně obdrží některá
nevýrobní odvětví dotaci
ze společenských zdro
jů . .
Říká tedy,
že
kratší pracovní dobu utnožní jen větší pracov
ní vypětí zaměstnanců.
Návrh dává též v úvahu
možnosti
diferencova
ných cen pří prodeji
zboží a služeb o sobo
tách a nedělích.
Menší ohlas ve veřej
nosti mely celkové prob
lémy čs. ekonomie, o
nichž říká vládní pro
hlášení, přednesené O.
Černíkem v čs. parla
mentě:

" V našem hospodář
ství . . . je řada rozpor
ných rysů. N a jedné
straně jsme dosáhli ur
čitých nesporných úspě
chů, ale na druhé stra

né v minulosti se naku
pily obtíže, které nemo
hou být překonány dří
vějšími metodami. Roz
vinuli
jsme
poměrně
mohutné výrobní síly. V
uplynulých dvaceti le
tech se např. zvýšily v ý 
robní základní fondy o
400 mid. Kčs, máme
plnou zaměstnanost. . .
Naše místo ve světě,
měřeno objemem národ
ního důchodu na jedno
ho obyvatele, je poměr
ně čestné. Zůstáváme
však ještě 30 - 40% zpět
za vyspělými západními
státy . . .”
Je jistě podivné, vydává-li ministerský před
seda za úspěch okolnost,
že Československo, kte
ré drželo před válkou
krok
s nejvyspělejšími
západoevropskými státy
- a mnohé z nich před
čilo -, zůstává dnes 30 40% pozadu. (V e sku
tečnosti pak není ani to
to přiznání úplné.)
"Rozvinuli jsme prů
mysl” , říká dále vládni
prohlášení,
"který
v
současné době není z
velké částí s to zabez
pečit efektivně naše po
třeby v obchodu se za
hraničím a ani plně . uspokojit naše potřeby rta
(Pokračování na str. 6)

Rehabilitace a vyznamenání
Mezi spousty referátů o tragédiích lidí v mi
nulých dvaceti letech, o zvěrstvech, páchaných
nelítostně podle pokynů vládnoucího režimu,
mísí se v čs. tisku zprávy o fraškách, které aranžuje nynější režim — snad aby získal na popu
laritě, aby aspoň něco vytěžil ze zájmu, z tiché
ho soucitu k obětem, který projevují obyčejní
lidé v Československu.
Nejokázalejší takovou fraškou bylo v minu
lém měsíci slavnostní udělování vysokých vy
znamenání dalším popraveným soudruhům z
padesátých let. Tak Rudé právo z 15. května
referuje o tom, jak předseda vlády Černík pře
dával Řád republiky vdově po popratveném Ru
dolfu Margoliovi a 17. května popisuje předání
čestného titulu Hrdina ČSSR, uděleného in memoriam Josefu Frankovi, který převzala vdova
J.. Franková z rukou A. Dubčeka. Ten pak pře
dal při téže příležitosti Ch. Kreibichové Řád
Klementa Gottwalda, udělený in memoriam
manželu Karlovi, Dne 18. května píše RP, že
Černík předával další dva Řády republiky: vdo
vám po Ludvíku Frejkovi a Osvaldu Závodském. Třetí Řád republiky předával tentýž den
Čestmír Císař a to vdově po André Simonovi.
Protože pak Bedřich Geminder nezanechal vdo

vu ani jiného blízkého příbuzného, dostal in
memoriam jen Řád práce a na jeho předání l í 
šta vu dějin K SČ stačil Jo zef Lenárt.
Přibližně v téže době se objevovaly zprávy
o obnově procesů a o rehabilitaci mnoha dal
ších známých i méně známých osob. Zvláštní
zájem vyvolávalo projednávání případů něko
lika vysokých důstojníků. Senát vyššího vojen
ského soudu v Příbrami zrušil rozsudek někdej
šího soudu nad později popraveným divisním
generálem Heliodorem Pikou, senát ¡vyššího vo
jenského soudu v Praze zase rozsudek nad bý- '
valým velitelem čs. letectva v Anglii dr. K . J a 
nouškem a nad plk. inž. Vladimírem Chrástem. :
Senát městského soudu v Praze se zabýval roz
sudkem nad velitelem Pražského povstání ge
nerálem K. Kutlvašrem a jeho druhy (škpt. le
tectva E. Novotným, J . Slaninou, inž. L. Strej
cem a pplk. J . Nedbálkem) a zprostil je rov
něž (v plném rozsahu obžaloby.
Obnova různých procesů dala jen příležitost
znovu ukázat, jak se československým komuni
stům dařilo ještě zdokonalit strašné vyšetřovací
metody, nezměrné ukrutnosti, páchané za vál
ky nacisty.
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OČI?

Bolí Vás hlava?

Noste brýle od O P T Á !

OPTO
Gapitol House, 113 SwanstonSt.
M ELBOUR NE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 223Í
DODÁME l é k y v š e c h d r u h ů
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Informace zhora
MINISTR ZAHRANIČÍ UKLIDŇUJE
Podle názoru prof. Hájka není také zapotřebí dra
matizovat otázky čs. vztahů k SSSR a k ostatním
socialistickým zemím, takové věci, jako je otevřená
a soudružská výměna názorů mezi jednotlivými so
cialistickými zeměmi Neměly by nás zarážet ani kri
tické připomínky v tisku bratrských zemí. Jo však
nutno dbát o to, aby názorové rozdíly nepřerostly
v rozpory. . . Vláda PLR nám odevzdala notu, pro
testující proti způsobu, jakým čs. tisk informuje o
událostech v Polsku .. . Připomínky — zatím jen
ústní — se objevily i ze strany Německé demokra
tické republiky a rovněž sovětští přátelé formuiováli některé výhrady proti tomu, jak se v čs. sdě
lovacích prostředcích formulovaly otázky, které ma
jí význam pro naše vzájemné vztahy. — ■ “Nedom
nívám se, že by bylo třeba svobodu tisku omezo
vat, zejména ne administrativními opatřeními V
tisku i v televizi však musíme velmi výrazně odli
šit názory jednotlivců, za něž nesou zodpovědnost
jen tito jednotlivci, od názorů, za něž nese zodpo
vědnost stát... Andrej Gromyko také považoval za
hutné upozornit mne na některé rušivé jevy, které
se objevují v čs. sdělovacích prostředcích. . . Já
jsem zase Moskvu upozorňoval na nutnost rozlišovat
osobní stanoviska a oficiální názory . . . ”
Dr. J. Hájek v zahraničním výboru NS,
Lidová demokracie, 17. května 1968
ŽÁDNÁ JINÁ STRANA
NEŽ KOMUNISTICKÁ
Prof. Goldstuecker zodpověděl (v K. Varech na
tribuně otázek a odpovědí OV KSČ 14. 5.) nejprve
otázky týkající se nezákonností za uplynulé dvace
tiletí, dále hovořil o rehabilitacích a několikrát pře
rušen potleskem odpověděl na otázku týkající se
možnosti opoziční politické strany: “Já se domnívám,
že směrodatnou politickou stranou v našem státě
je a zůstane KSČ. A to z tohoto důvodu: je to ve
doucí síla socialistické revoluce i přes všechny chy
by á zločiny napáchané jejím jménem. Je to hnutí,
které má naši revoluci vynést na vyšší stadium roz
voje. A silou, která to zaručí, nemůže být žádná jiná
strana než komunistická. Je to strana, která je pře
devším silná svými argumenty. Nikdo nemá lepší,
odůvodněný a reálný program dalšího postupu k so
cialismu. A socialismus je přáním drtivé většiny ná
roda. To se ukázalo i v minulých měsících. Nevy
skytlý se hlasy, které by žádaly zpět do soukromého
vlastnictví výrobní prostředky v průmyslu, ani Ma
sy k cestě zpět na naší vesnici. My jsme letos v led
nu nezahájili hnutí k restauraci starých řádů. Všem
komunistům bych chtěl připomenout, aby se zamy
sleli nad tím, že dnes je KSČ hlavním garantem de
mokratizace naší společnosti.” — Připomněl potřebu
vystupovat proti bezhlavému odsuzování např. bez
pečnostního aparátu, proti hysterickým štvanicím__
Rudé právo, 16. května 1968
O SVOBODĚ
SHROMAŽĎOVACÍ A SPOLČOVACÍ
K živelnému vznikání různých spolků, klubů a
podobných organizací v poslední době dochází, aniž
by byla respektována příslušná zákonná ustanovení.
Zvlášť zdůraznila vláda, že se zejména opomíjí zá
konný požadavek předchozího schválení organizač
ního řádu (stanov) vznikající organizace minister
stvem vnitra, popřípadě KNV. Bez splnění tohoto
zákonného předpokladu nemohou organizace vznikňout a vyvíjet činnost. Vláda zaujala stanovisko u
vědomí své zodpovědnosti za dodržování právních
předpisů organizacemi, občany i státními orgány
jako. nezbytného předpokladu dalšího rozvíjení so
cialistické demokracie a konzolidace společenského
života. Zdůraznila i potřebu zodpovědného a urych
leného postupu v přípravě návrhu úpravy shromažďovacího a spolčovacího práva tak, jak to vyplývá
z jejího programového prohlášení. . .
Zpráva o schůzi vlády 15. 5.,
Rudé právo, 16. května 1968
POLOVIČATOST NOVÉ SOUSTAVY ftlZENl
Více než 1.000 ředitelů, ekonomů i jiných vedou
cích pracovníků z brněnských podniků a závodů i
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Rozhovor
s Charlotte Kreibichovou

