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Brzdy na liberalizaci
M inulé týdny nebyly poznam enány překotným i událostm i v Českosloven důvěře v nynější vedetu
sku, spíše se zdá, že "tich o u revoluci” začíná nahrazovat docela všední život. strany a státu a o nerozL idé si zvykli na senzace, o dhalující m inulost, a čekají celkem trpně, co bude borném přátelství k čs.
dál. Z ased án í ú středního .výboru K om unistické stran y Československa nepři lidu.
Při jedné z těch p říle
neslo také zásadní rozhodnutí, která se ned ala očekávat.
J e dost lidí, přicházejících v posledních dnech za hranice, kteří tvrdí, že žitostí spadla asi zednic
kdyby nebylo v Československu novin, rozhlasu a televize, vůbec by nep o  ká tříska do očí prvního
znali, že se v životě státu něco zm ěnilo. N a vesnicích a v továrnách jd e prý muže Sovětského svazu.
N aivnj člen čs. parla
vše po starém .
nadále m entní delegace Z edník
I u těch dom a, co trp  Československu
Dokonce i "telegra
fický výzkum veřejného n ě nevyčkávají, polevila velmi pozorně a že zasa hlásil po příjezdu z M o
skvy, že zahlédl slzy v
m ínění”
(Rudé právo úzkost, vyvolaná nejisto hu je m noha způsoby.
očích Brežněva, když p ři
H
arašení
zbraněm
i
po
tou,
jak
se
k
událostem
30. 5.) uvádí, že tém ěř
polovina — 47 V — d o  v Československu zacho dél čs. hranic a v těchto šly na přetřes pověsti ó
dnech i na čs. území jsou sovětské intervenci v Če
tázaných
odpověděla vá Sovětský svaz.
N en í pochyb o tom , že střídány projevy- sovět skoslovensku. Jak prý by
buď , že současný dem o
kratický proces nepřiná M oskva sleduje vývoj v ských vůdců o naprosté (Pokračování na str. 2)
ší m noho prostým lidem ,
N A O B R A N U D E M O K R A C IE
jen inteligenci, nebo že
se v podstatě nic nemění.
N oviny dále dost otev
řeně inform ují a kritizu
jí, .ale závažná kritika i
obrana nejsou předm ě
tem bouřlivých schůzí,
protestů nebo pochodů
ani ostrých veřejných
výměn názorů.

Studentský problém

M oudři m užové na všech stranách usoudili, že svět je v rozkladu, a něco
n a tom je. Až na m alé ¡výjimky, ať se podívám e, karp se podívám e, vidím e
vření, chaoz a kvas.
N a jednom konci světa se střílí, bom barduje á zabijí, na druhém se mrzačí
a zabijí duševně a charakterově. Kam oko dohlédne, stavějí se barikády, d e
m onstranti řvou v ulicích, šikují se dělníci a bouří studenti. P ro ti čemu, proti
kom u a hlavně za co, n ení vždycky snadné odhadnout.
N a Z áp ad ě tedy, jak proti stávajícím řádům .
již ctihodným zvykem, u- A ni jeden z těch řádů
V posledních měsících byl vznesen častěji požádá staveny jsou komise, kte však není dem okratický.
ve:k riekomunistů v Československu, aby byla dova ré m ají vyšetřit, sdruží D o jaké míry tedy p řed 
lena samostatná činnost jednotlivým politickým strá se vědci, kteří m ají vy stavují takové násilné a
dáni, avšak každý návrh, každá diskuze o tom, skon světlit, a vyjádří se poli hlavně hlučné studentské
čily poukazem režimu na Národní frontu, která umož
ňuje všem členským organizacím prosazovat svůj vliv tici, kteří m ají ovlivnit. akce odsouzení dem okra
N astane podivná orgie tických systémů?
na řízení státu. Demokracie je tím tedy jaksi zaru
čena. Potíž s kritiky tohoto řízení věcí veřejných byla dem okratického
flageN a římské universitě
zřejmě v tom, že nepoznali všechny “frontové bojov lantství, neboť — bez
se
poprali neofašističtí
níky”, tj. kdo všechno je v té Národní frontě zastou
pen. Až teď dal sekretariát NF pražské “Práci” z ohledu na to, co je p rá  studenti s kom unisty, a i
5. tm. černé na bílém, kdo se podílí na té velké de vě pod drobnohledem ' to bylo přičteno na účet
mokracii, a my musíme uznat, že se v rámci Národní "vědců” — ortel, ačkoliv dem okratické hniloby. V
fronty naskýtá všem jejím členům mnoho příležitosti různě form ulován, je v
Belgii došlo k student
nejen svůj názor projevit, ale i na místě si jej nechat
ostatními ctihodnými reprezentanty prověřit. V Ná zásadě vždycky týž: p ro  ským srážkám, jejichž
vinila se zahnívající d e  původcem byl jasně varodní frontě jsou totiž sdruženy tyto organizace:
■KSČ, Čs. strana socialistická, Čs. strana lidová, Slo mokracie, která už nepo lonský a flámský nacio
venská strana obrody, Strana, slobody, Ústřední rada stačuje pokroku techno
nalismus. Ale zase —
odborů, Čs. svaz mládeže, Mezinárodní svaz student
přidá se na jednu h ro 
stva. Svaz čs. spisovatelů, Svaz čs; divadelních uměl kratického světa.
ců, Svaz architektů ČSSR, Svaz čs. skladatelů, Svaz
Chybí snad jenom p o  m ádku a odnese to d e
čs. novinářů, Svaz čs. výtvarných umělců, Svaz proti čet let, na něž se dotyč mokracie.
fašistických bojovníků, Čs. svaz tělesné výchovy,
Svaz pro spolupráci s armádou, Čs. svaz požární ná dem okracie za svá
Studentský problém
odsuzuje.
ochrany, Svaz čs.-sovětskélio přátelství, Čs. červený provinění
kříž,. Svaz čs.. invalidů, Čs. výbor obránců míru,', čs. M ožná, že je tento "flaT o ovšem neznamená,
ústav zahraniční, Čs. společnost pro mezinárodní sty gelantský” proces perio že dem okratický svět ne
ky, Ústřední rada družstev, Ústřední svaz spotřebních dicky- nutný k nové ob prochází opravdu urči
družstev, Ústřední svaz výrobních družstev, Sociali
stická akademie, Čs. myslivecký svaz, Čs. svaz cho rodě dem okracie, často tou krizí a že "stu d en t
vatelů' drobného zvířectva, Čs. svaz včelařů, Čs. ry  se však úplně vymyká ský problém ” , chcete-ii
bářský svaz, Čs. ovocnářský a zahrádkářský svaz, základní logice.
to tak nazvat, na dem o
Svaz čs. filatelistů, Svaz čs. filmových a televizních
kratickém Z áp ad ě prostě
Studentské
revolty
umělců, Polský svaz kulturně osvětový, Czemadok
neexistuje,
(Kulturní svaz maďarských pracujících) a Kulturní
Z a jeden z nejvýrazspolek ukrajinských pracujících.
Stejným způsobem se
Jednání v Národní frontě musí být tedy velmi nějších příznaků choro
totiž
nedají odepsat ani
by
demokracie
považo
snadné a zvlášť účinné. Např. každý pilný návrh se
jedhoďuše přidělí Svazu včelařů. Bude-li to záleži v án y 'jso u studentské re studentské nepokoje ve
tost po výtce filosofická, .která se musí promyslet, volty. Ale podívejm e se Spojených státech, N ě 
ujme še jí myslivecký svaz. Ná mezinárodní problé
mečku a Švédsku, ani
my budou zřejmě filatelisti a to ať už jde o styk s na ně zblízka.
K největším došlo v m írnější studentská p ro 
Mauriciem (s vroubkováním i bez) nebo s Biafrou,
á kdyby něco hořelo, pomoc je taky na místě. Stra Polsku, Jugoslávii, Če testy na m noha jiných
tég této “Fronty” zastupuje pravděpodobně to zví skoslovensku, Španělsku místech.

Projedná Národní fronta...

řectvo, jenže nám nejde na rozum, proč jen zvířectvo
a Francii. Je pravda, ře
O tázka je, jestli jejich
'drobné.
tyto
revolty příčina spočívá opravdu
A politické strany? Je jasně, že kromě “vedoucí všechny
vzbouření (Pokračování na '¡tr. 2)
síly ve státě” jsou vůbec zbytečné;
-sv- představují

Politický režim vychází i nadále z personální
unie stranických špiček vlády., M írná stranická
diktatura sě i nadále opírá o m andát stvrzený
mocí, a nikoliv dem okratickým souhlasem vět
šiny; legitim ace mocenské elity je i nadále o ra
zítkována apriorním "historickým posláním ’’.
O bčanské slvobody nejsou zajištěny, nic není g a
rantováno. Čeká se. Režim využívá jednak m o
rálního práva na časový úvěr, jednak strachu
vypěstovaného v lidech za dvacet let. N ejed n i
se dnes pro jistotu p tají: smíme nesouhlasit?
M iroslav Jod! v Literárních listech
z 30. 5. 1968

ČESKOSLOVENSKO JE SAMO
“Vítáme úsilí československého lidu a vlády po ob
novení jejich humanitních a demokratických tradic.
Současně jsme hluboce znepokojeni snahou sever
ních sousedů, včetně Sovětského svazu, toto úsilí pře
kazit. Američani by si měli uvědomit, že musíme
ukázat zdrženlivost. Tato zdrženlivost však nesmí
být vykládána jako nezájem.”
Newyorský guvernér Rockefeller.
Redaktor Mladého světa: “Jeden francouzský re
portér m u řekl, že jestli Západ a specielně Franci«
neudělá všechno možné, aby nám — bez politických
podmínek — pomohla, pak to bude nová, po Mni
chově další, zrada."
Josef Simrkovský: “Přesně tak. Za to bych mu
chtěl poděkovat.”
>f<

Tři citáty s jedním pojítkem. Druhý a třetí (z Mla
dého světa) naznačují závazek a s ním spojené na
děje. První v sobě skrývá'zrnko náznaku přijetí ta 
kových závazků i určité ospravedlnění vyjádřenýcn
nadějí.
Holý realismus však- říká něco jiného a nabádá
k. zopakování základních zkušeností, dotýkajících se
bezpečnosti dnešního “demokratizujícího” Českoslo
venska.
Byly doby, kdy se Západem s velkým Z rozuměly
v mocenském konceptu velké státy západního světa,
■tj...Francie, Anglie a Spojené státy. Ty doby jsou
pryč.
Anglie přestala být velmocí rozpuštěním svého im
péria. Mýtu o renezanci francouzské velmocenské
pozice nevěří dneska už snad arri generál de Gaulle
a západní “velmoc v zárodku”- — Evropské hospo
dářské společenství — byla alespoň načas rozpuštěna
nacionalistickými vášněmi zmíněného “velkého mu
že”.
Co tedy, ve velmocenském kontextu, hospodářsky
i vojensky, skrývá se dnes za pojmem Západ’ Co.
v téže souvislosti představuje jedinou opravdovou
protiváhu tlaku Sovětského svazu? — Spojené státy
a nikdo jiný'
Výrok guvernéra Reckeíeiiera třeba brát zdržen
livě. Je ho nutno vidět v rámci změněného posta
vení Spojených státu ve světě.
Studená válka se hraje podle určitých nepsaných
pravidel. Československo aení Kuba, je uznaně v so
větské sféře. V případě sovětského útoku, otevřené
ho nebo zastřeného, je. co se možností “západní” po
moci týče. ještě v horší situaci než Maďarsko v roce
1956. Spojené státy tenkrát přijímaly plně a bez otá
zek globální zodpovědnost největší demokratické
mocnosti, a přece nezasáhly. Dnes je jejich postoj
podstatně jiný. Pod vlivem vietnamského zážitku a
rostoucího světového antiamerikanismu začínají se
stahovat do svého starého isolacionizmu, nově opře
deného "liberální" falší. ''Dobrodružství” na samém
prahu Sovětského svazu je nemyslitelné.
Navíc chybí "morální” závazky, které nemůže při
vést v nynějších okolnostech k životu žádné poví
dání o nové mnichovské zradě. Přirovnání s Mni
chovem je nevhodné a nevystihuje situaci. V roce
1938 se evropský “Západ” vyvlékl z pevných smluv
ních, závazků. V roce 1968 žádné takové závazky ne
existují. Právě naopak.
Tentýž Josef Smrkovský, který tak horlivě Schva
loval “mnichovské srovnánfV “Mladém světě”, řekl
nedávno, že generál Šejna uprchl k největším ne
přátelům Československa: V téže' řeči prohlásil,' že
jedině Sovětský svaz zaručuje svobodnou existenci
samostatného Československa.
Pokud se tedy “nového Mnichova” a “západních
závazků” týče. ocitáme se v situaci, značně absurdní.
Žádá se v ní nepřímo, aby nás “největší - nepřítel”
chránil před útokem “největšího přítele”.
Lhostejno tedy, co říká'guvernér Rockefeller, fran
couzský reportér nebo Josef Smrkovský, záruky če
skoslovenské bezpečnosti jsou jedině uvnitř Česko
slovenska.
.
. (Pokračování na straně 2)-.
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BRZDY NA LIBERALIZACI
(Pokračování se str. 1)
si m ohl někdo něco takoveho jen pom yslet.
Po neocekavane ostré
reakci československého
tisku na nepříznivé kom entáre sovětské propagandy k znovu oživlému
M asarykovu kultu
v
Ceskoslovensku, se moskevské noviny na chvíli
odmlčely, aby obnovily v
tom to měsíci vetší polemrku, zam ěřenou proti
svobodě tisku.
Příčinu zavdala pražská Lidová dem okracie,
která přetiskla 5. června
zprávu New Y ork T imes, dle níž pom áhal sovětský generál v ú noru
tr. p ři útěku generála
Šejny do Spojených států.
D ne 11. června byl
dokonce volán čs. velvyslanec Koucký na koberec, aby p řijal form ální
protest sovětské vlády
proti rozšiřování takovýdh zpráv. Byla to první
podobná nota, kterou
dostalo Československo
po roce 1948 od Sovět
ského svazu.

rady Štrougalem , se vrá- nekom unistických stran,
tila do P rahy celkem s
O dpověď se zdá zar
prázdným a rukam a. O - tím jasná: v dobledné
tázka požadovaného ú- době je vyl0učen0; ab v
věru, který by m ohl tro- b u porušena naprostá
ch u n apravit dřívější so- nadvláda
komunistické
větské hospodářské h ří- str
v dohledné době
chy a pom oci postavit čs. se v Československu nehospodářství na zdravěj- můŽ£ u piam it demQkraší základy, byla odsunuta d e A ni nové vzniklé (a
na pozdější dobu. Sověty dosud úředně neuznané)
zřejm ě vyčkávají, co buanizace j ako KA N —
de v Československu dál, Klub an ažovanýcb ne_
přičem ž váží varovné straníků _ nebudou mít
hlasy z V ýchodního N ě- pozoruhodnější vliv na
mecka a Polska s těmi, utváření zásadních poli
které tvrdí, že je podpo- tických problém e repub
ra nynějšího režimu v
liky.
Československu nutná, že
D ůvodů je mnoho
naopak ostrý zákrok by
m o h l" 'n I W c ~ " pHvoďit politických ihospodářcelkový rozklad sovětské s^ých. Chce-li
nek^o
znát důvody form ální,
moci v Evropě,
D om a v Českosloven- pak stačí citovat stanovi
sko pražského m inister
sku Íe ¿ "e s jed in á skustva vnitra, které bylo utečně závažná otázka,
veřejněno v Rudém p rá 
kterou se zabývají ti, kdo
vu z 25. května tr.:
maji na mysli návrat de"K některým dotazům
m okracie do země: zda
bude um ožněna politická a žádostem týkajícím se
opozice, zda bude povo- možnosti vzniku politiclena sam ostatná činnost kých stran sděluje civil-

Z ato lednový "libe
rál’ Smťkovský, který
vedl zm íněnou už p arla
m entní delegaci do M o
skvy, dělal tam vše, aby
rozptýlil nepříznivý d o 
jem sovětských soudru
hů o zm ěnách českoslo
venské vnitřní politiky.