O požděné kom entáře ke sm utné
episode československých dějin

Týdeník "Student” je časopis, který převzal štafetu Literárek a Plamene
(v jarních měsících tohoto roku. "Student” je vysloveně radikální časopis,
takže mú lze prominout silnou dávku pompéznosti. Kdyby neudělal nic ji
ného, než že poskytl místo Ivanu Svitákovi, byla by jeho existence zcela
oprávněna. "Student” ale udělal víc. Uveřejnil sérii rozhovorů s ženami
popravených komunistických "špiónů a zrádců” z roku 1952. Emanuel Plu
hař a Petr Feldstein interviewovali také Charlottu Kreibichovou, jvdovu po
komunistickém senátorovi německé národnosti, který nebyl nijak zapleten
do Slánského aféry. Mluvíme o tomto interviewu především proto, že se
nám zdá, že paní Krelbichová se vyjadřuje velice otevřeně- Je to rozdíl od
státních vdov, jejichž prohlášení jsou (vždycky rezervovaná- Také materiál,
který dala redakci ’’Studenta” ž pozůstalosti senátora Krejbicha, by neměl
být zapomenut. Karl Kreibich byl komunista staré školy- O stalinské éře
Československé republiky neměl co říci, dokud byl živ. Je spravedlivé do
dat, že jeho paní byla v roce 1956 vyloučena ze strany, protože kritizovala
politické procesy se Slánským a ostatními soudruhy.
Rozhovor s paní Kreibichovou začíná na zce
la směšné notě. Její
manžel byl totiž v době
procesu se Slánským če
skoslovenským
velvy
slancem v Moskvě.
Řekl prý jí, že pova
žuje obviněni Slánského
za "směšná a nehoráz
ná", ale dodal, jako osvědčený
komunistický
golém, že "moskevské
procesy byly vedeny zce
la jiným způsobem, že
taky Vyšinskij byl zcela
jiný formát než Urválek” .
Charlotta
Kreibichová prozrazuje také další
podrobnost o samostat
nosti Československé so
cialistické republiky:
"N e ž Karel z Moskvy
odjel, uspořádal ještě oběd pro sovětského vel
vyslance u nás - Lavrentěva.
T o byl ten, který při
vezl do Československa
zatykač
na soudruha
Slánského. Z první re
cepce, kterou pro Lavrentěva uspořádal, a na
kterou byl mimo jiné po
zván soudruh Zápotoc
ký, se již Rudolf Slán
ský. domů nevrátil.”
Charlotta
Kreibichová se moc nezasloužila o
pověst KSČ. Toto je osobní vyznání o rozho

voru s Tomášem Frejkou. Tomáš Frejka pro
slul po celém světě tím,
že žádal pro svého otce
Ludvíka
Frejku trest
smrti. Paní Kreibichová
o tom říká:

vypadalo ještě hanebněj
ší, dodal k tomu, že Švermová při navázání své
ho důvěrného poměru
se Slingesn tak brzo za
pomněla na památku Ja
na Švermv a tuto památ
"Pamatuji se, že v ku "nízce potupila” .
den, kdy byla uveřejně
"Je zajímavé” , pokra
na žaloba, přišel ke mně
čuje
komunistická drbna,
mlládý Frejka, kterého
"jak
Kopecký líčil úlo
jsem na VSE učila něm
hu,
kterou
hrál v této
činu, a nesměle se ptal.
jestli se mnou může mlu historii Bruno Koehler,
neboť na výzvu Bruno
vit.
Koehlera
"musila
se
Tehdy jsem s nimi na
Svermová zodpovídat ze
té naší hodině probírala
svých vztahů k Šlingopíseň Luise Fuernberga
vi, které Kopecký líčil
Die Partei hat immer
jako "špinavý poměr” .”
Reobt. Řekla .jsem mu.
"K d o
Kopeckého ože strana má vážné dů
vody a že vše ukáže pro sobně znal," dodává pa
ní Kreibichová, "umí si
ces.”
představit,
s jakým gu
Protože
Charlotta
Kreibichová je nakonec stem to řekl. A takové
ženská, spustila vyřídil odporné svinské tlachy
ku na nezceía bolševické byly jedním z předmětů
notě. Nás více zajímá je vážného jednání ústřed
jí zhodnocení Václava ního výboru strany . . ."

se Slánským a soudru
hy byli především zod
povědní Kopecký, Koehler a Bareš. M y víme
navíc, že se na tom po
díleli Bacílek a N ovot
ný, který za to sklidil
vavříny.
Jenom abychom neza
pomněli
na okolnosti
moskevského
monstreprocesu v Praze, ocitu
jeme slova paní Kreibichové, abychom to měli
černé na bílém:
"Dnes víme, proč a
jak se hledají oběti a
svědci, jaké to bylo bah
no lží a pomluv, jaká
hanba naší strany.
Není dřvu, že se sou
druzi, po tom, co Gott
wald vypočítával na onom zasedání ústřední
ho výboru dlouhou řa
du
zrádců a jiných
zvrhlíků i titovců, Trajčo Kostova, Rajka, ptali:
Komu máme koneckon
ců věřit?
N a to Gottwald od
pověděl: "Straně věřte".
A my jsme jí věřili. V ě
sili jsme
také onomu
velkému procesu.
Přiznám se: I já jsem
přes všechny pochybno
sti tenkrát ještě straně,
to jest: .tomuto vedení
strany, uvěřila.

A naše strana nese
zodpovědnost za tento
mnohonásobný
zločin,
za tu hroznou hanbu,
Kopeckého než milostný
Prohlášení paní Krei- která padá na nás všech
poměr mezi Šlíngem, bichové také potvrzuje, ny.”
paní Petschkovou a pa že za přípravu procesu
(Pokračování na str. 7)
ní Švermovou:
■"Pak se náš ministr a
hlavní vedoucí politické
propagandy v
duchu
marxísmu-íeninismu pu
stil do nízkého pomlou
vání Marie Švermové.
Byla přece známa je 
ho,. záliba v "pikantních”
historkách . . . Aby
to

studentů z vysokých škol se 7. května zúčastnilo
setkání s náměstkem min. předsedy' O. Šikem .. . Šik
řekl, že díky polovičatosti, s jakou se dosud prová
děla, představuje nová soustava řízení víceméně za
tím jen svou karikaturu. Nadále ještě v převážné
míře působí faktory starého extenzivního rozvoje
výroby. — Za celé období po druhé světové válce
jsme byli v minulých letech jedinou průmyslově vy
spělou zemí, v níž nastalo snížení reálných mezd.
V průměru je u nás již dlouhou dobu určitá stag
nace ve vývoji životní úrovně. Za hlavní příčiny
tohoto neutěšeného vývoje označil akademik Šik ne
vyhovující strukturu výroby a její nízkou technic
kou úroveň. “Nedokázali jsme” — řekl —■ “uplatnit
přednosti socialistické ekonomiky. Už v prvním ro
ce třetí pětiletky nebyla splněna obrovská část na
plánovaných investičních úkolů. Tím tato pětiletka
přestala vlastně existovat. Dokud nezajistíme, aby
na vedoucích místech byli lidé schopní řídit, nebu
deme schopni dosáhnout úrovně výroby v kapita
listických zemích.”
Rudé právo, 8. května 1948

PA ISLEY
Home Furnishers
P ty.Ltd .
N Á B Y T E K . ..
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Robert Payne: Ta pevnost (The Fortress). W . H. Allen, Londýn

Car daleko a spravedlnost dál
Byl to poslední idealista
mezi revolucionáři. Ba
kunin zachovával mrav
ní zásady jako kterýkoli
normální mužský.
N ic ho nerozčililo víc
než chování jiného revo
lucionáře, Sergěje Nečajeva, který se netajil
tím, že mravní zábrany
jsou na škodu revolucionářské práci. Nečajev
ukradl Bakuninovi jeho
korespondenci a jeho
oblíbenou metodou revo
lučního zápasu bylo vyděračství.
Lenin se často po
chvalně vyjadřoval o re
volučním zápalu Sergeje
Nečajeva, a Stalin defi
nitivně "zlepšil” anarchistické metody tohoto
ně 19. století. Je pravda, revolucionáře.
Jedním z nejzajíma
že Marx a jeho škola
ovlivnila Rusko i*koro vějších vězňů Petropavtolik, jako vojenské po lovské pevnosti byl Igor
rážky u Port Arthuru a Sázonov. Jeho revoluční
u Cušimy a strašné ma kariéra patří už dvacá
sakry prvních let první tému století, a spolupra
coval s jedním z nejpo
světové války.
Neproniknutelné zdi slednějších ruských tero
Petropavlovská pevnosti ristů, Borisem Savinkoviděly
skoro všechny vem.
význačné ruské revolu
Je to jenom pár dní,
cionáře. Někteří z nich kdy Tomáš
Garrigue
mají naši plnou sympatii, Masaryk byl znovu obvi
někteří ne.
něn sovětským tiskem, že
Michal Bakunin byl financoval teroristickou
profesionální revolucio činnost Borise Savinkonář, a člověk mu rozu va po skončení první
mí a má ho rád. Jako světové války. Savmkorevolucionář toho mno vovo jméno bylo spojo
ho nedokázal, ale jako váno se jménem Bruče
člověk je
sympatický. Lockharta a Sidney Reil-