(Pokračování se str. 1)
v dem okracii, tj. v jejích
základních
principech,
anebo jenom v tom, jak
je my, tzv. dem okraté,
praktikujem e.
A když už kdekdo hledá původ toho studentského problém u (jeden
australský
universitní
profesor jej vidí jed n o duše v "inspiraci” čín
ských "ru d ý ch g a rd ” ),
proč bychom také my ne
hledali?

ně právní úsek m inister
stva vnitra: Současný
platný právní stav vý
slovně neupravuje p o d 
mínky a způsob vzniku
nových politických stran
a nestanoví ani m inister
stvu vnitra v těchto vě
cech žádnou působnost.
Se zřetelem k tom u ne
m ohou m ít případné žá
dosti tohoto d ru h u nadě
ji na úspěšný výsledek.
Rovněž jakoukoliv p ří
padnou
organizovanou
činnost projevu jící se ja 
ko činnost politické stra
ny by bylo natrso posu
zovat jako jed n án í mimo
právní řád- '
Z ů stáv á je n naděje, že
brzdám , které začalo ve
dení Kom unistické stra
ny Československa v mi
nulých týdnech používat
ve zvýšen é m s e . se nepo
d aří zatlačit vývoj zpět,
že aspoň dosavadní uvol
nění bode udrženo- P řed 
vídat vývoj v Českoslo
vensku n a delší dobu za
tím nelze-svět-

Studentský problém

K řesťanství bylo odsouzeno, protože selhali křesťané křesťanského svéta a nyní je odsuzována
dem okracie, protože selhávají dem okraté demokratičkého světa,
D om nívám e se tedy,
že je docela možné, že
studentské protesty na
U jišťoval několikrát, že
Z áp ad ě m ají svůj původ
prótisocialistické elem en
v tom, ze studenti zamě
ty, které se v Českoslo
ňují dem okracii za to. co
vensku nyní vynořily,
my jsm e z ní udělali, že
jsou jen zjevem p ře 
vidí nás pseudodemofcrachodným , že českoslo
ty jako její opravdový
venští kom unisté a celá
Hniloba demokratů
odlesk a ne, jak by měli,
pracující tříd a nepřipustí
N edávno jsm e řekli,
jako
její ostudnou p a to další akce zam ěřené p ro ti že příčiny celosvětové,
socialismu nebo akce, nejen studentské krize dii.
My — demokraté
které by podkopávaly jsou v tom, že jsm e o d 
věrné přátelství se Sovět bourali staré
m orální
Kom unistický pclitieským svazem.
hodnoty, aniž bychom je ký žargon zahrnuje výO tom , ja k byla všech dovedli n a h ra d it nový- raz "buržoazní dem okrana ujišťování p řijata, mi, že jsm e se tedy ocit- cie’’. M á působit jako
napovídá skutečnost, že li v určitém m ravním odstrašující term ín, aadalší československá de vzduchoprázdnu.
znacuje, ze je něco vad
legace, hospodářská, ve
V souvislosti s tím vi- ného v sam otném základ
dená nám ěstkem m ini díme jakousi paralelu ním konceptu opravdové
sterského předsedy
a mezi osudem křesťanství dem okracie, který jest
předsedou hospodářské a osudem dem okracie. vyjádřen form ou volné
funkce dem okratických
politických stran. T o je
[z l o b í
v á s
o č i ?
ovšem nesmysl, jako je
Bolí Vás hlava?
nesmysl "dem okracie so
Noste brýle od O P T Á !
cialistická’’ nebo "dem o
kracie lidová”. D em o
kracie je v podstatě je 
nom jedna.
Existují však, a to v
Capitol House, 113 Swanston St.
ohromném'
množství,
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
buržoazní dem okraté, a
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHU
tento term ín se vztahuje
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
na velkou většinu z nás.
v nutných případech i telegraficky
N eboť, nedělejm e si

OPTO

žádné žláze. demokracie
přestala p o nás být základ n í politickou filosofií svobodného způsobu
života. S tala se z ní
prázdná form alita, něco
sam ozřejm ého. Jsm e ochocni p řijím a t její dary,
nejsm e však ochotni pro
něco oděla t. Přij ímán c ji- ale nežijeme ji.
dem okraté vpravdě
im řo a z s íP o d išrajem e
demokracn vlastním zájmům,
vlastním a pohodlí, vlastmat m ravenčím cílům,
Činíme kom prom isy se
zlem , se _ svědom ím , s
ideály i s přesvědčením.
A když Jsm e takto ze se
h e račinilš charakterové
dělám e z nouze
N ebezpečí
stu d en t
ských b o u ří je tedy mož
n á jenom v jejích ned o 
myšlenosti- A bojím e se,
aby v troskách vzpoury
prcm naší dem okratické
přetvářce nezůstaly po
hřbeny také principy ry
zí dem okracie, která, ač
plná chyb. jed in á z vlád
ních systém ů dává lidem
prostor a volnost proti
těm chybám bojovat.
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Československo je samo
(Pokračování se str. 1)
Zvenku je jeho osamělým spojencem jenom sovět
ská nechuť k nové maďarské eskapádě. Vnitřní pře
vrat, bleskový úder — ano. Vleklý vojenský kon
flikt — ne.
Dnešní vedení, po-kud chce pokračovat na cestě k
opravdové demokracii, nejen k- jejímu komunistické
m u odvaru, musí mít čisté zázemí, tzn. co nejširší
populární podporu, a viditelnou vůli vzdorovat v
krajním případě i se zbraní v ruce. Neboť, jak již
řečeno, v dnešní situaci, ve světě, v němž úřední
nepřítel je vlastně přítel a úřední přítel úhlavní ne
přítel, — Československo je samo!
-kwPrvotřídní
DÁMSKÁ KREJČOVÁ
J. MYDLAKOVÁ
Flat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Víc.
šije dle nejnovější módy
ža výhodných podmínek
Telefon 387-1402

Ozvěny
z DOMOVA

— Maršál Jakubovský přijel znovu .do Přáhý v sou
vislosti s manévry armád Varšavského paktu, jejichž
je vrchním velitelem.
— Vedení KSČ podezírá, že nová “berlínská krize”
byla vyrobena uměle, aby zastavila liberalizační pro
ces v Československu. Ulbrichtovi komunisté se podle
zpráv z Československa domnívají, že nové napětí do
nutí Sovětský svaz k zákroku, kdyby se vývoj v ČSSR
vymkl z rukou.
— Ministr zahraničí Hájek odletěl do Berlína k roz
hovorům s východoněmeckými komunisty, kteří jsou
nej ostřejšími kritiky Dubčekova režimu.
— Manévry armád Varšavského paktu začaly oficiel
ně 20. června. Zahájení se zúčastnil president L. Svo
boda.
— Z Moskvy se vrátila hospodářská delegace vedená
náměstkem předsedy vlády Lubomírem Štrougalem,
v níž byli i ministr zahraničního obchodu V. ValeS a
“hlavní plánovač” F. Vlasák. Podle neúředních zpráv
nedošlo k dohodě o poskytnutí úvěrů Sovětským sva
zem. Má jen být zvýšena dodávka sovětské ropy vý
měnou za větší vývoz čs. nákladních aut a těžkého
strojního zařízení.
— Podle BBC využívají čs. komunisté 'přítomnosti
vysokých sovětských důstojníků na manévrech armád
Varšavského paktu k tomu, aby je návštěvami tová
ren, schůzí apod. přesvědčili, že nová čs. politika není
protisovětská, že naopak o “věčném přátelství” obou
národů nemůže být pochyb.
Z CIZINY

-.. Polské úřady omezily vydávání cestovních povo- ■
lení do ČSSR.
— V Budapešti byla obnovená 201etá smlouva o přá
telství a pomoci mezi Maďarskem a ČSSR. Čs. de
legaci vedl A. Dubček. Jánoš Kádár prý při té pří
ležitosti vyslovil souhlas s novým směrem vntřní po
litiky v ČSSR.
— Generální tajemník KSSS Brežněv útočil proti ně
kterým protisovětským obviněním čs. tisku a řekl prý
“se slzami v očích”, že je Sovětský svaz ochoten pro
ti těmto obviněním se bránit před Mezinárodním sou
dem v Haagu.
— Spojené státy nabídly, že uvolní zákaz, dle něhož
se nesmí proplácet do Československa pense, náhra
dy a různé sociální podpory někdejším americkým
občanům, kteří se vrátili do ČSSR nebo jejich pří
buzným. Zpráva uvádí, že tím UŠ uvolní přes 5 mi
liónů dolarů. Podobné ujednání bylo už dohodnuto
s Polskem, Rumunskem, Jugoslávií a Bulharskem, ni
koliv však s ostatními komunistickými státy Evropy
a Asie.
— Zpravodaj londýnského listu Times hlásí z Buda
pešti, že se maďarská inteligence začala silně domá
hat větší, volnosti. Maďaři se netají tím, že by k tl?.~
ku po uvolnění maďarského života nedošlo bez udá
lostí v Československu.

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers
Tel. (Melb.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, S. 20.
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ČESKOSLOVENSKO VE 1MÁWE

Dezintegrace
mládežnického
hnutí

Aby si mládež
rozhodovalo sama...

-3

— Trestní senát městské- steirstva vnitra, byl v pa- daktorem Rudého práva a
ho soudu v Praze zrušil v desátých letech zatčen a Tvorby a docentem nácelém rozsahu rozsudek odsouzen do. vězení. Loni rodního hospodářství na
nad bývalým úředníkem byl rehabilitován a vrá- Karlově universitě,
předsednictva vlády dr. V. cena mu byla generálská
.
,, ,
Matlem, nad bývalým tá- hodnost.
telů b y L tv o le ^ K lS ne'Týden přéd zasedáním Ü V KSČ (21. a 22. května) jednalo jeho předsed
jemníkem mmistra zahra- - Karel Plicka byl jme- straníků. Jeho předsedou
mcnich věcí dr. A. Su- «ován národním umělcem byl zvolen Jarmil Burg- nictvo o situaci v organizacích mládeže, tj. jak nahradit umírající Svaz čsmládeže, jak udržet kontrolu nad "budoucností národa” a současně zdání
mem, nad pracovníky “za významnou a vše- hauser.
MZV dr. P. Vavříkem a J. strannou činnost výtvarpokračující liberalizace. Keni to snadný-problém. Komunisté především žá
HanZlíkem
(posmrtně), n0Uj folkloristickou, fil- — Literární listy uveřej- dají, aby "strany Národní fronty” nadále dodržovaly "zásadu’’, že nebudou
nad bývalým poslancem movou a pedagogickou”, nily 30. května toto prouniv. próf. dr. V. Chyti- Národním umělcem byl hlášení: “My podepsaní vytvářet své zvláštní mládežnické organizace. Má prý být "podporována sna
lem a nad V. Jindřichem, dále jmenován básník a redaktoři LL se připbju- ha mládeže po vytváření organizací, v nichž si mládež rozhoduje sama’’, tj.
Jménovaní byli v r. 1949 spisovatel Vladimír Ho- jeme k výzvě studentů tak, jako si rozhodojvala sama ve Svazu čs. mládeže. Jen takovým způsobem
zatčeni, obviněni z výzvě: lan.
pražské filosofické fakul prý může mládež získat významnější vliv v Národní frontě, v politice státu
dačství, velezrady a ne
ty a žádáme znovunavá- atd.
—
Koncem
května
bylo
oznámení trestného činu
zání diplomatických styků
zatčeno
7
bývalých
pří
D ezintegráce mládež- -důkladnější kontrolu re- vylučující spolupráci s
a odsouzeni na 10 až 29
slušníků Státní bezpečno- Československa s Israe- nického h n u tí přesto dá- žimu.
let žaláře.
N áro d n í frontou. Bude
lem, aby se tak normalile pokračuje. V edle obVysokoškoláci už u- usilovat o veřejné a plné
— Pražská Ekonomická vrald, spáchaných v roce
iQas . V
v -iořir,r,m
•nřímaris ze m e m i a aD y taK i^esKO- novení Ju n ák a začali se tvořili oficielně Svaz vy- uznání
revue popisuje, jak se v 1948
jednom případě
• akademických
ČSSR pěstovala škodlivá glo o vraždu inž. Konec - slovensko přispělo k od organizovat i vysoko- šokoškolských studentů svobod v kontextu naší
gigantomanie. Píše, že co mého, který byl zatčen při stranění napětí v oblasti školáci a sam ostatně stře- na dvoudenním kongre- společnosti, zejm éna o
do velikosti průmyslových vyšetřování vraždy majo- Blízkého východu”. K to
podniků stojí ČSSR s vel- ,ra Schramma. Byl vyšet- mu bylo uvedeno 16 pod doškoláci, jedná se o su (25. a 26. května), nedotknutelnosti akadevenkovské který se konal v O lom ou- mické půdy . . .”
kým náskokem na prvním dován brutálními metoda- pisů a poznámka, že “dal sdružování
místě na světě. Pracuje v mi a nakonec příslušníky ší redaktoři jsou t. č. ne mládeže a i dělnická ci za účasti 126 delegáKongres
zvolil
za
něm průměrně 2.000 lidí STB zabit a tajně zako- přítomni”.
om
ladina
si
zakládá
Svaz
tů
z
54
fakult
z
Čech
a
předsedu
SV
S
studenta
v jednom závodě. Pro pan mimo hřbitov v oblaZahraniční ministr dr.
M oravy.
srovnání uvádí, že SSSR stí Plzně. Mezi zatčenými J. Hájek navštívil kon- pracující m ládeže.
pražské Vysoké školy
má průměr 565, Vých. Ně- příslušníky STB je pplk. cem května Maďarsko. O
V edoucí
kom unisté
V opatrném progra- ekonomické P etra Rybá
mecko 186, Záp. Německo j . Cech, který byl po ji- jeho cestě nebyla vydána proto začínají působit k movém prohlášení obnoře a pověřil zvolené
87, USA 48, Anglie 45, stou dobu náčelníkem žádná úřední zpráva.
tom
u.
aby
všechny
mláveného
SV
S
se
praví
předsednictvo,
aby svoFrancie 18 a Japonsko 17. ochranného oddílu presi- _
"Svaz zásadně neod- Ia]o ¿0 konc£ říj na „
dežnické organizace
Neslavné prvenství získá- denta A. Novotného.
P
J
p
’
jaxym zpusooem zorganila ČSSR likvidací drob
£ zasedání svazového
Ministr techniky
inž. zovala Státní bezpečnos. vytvořily společnou stře m ítá požadavek jednoty
ných
výroben
a
koncent.
.
.
.
.
m ládeže sdružené ve fe- parlam entu.
chovou
organizaci,
pro
1
,
,
M.
Hruskovic
jednal
v
D elegáti
raci v nepružné velke or^ .'ě o dalšíchJ plánech tzv. “Čihoštský zázrak'” a
jak jej pak použila k pro tože prý jen tak může m ít derativní podobě, bu- kongresu vyslovili poža
ganizační celky.
na
vědeckotechnickou tináboženské
kampani, m ladá generace potřeb dou-li všechny takové davek, aby se až dosud
— Podařeným způsobem spolupráci mezi ČSSR 2 došlo nyní k zatčení pří
pokusy založeny na při nejbojovnější čs. časopis
se “demokratizovala” Ú- SSSR. Po návratu prohlá slušníka Státní bezpečno nou váhu a autoritu, jen
střední správa spojů: na sil: “Spolupráce se SSSR sti Ladislava Máchy, kte tak se může náležitě re  rozené snaze mládežnic- S tudent stal orgánem
návrh vlády odvolal pre- ve vědě a technice je pro rý je obviněn z vraždy či- prezentovat. T aktně se kých organizací o tako- SVS. .
sident Svoboda z funkce nás daleko výhodnější než hoštského faráře.
ovšem nepřipom íná, že vou jednotu. Svaz je savedoucího “konservativ- s kapitalistickými státy,
jen tak může zůstat po d m ostatnou organizací ne- (Pokračování na str. 9)
FEI/HD
ce” inž. M. Laiperta a na Sovětští přátelé mají pojeho místo jmenoval inž. dobný názor na výhodnost
Karla Hoffmanna, který spolupráce s námi.”
se loni proslavil jako mi- _ předsedou správní ranistr kultury a informací dy Lidových novin (které
např. zákroky proti spi- mají začít vycházet v říjPoodhalením opony nad dny tem na v p o ú n o 
sovatelům.
nu tr.) je dr. Karel Korovém Československu spatřím e m nohé rány,
— Na zasedání ústředního sík, šéfredaktorem byl
přípravného výboru Sva- jmenován Antonín J.
nezm ěrná u trpení lidí, zvěrstva, neschopnost,
zu zemědělců v Praze by- Liehm a ředitelem Ludvík
strach, sadismus. D ost toho už zaznam enal cel
aparátem ). D ne 11. říjn a 1960 se m u přišel po
lo rozhodnuto, aby název Veselý.
kem věrně "osvobozený” čs. tisk. V edle těch vět
klonit na letiště v Ruzyni kdekdo. Z Bratislavy
zněl: Socialistický svaz ze- — Dne 23. května složil
ších věcí přicházejí však dnes na světlo i některé
se např. specielně k té slávě vypravili: K arol Bamědělců. Do konce květ- sídelní biskup českobuděna byly ustaveny ve více jovické diecéze ř. k. církdetaily, m alichernosti, které sice m ohou dokres cřlek, Pa vol D avid, R udolf Strechaj a A lexan
' než polovině okresů v Če- ve ThDr. J. Hlouch do ru
lovat dobu tom u, kdo si o ní ještě úsudek neder D ubček.
chách a na Moravě okres- kou ministra Galušky pře
utvořil,
ale které m ohou dnešní veřejnost jen
Z a zaznam enání ještě stojí) jak se veliký stát
ní přípravné výbory.
depsaný slib věrnosti
odvádět od provinění velkých, a problém ů zá ník N ovotný odvděčil speciálním u kurýru s tě
— Prvního mítinku Klu- ČSSR a ujal se výkonu
sadních.
m i 1.000 dolary. C itujem e z Lidové demokracie
bu: -angažovaných nestra- *31s^u:Ps^£e funkce.
V m inulých dnech např. p ředhodil čs. tisk ve
z 30. 5. tr.:
níků, který se konal 18. — Předsednictvo ÚV KSČ
května na Slovanském odsoudilo “pokusy úzké
řejnosti zprávu o tom , jak generální1 tajem ník
"D n e 24. ledna 1962 asi |Ve 23 hod. večer v
ostrově v Praze, se zúčast- skupiny o obnovení, činnoKSČ a president republiky N ovotný utrácel cen
době zasedání vlády se dostavil do úřední míst
riilo přes 3.000 lidí. Člen sti Čs. sociální demokrar
né valuty v. Americe. Stalo se to tak: K dyž N o  nosti sekretáře nám ěstka předsedy vlády R. Ba
přípravného výboru KAN cie, které jsou motivovávotný odjel v roce 1960 do New Y orku, aby d ě
ráka . . . A. N ovotný v doprovodu vedoucího 8.
tam prohlásil: “Rozhodně ny snahou rozbít dosažese stavíme proti jakýmko- n°u politickou, jednotu
lal štafáš Chruščovovi při státnickém bouchání
oddělení Ú V KSČ M am uly a dalšího pracovní
liv projevům antikomu- dělnické třídy a vrátit se
botou ve Spojených národech, podlehl kouzlu
ka tohoto oddělení L. Procházky. Z e zasedání
nismu. Programově še ták ke stavu před únorem
kapitalism
u,
nebo
přesněji
neodolal
lákavé
n
a

vlády ,si dal zavolat m inisterského předsedu V .
ztotožňujeme s deklarací 1948”. (LD, 24. 5.).
bídce speciálního fo to aparátu na okam žité vy Širokého, m inistra vnitra L. Štrougala a . . . R.
lidských práv.” Výbor po- — Stalinista Václav Dovolávání sním ků, který spatřil kdesi v newyor
Baráka. V jejich přítom nosti prohlásil, že VI.
dal.už 16. května žádost o biáš se konečně vzdal
registraci KAN jako orga- členství ve Svazu čs. sklaském výkladu. Cena byla 1.000 dolarů. O chotný
Jenyše zatýká. P ak se nejistě obrátil na L . Š trou
nizace celostátní přísluš- datelů. V prošetřování je(později v U S A "proslavený” ) úředník stálé čs.
gala (N Y N Ě J Š ÍH O m ístopředsedu vlády á
nosti, ale vyhověno jí do- do činnosti ve vedoucích
mise u Spojených n áro d ů M . N acvalač ten ap a
předsedu hospodářské rady, p . r.) s tím , zda
sud nebylo.
funkcích Svazu se však
rá
t
N
ovotném
u
zakoupil
z
peněz
mise
a
na
m
ini
vlastně
m á právo jej zatknout. M inistr odpově
— V Praze zemřel ve vě- pokračuje. ÚV Svazu se
sterstvo /vnitra v Praze o tom dal hlášení, resp.
děl, že přesně neví, ale že je přece hlavou stá
ku 71 let generál Josef usnesl na návrhu, aby byl
Bartík, italský legionář, Bohuslav. Martinů jmenožádost, aby m inisterstvo prachy do New Y orku
tu, vrchním velitelem a prvním tajem níkem . . .
za 2. světové války v čs. ván národním . umělcem
vrátilo. T o se stalo, peníže přivezl zvláštní ku
M ajor JenyŠ se v tom okam žiku ozval slovy:
armádě v Anglii. Po vál- in memoriam a aby K. B.
rý
r
V
.
Jenyš,
sekretář
nám
ěstka
předsedy
vlády
S oud ru h u presidenta, to snad není možné! A.
ce, jako vedoucí bezpeč- Jirák a A. Hába se stali
R.
Baráka,
a
v
m
inisterských
knihách
byly
vy
N ovotný se na něho rozkřikl, že on (Jen y š) už
nostního aparátu mini- čestnými členy Svazu čs.
není žádný soudruh, protože on (p rv n í tajem 
účtovány diskrétně. Rozpor je dnes jen v tom,
skladatelů.
ník) ho vylučuje ze stranyv K rátce nato L. P ro 
že NoVotný tvrdí, že ap arát dostal z lásky od
—- ÚV Čs. strany lidové se
DĚKUJEME VŠEM
usnesl svolat celostranicčlenů zmíněné mise, /že tedy státní peníze n e
cházka odvezl Jenyše bez řád n ě prokurátorem
vystaveného zatykače do věznice v Ruzyni. T e 
utrácel.
čtenářům, kteří posílají ký sjezd na 18. až 20. říj
na tr.
prve dva dny po této události byl doručen i za
T o ovšem není tak důležité, 1.000 do larů ne
výstřižky, upozornění a
Předsednictvo Národ
zprávy k otištění a —
m
ohlo
způsobit
hospodářský
krach
státu.
Z
p
rá
tykač . . . ”
ního shromáždění jmeno
kteří propagují Hlas valo doc. Vladimíra KaigT ehdejší doby zřejm ě měly svá kouzla!
iva nám však připom něla m im ořádnou slávu, s
domova.
la generálním taj envníkem
-světníž byl A. N ovotný vítán po příletu (tj. s tím
NS ČSSR. Kaigl býval re-

A P A R Á T FO T O G R A FIC K Y
A VLÁDN Í

-4-

MLAS D O M O V A

^jV^/\A«VW'/V\^A^\/W\/\A/\A^A^A/\Aa A/\A/N/WW*

VÍTE; ŽE
m ůžete letět luxusním džetcm

Z AUSTRÁLIE DO VÍDN Ě A ZPĚT
ve skupinách {A fíinity G roups) aspoň 15 osob

ZA ZVLÁŠŤ SNÍŽENÉ JÍZD N É £ 821.40.
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné informace
ochotně sdělí

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins Street, MELBOURNE
Telefoní 63 4001 — 63 4002

Drobničky z ČSSR
RUDÉ PRÁVO O MAJALESOVÉM PRŮVODŮ
. . . Byly vtipné i mnhé další satirické šlehy, které,
což je typické pro dnešní dny, se nesklonily před
ničím. Komunistu nemohl např. těšit transparent.
“Klub neangažovaných komunistů”, parodující pasi
vitu části členů strany. “Poněkud” jsem tu ovšem
postrádal satiru zamířenou do vlastních řad studentů.
A také mi vadila (a zřejmě nejen mně, ale i mno
hým, kteří průvodu přihlíželi) vulgárnost některých
hesel. Pro ilustraci: Z , . . bič neupleteš! (To tečko
vání autoři transparentu klidně vyplnili). Rozpaky
u mnohých na chodníku jistě vzbudila i hesla be
roucí na lehkou váhu vztahy našeho lidu k sovět
ským lidem. Místo mentorování — ukázka z domně
lé vtipnosti: Se Sovětským svazem na věčné časy
s připsaným: ale ani o den děle. Rovněž skandování:
Ať žije SSSR — ale za své, nepovažuji ani za nové,
ani za příliš vtipné a hlavně ne za vystihující si
tuaci. .. Průvod by neutrpěl na vtipnosti i kritič
nosti bez transparentů, které reagovaly nevkusně na
příjezd. .. s. Kosygina. Dovolím si tvrdit, že tady
študenti šlápli vedle a . . . nepodali zrovna nejlepši
vysvědčení o své vyspělosti, ale také o taktu a cho
vání.
Rudé právo, 19. května 1968
ŽALOBA NA ALEXEJE ČEPIČKU?
• Dne 25. května se sjeli na Žofín představitelé více
než 100,000 příslušníků někdejších Pomocných tech
nických praporů (PTP), tedy vojenských pracovních
praporů, kam byli v padesátých letech zařazováni
studenti,1*Skněží, invalidé, zemědělci, mladí, staří, tedy
všichni, kdo byli tehdejšímu režimu podezřelí. Shro
máždění odsoudilo tuto nejsmutnější kapitolu Čs. li
liové armády a požádalo orgány, aby všichni někdej
ší příslušníci praporů byli rehabilitováni. . . Navrtili,
aby komise pracovníků z členů PTP vypracovala
návrh žaloby na dr. A. Čepičku, někdejšího ministra
národní obrany, kterého obviňují z těchto deformací.
Slovenský zástupce P. Gardelán poukázal na to, že
lidé, kteří v otrocké práci v PTP obětovali zdraví,
mají dnes několik stovek důchodů, kdežto BaeQek
má důchod 2.600 Kčs. . .
Žj
Svobodné slovo, 26. května 196*
i
LETÁKY NA PRAŽSKÝCH ULICÍCH
Nalezly se v jedné pražské ulici. Pohozené na dláž
dění, ušpiněné, ale plné silných slov a plamenných
výzev. Letáky, v. nichž anonymové zapřísahají děl
níky, aby bděli a nepřipustili u nás zničení socialismu
a restauraci kapitalismu. V letácích je mj. napsáno:
Vynálezci “nového modelu socialismu” Goldstuecker,
Šik, Kriegel a Císař nás klamou ve svých zištných
Tžjmprh. Pod heslem “liberalizace” se tito lidé a jim
podobní probojovávají do vedení politické, hospodář
ské a kulturní oblasti a snaží se přijít k moci. Roz
vracejí socialistickou státní správu a záměrně zhor
šují hospodářskou situaci v zemi. Jejích cílem je ob
novení první buržoazní republiky revizionistickou ce
stou. Soudruzi, jste-li vlastenci a jsou-li vám kon
krétní vymoženosti socialismu svaté, nedopusťte . . .
Rudé právo, 17. května 1968
HOTEL ČEDOK-INTERCONTINENTAL V PRAZE
Ten, kdo přichází na náměstí Curieových v Praze
u Vltavy, cítí vzduch charakteristického pachu čer
stvých zřícenin. . . Zde na troskách dómů, kde bylo
140 bytů, je místo, kde v květnu 1970 se otevřou
brány obrovského hotelu Čedok -Intercontinental. Mo
hutný objekt — 128.000 m2 obestavěné plochy, 5—9
posehoďový se 409 pokoji (818 lůžek), 1.500 míst
u stolů v několika restauracích, podzemní garáže pro
200 vozů, postavený nákladem 213 mil. Kčs — bude
-přinášet měsíčně 3 mil. Kčs. — O budoucím hotelu
jsem hovořil s ředitelem pražské kanceláře Pan Ame
rican P. H. Wenzelem, Hotel bude zařazen do sítě
50 hotelů této letecké společnosti, které jsou po ce
lém světě. . . Majitelem hotelu bude naše cestovní
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Opožděné komentáře ke smutné episodě československých dějin II.

PILÁT BY BYL RÁD
Četli june několik vzpomínek vdov po zavražděných komunistech za staImskédoby. A četli jsme tyto interviewy v časopise Student znorva a znova,
Chtěli bychom dnes říci, co ve všech zpovědích chybělo: spontánnost. V minulám čísle H D mluvila paní Kreibichová, a říkala silná slova. Jiné vdovy
líčily utrpení vdov a dětí a manželů. Paní Šlingcfvá, britská občanka, dokonce
snesia vyšetřování a žalářování přesto, že jí byly předloženy důkazy o tom,
že její manžel jí byl nevěrný s vysokou stranickou funkcionářkou. Otázka je:
jak svaté jsou tyto stranické mučednice a jak dalece nad nimi stále visí Damoklům meč Státní bezpečnosti?
Závěr z celé série je jednoznačný: tyto ženy mluví poloprafvdy, protože.se
jeste bojí mluvit naplno. Státní bezpečnost stále úřaduje, osvobozené ,vdovy
jsou stále pod jejím dohledem. Abychom si zplna uvědomili, co mohl obžalovaný v době Slánského procesu čekat od tak zvané spravedlnosti, ocitujeme
si jenom některá prohlášení z časopisu Student z 30. dubna tr. (Procesy a lidé
v nich).
Člověk, který si dnes
T o bylo v době, kd y
přisvojuje
akadem ický jsem byl na bratislavské
titul J U D r. František prokuratuře. Později na
A ntl, byl jedním z p ro  p o rad ě u tehdejšího mik u rátorů v procesu se nistra spravedlnosti SteSlánským a spol.
fana Raise jsem se doFrantišek A ntl byl děl zvěděl, že budu jedním
nický k ád r a bude n e j ze žalobců v procesu se
lepší, když spekulace o Slánským .’’
jeho inteligenci ponechá
"Jak m inistr Rais, tak
me síle citátů:
m inistr národní bezpeč"Á no, já jsem do nosti Bacílek nám zdůprávnické školy pro pra- razňovali, že vejdem e do
cující nastoupil 1. února d ějin .”
1949. Po jednom roce
Z výpovědi "p ro k u rám ohli ti posluchači, kteří to ra ’’ A n d a se dál dozvísi dali záležet, nastoupit dám e, že českoslovenští
už do praxe. Pom ěrně v pro k u ráto ři měli úlohu
krátké době jsm e byli
"pouhých
loutek,
jajm enováni do
funkcí
kýčhsi soudních doručop ro k u ráto rů .”
vatelů: "V Ruzyni nám
R edaktor S tudenta se spisy zabalili, my jsm e je
ptá: K dy, jakým způso odvezli na Pankrác L
bem jste byl požádán o soudu. Již dříve nám bypřevzetí žaloby. Co jste lo přísně nařízeno držet
v té době dělal?
se otázek, nic vlastního
"Ještě předtím , než si nepřidávat.”
jsem byl pozván k proce
T ih leti právní pochosu se Slánským , jsem ob
pové byli v té době ubydržel spisy, které byly
továni ve vile "v praž
označeny písm enem Š. ských D ejvicích’’, kde
D om níval jsem se, že to
bydlelo "asi 50 příslušníbude proces proti Šlin- ků Bezpečnosti” .
govi.
P ro k u ráto ři měli obža