Petropavlovská pevnost v Leningradě měla asi takovou pověst, jako náš
Leopoldov, Bory a Mírov dohromady. D o petrohradské věznice byli posí
láni zločinci proti státu, velezrádci, anarchisté, socialisté, nihiliste a bojov
níci za svobodu. Páynova kniha nabízí zajímavý pohled na obyvatele Petropavlovské pevnosti od třicátých let devatenáctého století do dnů bolševické
revoluce. Když nic jiného, utvrdí čtenáře alespoň v tom, že bolšejvická dik
tatura neznamenala pro ruského mužíka nic nového. Jaký je rozdíl mezi
Petropavlovskou pevností carů a Lublankou dnešních komisařů? Vskutku se
zdá, že carská praxe posílat politické provinilce na Sibiř byla humánní ve
srovnání s praxí porevolučního "humanitního socialismu”. Car Mikuláš byl
patrně reakcionář nejtěžšího ražení, ale přece jenom nepředčil pokrokáře
Stalinovy třídy.
Paynova kniha sleduje osudy ruských revolucionářů od doby aristokra
tických "děkabristů” z roku 1825 až po Kerenského. Petropavlovská pev
nost hostila skoro všechny, kteří se pozvedli proti nesnesitelnému samodětjžaví ruských carů, což je mimochodem nemoc, kterou trpí vedoucí mo
derní komunistické strany.
.
Když čtete historický záznam notorického carského vězení pro politické
provinilce, těžko se ubráníte srovnání s našimi moderními podmínkami. Ji
sté je, že tyranie komunistického systému ovlivnila žijvot v dnešním Sovět
ském svazu méně, než v jiných státech sovětského bloku. Století po straš
ném století, ruský nevolník byl vystaven vládě tmy, knuty a policie, a je jí
dodnes vystaven.
Buřiči proti vládě carismu byli rozdílní. V ět
šinou to byli idealisté,
kteří si myslili, že jed
ním šmikem vyléčí Ru
sko, na druhé straně to
byli
psychopati, kteří
jako by vystoupili z nej
temnějších stránek Dostojevského.
Historie ruského revolucionářství by měla být
známa jako hysterie..
Ruští revolucionáři, ať
už
šlechtického
nebo
mužického původu, 'za' nechali po sobě takové
svinstvo,
které - bude
těžké vyčistit.
V roce 1825 se vzbou
řili proti carství vysocí
důstojníci, kteří poznali

život na Západě a při
jali myšlenky francouz
ské revoluce. Byli přiro
zeně poraženi, protože
plánovat revoluci proti
absolutismu a provést ji
je dvojí věc.
Ruští děkabristé jsou
slaveni, ale čteme-li Paynovu historii, zasloužili
by horší osud než jim
carská byrokracie při
pravila. Děkabristé se
chovali skoro stejně ja
ko
prusáčtí
spiklenci
proti Hitlerovi. Pak že
se historie neopakuje.
Ruskou historii vzpou
ry proti
samoděržaví
nelze oddělit od revo
lučního hnutí v západní
Evropě v první polovi

KAPSIČKA
RUDOLF KŘESŤAN
Je omu pár dnů, co jsem si všiml, že máme ná
kalhotách, kapsičku na hodinky. Řeknete si možná
— banální zjištění. Ano, souhlasím, jenže já jsem
si jednak všiml, že mám na kalhotách kapsičku na
hodinky, a jednak jsem si uvědomil, že jsem tam
nikdy žádné hodinky nenosil. A to je — uznáte -už moment závažnější.
Závažnost tohoto zjištění narůstala doslova hodi
nu po hodině. Hned téhož dne, v pátek, jsem pro
hlédl všechny své zbývající 'kalhoty a na všech jsem
našel kapsičku na hodinky. V sobotu si pák prohlí
žím kalhoty svého otce a tam také všude nacházím
kapsičku na hodinky. Obávám se, zda to není ně
jaké naše rodinné zatížení, a v neděli hned dopoled
ne vycházím na ulici.
Táži se kolemjdoucích, zda také mají kapsičku na
hodinky. Bylo to poprvé, co se předseda národního
výboru a farář shodli, neboť oba svorně prohlásili,
že jsem idiot a zda nemám nic rozumnějšího na prá
ci. .Opáčil jsem, že pořádek musí začínat od malič
kostí a že i v těch maličkostech jde o důslednost,
jak říká sportovní redaktor Jan Dobiáš. Jenže i on
má na kalhotách kapsičku na hodinky.
Sadou dalších dotazů zjišťuji, že v těchto kapsič
kách není povětšinou vůbec nic, výjimečně pak ně
kolik desetníků, kancelářská sponka nebo zapome
nutý lístek od vlaku. U jednoho staršího muže — bý
valého prokuristy — jsem spatřil u té kapsičky zla
tý řetízek od hodinek. Přímým dotazem však zjiš
ťu ji, že je to jen řetízek a že k žádným hodinkám
nevede, že je tam jen tak.
V pondělí jsem zašel do prodejny hodinek a už
mě nijak nepřekvapovalo, že i prodavač v této pro
dejně má kapsičku na hodinky a že ji má zplihlou

prázdnem. Táži se ho, co soudí o problému kapsiček
na hodinky. Odvětil, že hodinky do těchto kapsiček
sice jsou čas od času k mání, ale že o ně není už
téměř zájem, že si je koupí leda tak nějaký recesista
nebo strejc z hor.
Říkám tedy prodavači, že snad tedy v tom přípa
dě by se měly ty kapsičky nějakým výnosem zru
šit, takhle že .dochází ke klamu, a kdoví, mohla by
nám to někdy přerůst přes hlavu. Odvětil mi otáz
kou, zda si myslím, že přestanu-li nosit hodinky na
rukou, tak že by se měly zrušit ruce.
S přesvědčením, že je demagog, odcházím z krámu.
Jako k poslední instanci jsem běžel v úterý ke
krejčímu. Je to nejvěhlasnější krejčí u nás v okolí
a jeho věhlas nespočívá jen v jeho umění krejčov
ském, ale stejně tak v umění meditačním, je to idový filosof a za mlada hádal na. pouti zt skleněné
koule.
Vstoupli jsem a uctivě jsem tohoto váženého. člo
věka pozdravil. Neměl zpočátku příliš chuti na fi
losofické debaty a sdělil mi, že má spoustu práce,
ale že jestli chci, tak mi udělá kalhoty klidně bez
kapsičky na hodinky. Namítl jsem mu, že vůbec ne
jde o nějaký můj osobní problém, ale že jde o prob
lém lidstva. “ Tak s tím jděte ná OSN,” řekl a chtěl
mě vyhodit. K dyž jsem se však vyhodit nedal a v i
děl mou vytrvalost, spadl z něho jako zázrakem
chlad a opáčil. “Vidíte, to je právě ta otázka, proč
se pořád dělají kapsičky na hodinky, když už se tam
přece žádné hodinky nenosí.”
“ Právě,” přitakal jsem potěšen, že má otázka je i
otázkou jeho.
“ Zajímáte se o tu otázku vážně nebo jen tak hala
bala?” otázal se krejčí.
“Vážně.”
“ Tak vám tedy něco řeknu,” odvětil a něco mi
řekl.
Zahájil svou promluvu tím, že nad zmíněnou
otázkou už několikrát přemýšlel — když tak ty kap
sičky šije — a že dospěl k několika teoriím. Že je

ŘEKNI MI ANO
H A N A Č IH Á K O V Á
Řekni mi ano
Ž e půjdem vždycky spolu
A budem vzývat ráno
U večerního stolu
'
U stolu
Sedí se dobře, nezabloudí se
U stolu
Ruce se sepnou a dýchá se tise
Z a oknem venku
I když je bezedné jak jáma
Jak dveře šenků
Je noc a ta je sama
Řekni mi ano
Neříkej nikdy ne
Sluncem se leskne ráno
A soumrak zahyne
Ten soumrak je jak les
Les bez ptáků
Řekni mi ano dnes
Bojím se soumraku

lyho ve spojení s protisovětskými
akcemi, fi
nancovanými
britskou
vládou.

ko politického zločince
přišel, když se mu po
dařilo zavraždit ministra
vnitra Plehveho.