kancelář Čedok, která zahájila stavbu půjčkou 6 mil.
dolarů od americké společnosti Tower, kterou vede
J. Eaton mladší (syn známého Cyruse Eatona). Pe
nise nebudou v hotovosti, ale budou představovat
hodnotu klimatizačního zařízení, rychlovýtahů a ji
ného speciálního vybavení zahraniční výroby. . . Ho
tel samozřejmě budou stavět- čs. firmy, a jestliže za
dva roky odevzdají Intercontinental hotový, je to na
naše poměry doba rekordně krátká. P. H. Wenzel
říká, že stavba podobného hotelu byla by v USA o
čtvrtinu kratší. Neznají totiž problémy, které máme
my. Nédostatek určitého materiálu, nedostatek záso
bování zařízením a časová nesladěnost. . . Další těž
kosti jsou např., že stavba má své hlavní řízení v
New Yorku. . . My pošleme rozpracované plány, na
razíme na “naplánování” půl roku dopředu, Ihúty se
nedodrží. Američané také nedovedou pochopit, proč
se u nás na každou poradu schází nejméně 10 lidí,
proč se u nás bojí rozhodovat i odpovědní pracovníci.
Američané prý potřebují ke stejnému rozhodnutí dva
tři odborníky . . .
Zemědělské noviny, 28. května 1968
VOLKSZEITUNG JE NYNÍ VE VÝCHODNÍM
NĚMECKU ÚPLNĚ ZAKAZÁN
S platností od 1. června zakazují úřady v NDR
distribuci čs. časopisu Volkszeitung, jež vychází u
nás pro občany německé národnosti Jak uvádí šéf
redaktor tohoto týdeníku V. Šimonek, bylo možno až
do března tr. zasílat časopis předplatitelům v NDR.
V Šimonek vyzývá naše občany, aby do té doby, než
dojde k vyjasnění celého případu, bojkotovali noviny
a časopisy N/JR a neodebírali je.
Lidová demokracie, 31. května 1968

m inistři byli pověšený
předtím , než František
A ntl si m ohl p řed svoje
jm éno dát pochybný socialistický d o k to rát obojíh o práva,
František A ntl nám
podává další zajímavou
inform ací, která osvětiuje status dělnického pro-

kurátora;

ij(a tehdy.
"Ještě však
prosinci, (tedy v roce
1952 — p.r.) před promocí jsem byl vyslýchán,
iednak z porušení povinlované rozděleny:
"O bžalované jsm e mě- ;osti veřejného činitele,
li mezi sebou rozdělené ednak z protistátní čintak, i e každý z nás měl
přiděleny čtyři z nich a
J á k tento juristiéký
prováděl i výslech svěd- k ád r dále zveřejňuje, šlo
ků. D r. U rváiek měl
jistou záležitost * li
dva. .
hovinam i, které byly zniJ á jako ná Slovensku¥‘£eny běžným způsobem,
působící p ro k u ráto r jsem tedy vypity . . . Celá věc
dostal. Slováky d e m e n ti- Se vysvětlila . . . ’
se, .F iajd ů a pak, ještě
Celá věc by se měla
L ondona a A ndré Sim o- vysvětlit. T ento Pilát dona.”
, sud nosí své J U D r. bez.

Slovenský
prosťáček
A n d vykládal dál o tom,
jaký byl styk se sovětskýmí gorilam i:
"Se sovětskými p o radc¿ j sme přicházeli do styku již v průběhu studia
m ateriálů . . .
Sovětští
poradci měli v Ruzyni
svou kancelář, jejich ve
litelem byl pom ěrně mla¿ ý člověk v hodnosti een etála, byli čtyři a oslovovali se
vojenskými
hodnostm i.”
A navíc: "O jejich po
slání se hovořilo v souvisiosti s případy Kostov,
Rajk a G om ulka. jako o
návaznost: spikleneckých
center v jednothvých lido ve dem okratických zenucň prot! trvajícím u’ zrízem.
_
rantišek
A ntl byl
k rá tě postižen. P řihodilo
se mu toto: Po výkonu
ro zsu d k u . (proti Slánské
m u a spol.) jsem odjel
zpět do Bratislavy, kde
jsem. vykonával funkci
veřejného
p ro k u ráto ra
do června 1953, to jíž
jsem měi po prom oci, ta
byla za účasti tém ěř
všech členů tehdejší vlády v prosinci r. 1952.’
Slánský a jeho spolu-

[

a k an ^' T 6*?11.0 ’
at
kdyby se
všechno vysvětliloČasopis S tudent se
p tá:
''Souhlasíte tedy s dů
kladným
osvětlením
soudních řešení stranic
kých, . politických spo
rů...?”
V éřte tom u nebo- ne,
F rantišek A ntl, dělnický
k ad r’ P r o k u m ' r Česko
slovenské socialistické cep u h liky a dnešní JUDr.b y . chtěl, aby bylo mož
no:
". • . D ůkladně prově
řit a prošetřit veškerou
činnost všech, kteří v takovýcil procesech vystupovali. Celou jejich éru..
kdy ve svých fu n k d ch
působilL nebo ještě půL' Bylo
o í 1
v. nej.
sobi.
by to pri
m enším ponaučení, ne
jen ,p ro .nás,, ale pro vsechny ostatní
S oudruh. A n tl říká, že
nem á obavy z vyšetřovát.
ní. Sovětský Pilát- s'i m y je ■
rucé, protože ví, že se'nic
nestane. Jenom v sezná mu advokátů zůstane
jm éno František Antl,..
doktor práv, k te rý . po:
právu, p atří k lopatě, ke
krum páči ve věznici.
S/v

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning- St., ST. KILDA, Vic.
Telefon-91 - 4Í64
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.
’
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PTÁT

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

IEN0M JEDEN Z NAS
"O čistný proces” (příbuznost se slovem čistka je čistě n áh o d n á), který teď probíhá v Českosloven
sku, jest provázen záplavou dopisů redakcím a novinových článků, v nichž se pisatelé p tají zvídavě;
kdo spáchal to či ono. T y to dopisy a články m ají často form u výzvy, jsou psány ;v přím é řeči a a d re 
sovány tom u či onom u soudruhovi, který zavinil, n ezabránil, ignoroval nebo alespoň nečinně p řih lížel.:
V e státě, který je d ále veden trupem , jehož ú dy "páchaly” ve všech form ách, tj. popravovaly, věz
nily, lhaly, podváděly, padělaly, mrzačily. ignorovaly nebo alespoň nečinně přihlížely, je přirozeně”
k takovým článkům nesčíslně prílezttosti.
Jak již řečeno, útok je většinou veden p ro ti jedincům : proč N ovotný, proč U rválek, proč Lomský,
proč Bartuška . . .? H lav a, mozek a srdce chobotnice zůstávají tabu, ačkoliv byla nyní osekávaná ch a
padla jejich poslušným nástrojem .
I napadlo nás, když už ších sovětských sateli nosti tři let, která kul v odpovědích na ně jsou
m inovala jedním sm ut důvody naší existence,:
vypukla ta zvídavá epi tech:
ným únorovým dnem ro ospravedlnění všech n a
—
jesd
í
věděla
či
nevě
demie, že bychom se ta
šich činů, proč jsm e "ile
děla. že její podvratná ku 1948?
ké rádi leccos zeptaligálně” odešli a opustili
činnost
systematicky
K
om
andír
Čapa
jev
, V zahradě D ubčekově
podrývala
m etodam i,
Bude asi ještě chvíli všechno, co pro nás něco
N a louce, na níž teď společným i fašism u a sta trvat, než nám někdo na znam enalo, co v nás bylo
kvete m noho květú, je-li linism u, poslední zbytky ty otázky odpoví a až vrostlé a co jsm e měli
nám
dovoleno použit demokraňcácých institucí (nebo jestli) se to stane, rádi. V odpovědích na.
ty otázky, ne v nějakém
fráze, jíž kdysi obohatil Československa;
budou to nejspíše odpo
poezii M aocetung, ote — jestli věděla čs nevě vědi d ru h u "ano, aíe "rehabilitačním zákoně”
nebo "široké presidentvřely by se květy vzácné děla, že p racu je v crzích nebo "ne. jenom že” .
skě am nestii” leží naše
tropické rostliny, jež se službách:
N ěkdo také možná opravdová rehabilitace a
dosud v zahradě D ubce- — jestli věděla čí nevě
řekne, proč se vůbec tedy i m ožnosti návratu
kově nevyskytují.
děla. že je jí p ač v ¿n o ru p tát, proč se šťo u rat v
domů.
Rozdílnost otázek spo 1948 hyí p ro v ed eš p ro ti
m iaalo su . proč otevírat
čívá v tom, že jsou ad re vůli velké věsSšay .náro
N en í m ožné rehabili
staré rány. Tmo noví k o sovány trupu, ne údům , d a a že je j rsem eiá p o 
tovat současně kata i je 
»smiKiEri iiJfc
a že se netýkají posled světit kossbsačiifQsei p o d 
h o oběť. Jen o m jeden z
ních dvaceti let, ale let pis je d n o h o o c a o c a d K ),
nás — buď to K om uni1945 až 1948, s důrazem zlom eného m aže:
tácu c a se ten k rát stalo. sdideá strana Českoslo
na " Ú n o r” 1948.
— je stli věděla a wt, že Ičadi swcSbocn a s m višt- venska nebo- my — bojo
Více než
Bartuška. ú n o r 194® azaanafflffid ko~
val za ideály svobodné a
*2. aie- psajes
N ovotný nebo U rválek. qcc vnější
dem okratické společnosti
zajímá nás jejich strana- Československa a VSEESFa jenom je d e n z nás ty
3Si©®.
^
Více než následky zloči nich občanských svobod
uškrtil J e d en z
6^káy _
nu, zajímá nás zločin a Čechů a S lováků r
.nás p ak začal p latit za
tegM sesli žAáefgi
zločinec, který jej spá — jestli věděla a uznává,
potoky krve
paresJaT" SBftíiliEM
lIM
Altiff
chal.
n
á
ro d a a ježe - justiční
perverze, má
2
** •mS&ixrxjed en z nás zaplatil
V této souvislosti tedy vraždy, mučeni., h o aó y
idDesý je peE áá jesBĚ
a s důrazem n a zmíněná n a čarodějnice, hospo h rd ý = z ao3 že ¡jyi vr
— ztrátu
již léta, chtěli bychom se dářský krach, poplatnost
tě. Z kr átka.
zeptat Kom unistické stra cizí mocnosti, padělání
ahydaee» panžili "gom®historie, ú řed n í blbost, m ilic.
ny Československa:
wcím~
ar tw ám t, který
— jestli znala nebo ne k terá u ráží člověka s m i
O co a š g však a ď :
p rovází v šedsay debaty
znala pravý charakter nim ální inteligencí, jestli b ižL
o rehabilitačrú-u zákone
tehdejšího
stalinského věděla a "uznává, že vše
a pceskžnttské amnestii,
chno to, co teď odsuzu
Ruska; '■ _
jen o m je d e n z nás se
— jestli, znala nebo ne je, bylo nevyhnutelným
M y se ty otázky
znala pom ěry v te h d e j důsledkem travičské čin- me p tá t, protože v aádt a CPtfaačovám n a sír. 8}

’’Miéstoprísažné vyhlásenie“
Bývalý m inister štátnej bezpečnosti K arol Bacílek, ktorý bol jednýtn z hlavriých strojcov viacerých politických procesov a spoluzodpovedný
za kruté tresty uložené jeho politickým protiv níkom v páťdesiatych rokoch, v interviewoch s
redaktorm i Sm ěny (Sm ěna, 28; aprila a 13.- m ája
1968) p řizn al tú to svoju zodpovědnost v niektorých prípadoch, O iných sa však [vyjádřil, že ide
o "falošné tvrdenia” , alebo že to vraj bolí p ro 
cesy, inscenované pom ocou sovietskeho "p o ra d 
ců’’ Lichačeva, ktorý bol neskoršie v Sovietskom
zváze sám súdený a a j odsúdený.
N a charakterizovanie Bacílkovej "o b ran y ”
• príniesol bratislavský týžd ěn n ík R oháč z 15. má..}a' 1968' satiru p o d titulům "M iéstoprísažné vyhlásenie”, kto ré znie: . , .
"P odpísaný K arol Bacííek, t. č. politický do
1r chodca, bytům |v' Bratislavě, tým to vyhlasujem .
že: :
1. an i vlastně neviem, áko som sa dostal do
funkcié m inistra národnej bezpečnosti,
2. ani .vlastně nemám potuchy, ako sa m ohlo
stať, že sa v rokoch mojho, m inistrovam a dostalo
to ťk o nevinných 1’udí před súd, do vázeniá, p ři
padne p o d šibenicu, rešp. na ňu,

3. ani netuším . ako sa to m ohlo stať, že v ob
dobí tzv. k u ltu a deform ácíi som tak slepo a bez
výhradné veril tpgm . čo sa právě hlásalo,
4. vlastně — keď ta k dum ám , ani neyiem, že
by sa bolo v to m čase stalo niečo. čo by nebolo
v sólade s vtedajšou lm iou strany, ktorej som
spohitvorcom o astočne bol (č i nebol? ani sa nepam atám ).
5. ale rozhodne viem, a n a tom trvám , že totiž
som plnou váhon svojej osobnosti věrný tradíciám starého a oddaného člena strany (predtým
i v lád y ), za závěry decem brového á januárového pléna Ú V KSČ,
6. vyhlasujem m iéstoprísažné, že k napísaniu
týchto riadkoív ma nik nenutil (tým menej m oje
svedom ie) a som si ¡vědomý zákonných n ásleď
kov krivej výpovede.
Bratislava 2. 5. 1968
DrSc. (ani neviem ?)
K aro f Bací lek, v. r.
P . S. T oto vyhlásenie nám dal (či nedal? —vlastně ani neviem e) K . Bacílěk k dispozícii ako
dodatok k rozhovoru s denníkom Sm ěna, uverejneném u v nedel’ů 28. 4. 1968. R ED Á K C IÁ .
(Roháč, 15. m ája 1968). — F E I
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J. K1NDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Víc.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Miliers Rd., Nth Alton*, Vic. (314-8281) 1

K 50. VYROCl
CS. SAMOSTATNOSTÍ
Mluvíme-li o československé samostatnosti, .o první
Tepuiblice, o demokracii, vše je spjato s jedním vý
znamným jménem, které hrálo a dosud hraje důle
žitou roli nejen v otázce Československa, ale i v me
zinárodní politice. Jméno Tomáš Garrigue Masary.t,
jméno prvního presidenta Československé republiky.
Máme-li mluvit o .přípravách oslav 501etého výročí
vyhlášení čs. samostatnosti, ¡které se budou konat ve
.Washingtonu, D. C. dne 18. až 20. říina 1968, nemů
žeme jinak než začít Masarykem.
Krajanská Amerika hrála důležitou roli v obou
odbojích, a -bylo to Chicago, které připravilo T. G.
Masarykovi královské přivítání a vzdalo mu hold, ja
kých se dostává jen velkým státníkům. Dosud se
nalézají staré tiskové orgány spolků, jako na příklad
.tiskový orgán -bratrstva ČSPS, který popisuje příjezd
T. G. Masaryka v neděli 5. května 1918, když se vra
cel z Ruska, kde dřel s čs. legiemi.
Nebyl zde ovšem poprvé. Roku 1878 přijel do Ame
riky, aby se seznámil s americkým lidem a jeho
demokracií. Vracel se domů s manželkou Charlottou
Garrigue, narozenou v Brooklynu, N. Y., která se sta
la jeho družkou a pomocnicí v odboji proti Rakous-koUherskě monarchii, a která si zamilovala český ná
rod.
Při Masarykově návštěvě Chicaga v roce 1918 na
200.000 krajanů a příslušníků slovanských národností
vroubilo chodníky ulic od nádraží Northwestern až
k hotelu Blackstone a 40.000 pochodovalo jako před
voj od nádraží až k hotelu. Masaryk předpokládal, že
se nepozorovaně dostaví ke schůzce s krajany, ale při
vítání jak od krajanů, tak i od oficielních amerických
Mcfeností a zástupců tisku bylo ohromující.
President chicagské university Harry Pratt Judson
ho přivítal slovy, která uvádíme jako uznání našim
krajanům, kteří byli vždy až příliš skromní a často
se nehlásili dost hrdě ke svánu původu- Dr. H. P.
Ju-dson řekl: “Jsem šťasten, že mohu dle vlastního
úsudku, říci. že v Americe dnes není lepších, občanů
sa d Čechoslováky. Jsou věrni vlajce Spojených, států
amerických a .tisíce jich dnes bojuje ve Francii za
náš jpdečsý cfl, spravedlnost a lidskost. Věřím, Ž*
Vale práce, pause profesore, bude korunována úspě
chem Ideály, po kterých touží náš i váš lid, j«>u to
tožná jsou to ideály svobody a spravedlnosti, které
čs. lid miluje nade všecko na svátá-’
T. G- Masaryk byl nazýván vrchním velitelem če
ských revolučních sil, bojujících ve Francii, Itálii a
v Rusku, a vůdcem českého a slovenského hnutí. Ma
saryk v projevu v Chicagu prohlásil mimo jiné:
“Nemohu nevzpomenout, že to byla chicagská uni
versita, která mě pozvala před několika léty, abych
přednášel o předmětu, jenž, dnes zaujímá mysl ce
lého světa, a to je “československá otázka”. Mohu
říci, že to byl tah jasné politické prozíravosti s vaši
strany. Byli jste stálými ukazateli zásad, připomí
najících, že skutečná a opravdová politika musí být
založena-na vědě. Věda je pravda,.nic více, nic méně,
a politická pravda je demokracie.”
Dnes je čs. otázka znovu v popředí světového zá
jmu: Dílo T: G. Masaryka, jež bylo po několik let
'ponižováno nacismem, bylo ,pb II.'světové-válce za
tracováno a násilně potlačováno hrubou mocí, která
se hojí politické pravdy. Proto zásadně potlačuje
pravdu, založenou na vědě a nutí svoji inteligenci
myslet v zásadách své vlastní “pravdy”.
Dnes obrozenecké síly v Československu, které te
vrací k Masarykovi, aby mravně pozvedly národ če
skoslovenský, jsou napadány a zastrašovány všemi
prostředky. Masaryk je nazýván “zločincem”, protože
se mocní bojí jeho politiky, založené na pravdě.
Avšak celý čs. národ zvednul hrdě čelo a dokázal
říci v- tvář -Sovětskému svazu i s jeho 30 vojenskými
divisemi, obklopujícími republiku, že “kdo uráží Ma
saryka, uráží čs. lid.”
Jak cítí d-nes čs. lid, když mu je vyhrožováno ně
meckými, polskými a ruskými diktátory, vyjádřil v
Literárních Iistec-h z 16. května 1968 spisovatel Pavel
Kohout: “Občané, spojme se. Spravedlivý svět je ilu
zí) Realitou je svět, rozrývaný mocenskými zájmy.
Vymknoú-li se nám věci z rukou, nechá nás těnto svět
vykrvácet. Najdeme-li ve své vlasti společné řešení,
přineseme naději i světu ... Učiňme nebývalý pokus:
(Pokračování na straně 6)
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K O N T IN E N T Á L N Í R EST A U R A C E

Praha
137 C hnrch St., M lddle B rlfh to a , VJ*.

Telefon 92-6757
O tevřeno po celý den - obědy i večeře

Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová

Jen jeden z nás
(Pokračování se str. 5)
provinil p ro ti republicfe:
buď to
K om unistická
strana
Československa
nebo my!
A proto se musíme
ptát.
Kvality exulanta

V ážená KSČ!
A le abychom se vrátili
k "otázkám , jež se m usí
me p tá t’’ a k přím é řeči.
která se stává v čs. žur
nalism u tak populární.
Kdyby nám bylo d o 
voleno adresovat přím o
Kom unistickou
stranu
Československa, řekli by
chom : "V ážená KSČ, na
vás, především n a vás,
záleží, padne-li ten po
slední vertikální před ěl v
národě. Z áleží v odpovědí na naše otázky, p ro - 1
tože přiznání viny je
znám ka upřím nosti. Z a 
leží na dobrovolném opušténí privilegovaných
pozic, které v dem okra
tické společnosti žádné
straně nenáleží. Z áleží
na p řijetí principu volné
funkce opozičních stran,
bez níž je dem okratizace
nesmysl. Z áleží n a vaší
přem ěně v řadovou d e 
m okratickou stranu, kte
rá sdílí stejn á práva a
stejné povinností s ostat
ními poíinckým i směry v
národě.

Ačkoliv to zní neuvě
řitelně, někteří z nás si
zachovali plných dvacet
let ideál, za který kdysi
bojovali a nezaslouží si
ponížení jed n o h o pytle s
"vlastenci” , kteří p o jíd a
jí. se slzami v očích na
V áclaváku párky s k ře 
nem, očekávají dojatě
příletu. V iktorie Žižkov,
nebo cťokonce pořád ají
osvícené veřejné výlevy
v: pražském rozhlase.
T ito lidé vytvářejí d o 
m a falešnou představu o
nás a venku falešnou
představu o domově. J e 
jich
zásluhou vyrostl
přelud horizontální ba
riéry, která dělí opravdo
vé . dem okratické exulan
ty od n á ro d a dom a, jako
h y přestali být jeho nesdělitelnou součásti, jako
by v jejich žilách p řesta
V tu chvíli — ale ani
la kolovat táž krev.
o den dříve — k d y se
T ato dělící čára ňeexi- takto obrodíte ve stranu
' stuj;e.
opravdu dem okratickou,
s»an*u se ze starých ne
V ertikální předěl
p řátel spojenci, a m ůžete
~ Existuje
však
jiná,
se spolehnout:
příčná dělící čára, která
že budem e spolu s vá
probíhá souvisle celým
m i b rán it novou čs. de
národem — jeho částí
m okracii.
d o m a 'i jeho částí venku.
že budeme spolu s vá
; N a jedn é její straně jsou
lidé, kteří u pevňují trvá- mi usSovat o stát sociál
;ní kom unistické hegemo ně spravedlivý,
že budem e spolu s vá
nie, ať- už v jakékoliv
form ě, n a d ru h é lidi, mi bojovat p ro ti obnove
.k te ří. usilují v. mezích ní m ěrka nniního kapita
svých m ožností o Česko lismu, p o k u d jaký a kd e,
slovensko opravdu svo o němž m luvil M arx (ne
však p ro ti "kapitalism u” ,
bodné.
T u to skupinu lidí ne který vytváří vlastní trh y
dělí žádná horizontální tím, že vkládá poctivou
čára. Právě naopak, pojí část svých zisků d o vý
. je daléko více než jenom platních obálek dělní
ků).
pokrevní pouta, spojuje
že se nebudem e h ád at
je á 'tm e lí v jed en celetc
společný ideál svobodné, o slovíčko, totiž o to, kde
dem okratické a sociálně končí sociální reform isspravedlivé společnosti. mus a začíná socalismus
Jeich p n u ta porostou a nebo naopak, a
že dokonce, řeknemes nimi jejich spolupráce,
protože vedle společné li potom zase "vážená ko
krve m ají také společný m unistická strano” , bu
cíl, a nezáleží na tom, deme to "vážená” myslet
vážně!
-kwkde právě šíjí.

Vaše peníze jsou
nejbezpečnější a nejvíce
vám pomohou v
State Savíngs Bank
N ejbezpečnější místo pro vaše těžce
vydělané peníze je State Savings Bank
— banka, která je zaručena vládou stá
tu V iktoria.
T ato banka vám může pom áhat v
m noha sm ěrech a to tak, jak by vám
pom ohl váš přítel. M ůže vám umožnit
půjčku n a stavbu dom u nebo k zakou
pení auta. Jejím prostřednictvím m ů
žete zasílat peníze do zámoří. M ůžete
si u n í otevřít šekový účet. M ůžete při
stoupit k "V ánočním u klubu” této

Je m noho dalších služeb "S tátní”
banky. Jste vždy vítán, přijdete-li se
na ně zeptat do kterékoli z filiálek
banky. Tlum očníci jsou k dispozici a
ti vám s radostí přesně vysvětlí, jak
vám může tato banka posloužit.
U K L Á D E JT E S I V SSB

Th e State
Savings Bank
of Victoria

b an k y .

Austrálii hlásit k účasti a postupně je budeme uve
řejňovat v zahraničním tisku. Sjezd bude zahájen ▼
pářek 18. října 1968 a potrvá do neděle 20. října.
(Pokračování se str. 5)
prohlasme na této bázi 50. rok existence naší svrcho
Čs. národní rada americká svolala poradní schůzi
vané republiky rokem národního smíření všech čest zástupců všech dosud přihlášených organizací do
ných Čechů a Slováků doma i za hranicemi. V našem Chicaga na den 26. dubna 1968, kde byl dohodnut
nejvlastnějším zájmu. A pro příklad Evropě i světu.” rámcový plán pořadu oslav a nyní se pracuje na jek o
My, krajané a exulanti v zahraničí, věříme, že podrobném provedení.
tento rok 50. výročí prohlášení čs. nezávislosti bude
Zájemci nechť se obrací o zprávy nebo rady na:
manifestací pro jednotu všech čestných Čechů a Slo Přípravný
vjibor oslav 50. výročí, předseda J. K rá
váků. Přípravy k oslavám 50. výročí jsou již v plném
nebo tajemník dr. V. Chalupa, c/o 2138 So. tlst
proudu. 17 celonárodních a exilových organizací v kora
Americe a Kanadě již reprezentuje statisíce, a další Court, Cicero, Illionis, 60650, USA.
Tisková služba ČSNRA/AĚ
organizace se budou jak v Americe, tak v Evropě a

K výročí čs. samostatnosti
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Na melbournském filmovém festivalu 1968

ZVON

Ostře sledované vlaky
Středem zájmu letošního filmového festivalu v Melbourne byl film mla
dého režizéra Jiřího Menzela "Ostře sledované vlaky’’ natočený podle knížky
téhoiž jména, napsané neortodoxním spisovatelem Bohumilem Hrabalem. N e
máme bohužel k dispozici literární předlohu, abychom mohli srovnat Rozsah
filmové adaptace. Myslíme, že na tom v tomto případě mnoho nezáleží. Menzelův film stojí sám o sobě jako positivní přínos negativní kinematografie.
"Ostře sledované vlaky” jsou černá tragikomedie, snůška režizérských špiclů
a tutorových černých dialogů, neznámých mladých tváří a starých pravd, po
stavených na hlavu.
Dějištěm "Ostře sledovaných vlaků’’ je nádraží v Kostomlatech (ve sku
tečnosti nádraží v Loděnici). Hrdinou filmu je dospívající mladík jménem
Miroslav Hrma, jemuž bylo mnohé za to jméno vytrpěti. Děj filmu se ode
hrává za okupace, kdy výraz "ostře sledované vlaky” byl patrně otrockým
překladem úředního německého označení pro vojenské vlaky. Problémem že
lezničního eléva Hrmy je, jak se stát mužem, když mladík neuspěje v posteli.
Je moižné, že toto je hlavní úmysl Hrabalovy knížky. Ale podezírám, že
^Ostře sledované vlaky” mají ještě jinou tendenci. V jedné z nejábsurdnéjších scén filmu se vysoce postavený kolaborant takto vyjadřuje o mentalitě
celého národa: "Češi. jsou smějící se bestie.’’ Zamyšlení nad tímto výrokem
je dnes definitivně aktuelní.
Režizér M enzel měl k.
dispozici
výjimečně
schopný team herců ge
nerace, jejíž tváře jsou
nám neznám y. Poznali
jsme pouze dva: B rod
ského, který začal svoji
hereckou kariéru za vál
ky, a M arii Blažkovou,
která vypadá po dvaceti
letech úloh starých žen
přesně jako p řed dvaceti
lety.
P okud jd e o vyvolání
protektorátní atm osféry
a prostředí, myslíme, že
je nejvíce děkovat schop
nostem režizéra Menzela.
D okonce se dom nívá
me, že "O stře sledované
vláky’’ by po zásluze n e j
víc ocenili bývalí přísluš
níci
Československých
státních drah.
A podle inform ací,
které máme, bude tento

film p rom ítán na kom er
ční základně v A ustrálii,
pravděpodobně z důvo
dů které ani pečlivý cen
zor nem ohl zmařit.
D om nívám e se, že ten
to film byl těžce vystří
hán. ještě předtím , uež se
dostal na m elbournský
film ový festival. V skut
ku jed n o u z mála vý
h rad , které bychom měli
k tom uto film u, je sku
tečnost, že se zdá být
přeexiponován freudovskými symboly a pseudofreudovským dialogem .
Ale to je nakonec zá
ležitost autora scenária a
režizéra. Řekli jsm e už,
že "O stře sledované vla
ky” jsou nesporným p ří
nosem
československé
filmové tvorby.
H rabalova knížka má
v tom asi zásluhu, pokud

POŠTOVNÍ ZKAZKY
I r k a O s t r a v s k á , Sao Paulo
Dostala jsem dopis od bratrance z Československa,
v němž mi oznamuje, že posílá současně leteckou
poštou riějaké české knihy. Taková zpráva ovšem po
těší, protože o knihy v mateřském jazyce je tu, abych
tak řekla,-nouze. Nedočkavě jsem proto čekala na zá
silku, ale marně.
Když uplynulo čtrnáct dní, šla jsem se sama ptát
na hlavní poštu. Jak už tomu bývá u takových in
stancí, posílali mne. od čerta k ďáblu, z jednoho patra
do druhého, a nakonec jsem se dozvěděla, že. ještě
nic nepřišlo. Rozhodla: jsem se „proto napsat bratr ano.,
zda náhodou nezapomněl ty knihy poslat. Odpověď
došla obratem: a k ní byla připojena potvrzenka, dle
níž byl balíček odeslán, doporučeně. Nechala jsem
všeho a hned jsem letěla znovu na hlavní poštu. Zase
jsem lítala od podředitele až k nadředíteli, ale po zá
silce stále ani vidu ani slechu. Jeden úředníček mi
dal. radu, abych napsala příbuznému, že on sám má
požádat tamní ministerstvo pošt o pátrání po zmize
lých knihách.
Vrátila jsem se domů s brekem. To se mne už začal
zmocňovat pocit, že mohu dát sbohem tak dychtivě
očekávanému dárku. Ale člověk je tvor divný, a čím
více si uvědomuje, že je pro něho něco nedosažitel
nější, tím víc po tom touží. Rozhodla jsem se, že se
poště jen tak nepoddám a znovu jsem psala odesi
lateli. Ten mne v dalším dopise znovu ujistil, že pod
nikne všechny kroky, aby se záhada balíčku s kni
hami vyřešila. Což mne trochu uklidnilo.
Tak uběhlo půl roku, než se jednoho krásného dn-;
objevil pošťák s písemným vysvětlením, že knihy
došly v pořádku do Sao Paula, ale dál že se po nich
pátrat nedá, protože zdejší hlavní poštovní úřad dělá,
jakoby vůbec neexistoval. Tím tedy bylo ceié historii
odzvoněno.