Igor Sazonov je však
daleko zajímavější osob
nost než Savinkov. Zdá
se být opravdovým revo
lucionářem v době, kdy
boj proti carismu pře
vzali
profesionálové,
kterým houby záleželo
na postavení jednotliv
ce v revoluční společno
sti.

Byl vězněn v Petropavlovské pevnosti, poz
ději poslán na Sibiř. Sa
zonov byl zřejmě odda
ný bojovník za lidská
práva, což je víc, než lze
říci o mnohých tak zva
ných ruských revolucio
nářích.

N a Sibiři se staral o.
životní standard spolu
Igor Sazonov ochut vězňů a kolikrát neváhal
nal kriminál několikrát. postavit se do čela de
A domáhal se svobody, monstrací proti žalářní
jak
měl
příležitost kům.
Vrchol jeho kariéry ja (Pokračování na atr. <)
mu samotnému to ještě není docela jasné, ale že se
začíná čím dál tím více přiklánět k teorii jedné.
“ Víte,” odpověděl mi s patetickým výrazem v obli
čeji, “ bylo by to dlouhé vyprávění, ale pokusím se
vám ukázat jeden příklad za všechny: projde-li se
civilizovaný člověk na ulici mezi řadou činžáků po
hlavě — jen tak, soukromě, pro potěšení — vzápětí
se této ulici bude muset s velkou pravděpodobností
zpovídat, proč nešel po mohou.”
.
“ Promiňte, ale nerozumím vám.”
“ Řeknu vám to tedy jinak: tohle století tiž je ta
kové, že lidé ž ijí v činžácích, že si navzájem vidí
pod polštář, že si vidí do krku, že še mohou o půl
noci vytáhnout z postele telefonem, a když na to
přijde, tak si na sebe' počíhají za bukem skrytou
kamerou. Zkrátka, za těchhle prazvláštních okolno
stí pak dostává taková zapomenutá kapsička svůj
úplně nový smysl — je to jedno z posledních soukro
mí. A právě proto si možná lidé zcela podvědomě
ty kapsičky uchovávají.”
“Pane krejčí, to je . . . ”
“V takové kapsičce je zcela zvláštní a intimní pro
stor, to vím právě jako krejčí zcela přesně. Je tam
soukromé soukromí, že o něm většinou ani sami ne
víme. O to větší pro nás má význam. V kapsičce je
vzácné ticho, tam se můžeme klidně procházet po
hlavě, i když se to zdá technicky nemožné. Řekl
bych dokonce, že v přítmí, té kapsičky sídlí možná
lidská duše.”
Doposlechl jsem nábožně promluvu krejčího, po
děkoval mu a hned za dveřmi jsem se podíval do
své kapsičky na hodinky. Skutečně, bylo tam ticho
a vzácné přítmí.
Sešel jsem po točitých schodech, vycházím před
dům a náhle slyším, jak se nahoře otevírá okno a
krejčí na mě volá: “ člověče, raději toho pátrání
nechte a dejte těm kapsičkám pokoj, rozumíte..
A le to už mi ani nemusel říkat, neboť jsem mu
opravdu rozuměl.

Mladý svět
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HLAS

DOMOVA

Nesnadná situace
FERDINAND

PEROUTKA

Zcela chladně viděno, Československu zajisté je třeba dohody se sovětským Ruskem, a českosloven
ská vláda, která se o to pokouši koná svou povinnost, založenou v objektivních okoinostech. O sovět
ském Rusku je známo, že je odhodláno chránit hranice svých spojenců jako svoje vlastní. V té věci Če
skoslovensko učinilo před třiceti lety mnohem horší zkušenost s Francií a Anglií, které uzavřely krát
kodobou dohodu s Hitlerem a spolu s ním na mnichovské konferenci roztrhaly československé státní
(území. Vzpomínka na to není mrtva. Hrála svou ťoli, když na konci války president Beneš hledal za
hraniční orientaci pro svou zemi, a hrála i v citech mnohých Čechoslováků po válce. Mimoto, Francie
>a Anglie přestaly být velmocemi, Rusko zůstalo jako jediná skutečná evropská velmoc, a Českoslo
vensko má s ním společnou hranici. Za těchto okolností rozumový úsudek nemůže znít jinak, než že
pro Československo nic by nebylo ták výtečné jako dohodnout se se sovětským Ruskem
je-li to
možno. V podobné situaci byli čs. demokraté v letech 1945 - 1948, kteří říkali: je třeba se dohodnout
s komunistickou stranou — je-li to možno.
; Navenek i uvnitř reprezentuje Rusko, všechny
Menší komunistické státy mohou jít svou, nesojeho politické činy rozhoduje, sovětská komunistic větskou cestou k socialismu, ale o diktatuře komu
ká. strana. Dohodnout se S Ruskem znamená dohod nistické strany nesmějí smýšlet jinak než sovětští
nout se se sovětskou komunistickou stranou. Do Če komunisté. Musejí ji udržet neporušenu nad hlava
skoslovenska přijel na návštěvu sovětský minister mi občanů, sice by mohlo být zle. Mohou jít zvlášt
ský předseda Kosygin, zřejmě aby pojednal o vzta ní cestou k socialismu, ale pod tou podmínkou, že se
zích mezi oběma zeměmi. Snad stojí za zmínku, že budou držet sovětského vzoru, státního kapitalismu,
také několik generálů přijelo. Noviny referují, že i když vědí, že je to ochuzuje. Pokud zemědělství
Kosygin je ve vlídné, odpočaté náladě, klidně popíjí se týká, tu také tyto-státy učiní vskutku lépe, jestli
vodu z karlovarských pramenů, a zároveň noviny že se budou řídit sovětským vzorem násilné kolekti
-se snaží rozluštit, co to znamená. -Kosygin je tedy v vizace, nebo jestliže aspoň tento vzor nebudou kri
příjemné náladě, ale oficielní sovětský časopis So- tizovat.
větskaja Rossia — v sovětech všechny časopisy jsou
Československo může jít vlastni cestou, ale nemá
oficielní — napsal, že první president českosloven
sé držet “ konstituce a dokumentů” , jako sovětské
ské republiky T. G. Masaryk b yl “ absolutní padouch” .
Rusko se jich nedrží. Čili: byla by chyba, kdyby
; Sovětští komunisté nikdy nekladli velkou váhu na
Čechoslováci jednali podle své konstituce, když So
!to, kdo by měl být presidentem v jiných komuni
věty podle ní nejednají. V poučení, které moskevská
stických státech. K dyž se jednou ptali Lenina, kdo
“Pravda” sepsala pro užitek čs. komunistů, se praví.
by to měl být, odpověděl přes rameno: “ Nějaký děl Že o superioritě sovětského systému nesvědčí nějaká
ník” . Československým presidentem se stal filosof
konstituce a dokumenty, nýbrž dobrodiní hospodář
«větového jména,- hlasatel humanismu, ale — byl
ská a morální, která tento systém přináší.
“absolutní padouch” — a tak teď nechť mezi vá
Tuto thesi “ Pravdy” sotva kdo dnes v Českoslo
mi .a námi panuje přátelství. Přátelství snad nebu
de vadit, že jsme řekli, že váš uctívaný president byl vensku příjme bez komentáre ve vlastní mysli. Za
prvé, vždycky je nějaká konstituce, vždycky je ně
padouch.
Sovětští komunisté vždy pronásledovali Subjekti jaký soubor pravidel, podle nichž se jedná. “ Pravda”
vismus a vždy byli tak subjektivní, že měli tragický nemyslí, že Československo nemá mít vůbec žádnou
nedostatek ohledů na city ostatních. Tragický to ne konstituci,, myslí, že má prostě přijmout konstituci
komunistické strany, podrobit s« jí. Československo
dostatek ne pro ně, ale často pro ty ostatní.
. Dohody, aliance se uzavírají z různých důvodů: z má mít, co Sověty mají, neposkvrněnou diktaturu
rozumu, z nutnosti, proto, že to silnější poručí slab komunistické strany, bez dokumentů, bez dloulyšho
šímu, nebo ze sympatie, když dva tak jako tak cítí vysvětlování.
Zadruhé,
československý ministerský předseda
k ;sóbě přátelstyí. V tomto posledním případě ohled
•jednoho na city druhého je normální, přirozený, a právě doznal, že životní úroveň v zemi je o. čtyřicet
nemusí být zvlášť připomínán. Dostatečně se již vy  procent nižší než v demokratických zemích. To je
jevilo, že Sověty si kladou určité podmínky pro nad jiné nevhodná chvíle dovolávat se hospodář
alianci, a že se snadno urážejí, jestliže detaily sovět ských dobrodiní, která sovětský systém přináší. Če
ské nadvlády v letech padesátých jsou v Českoslo skoslovensko se tím systémem řídilo .20 let, a skli
vensku prozrazovány a veřejně rozbírány. V takové dilo za to oněch minus čtyřicet procent. Argument
alianci, jak se zdá, by. bylo dovoleno říci, že první má být aspoň přibližné srozumitelný, aby jej lidé
president' československé republiky byl absolutní pa mohli přijmout.
douch, ale nebylo by dovoleno říci, že sovětští agen
Zatřetí, dobrodiní duchovní... Právě nyní oběti
ti, v Československu . byli absolutní padouši. .-Tu by sovětské politiky v letech padesátých, jako paní
pak aliance byla založena na jakési nerovnováze Slánská, píší své vzpomínky, nebo domácí vykona
mezi potřebami sovětské a čs. cti a na tom, že o mi vatelé tehdejší sovětské politiky, jako pánové Bacínulosti plná pravda nesmí být řečena následkem té lek a Kopřiva, píší svá vysvětlení. Nejšpinavější de
to nerovnováhy. Čechoslováci si nyní slíbili, že si, taily vycházejí najevo. Také to je svrchovaně ne
budou říkat pravdu, a rázně s tím začali. Tomu sto vhodná chvíle žádat,- aby se myslilo zejména na spijí v cestě specifické zájmy sovětské strany.
,
fituelní dobrodiní.sovětské politiky. Už všichni vě
Roku 1956 S ověty. vtrhly do Maďarska, a od té dí, jaká to-, byla spiritualita, hapř. spiritualita fa 
doby se myslilo, že jsou známy podmínky, za nichž lešných procesů. Opět bylo by třeba aspoň přibližně
jsou Sověty ochotny trpět svým satelitům tak zva vědět, o čem to “ Pravda” mluví.
nou zvláštní cestu k socialismu: nesmí být vypově
“Pravda” -se nezdá být rozpačitá. Za pět desítiletí
zen Varšavský pakt, což Maďarsko učinilo, a krutí si dokonale zvykla klást ideologickou nadstavbu nad
Čichové komunistické tajné policie nesmějí být ho skutečnost. A le dohoda sovětsko - čs. by -měla být
něni po ulicích- a zabíjeni, což se v Maďarsku dělo. založena na tvrzení méně nepravděpodobných. N e
Mydlilo se,, že Sověty vpadly do Maďarska, poně upřímná, vynucená dohoda je špatná dohoda. Země
vadž .Maďaři, nedbali těchto dvou. podmínek. ■.
pisná poloha- zcela zřejmě nutí čs. liberály k něja
Československo nyní. ani nevypovědělo Varšavský kému kompromisu sé Sověty.
pakt ani tam nejsou tajní policisté chytáni. Mimoto
Jeden z čs. komunistických vůdců, který také pro
Československo výslovně a často prohlašuje, že věr seděl léta v komunistickém kriminále, napsal, že je
ně, bilde sledovat sovětskou zahraniční politiku. Přes škoda, že v ..Čechách pominul zvyk defenestrace.
to . Sověty nařídily určité pohyby Rudé armády, i Byla* to nepochybně veselá chvíle, -když tenkrát cí
když .patrně ne. pro vpád, jen pro strach. Z toho v y  sařovi místodržitelé letěli oknem. A le potom přišly
plývá. že Sověty m ají více podmínek, než se' my následky.
slilo.
Ze své "dálky napsaly N ew York Times, že A le
xander Dubček má na vybranou být buď Tito nebo
Plánujete ce*tu do zámoM
být Kádár. T o je křivda. Dubček věru nevolá sovět
nebo máte v úmyslu pozvat
ské vojsko do země, jako Kádár zavolal, ani nemá
své, příbuzné na návštěvu ^
výhodu zeměpisné vzdálenosti od Ruska, již měl T i
Obraťte se s důvěrou na
to. Je tím, čím je: mužem, který reprezentuje svou
zemi v nesnadné situaci. Nesnadná situace vzniká z
toho, že Rusko, jediná velmoc nablízku, si ještě neodvyklo pokládat Československo aspoň částečně za
své teritorium.
Z projevu k domovu 25. 5. 1968/FEI
27-2» Elizabeth St, Melbow-ae, 3000

ODRA
TRAVEL SERVICE

'

Télefon 62-2908

Poradíme vám, opatříme cestovní doklady á
zprostředkujeme
bezplatně
cestu lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Mluvíme česky
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K O N T IN E N T Á L N Í RESTAURACE

Praha
137 Church St., Middle Brightos, VI*.
Telefon 92-6757
Otevřeno po celý den - obědy i večere
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová

HOSPODÁŘSKÉ PROBLÉMY
(Pokračování se strany 3)
domácím trhu. Rozsah a
vliv této nehospodárné
struktury je možno cha
rakterizovat např. tím,
že každoročně je nutno
věnovat ze státního roz
poru 30 mld. Kčs dota
cí a subvencí . . .”
Prohlášení
také při
znává, že Jpro naši eko
nomiku je stále obtížněj
ší vyrovnat beze ztrát
efektivnosti své platební
vztahy s kapitalistickými
státy. Proto také jsme
zadluženi ve
volných
měnách a to necelých
400 mil. dolarů . . . Náš
obrat v zahraničním ob
chodě zdaleka neodpoví
dá úrovni obdobně vy
spělých zemí a neumož
ňuje zajistit efektivní
dělbu práce. Tak se vy
tváří situace, že ztrácí
me krok v technice, v
kvalitě výrobků i v ži
votní úrovni. . . ”
Silně politický
ná
dech má tato část vlád
ního
prohlášení o čs.
hospodářství:
" V souvislosti s ozdravěním našeho ho
spodářství přichází v úvahu otázka zahraniční
půjčky . . . Půjčka by
mo-hla urychlit proces
strukturálních
změn,
zvýšit
konkurenční
schopnosti našeho zbo
ží, vyloučit neefektivní
články a přistoupit k
volné směnitelnosti mě
ny. Vláda však zdůraz
ňuje, že naše hospodář
ství není ve stavu, že by
se nemohlo bez půjčky
obejít. Taková půjčka

by mohla být užitečná
jen za dvou předpokla
dů: že nebude spojena s
politickými
podmínka
mi a že jí bude správně
využito . . . ”
V úvahách o hospo
dářských
problémech
státu dostala se v mi
nulých týdnech na po
řad opět otázka existen
ce Tuzexu. Ozývají prý
se hlasy,
že prodej v
Tuzexu je nemorální,
že je pouze pro někoho,
ale - nakonec rozhod
ne těch "několik desí
tek miliónů dolarů” , kte
ré Tuzex přinese do stát
ní pokladny.
Pražská Práce
(12.
5.)
uveřejnila několik
zajímavých dat z činno
sti Tuzexu. Jeho námě
stek gen. ředitele K. Bína řekl mj., že asi 35%
valut dochází čs. obča
nům od příbuzných ze
zahraničí jako dary, asi
9% tvoří dědictví, hono
ráře, zásobování lodí a
zastupitelských
úřadů,
20% je z příjmů čs. ob
čanů, pracujících v za
hraničí a 34% tvoří va
luty návštěvníků Česko
slovenska, směněné za
bony. Obrat Tuzexu se
prý za poslední léta zpětinásobil a stále stou
pá. ^
Bína také řekl, že po
prosazení zásady, že čs.
dědic
dostane
nyní
plnou hodnotu v devi
zách přes Tuzex, staví
se americké soudy, k, pře
vodu dědictví do ČŠSR
podstatně příznivěji.

CA R D A LEK O ...
(Pokračování se str. 5)
Sazonov spáchal sebe
vraždu jako protest pro
ti nelidskému zacházeni
carských policajtů s věz
ni v sibiřských táborech.
Whittaker
Chambers,
americký komunista, kte
rý poslal komunistické
ho špiona Hisse za mří
že, byl velkým obdivo
vatelem Sazonova.
Poslední
kapitola

Veškerá PO JIŠT Ě N Í odborně provedou

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

Payneho knihy o ru
ských revolucionářích je
trochu nejistá. Její hrdi
na je Kerenský,.ale patin
Kerenský mezi revolu
cionáře? Zdá se, že ani
Payne si není zcela jist.
Kerenský a jeho re
žim představoval pře
chod od staromódního
revolucionářství k mo
derní sovětské vládě te
roru. A jak jsme řekli
teror není nic nového
pro sovětského občana.
Petropavlovská
pev
nost už dnes není sovět
ským Spilberkem. Bastilly jsou dnes jinde ale jsou.
jM
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D O M O V A