Jan Z a h r a d n í č e k

sem film ového příběhu,
ve kterém absurdno -.e
prolíná s lyrikou a lyrika
s tragédií.
V šechno
záleží
na
úhlu, s jakým film sle
dujem e. N ap řík lad jed 
nou z
nejvtipnějších
scén je ta, v níž m ladík
M iroslav má konečně
ztratit panenství ve p ro 
spěch jisté ilegální pra
covnice (faktické, to ne
ní vtip na účet d o brosr
dečné dám y v po tazu ).
M ladíkovi H rm ovi by
lo sděleno lékařem , který
ho ošetřoval po pokuse
o sebevraždu (v hodino
vém h o telu ), že jeho stav
je jen otázkou zkušenosti
a přístupu k otázkám
sexu.
O šetřující lékař h rd i
novi vysvětlil, že jeho
stav není nic výjimečné
ho, že když se náhodou
setká se sym patickou dá
mou, ochotnou k spolu
práci na erotickém poli,
že na to nem á příliš my
slit, ale spíš ss uvolnit.
A tento doktor byl na
tolik praktický, že m la
distvém u H rm ovi do
konce dal i tip, nač má
úspěšný milovník myslit:
na kopanou.
A tak v kritické situaci
se dám a p tá hrdiny:
"N ač m yslíte?” , načež
elév H rm a zcela po prav
dě: "N a fotbal, my m á
me teďko důležitej zápas

můžeme soudit podle
dialogu, který je jadrný,
groteskní,
sprostý
a
vždycky poutavý a pertinentní.
H istorka o tom , jak se
m ladík M iroslav H rm a
stal mužem a navíc bo
jovníkem za svobodu, je
vcelku prostá. H rm ovic
rodina měla železničář
skou tradici, a tatík zmí
něného M iroslava udělal
štěstí, protože šel do p en 
ze ve zralém věku 48 let.
Celá vesnice mu závi
děla že se může flákat
jako jeho otec a děd.
M ladík
H rm a
dostal
proto elévskou unifor
mu, m oudré rady do ži
vota a žádné zkušenosti.
T ady bychom měli ří
ci, že "O stře sledované
vlaky'” nejsou v podstatě
groteskní legrací, ale ku (Pokrač.

na
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Na byt a stravu jsem v ulici
Bartolomějské
Včera vánoce dnes březen a jarní
svátky zde slavím
Ale drsný křik racků nedělá jar«
v cele mé
když navečer stoupá skrze mříž
od Vltavy
A Vltava spěchá městem od jihu
na sefver

unášejíc na hřbetě lesklém to
královské panoráma
Tam dole pod mosty syrová voda je
plná ker
rackové krouží a lidé jdou okna jsou
zotvírána
Nevidím V tom velkém městě
zatmění lásky jak spravedlivo
s očima ke zdi slyším Zvon Zikmund
kajícník z Hradčan
těžkými údery buší v to staré zdivo
* a kovově prozpěvuje žalm žalu
jak začal
To přes hlavy živých hlas mrtvých
volá nás ze žaláře
To mezi Bylo a Bude sevřeno
úzkostí bije
Srdce té země ten zvon Slyší ten
slavný nářek
kdo venku jdou Slyší hlas země
jež v soužení je?
Nevím Je jarně A básníci večer
cestou do klubu
u řeky statnou Ani zvon ani řeka
nic neříká jim
Jdou Večeří v klubu je jich pár
a jsou sami
Nikdo se s nimi nepře Nikdo je
neposlouchá
(Ve vězení roku 1953)

*
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Ovšem tohle se přihodilo před několika léty a od
té doby se zde hodně věcí změnilo. Podle zvyšování
poštovních tarifů by se člověk mohl domnívat, že se
musela poštovní organizace náramně zlepšit, že aspoň
pominula úplná anarchie, která panovala v tomto
státním podniku. Až do nedávné doby mizely zásilky
— i registrované — beze stopy, balíčky otevřené, s
polovinou obsahu, byly doručován” jako samozřejmá
věc: A jen ať se někdo odvážil hodit dopis do poštov
ní schránky! Přestože existovaly už v době Impera
dora Don Pedra, neberou se vážně v atomovém věku
zde v zemi pokroku a- pořádku (“ordem e progresso”).
Nestojí -přece zat0 je vybírat, stejně každý ví, že
dopis hozený do takové schránky někde na ulici stejně
nikdy nedojde adresátu.
Stalo, -se mi -taky jednou, že místo avizovaného,
obrázkového časopisu mi přišel otevřený baliček s
lékařskou knihou. Nejzábavnější na tom bylo, že na
obale byla moje adresa. Šla jsem to tehdy hlásit, ale
pan šéf oddělení mě zdvořile pokáral: “Když už e
jednou ten omyl stal, tak proč si tu knihu nepone
cháte? Taková vzácná a drahá kniha!” Měla jsem
dojem, že chce, abych mu za ní ještě pěkně poděko
vala nebo snad něco zaplatila . . .
Jak jsem však už podotkla, poštovní organizace se
od té doby -hodně zlepšila. Totiž — ministerstvo pošt
a telegrafů to neustále tvrdí, i -když většina lidí si
stále udržuje jiný názor.
Počátkem letošního roku jela moje švagrová do
Spojených států. Aby zavazadla na zpáteční cestě ne
vážila víc, než je v letadle dovoleno, poslala všechny
nakoupené dárky poštou. Nezapomněla ani- na mne,
avšak zásilka se cestou -ztratila. Nějaký čas jsem ho
řekovala, ale pak se na celou věc zapomnělo. Až
tuhle jsme jeli se švagrovou autobusem a ona z ni
čeho nic skoro hystericky vykřikla! “Hele, tvoje ša
ty!” a ukazovala do davu lidí. Koukám udiveně, z a 
tímco ona vysvětluje: “No přece ty, co jsem ti poslala
ze Států!” Než jsme se obě probraly z údivu, šaty

zmizely a s nimi i příležitost dozvědět se, jak se do
toho davu dostaly.
To všechno však zní neuvěřitelně jen tomu, kdo
brazilskou poštu nikdy nepoznal. Návštěvníka cen
trální poštovní budovy nejvíce překvapí mraveniště
zaměstnanců, kteří se bloumají z jedné haly do dru
hé. Těch je všude plno. Proto na příklad balíky, ote
vřené ve vaši přítomnosti, procházejí nesčíslným po
čtem ruk. Viděla jsem na vlastní oči, jak část jedno
ho balíku spadla na zem. Úředník tu spadlou část
sebral a klidně ji vstrčil do jiného otevřeného balíku.
^Dopis, který poslal manžel do švédská (Suéda),
přišel zpět s úřední poznámkou, že v Bahli (jeden
z brazilských států) žádná Suécia neexistuje. Co má
Bahia společného se Švédském jsme dodnes nezjistili.
Nebo jindy mi přišel po čtyřech měsících putování
zpět dopis, z jehož obálky — různých razítek a všeli
jakých hieroglyfů — se dalo zjistit, že putoval celou
Brazílií. Na adrese, psané strojem, stálo jasně: Wel
lington, New Zealand a k tomu pro jistotu ještě bra
zilsky Nova Zelandia. Šla jsem s ním na hlavní poštu
našeho města (které má pět miliónů obyvatel) a pta
la jsem se úředníka, proč ten dopis přišel zpátky.
Ten jej odborně prohlédl, několikrát přelouskl adre
su a pak -Zavolal jakéhosi šéfa oddělení. Ten se po
díval nejprve také na adresu, potom na mě a pak
řekl káravě:' “A Senhora sabe, adresa se musí psá:
správně, jinak, to samozřejmě nedojde! Co je to tady
napsáno za město? To se má přece psát W a s h i n g 
to n ! ”
Loni v prosinci jsme poslali vánoční pohled zná
mému krajanovi do Cambuci, tj. do saopaulské čtvrti,
vzdálené od hlavní pošty třicet minut elinko-u. Letos
v květnu došel pohled zpět s připsanou poznámkou:
“Na této adrese nežije!’-' Jenže ten krajan tam žije
už mnoho let a určitě až dodnes. My totiž k němu
chodíme dvakrát měsíčně hrát karty!
Pacieneia! O Brasil é nosso!
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Ostře sledované vlaky
(Pokrač. se str. 7)
ným ze strašlivého zloči
a d o kto r mi to p řed e nu hanobení T řetí říše.
psal.”
D ošlo k tom u tak, že
Rádi však oznam uje výpravčí H ubička a jistá
me, že přes toto n edoro telefonisťka příjem ného
měli spolu
zumění nakonec došlo k zevnějšku
noční
šichtu
a hráli si na
splynutí duší za zvuků
fanty.
trium fální Symfonie. N e 
jsouce hudebně vzdělá
V ýsledkem bylo, že n a
ni, rádi bychom si n a nahém pozadí slečny temlouvali, že šlo o úryvek lefonisťky se objevily oBeethovenovy “Eroicy” . tisiky ú ředních razítek
t N ebo ť osud M iroslava dvojjazyčného znění.
Jelikož byl výpravčí
H rm y spěl rychle k h r 
dinské sm rti — zásluhou zaneprázdněn p řed k o 
fantasticky groteskní n á misí, musel mužský M i
hody. Šlo o vyhození n ě roslav vykonat sabotáž,
meckého m uničního vla jak bylo plánováno. Film
ku do povětří, a úlohou asi říká, že h rd in o u se
eléva H rm y bylo pouze člověk obyčejně přihodí.
zpom alit jízdu vlaku n á Což je uznaná a zjevná
pravda.
věštím.
Slíbili jsm e si, že se
: N am ísto toho se stalo,
půjdem
e na "O stře sle
že právě v tu chvíli zase
dal na nádraží v K osto- dované vlaky” ještě je d 
m latech soud nad zá nou podívat. M ám e d o 
stupcem přednosty sta jem , že snesou i podru h é
■>ju n
nice H ubičkou, obvině ostrý sled.

DOMOVA

24. 6. 1968

Demokrat spoléhá na vývoj
FERDINAND

PEROUTKA

Nedávno americký reportér tak se dal unést tím, co viděl, vzruchem v Československu, odvahou spi
sovatelů, kten První a sami se vzbouřili proti diktatuře s mocí ještě nedotknutou, pohotovostí novinářů,
feten se potom vrhli do situace jeste nejisté a ze svobody teprve slíbené činili bez vyptávání svobodu již
danou, pevnosti, s niž komunističtí liberálové trvali na svém, že vzpomněl na to co četl o Husitech
S prapory, na nichž byl kalich, husitská vojska stanula na severu až na březích Baltu, na východě nromki Maďarskem, a všude hlasala reformací a odboj proti Římu. Americký reportér nadhodil otázku zda
nyní Čechoslováci snad nebudou podobně roznášet svou liberální víru do svého okolí.
Vyjevilo se, co se muselo vyjevit. Daleci toho, aby bojovně roznášeli svou politickou víru do okolních
zemi, Čechoslováci slibují, že tak neučiní, a spíše se podobají Husitům, kten by byli dlouze vyjednávali
s Římem o dovolení, co smějí dělat ve své vlastní zemi. Všechno je mnohem skromnější a racionálnější
než bylo husitství. V této chvíli Československo dokonce je jako reformační země, v níž protireformační
armády podle dohody konají své manévry.