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

KAREL SCHWARZENBERG
V zemích se staro-u monarchistiokou tradicí je v
panovníkovi spatřován přirozený představitel státu,
a jeho obraz tudíž patří mezi státní symboly. Proto
na poštovních známkách severských a západoevrop
ských zemí vídáme panovnické podobizny, a ve V el
ké Británii dokonce káže mrav, aby drobný obrázek
královny zdobil i ty známky, které mají nějaký jiný
hlavní námět — krajinku, květinu apod. Naopak ze
mě se starou tradicí republikánskou nedávají na své
známiky dočasné hlavy státu. Ani president Spoje
ných států amerických, ani spolkový president švý
carský, ani president Republiky francouzské, ba ani
Capitano Reggente — zemský hejtman — Nejjasněj
ší republiky San Marino nevídají svoji podobu na
známkách.
Presidentův obraz se dává na známky těch států,
¡které dostaly republikánskou státní formu poměrně
nedávno, kde je monarchistická tradice ještě živá,
nebo kde z nějakého jiného důvodu osobní autorita
hlavy ¡státu má převážnou platnost. To platí zejmé
na pro Německo. Za předešlé republiky známky ukazovaly hlavu říšského presidenta — polního mar
šálka Hindertburga; než i dnes jak Německá spolko
vá republika, tak Německá demokratická republika
dávají ¡své presidenty na známky. V Sovětském sva
zu panoval ten- neobyčejný, ale příznačný mrav, že
se na ¡známkách vyobrazoval ne sice předseda presidia — formální hlava státu, nýbrž ministerský
předseda — generalissimus Stalin — , který ovšem
svou nadlidskou, polobožskou autoritou tu titulární
hlavu státu jmenoval.
Československo se drželo monarchistické tradice
jednak proto, že do roku 1918 mělo tuto vládní for
mu, jednak a především proto, že osobní autorita
prvního presidenta Masaryka se vymykala rámci
prostého presidentování. I po únorovém státním pře
vratu a abdikaci posledního voleného presidenta
Beneše se této monarchistické form y drželi vladaři,
kterým byl titul presidentů dáván od poddaných, ne
ovšem od ¡svobodných Čechoslováků: Gottwald, Zá
potocký a Novotný. Když pak byl generál Svoboda
zase presidentem alespoň přibližně zvolen, totiž zvo
len bez opravdového protikandidáta a bez předeš
lých opravdových voleb do parlamentu, byla stále
dodržena předešlá úprava, a hlava generála Svobody
už zdobí nové známky Československa.

Vladimíra Čecha z okresu Šternberk (dř. Adelai
de), Annu Prokschovou z Vranovic u Znojma a Ja — Dne 19. května byl slavnostně odhalen památnhc
padlých Čechů a Slováků v první i druhé světové
roslava Herzana z Prahy-Libně.
válce ve Francii a to na vojenském hřbitově La
Targette u Arrasu. Ideový návrh památníku vypra
Malý oznamovatel
coval čs. exulant B. Berger. Relief čs. lva zhotovila
sochařka Marta Sumová na původní návrh zesnu
HOSPODYNI
lého sochaře Vlacha. Slavnost se konala pod zášti
přijm ou' do zaměstnání
tou francouzského armádního generála Pierre Koemanželé v Sydney. Nejniga a za účasti několika stovek bývalých čs. vojáků,
raději 50 - 551etou, na
kteří se sjeli z Francie, Anglie a někteří dokonce i z
prosto důvěryhodnou a
Československa. Přítomni byli též zástupci mnoha
čistou. Nabízíme dobrý
francouzských, polských aj. organizací, sokolové,
plat, pěkně zařízený po
krojované skupiny aj. Slavnost zahájil předseda
koj a přijetí za člena ro
Sdružení' dobrovolníků Mániček francouzským a če
diny. Muž je Čech, žena
ským projevem, po. němž provedla mládež v národ
česky rozumí. O bližší in
ních krojích zdobení křížů červeno-modro-bílými
formace volejte (Sydney)
'květinami a generál Flipo spolu s předsedou Máníč212-1550.
kem přestřihli stužku upevněnou mezi sloupy pa
mátníku a sňali čs. státní vlajku, zakrývající pamět
ní desku se, jmény pohřbených vojáků z roty Nazdar.
DĚKUJEME VŠEM
Po státních hymnách čs. a francouzské byly vyko
nány duchovní obřady a to katolické, protestantské
čtenářům, kteří posílají
a židovské, a potom měli projevy zástupci různých
výstřižky, upozorněni a
ZN A Č K A K V A L IT Y
organizací a gen. Flipo, který nejprve přečetl dopis
zprávy k otištěni a
A STYLU
gen. Koeniga a potom hovořil česky ( b y l . dlouho
kteří propagují Hlas
členem francouzské mise v Praze). Slavnost měla
Prvotřídní ručně šité
domova.
velmi důstojný průběh.
ČS
obleky
164 Acland St.. St. Kilda — Cyrilometodějská liga madě odbočky Svazu. čs.
Vdova po zavražděném
Vic. Tel. 94-2260
v Londýně
uspořádala sportovců v zahraničí v
Též prodej veškerého
senátoru
Kennedyrn,
17. května přednášku re N ew Yorku byli-zvoleni:
pánského konfekčního
Ethel, je rozená Skakelcdaktora Daily Expresu předsedou L. Vomáčka,
vá. Její -dědeček se jm e
zboží
Antonína Buzka, který. místopř. J. Stern a K.
noval Skácel a přistěho Čistírna a opravy obleků mluvil na téma “ Česko Machálek, jednatelem B.
val se z (Moravy.
Havelka, pokladníkem Z.
slovensko na rozcestí” .
— Čs. organizace v zá- Bureš, zábavním referen
; padni Evropě' připravují tem L. Jánský.
i 'na letošní rak -prázdni — V Pennsylvanii zemřel
nové tábory čs. dětí a to ve věku 75.let bývalý ta
v Storsandu' na Oslofjor- jemník bratislavské ob
du v Norsku, který začíná chodní komory dr. Ervin
19. července a potrvá 4 Hexner. V U SA byl na
týdny, dále v St. Maryš posled profesorem národ
Bay, New Romney ve V.' ního hospodářství na Sta
Británii (od 16. do 30. te College v Pennsylva
srpna) - a v severní Itálii nii.
od 20. července do 14. — Dne 30. května oslavil
srpna pro mládež do 14 v Torontu sedmdesátku
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
let a od 16. do 31. srpna bývalý ■ poslanec Čeněk
Torn a dne 23. dubna v
konalo řádnou valnou hromadu dne 31. “května v
pro mládež starší.
N. Yorku šedesátku - spi
Kelvin Halí v Melbourne, na níž byl zvolen na další
; — V Londýně zemřeli: ve
sovatel Egon Hostovský,
jednoroční období tento výbor: předseda ar. Vladi
|věku 55 let bývalý letec
— . Čs. uprchlík Miroslav
mír Voříšek, místopředseda dr. Aurel Brežný a dále:
i F. Frone a 701etý Hynek
Slovák se - pokusil o re
I. Čapková, J. Janeček, Jos. Vaněk, O. Mikulčák, L,
Baťa (na jeho pohřeb kord na kluzáku s jedním
Blažek, E. Svoboda, J. Piek, S. Čermák, náhradník
přiletěl též Tomáš Baťa motorem. Odletěl z Glas
V. Zavadil,, revisoři K. čácha a F. Křivánek. V ná
z Kanady).
gowa
ve Skotsku do
vrzích na členy výboru byl brán zřetel na to, aby
— V Novém Yorku, Cle- Grónska a odtud do K a 
byly zastoupeny ostatní čs. organizace ve Viktorii,
velandě a Torontu se ko lifornie. Těsně před při
tj. České ochotnické divadlo, čš. obec legionářská a
naly vzpomínkové oslavy stáním na letišti v Santa
Čs. škola.
u příležitosti výročí naro Paula, po 6.000 mílích le
zenin M. R. Štefánika.
tu, se kluzák náhle zřítil
— V neděli 23. června se a rozbil. 381etý pilot-byl
bude konat v Clevelandě převezen- s těžkými zraně
(Pokračování se str. 4)
slet sokolské župy Seve ními do místní nemocniku či podzemních skle
rovýchodní.
C6.
Paní Kreibichová ne peních zámku v Kolodě
— Na řádné valné hro
ČS/NH/SVU/HD
šetří
silnými
výrazy.

Rozhovor s Kreibichovou

jích, a také o podzem
Slánského proces
byla ních místnostech ruzyň
"senzační, zločinná soud ského žaláře.”
ní fraška, za kterou zod
Charlotta Kreibichová
povídá naše socialistické . se hrozí morální spoušti,
zřízení a vedení naší ko zaviněné. Komunistickou
munistické strany. A tím stranou Československa.
také za zavraždění, za Úřední zpráva o proce
rdoušení jedenácti
ze su se Slánským je jí "na
čtrnácti obětí” .
věky jedinečný doku
Jenom jedna jediná ment hanby, justičních
část rozhovoru s paní vražd, to všechno za úKreibichovou
se však časti celého aparátu nejtýká přítomnosti. Je to vyššího soudnictví, stát
ního výsostného práva.
zjištění, že:
" U nás se mezi ve A to za komunistického
doucími
soudruhy ve režimu. V socialistické
straně nenašel jediný, repúblice.’-’
To
všechno je sice
který by vystoupil proti
pořadatelům našeho vel pravda, ale není to nic,
kého procesu. O naši co bychom po léta ne
státní bezpečnosti se v věděli. Paní Kreibichová nepotřebuje publici
té souvislosti jen mlčí.
Takové mlčení je dost tu ale psychiatra, jestli
výmluvné
přiznání . . že jí základní skutečno
Dnes se již všeobecně sti o činnosti komuni
mluví o tom, jak naše stických stran nebyly v
bezpečnost připravovala plné míře známy.
vm
proces, mluví se o zám-