Často již bylo vysvětleno, proč tomu tak je. Česko ovšem ani svobody projevu náhle zase nebylo, pak by
slovenští komunističtí liberálové znovu a znovu vy bylo zbytečno dále mluvit. Minulost by se vrátila ve
hlašují, že od svých liberalizačních úmyslů neustoupí, své známé podobě.
avšak vyjevili nyní obsah kompromisu se sovětským
Opoziční strana tedy nebude, což znamená, že ne
Ruskem, který, jak myslíme, uzavřeli z rozumné po bude nikoho, kdo by jednou mohl porazit komunistic
chopené nutnosti. Z nutnosti, která dle všeho je jím kou vládu ve volbách a začít sám, jinak vládnout.
více známa než těm, kdo zajisté ji budou •kritizovat. Jsou důvody, pro které demokratické hnutí toho po
I když tomu tak je, výsledek je takový, jakoby v nějakou dobu ani nemusí litovat a proč by se snad
textu, jejž napsal liberál, byl škrtal a připisoval car i mohlo rozpakovat a ostýchat už nyní sáhnout po
ský cenzor. Všechny nelogičnosti a kontradikce kom vítězství, i kdyby bylo možné. Mnoho krásných pro-'
promisu ihned se vyjevují. Nikdo ovšem nemůže oče klamací bylo vydáno, ale nikdo by se neměl dát okla
kávat, že síly, které si kompromis vynutily, by ustou mat snadností, s níž proklamace může být sepsána.
pily logické kritice, Jak řekl Stalin: ano, je to kontra Bývá to vznešený okamžik, když proklamace je před
dikce, ale je to živý fakt.
čítána, ale teprve pak, když poslední její slova dozní,
Tak tedy kompromis dovoluje demokratům, aby teprve pak začíná politika, ona mnohostranná a
byli demokraty, na toto jejich právo nikdo nesmí sáh zdlouhavá praktická činnosc mezi lidmi, kteří často
nout, ale zároveň je odsuzuje k bezcílné demokratič smýšlejí jinak než my a někdy mají daleko více moc:
nosti. Smějí oponovat ve své mysli a patrně i ve své než my. Je to činnost svého druhu a má své odbor
řeči, ale dohromady smějí oponovat jen neúčinně, níky a diletanty.
neboť není jim dovoleno vytvořit opoziční stranu. Na
Na shromáždění na Staroměstském náměstí vystou
opoziční stranu politická protireformace je nejpřís pil statečný muž a řekl: “Novotný byl idiot, je idiot
nější. Smějí se sdružovat, ale ne tak, aby to omezilo a bude idiot.” Typický to diletantismus, který věří,
K A Ž D Ý MLA D Ý M UŽ
vládu komunistické strany.
že slovy je něco vykonáno. Jestliže se nemýlíme, de
Československo se bude demokratizovat, neboť, to mokraté sami si uvědomují, jak málo politických zku
■Na rozdíl od “Ostře sledovaných vlaků” neměl na
melbournském filmovém festivalu^ u obecenstva také praví komunističtí liberálové, taková je národní šeností je mezi nimi — žádný div, když tak dlouho
zvláštní úspěch další ěeský film “Každý mladý muž” tradice. Taková je tedy národní tradice, ale kompro politika byla občanům zakázána. A demokraté — po
(režie Kubala-Novotný, námět Pavel Juráček, který mis zakazuje sledovat cokoliv z příkladu, jejž demo něvadž jim k tomu není dána příležitost — ještě se
se proslavil již námětem k filmu Josef Kilián). Pro kracie kdysi dala, a prakticky dovoluje navazovat na neodvolali k občanstvu, aby rozhodlo.
většinu návštěvníků festivalu odkázanou na špatné minulost teprve od té chvíle, kdy demokratická tra  ' Žádná pochybnost, že velká jeho většina s demo
podtitulky a neznalou středoevropské “švejkovske dice byla potlačena.
kraty souhlasí, ale není vyloučeno, že přesto, na za
Nedovoluje se navazovat ani na tak skromný stav čátku, jednou, dvakrát by demokraty potkalo i zkla
tradice”, se film musel zdát nudným, většina nemohla
demokracie,
jaký
byl
v
Československu
v
letech
1945
pochopit skutečnou tendenci filmu, a tak mnozí upro
mání. Také žádný div, občané byli příliš dlouho drce
.— 1948, kdy už celý život byl pod těžkou nadvládou ni vším možným způsobem. Diktatura, jak byl její
střed předvádění odešli.
'komunistické strany, kdy teror se už rodil, cvičil a
Film má dvě části. V první (Achilova pata) svo- vyspíval, kdy již Československo bylo protektorátem úmysl, činila lidi maličkými a bázlivými, a v mno
bodník a vojín-ucho jsou vysláni do nemocnice v Pra svého druhu. Nepochybně proto, aby nebyl uražen hých to ještě zůstalo, a ani by váhali dát veřejně na
jevo, co milují a co nenávidí. Ježte nedůvěřují si
ze na prohlídku nováčkovy nohy. Oba vojáci se ve puč a ti, kdo jej přikázali.
tuaci a nezvykli si užívat práv, která jsou jim nabí
městě setkávají na každém kroku s nepřátelstvím ciAť cokoliv pěkného se praví o demokratické tra zena.
vilního obyvatelstva, které vidí ve vojenské unifor dici, legitimní politická historie začíná teprve dnem,
Ve svobodné zemi politika je snadnější. Zde však
mě symbol cizácké nadvlády. Oba zapadnou na pivo kdy demokracie byla potlačena. Vše se zařizuje na
do hospody, kde jsou všechny stoly pokryty bílými stav, v němž být demokratem bude přípustno, ale ne svoboda je teprve obnovována. Zde, kde mnohem
ubrusy. Jakmile si však k jednomu přisednou, číšník bude to vhodno. Už se skoro nemluví o nekomuni- slabší stojí proti mnohem silnějšímu, demokratická
před nimi ostentativně stáhne ubrus. Děvčata se i stech, nýbrž jen o protikomunistech, jakoby být ko politika je hra s přísnými a chladnými pravidly, k
him chovají naprosí0 odmítavě, vyhýbají se každému munistou byla nějaká tajná povinnost, kterou neko- nimž lze dospět jen. zkušeností. Politika je poměr sil.
jejich přihlížení. První část. filmu končí procházkou munista porušuje. Kdo není s námi, je proti nám. To A zde na straně domácích odpůrců, kteří ještě nevy
hynuli, stojí sovětské Rusko a dívá se přes hranice.
obou vojáků po hřbitově, při čemž nováček prosí svo- už jednou bylo.
To činí rodící se demokratickou politiku ještě obtíž
bodníka, aby se už radši vrátili domů. “Von tomu
Kdo se rozhodl demokratizovat zemi, nemusí napo nější a chladnou opatrnost ještě potřebnější. A je
říká domov!”, poznamenává na to svobodník.
Bezcílnou a deprimující službu vojáka lidové ar dobovat právě anglosaskou demokracii, ale nějakému třeba opakovat, že demokraté v této chvíli ani ne
mády ukazuje film .v.druhé části, na manévrech po vzoru demokracie se praxe asi musí přiblížit. De mají bažit po'vítězství, které by na ně uvalilo odpo
sádky v Kubově Lhotě. Autor úmyslně protahuje mokracie není, co ještě nikdy nebylo na světě, a ne vědnost nad.jejich dosavadní síly.
Někdy se vtírá myšlenka, že komunisté by pro‘svou
různě záběry z denního života jednotlivých^ vojáků, musí panovat velká ignorace o tom, co je demokratic
kterým' se zdá čas na vojně nekonečný. Když si člo ké a co není. Liberální vláda nyní sama kritizuje í věc nejvíce učinili, kdyby dovolili demokratům, aby
věk uvědomí, že ještě před nedávném byly hrdinské jiným dovoluje kritizovat minulost posledních dva se ^zkompromitovali v přítomné situaci. Jsou hospo
činy zvláště bratrské sovětské armády vychvalovány ceti let tak, že není k tomu třeba mnoho dodávat. dářské problémy,, které' komunistická strana způsobi
v českých filmech až do nebe, je tím pozoruhodněj Avšak nelze přehlédnout, že vláda přitom neodmítá la a které jen ona může vyřešit, poněvadž ona jediná
ší změna: tento film ukazuje naopak beznaděj a ironii žít z výsledků minulého teroru a násilí. Neboť jen má k tomu dost moci a tradici přímého styku s děl
vojánčení vůbec a zvláště vojančení “lidových ar tento teror a násilí učinily komunistickou stranu sa nictvem, jehož se nová hospodářská politika dotkne movládou, jakou má zůstat i teď za liberalizující pe v mnohých ohledech.
mád”. Dva záběry mne nejvíc upoutaly:
riody. V této věci komunističtí liberálové nepochybně
Snad demokrat, jestliže toto vyslechne, řekne, že
Švejkovská postava mladého vojáka, který je od nevyhovují jen sovětskému Rusku, nýbrž aspoň po
život je pod úrovní jeho ideálů, a zeptá se, co mu
souzen ke' službě ve stáji, kde taky spí, je zvlášt někud také sami sobě:
■
dobře'vystižena. Vojín, vrazí do kanceláře velitele . .Samovláda tedy zůstane, ale přece bude podstatný tedy Zbývá. Zbývá vývoj na základě skromné svo
plújkú á s nevinným 'úsměvem' prosí:-. “Pane plukov rozdíl. Bude půl nesvobody a půl svobody. Za stali body, která je už dávána. Vývoj je slovo, kterým re
níků, kupte kobylu!” Velitel še dívá na vojáka s ne: nismu bylo přikázáno kořit se před samovládou a ve volucionář pohrdá, ale na něž demokrat spoléhá. -'
Hovory k domovu, 8. 6. 1968/FE
vírou a trochu poplašeně, nakonec mu však nabídne lebit ji jako vrchol všech možných politických zří
židlí a začne se vyptávat. Dnešní Švejk však hlásí zení. Dokud nynější svoboda veřejného projevu slo
bez obalu: “Dyk já sem blbej. Říkali mi to doma, ■vem a písmem bude zachována, občan aspoň nebude
Plánujete cestu do zámoří
ve' škole a tady taky. Ale voní chtějí tu starou ko- 1muset předstírat a přetvařovat se. A v tom je semeno
nebo máte v úmyslu požrat
bylu vodvízt k řezníkovi.”
budoucnosti.
své příbuzné na návštěvu’
Plukovník lidové armády se sníží a kobylu sku- | Vláda, která uzavřela kompromis se sovětskými ko
Obraťte se s důvěrou na
tečně .prohlédne: “A jakpak, prosímvás, bych to mohl munisty, uzavřela také kompromis s domácím oby
vyúčtovat v knihách, koupit starou herku?” — ; vatelstvem, a ačkoliv mu uloží určité politické zříze
“Vždyť je levná, mnohem levnější než jedna rána ní, zároveň mu dovolí je nemilovat a nedělat z toho
z děla”, přimlouvá se vojáček.
žádné tajemství. Z určitých důvodů občan bude sná
V jiném záběru je skoro už zoufalé osazenstvo po šet toto zřízení, ale zároveň svoboda veřejného pro
sádky, které nevidělo po dlouhou dobu děvče. Veli jevu,nedovolí, aby to byla kapitola navždy uzavřená.
27-29 Elizabeth Stí, M A m k , 3M*
telství se proto rozhodlo organizovat pro posádku so- Uvolněný rozum bude otřásat kontradikcemi. Kdyby
Telefon E2-2SCS
botaí taneční zábavu. Do všech okolních vesnic byly
rozeslány plakáty a v posádce se konaly horečnaté žena, a odchodem chudinky, na kterou byly upřeny
Poradíme vám, opatříme ceaU /raí d o k iacy a
přípravy. Konečně autobus odjíždí, aby přivezl vý stovky nevěřících očí, film končí.
Zdálo se mi, že tento film, který tak hluboce ana zprostředkujeme bezplatně cest® lodi neb o
květ venkovských krasavic. V sále už byla celá vyletadlem - kamkoli. Z t botové nebo oa splátky.
« ytHumá posádka, stoly ozdobeny květinami a bon- lyzuje duši' vojáka lidové armády, se svou protiváTKjuntiSramý kapela připravena. Konečně se dveře ote lečnou a protirežimní tendencí, je výmluvnější než
M h iriase česky
ra s a * dovnitř vpluje jedna jediná ubohá slečinka, mnoho jiných ukázek sebeabviňování a kritiky dneš
ního
komunistického
režimu.
X
.
Č.
'■fteagaž situace, která následuje, je mistrně vysti-
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SPOLEČNÝ ZÁJEZD DO WARBURTONU
P R V O T Ř ÍD N Í
M A SO A U Z E N IN Y
VŠEHO D R U H U
N A K O U P ÍT E V Ž D Y
U F IR M Y

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS PTY. LTD.
M A JITELÉ

J. & H.

KOPECKÝ

326 H I G H ST R E E T , K E W , V IC .
T E L E F O N : 86-7178
V Z I M N Í C H M Ě S ÍC ÍC H D O M Á C Í
JA T E R N IC E A JE L ÍT K A
T E P L Á D O M Á C Í SE K A N Á
DRŮBEŽ
N A ŠE Z Á S A D A : D O B Ř E S L O U Ž IT
Z Á K A Z N ÍK Ů M

Aby si mládež rozhodovala
(Pokračování se strany 3) tivu jednotlivců n e o h ro 
Rovněž pokyn stranám
N áro d n í fronty, aby ne
organizovaly svou m lá
dež, nebyl zatím p řija t
s dřívější pokorou. Byly
již utvořeny přípravné
výbory m ládeže jak stra
n y lidové tak strany so
cialistické, ovšem není
dnes jisté, zda se budou
sm ět změnit na vvbory
řádné.
Proč by m ohly být o r
ganizace m ládeže d ru 
hých stran kom unistůrr
nepříjem né, ukazuje vý
ňatek z prohlášení p ří
pravného výboru S d ru 
žení socialistické m láde
že, uveřejněného ve Svo
bodném slově z 29. květ
na t r .:
"S trašidlo
nesocialistických názorů obchází
naší republikou. T ak, ja 
ko za éry m ccarthyism u
každý, kdo, projevoval
levicové názory, byl označován za agenta So
větského svazu, tak dnes
u nás dostávají nálepku
antisociálistických sil li
dé je n proto, že se nezto
tožňují s oficiální linií a
u p latň u jí své přesvědče
ní . . . Podle našeho n á
zoru má být socialismus
takový, aby jeho ekono
mika podporovala inicia

Čs. obec legionářská, jednota ve Viktorii, pořádá
v neděli dne 7. července 1968 společný zájezd auty
do čs. výletního hotelu Green Gables ve Warburtonu, 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 Whitehor
se 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.

— Sokol Milwaukee při
pravuje oslavu stoletého
výročí založení jednoty.
Již dne 29. června pořádá
v Camelot síni v Bowlero
slavnostní večeři.
— Odbočka ČSNRA v Detroitu zvolila tento výbor:
předsedkyně Emma Zemčíková, místopř. E. Zemene, tajemník K. Lípa, po
kladník A. Zemene, zapisovatelka M. Minaříková.
— Vydavatel torontských
Našich hlasů Jiří Hlubůček měl při návštěvě Če
skoslovenska interview v
pražském rozhlase. Zpra
vodaj HD z Kanady citu
je krajana, který to vysí
lání poslouchal: “Bylo to
trapné!”
— Dne 16. června se ko
nal v táboře DTJ v Clevelandu 45. Český den.
— Významný čs. filmařexulant dr. Ladislav Brom
oslavil šedesátku.
— Společnost pro historii
čs. židů vydala v New
Yorku anglickou knihu

“The Jews of Czechoslo
vakia”, která popisuje vý
znamnou všestrannou účast židů na veřejném ži
votě v Československu.
Kniha má 576 stran a sto
jí US$ 9.-. Lze ji obdržet
na adrese: The Society for
the History of Czechoslo
vak Jews, Inc., c/- W. W.
Reiner, 157-19 Laburnum
Ave., Flushing, N. Y.
11355, USA.

-

PŘÁTELÉ

Dovolujeme si oznámit všem přátelům
a známým,
že náš 191etý syn
ŠTEFAN TRUBAN
odešel na věčnost dne 17. června 1968
v nemocnici v Box Hillu, kam byl převezen po
těžkém úrazu na motorce.
Pohřeb milovaného syna se konal v pitek
21. června 1968,
Manželé Trubanovi, Melbourne

Dopisy redakci:

PODKARPATSKÁ RUS A 50. VÝROČÍ ČSR
I Vládcové od Prašné brány mají bezpochyby ď á
belskou radost, když se dovídají, že i čs. krajané v
'zahraničí — jak Češi tak Slováci — vzpomenou 50.
| výročí ČSR, aniž přizvou k účasti Podkárpatorusíiiy.
.Podkarpatská Rus byla součástí Masarykovy řeputo— Kromě Borina-Ležáka | liky, která sahala od Aše až po Jasinu. Co si mají
objevil se v Českosloven i o nás myslet bývalí občané východní části republiky,
sku další podivný “exu i když se mnozí s námi denně stýkají a jsou členy tíalant” a to Josef Novotný, !šich exilových organizací a my je skoro ignorujeme?
kdysi ministerský rada ¡Což mnozí z nich s námi nebojovali za obnovení re
ministerstva
informací, publiky v předmnichovských hranicích? Máme krát
který v exilu vytvořil a kou paměť, neuvědomíme-li si, jak Sověty tuto zem
vedl tzv. Sbor důvěrníků uloupily. Kdo se tehdy ptal podkarpatoruského lidu?
čs. sociální demokracie. Víme, že předání se dělo na tvrdý ultimativní nátlak
Tato kuriosní organizace sovětské vlády, které pomáhal Gottwald a jeho sou
vytvořila spolu se skupi druzi. Nikdy nemůžeme uznat odtržení této země" od
nami gen. Prchaly a Pe- naší republiky. Nezapomeňme proto při všech osla
kelského tzv. “vrcholnou vách 50. výročí založení ČSR .připomenout také skvě
organizaci českého exilů”. lý podíl Podkarpatorusínů na výstavbě naší repub
Bývalí sociální demokraté liky. Zachováme-li se při těchto jubilejních oslavách
Novotného odmítali a vy netaktně k našim bývalým spoluobčanům z východní
slovovali podezření, že byl části státu, zapomenou i oni na nás, a to může mít
poslán do exilu čs. STB. v budoucnu nedozírné následky.
J. Novák, Sydney

O oživotvorenie Matice slovenskej

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

O ptical Service

HLEDAJÍ:

Vincenta Šibíka nar. 1919 v Jasenici, okres Povážská Bystrica, MUDr. Viktora Junga, lékaře z. Prahy,
nyní snad Kanada, Jana Bělouška ze Šitbořie a Lu
míra Pacovského (Luis Payne) nar. 7. 6. 1919 v Praze.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
s j na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