Zajistěte, aby měli všichni členové vaší
rodiny provedeno roentgenování plic.
Kdokoli může mít tuberkulózu — může
te být jejím nosičem a přenést ji na ostat
ní. Je zvlášť důležité, aby se starší členo
vé rodiny podrobili tomuto rychlému,
jednoduchému zjištění. T.B. se dá léčit
snadno a rychle. V případě potřeby del
šího léčení, vyplácí se živitelům

rodin

státní pense. Roentgenování je zdarma.
Denní listy oznámí, kdy bude roentgen
prováděn hromadné ve vaši čtvrti nebo
městě.
The Victorian Tuberculosis Association,
406 Lonsdale St., Melbourne

SPOLEČNÝ ZÁJEZD DO W ARBU RTONU
Čs. obec legionářská, jednota ve Viktorii, pořádá
v neděli dne 7. července 1968 společný zájezd anty
do čs. výletního hotelu Green Gables ve Warburtcnu, kde bude podáván oběd a odpoledne bude ta
nec, společenské hry atd. Sraz melbournských účast
níků je v 10.30 hod. na rohu Burke Rd. a Whitejiorse Rd. v Box Hillu. Všichni krajané a jejich přátelé
srdečně vítáni. Přihlášky: telefon 67-4040 (F. Herz)
nebo 94-6635 (J. Piek). Tamtéž nechť se hlásí zá
jemci o transport.
MALEČKOVI BUDE PĚTAŠEDESÁT
Dne 18. června se do
žije v New
Yorku náš
nejpopulárnější sportovec
třicátých let Pepa Maleček 65. narozenin. Kdo z
cizinců by Malečka ne
znal, hádal by mu o dob
rých 10 let méně. Náš
nejslavnější
hokejista
předválečných
let, v ý 
borný tenista, hráč po
zemního hokeje, fotbali
sta, golfista a šachista je
i na “ stará kolena” stále
aktivním sportovcem a
kondičně
se
vyrovná
mnoha mladším partne
rům. ' Nedávno byl Maleček v Evropě na dovole
né, poseděli isme si spo

lu a on se rozpovídal o
své činnosti v USA. K ro
mě svých pravidelných
sportovních relací o spor
tu v U SA pro rozhlaso
vou
stanici
Svobodná
Evropa, dělá Maleček te
nisového instruktora. A
mnohokrát je sparringpartnerem o 15 - 20 let
mladším příznivcům te
nisu, které dokáže pora
zit, a ti pak za žádnou ce
nu nechtějí věřit, že mu
táhne, pětašedesátka.
Sport ho dělá stále mla
dým, udržuje ho na dob
ré tělesné i duševní úrovni. M-nogaja Ijeta.
K. n.
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Ve zkratce

SPORT DOMA I V CIZINĚ

— V Mšeně se jelo poslední květnovou neděli I L kolo
■mistrovství světa na ploché dráze, jehož a ivcrém fei
vítězem se stal čs. reprezentant Luboš Tom ícei, Ite rý získal všech možných 15 bodů. Spolu s ním po
stupují do kontinentálního finále MS, které bode
uspořádáno v červnu v Ufě (v SiS&R) 5 Poláků a
Řídí K a r e l
J a n o v s k ý, Mnichov
2 závodníci SSSR. Náhradníkem je Čechoslovák Yerner, který skončil na 9. místě.
Nešťastná porážka olympioniků
— Fotbalisté pražské Dukly vyhráli v kvalifikačním
utkání tzrv. Inter poháru ve Vídni nad rakouským
mistrem Rapidem Vídeň 2 :0 a v prvém zápase m
Sportingem Lisabon hráli v Lisabonu 1 : 1, takže
mají šanci vyhrát kvalifikační skupinu.
—
Zajímavá zpráva přišla z italského Viareggia: pra
Prvému kvalifikačnímu střetnutí o letenky na olympijské hry v Mexiku, utkání SSSR — ČSR
v Moskvě, předcházela mezi členy čs. fotbalové sekce velmi živá diskuze o tom, zda je upřímné se ví se v ní, že 16 italských dámských fotbalových tý 
mů založilo fotbalový svaz. •Jeho předsedou je však
ucházet o účast na fotbalovém turnaji olympijských her, když všichni dobře vědí, že skuteční' muž — Signor Giovanni Mazzoni. Od podzimka bu
amatéři, jak' si je představuje předseda M O V Brundage, u nás neexistují. Nakonec vsak přece dou tyto italské “ fotbalistky” hrát dokonce mistrov
jen převládl názor, že ČSR k oběma Utkáním proti SSSR nastoupí, neboť olympijský tým ČSR —; skou soutěž.

V Moskvě: SSSR - ČSR 3:2

až na malé výjimky — (na rozdíl od mužstva SSSR, které je kompletní) není totožný s čs. repre
zentačním Áčkem. Vyvstala tu však otázka, zdali toto mladé, celkem nezkušené mužstvo bude mít
proti semifinalistům mistrovství Evropy naději uhrát čestný výsledek, třeba čestnou prohru. Vždyť
fotbalisté SSSR krátce předtím doma deklasovali Maďarsko 3 : 0 a kvalifikovali se do semifinále
evropského šampionátu. Čs. tisk se netajil názorem, že zápas může skončit velkým fiaskem.
Gs. olympionici však předvedli v Moskvě výbor
nou kopanou a prohráli jen 2 : 3, takže se jim ještě
naskýtá šance získat letenky na OH, neboť mužstvo
SSSR musí nyní do Ostravy k odvetě. Porážka V
Moskvě však byla zbytečná a hlavně nešťastná, ne
b o ť Čechoslováci vedli nad mužstvem SSSR ještě
4 minuty před koncem zápasu 2 : 1 a vše vyhlíželo
na senzaci. Stačila však dvě “ okénka” v zadních řa
dách ČSR a bylo po radosti.
Začátek zápasu' připomínal počáteční rozpaky v
rohpvnickém ringu. Stačilo však několik útoků a
čs. tým poznal, že si soupeř není příliš jistý. Čs. fot
balisté klidně rozvíjeli hru, míč putoval z nohy na
nohu, avšak na straně SSSR stála štěstěna. V 11. mi
nutě Štruncova střela sice poprvé rozvlnila sovět
skou síť, ale rozhodčí Švýcar Dienst branku neuznal,
prý pro předchozí Štruncův faul na jednoho ze so
větských zadáfcú. I pak mělo sovětské mužstvo vel
ké štěstí, když Jurkanin a ,po něm Čapkoviě se octli
sami p řá l sovětským golmanem, vstřelili však vedle.
K dyž pak se už zdálo, že do kabin k přestávce bu
dou hráči odfcházet za nerozhodného stavu 0 : 0, do
stal se k míči sovětský zadák Churcilava a dělovkou
z 20 m k levé tyči minutu před poločasem získal
SSSR vedení 1:0. V nástupu do 2. poločasu však
nastal “ fotbalový koncert Čechoslováků” . Vtip a
nápád byly korunovány už v 51. minutě, kdy Čapkoyič vyrovnal na 1 :1 , a 24 minut poté se dokonce
ČSR ujalo týmž hráčem vedení 2 :1 . Zdálo se, že
čs. poloamatéři mají sovětské profesionály (muž
stvo totožné s Áčkem ) na lopatkách. A když už si

čs. hráči byli pomalu jisti vítězstvím, přišla pohro
ma. Stačila malá nepozornost čs. zadáků, Churcila
va unikl po křídle a z ieho centru pravý křídělní
útočník Čislenko v 86. minutě vyrovnal na 2: 2. .
Čs. hráči znervosnili, a proto jen tak se mohlo stát,
že po 100 vteřinách inkasovali z kopačky zadáika
Aničkina třetí gól.

Trnava ve finále SEP

Nejvážnější aspirant na titul mistra ČSR v kapa
né Spartak Trnava si v posledních dvou sezónách
— až na extempore v zápase s Torpédem Moskva —
vede na mezinárodním fóru skvěle. Trnavští fo t
balisté nejenže produkují moderní, útočnou kopanou,
ale — zdá se — pomalu uzrávaií i po taktické strán
ce. A snad právě díky dobré taktice — ovšem .
střelecké pohotovosti několika svých borců — do
kázalo mužstvo Trnavy po vítězství doma 4 : 1 uhrát
ve středu 29. 5. ve Skoplji s místním Vardarem za
slouženou remizu 2 : 2 a zajistilo si znovu účast ve
finále kdysi slavné soutěže o Středoevropský pohár.
V odvetném zápolení ve Skoplji sice udával Varda
tempo hry, na spolehlivou obranu Trnavy však ne
stačil, a kdyby Vardar nedal svou druhou branku
z penalty za nastřelenou ruikiu, pak by Trnava od
jížděla z horké jugoslávské půdy s vítězstvím. Zá
pas ve Skoplji nebyl valné úrovně, byl však do po
slední minuty zajímavý. Škoda jen, že v závěru do
šlo na hřišti k nehezkým rohovnickým scénám. Ve
finále 21. ročníku SEP se Trnava utká s vítězem se
mifinále Crvena zvezda Bělehrad — Dosza Buda
Dvě kola před závěrem 1. čs. fotbalové ligy roč pešť.
níku 1967-68 jsou stále ještě 2 kandidáti na mistrov
ský titul. Spartak Trnava má sice dvoubodový ná
skok před “ podzimním mistrem” Trenčínem, ale je 
likož obě mužstva hrají v předposledním kole spolu
(v T m a v ě ), je situace ještě otevřená. Pro Trnavu
Po senzačním vítězství čs. tenistů nad družstvem
mluví domácí prostředí, takže je pravděpodobné, že
Brazílie se všeobecně očekávalo, že čs. tým zdolá v
“slovenský Řím” může poprvé v historii získat mi
Bruselu snadno v 2. kole B skupiny evropského
strovství. Nikdo jiný však už nemůže zasáhnout do
pásma Davisova poháru Belgičany. Skutečnost byla
bojů o titul mistra republiky. — Na konci tabulky
všák daleko tvrdší. Čechoslováci sice vyšli z bru
se už zřejmě vyjasnilo. V jubilejním roce oslav klu
selských kurtů vítězně, ale stalo še tak až po velmi
bu sestupuje Bohemians a do 2. ligy ho zřejmě do
dramatickém průběhu. Úvod střetnutí byl dobrý.
provodí Plzeň. Nemá sice ještě vyhráno ani Ostra
Jan Kodeš porazil Belgičana Drossarta 4: 6, 6: 3,
va, je jí příznivci však věří, že mužstvo si zajistí li
4: 6, 6 : 2 a 6:1, Milan Holeček však podlehl Homgovou příslušnost v předposledním kole ligy, kdy
bergenovi ve 4 setech, a tak po prvém dnu byl stav
hostí fotbalisty VSS Košice.
střetnutí 1:1. Druhý den bruselského zápolení zdo
23. kolo: Trnava — Žilina 2 : 1, Teplice — Tren- lala tato pěkně sehraná čs. dvojice belgický pár
lín 1 :0, Dukla Praha — Plzeň 3 : 1, Ostrava — Drossart - Gronckel 6 : 3, 6 :1 a 6: 2, a zdálo se,
Sparta 2 : 0, Lokomotiva Košice — VSS Košice 1 : 0, že ČSR získá suverénní vítězství. Nasvědčoval to
Inter Bratislava — Bohemians 6 : 0 a Slavia Praha mu i prvý singl závěrečného dne. Kodeš vyhrál s
— Slovan Bratislava 0 : 0.
Holmbergenem první sadu 6: 3. Ve druhém setu
24. kolo: Sparta Praha — Inter Bratislava 2 :0 jej však postihla nehoda. Vedl 2 :0 a ve třetí hře
(hráno na Kladně, neboť Sparta měla kvůli inciden za stavu 40 : 30 při dobíhání míčku do rohu dvorce
tům v utkání s Trnavou na jedno mistrovské utkání upadl a obnovilo se mu zranění z italských teniso
uzavřeno hřiště), Trenčín — Lokomotiva Košice vých přeborů v Římě. Utkání s velkým sebezapře
1:0, Plzeň — Teplice 0: 1, Slovan Bratislava — ním dohrál, ale podlehl soupeři v 5 setech, a tak
Dukla Praha 6 : 1, VSS Košice — Trnava 4 ; 2, Bo stav zápasu ČSR — Belgie byl 2 : 2. K rozhodujícímu
hemians — Slavia Praha 0 :3 a Zilina — Ostrava utkání nastoupili pak na dvorce Drossart s Holeč
1 : 0.
kem. Holeček se svého úkolu zhostil znamenitě, zví
T A B U L K A : 1. Trnava 31 bodů, score 48 : 26; 2. tězil 6: 3, 6 :2, 3: 6, 5 : 7 a 6: 2, a zajistil tak čs.
Trenčín 29 b., score 37 : 27; 3. Slovan Bratislava, 4. družstvu postup do semifinále B skupiny evropské
Košice (po 27 b.); 5. Slavia Praha, 6. Dukla Praha zóny Davis Dupu. Čechoslováci budou hrát v Mni
(po 26 b.); 7. Inter Bratislava 25 b.; 8. Sparta Pra chově s tenisty Německé spolkové republiky.
ha, 9. Teplice (po 24 b.); 10. Lokomotiva Košice 23
Další Semifinálové zápasy: B skupina: Jižní A fr i
b.; 11. Žilina 22 b.; 12. Ostrava 20 b.; 13. Plzeň 18
ka
— Irán 5: 0, Z. Německo — Bulharsko 5 : 0 a
b.; 14. Bohemians 14 bodů. Dva týmy, které mají
sestupovat do 2. ligy, by mohla ještě zachránit při Rumunsko — Norsko 5: 0. — A skupina: Španělsko
pravovaná reorganizace, při které se má počet účast ’ — švédsko 4 : 1, V. Británie — Finsko 5 : 0, SSSR —
níků ligy zvýšit na 16.
i Jugoslávie 5 : 0 a Itálie — Monako 5 : 0.

Fotbalová liga

TENIS: BELGIE - ČSR 2:3

M A N C H E ST E R — L IS A B O N 4 : 1
Jeden z nepopulárnějších anglických fotbalových
trenérů Matt Busby prožil se svými svěřenci, hráči
Manchester United, za své 231eté činnosti mnohé
radostné, ale i tragické okamžiky. Nejsmutnější vzpo
mínky má pochopitelně na 6. únor 1958, kdy při le 
teckém neštěstí nad Mnichovem přišla o život větši
na hráčů a on musel v mnichovské nemocnici při
hlížet, jak jeden po druhém umírají. Nejšťastnější
chvíle, leoby trenér Manchester United, prý zažil
29. května tr., .kdy mužstvo Manchester United na
Werribley stadionu v Londýně před 100.000 diváky
porazilo ve finále 13. ročníku Poháru mistrů evrop
ských zemí slavnou Benfiku Lisabon 4 : 1 a získalo
tak poprvé tuto nej cennější trofej fotbalové Evro
py. Stalo se -tak však až po prodloužení, neboť po
90 minutách byl stav nerozhodný 1 : 1. Manchester
United, který v prvé půli byl lepším týmem, se ujal
v 53. minutě svým kapitánem Bobby Charltonem
vedení 1 : 0, pak však Portugalci vsadili vše na útok
a v 80. minutě Gracem vyrovnali na 1:1. V 88. mi
nutě měla Benfika šanci získat Evropskou trofej.
Eusebio se octl sám před brankářem Manchester Uni
ted, ten však jeho střelu víceméně reflexem, náhod
ně, zlikvidoval. O vítězství “ domácího týmu” padlo
rozhodnutí hned v prvních 9 minutách nastaveného
času, kdy Best, K id a znovu Bobby Charlton od 92.
- 99. minuty zvýšili stav na 4 1.

F A N T A S T IC K Ý

REKORD

Ludvík Daněk už není světovým rekordmanem.
Jeho rekord v hodu diskem 65,22 m, vytvořený 12.
října 1965 v Sokolově, překonal poslední květnový
víkend 301etý Američan Jay Silvester, který na “K a 
lifornských štafetách” v Modesto hodil fantastických
66,54 m. T i z lehkoatletických expertů, kteří měli
možnost sledovat Silvestra při startu, zastávají ná
zor, že ani tímto výkonem neřekl 190 cm vysoký a
110 kg vážící americký učitel své poslední slovo a
že bude chtít i na OH v Mexieo-City pokračovat v
hodu diskem v doméně Američanů na olympijských
hrách. Jay Silvester byl 11. srpna 1961 v západ-oněmeckém Frankfurtu n. M. prvním diskařem, který
“šel” nad 60 m (dosáhl tehdy 60,56 m ), v posledních
sezónách se však odmlčel, a tak všichni už byli pře
svědčeni o tom, že zanechá závodní činnosti. — Lud
vík Daněk, který zůstává nyní už jen evropským
rekordmanem, se letos zatím neobjevil na žádných
závodech. Pilně prý trénuje na OH v Mexiku.
24 hodin po Silvestrově rekordu padl i světový
primát v hodu diskem žen. 26Ietá východoněmecká
reprezentantka Ohristine Spielbergová hodila na zá
vodech v Regis-Bretingenu 61,64 m, čímž zlepšila o
38 cm dosavadní světový rékord Liesl Westennannové z Německé spolkové republiky, vytvořený lonL
Z čs. lehkých atletů dosáhla v posledních dvou
týdnech nejhodnotnějšího výkonu 231etá Jaroslava
Valentová, která při utkání Spartak Hradec K rálo 
vé — Sparta Praha skočila v dresu Sparty (Pražanky zvítězily 51 : 48 b.) do výšky 1,80 m, což je nový
čs. rekord a jeden z nejlepšíoh výkonů výškaíské
historie žen na světě vůbec.
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