žujících společné vlast
nictví rozhodujícího p o 
dílu výrobních p ro střed 
ků, a společenské záruky
takové, aby práva je d 
něch nešla na úkor d ru 
hých . . .
Požadujem e
nahrazení Lidových m i
lic ozbrojenou složkou
sestavenou z příslušníků
různých stran a bezpar
tijních.
N ení
únosné
m luvit o rovnoprávnosti
politických stran, jestliže
jen jed n a z nich dispo
n uje ozbrojenou slož
kou . . .”
N a celom Slovensku dnes prebieha živelná akcia za oživotvorenie činnosti
Konec prohlášení so
M atice slovenskej — tejto najstaršej slovenskej kultúrnej ustanovizne
na
cialistické m ládeže zní
novom zákonnom podklade, ktorý by jej vrátil jej bývalé významné postazvlášť bojovně:
venie v národe. M atica slovenská (M S ), ktorá ešte v r. 1948 m ala výše
"U pozorňujem e všech 100.000 členov v 1200 m iestnych odboroch na Slovensku i v zahraničí (Eud.
ny vedoucí politické či 20. m arca 1968), bola v době "k u ltu osobnosti” a boja p ro ti slovenskému
nitele: jestliže by naše buržoáznem u nacionalizm u’’ zákonom SN R z 27. apríla 1954 pozbavená svogenerace m ěla ztratit d ů  iich národno- a kultúrno-výchovných fůnkcií, ktoré přešli na státně orgány
věru v upřím nost snah a n a Čs. zahraničný ústav v P rahe. M atica bola přetvořená na ' n áro d n ú
KSČ o spravedlivé vy
knižnicu” .
rovnání se s m inulostí a
Ó tejto “reorganizácii”, podporu akcie vzkriesenia sa obrátili na Předsednic
nastolení skutečné p er ■ktorá mala katastrofálné a ďalšej činnosti MS. Po- tvo SNR s apelom (RoTspektivních vztahů v naší následky pokial’ šlo o sta dl’a Práce z 25. mája nícke noviny, 19. apríla
1968), v ktorom žiadajú o
zemi, ztratí ji už na- rostlivost’ o Slovákov do “záujem o novozaložené rehabilitáciu Matice a vyma i za hranicami, svědčí kluby MS. prejavujú tisíce
' vždycky.
Na
každou tiež výrok Dominika Ta- občanov. Najváčší pocho- zdvihujú najma jej dólezměnu se bude dívat jen tarku v úvode jeho člán piteTne v sídle MS, kde sa žitosť pokial’ ide o “sta
jako na puč, který nem á ku “Reštitúcia Matice slo- doslova za niekoFko hodin rostlivost’ o Slovákov v
národnostně zmiešaných
jiný smysl, než že vyzvě venskej”, odtlačeného v přihlásilo za členov novo- územiach, o krajanov v
založeného klubu viae ako
Kultúrnom
živote
z
15.
dá k moci jinou skupinu
mája 1968: “Učíme mlá 3000 Turčanov. Ďalšich ■zahraničí, a o níektoré
osob a dočasnou líbivou dež v školách, že v tem 3000 občanov má přihláš zložky vlastivědného výpolitikou si k tom u zaji ných dobách neslobody a ky. Členmi MS sa stávajú skumu”.
Význam MS v. sloven
najrozličnejších
šťuje Podporu veřejno národného útlaku Maďa 1’udia
profesí a veku. O kolek ských pohraničních okreři
nám
zrušili
Maticu
slo
sti.’’
F E /-svtivně členstvo prejavili soch vysvítá aj z verejnej

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

venská a 3 slovenské
gymnázia. Ako a kto má
dnes pochopit’, že tú istú
MS sme druhý raz zrušili
my, slovenskí komuni
sti? .. . Slovenskí komuni
sti, ak chcú znovu získat’
stratenú prestiž v národe,
musia urobit’ všetko, aby
restituovali Maticu slovenskú, svoju vrcholnú uustanovizeň v jej funkciách kultumého centra i
s jej ekonomickou bázou
Neografiou.”
Popři Martine vznikli
teraz “kluby Matice slovenskej” v Komárně, Leviciach, Galante, Dunajskej Střede a v iných miestaah, ktoré majú za účel

záujem všetky martisnké
závody a inštitúcie, medzi
ktorými sú Tatra-nábytok,
Sev.eroslovenské celulóz
ky a papieme, Tlačiarne
SNP a najváčší martinský
závod Turčianske strojárne. O členstvu sa hlásia aj
občania z iných okresov . . . Podl’a informácií z
MS a z výboru martinské
ho klubu MS je o členstvo
taký záujem, že keby malí
pre organizačně otázky
profesionálneho pracovní
ka, dosiahol by stav člem
štva na Slovensku do konca t. r. číslo 250.000.”
Niekdajší vedeckí a or
ganizační pracovníci MS

debaty, ktorá sa v poslednom čase vedie na strán
kách dennej tlače. PodTa
Budu z 1. mája poslala
MS Předsednictvu SNR
list, v ktorom píše, že sa
na ňu “denne obracajú v

petíciáeh, rezolúeiách . a
stanoviskách slovenskí ob
čania z juhu a východu
Slovenska, ktorí volájú o
pomoc pri riešení niektorých základných atribútov
slovenského národa' v
týchto oblastiach . . . Žiadame váš v mene všetkých, ktorí MS poctili
touto dóverou, o preskúmanie situácie na týchto
rozmedziach osídlenia a‘ o
urýchlenú. nápravu deformácií slovenského národ
ného principu aj na tomto
území.”
PodTa Pravdy z 5. mája
přijala komisia, zvolená
na rozšírenom zasadnutí
MS, na zasadnutí SNR
dňa 4. mája základné
principy osnovy nového
zákona SNR o Matici slo
venskej. Podl’a nich sa
niá MS vybudovat" ako
“národná kultúma usíanovizeň s dobrovolmým
členstvom”, ktorá bud*
svoju činnost" vyvíjať v
spolupráci so Slovenskou
akadémiu vřed a mými
poprednýmí mštitůdLami,
a bude Qeno-m SNT.
FBI

ČESKÉ K N IH Y
VE

VELKÉM

VÝBĚRU

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, GT.O. Melbourne, 3001
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980
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s v a t e b n í h o s t in y , t a n e č n í z a b a v y ,

OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe

DL
Řídí

Karel

J an o v s k ý,

Mnichov

ČS. OLYMPIONICI VÍTĚZÍ N A D SSSR 3 :0

S E N Z A C E V O STR A V Ě

r£)orcliestcr ■
(ředitel Jaroslav Křepčík)
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
Telefon 63-3923
K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu

j Když čtyři dny před odvetným střetnutím předolympijského turnaje ČSR—SSSR v Ostravě dělali
funkcionáři "Ústředí čs. tělovýchovy” předběžnou nominaci čs. účastníků olympijských her, vyne
chali čs. fotbalisty, neboť nevěřili, že by tito mladí hráči mohli porazit kompletní sovětské Áčko.
| přesto, že Č SR prohrála v Moskvě těsně a nešťastně 2 : 3, nevěřilo se, že by svůj skvělý výkon
mohla doma opakovat nebo ještě zlepšit. Za mohutného podporovém hlediště, ze kterého se od — Dr. Václav Jíra byl zvolen na kongresu evropské
fotbalové unie (UEFA) do jejího výkonného výboru.
první do poslední minuty ozývalo mimo "Do toho’’ i "Bijte je, bijte”, předvedli Čechoslováci V téměř 701eté historii čs. kopané je teprve třetím
jeden ze svých nejlepších Ivýkonů posledních let, rozdrtili favorizovaného semifinalistu evropského členem tohoto výboru. Před ním to byli: V. Valoušek
šampionátu S SSR 3 : 0 a získali tak letenky na olympijské hry v Mexico-City, Naopak sovětská "ko (zemřel ve Stockholmu jako exulant) a O. Bečka.
manda’’, která se po řadu měsíců připravovala až přespříliš úzkostlivě na kvalifikaci, byla vyřazena — Debut bývalého světového rekordmana v hodu
diskem L. Danka v letošní olympijské sezóně se ne
z olympijských bojů.
vydařilo. P ři svém prvém startu v Brně hodil sice
hibiční
hrou
soupeře
úplně
zesměšnili.
Při
systému
Čs. tým vyhrál zcela zaslouženě, a při trochu vět
pozoruhodných 59,90 m, ale obnovilo se mu zranění
ším štěstí mohl být výsledek ještě přesvědčivější. ■i: 2 : 4 ovládli zcela hru a v 73. minutě bratislav a bude muset na nějaký čas vybočit z tréninku.
V prvním poločase mělo Československo drtivou pře ským Jánem čapkovičem po Strancově centru zvý — V Praze uzavřeli v prvém červnovém týdnu “spor
vahu, možno říci, že hrálo na jednu branku. Za celf šili na 3 : 0. To už se stadión na Bazalech podobal tovní manželství” čs. reprezentantka ve stolním te
zápas měl brankář čs. olympijského týmu možnost vřícímu kotli. Skandování nebralo konce, na hřišti nisu Marta Lužová a hokejový reprezentant ČSR Petr
jen dvakrát vážněji zasáhnout, zatímco Pšeničnikov- byl soupeř k. o. Byl to velký výkon a výsledek je Hepma z pražské Sparty.
si musel připadat jako terč na střelnici. Dlouho odo stejně velkou senzací. Inteligence mladých čs. fotba — 51. ročnik druhého nej slavnějšího světového sil
lával střelám čs., útočníků, ve 22. minutě však musel listů dominovala nad někdy šaiblonovitou hrou So ničního cyklistického závodu “Gíro dTtalia”, který
kapitulovat před Pollákovou střelou do levého rohu větů,-kteří byli ke konci zápasu na pokraji zhroucení. byl se svými 22 etapami jedním z nejnamáhavějšícn
branky. A když pak o 4 minuty později Pivamík Utkání, které sledovalo na 30.000 diváků a přenášela 1závodů posledních let, vyhrál krátce před svými 23bombou z dálky (a k tomu ještě levačkou do pravé je čs. televize, řídil s velkým přehledem Gow z Wal- narozeninami mistr světa v silniční cyklistice Belgi
“šibenice”) získal ČSR vedení 2 :0, bylo na ostrav lesu.
čan Eddy Merokx, rozdílem 5:03 min. před Italem
Mezitím bylo provedeno rozlosování olympijského1 Adornim a jeho krajanem Felice Gimondim (9,05
ském stadiónu hlediště v opojeni a připravilo sovět
skému týmu úplné peklo. Čs. fotbalisté pak svou ex- turnaje. 16 účastníků závěrečných bojů bylo rozdě min. za Merckxem).
leno do 4 skupin. ČSR hraje v D skupině s fotbalisty
Guatemaly (14. října), Bulharska (16. 10.) a s Thaj — Fotbalisté pražské Dukly vyhráli prvé finálové
skem (18. -10.), takže má velkou šanci na postup do střetnutí “Československého poháru” doma nad Slo
vanem Bratislava 1 : 0,' brankou, kterou dal v 65. mi
čtvrtfinále.
nutě Štrunc. O vítězi poháru a tím i o čs. účastníku
mezinárodní soutěže “držitelů trofejí” se rozhodne v
EVROPSKÁ TROFEJ ODBÍJENKAŘŮ DO ČSR
bratislavské odvetě. Pražský zápas neměl valnou úro
V předposledním, 25. kole i. čs_ fotbalové ligy pad
Po hokejistech ZKL Brna, kteří se stali letos už veň a ani mezi Pražany nebyl o něj zájem: přišlo
lo konečně rozhodnutí o přeborníku země a tím i o
účastníku 14. ročníku Poháru mistrů evropských ze potřetí vítězi Poháru mistrů evropských zemí, jásá 2.000 diváků.
mi. Jak se víceméně očekávalo, titul mistra repub moravská metropole i nad úspěchem volejbalistů. — V Karvinné dojde 11. srpna k exhibičnímu házen
liky putuje poprvé v historii do Trnavy, jejíž fotba Družstvo Spartaku Brno ZJŠ získalo jako prvý čs. kářskému střetnutí ČSR (mistr světa) proti družstvu
listé pod vedením trenéra Maiatinského hrají už po odbij enkářský tým. v devítileté historii Poháru mi světa. Za ČSR nastoupí mladší hráči, tým světa po
několik let v nej vyšší čs. soutěži nejpěknější, a nej strů evropských zemí tuto cennou trofej, když ve sílí 5 Čechoslováků: Arnošt, Mareš, Duda, Bruna a
úspěšnější fotbal. Na stadión Trnavy se vejde jen třetím a rozhodujícím finálovém zápolení na neutrál Havlík.
málo přes 20.000 diváků, v předposledním kole, kdy ní půdě belgického města La Louviere zvítězilo nad — V kvalifikaci o účast na OH v Mexico-City čs.
Tmáva hrála doma s Trenčínem (druhým aspiran Dinamem Bukurešť 3:2. (15:13, 12:15, 17:15, baskeibalisté neuspěli, když na turnaji v Sofii obsa
tem na mistrovský titul), by jich asi přišlo dvojná 13:15, a 15:11). Toto rozhodující utkání bylo po dili až 4. místo, Ze 14 týmů, které bojovaly o letenky
sob. Ti šťastní, co dostali vstupenky, viděli velké znamenáno oboustranně značnou nervozitou a obě do Mexika, se kvalifikovaly dva: Jugoslávie a Bul
Utkání. Celkově vice ze hry měli Trnavčané, kteří družstva se dopustila celé řady chyb, přesto si na harsko. ‘
měli nejlepšího hráče v Kabátoví, který také vstřelil 3.000 belgických příznivců tohoto sportu přišlo na
své,'neboť vidělo odbíjenou světové úrovně.
obě. důležité branky (ve 14. a 84 minutě).
OLEJNÍK ZŮSTAL V NĚMECKU
“Evropskou trofej” získala i čs. dvojice v kolové
Nejen o titulu, ale i o druhém sestupujícím se roz
Při
své
návštěvě v Ně republiky. Závodní činno
hodlo v předposledním kole ligy. Fotbalisty Bohe Svoboda—Jícha, která v rakouském Feldkirchu v 8 mecké spolkové republice sti zanechal teprve loni,
mians. doprovodí do 2. ligy (nebude-li 1. čs. liga roz- zápasech podlehla jen švýcarskému páru 2 :3, doká rozhodl sé 361etý bývalý pak působil rok jako tre
šířéna ze. 14 na 16 klubů) mužstvo Plzně, které pro zala však porazit “vládnoucí mistry světa” dvojic: obránce několikanásobné nér v Karvinné.
hrálo, v Košicích s domácí Lokomotivou 1 :2 a to Wenzel—Bittendorf z Německé spolkové republiky
Nyní tedy bude invaze
byl konec nadějí na záchranu. — O největší překva 6 : 4, co-ž prakticky rozhodlo o jejich prvenství v Ev ho čs. hokejového mistra čs. hokejových trenérů do
ropském
poháru.
ZKL Brna Ladislav. Olej- Německa téměř úplná.
pení sě postarala pražská Dukla, která deklasovala
ník, že spolu se svou man Kromě Olejnika trénuji v
tým' pražské Slavie 5 :1 . — Sparta Praha dobyla
želkou a dvěma dětmi zů NSR tito Čechoslováci:
šťastného vítězství nad Bohemians 2:1, Ostrava
ITÁ LIE MISTREM EVRO PY
se zachránila bezbrankovou remisou doma s VSS Ko
stane “venku” a nevrátí mužstvo mistra ligy EV
Poprvé od r. 1938, kdy se “squadra azzurra” stala se do ČSR. Po krátkém Fuessen brněnský profe
šicemi. bez branek skončilo i střetnutí v Teplicích
mezi Teplicemi a Slovanem Bratislava a Žilina pro podruhé mistrem světa, dosáhla nyní italská kopaná pobytu v Německu dostal sor Vladimír Bouzek, v
dalšího velkého triumfu. Po šťastném “průchodu” nabídku trénovat mužstvo Landshutu bývalý kapi
hřála v Bratislavě s Interem 1:3.
Tabulka 1. čs. ligy před posledním kolem: 1. Trna semifinálovým bojem s mužstvem SSSR (zápas skon exmistra Německé spol tán čs. národního mužstva
va 33 bodů, score 50 : 26; 2. Trenčín 29 b.; 3. Slovan čil i po prodloužení — po 120 minutách — 0: 0, Itá kové republiky EC Bad Karel Gut, v Obersdorfu
Bratislava 28 h-.; 4. VSS Košice 28 b.: 5. Dukla Praha lie však postoupila do finále losem), zvítězili italští Tólz, kterou-přijal, a po- bratislavský L. Horský, v
28 b.;-6. Inter Bratislava 27 b.; 7. Sparta Praha, fotbalisté had Jugoslávií 1 :1 a 2 : 0 a získali prvý depsal na 3 roky trenér- RoSsenheimu bývalý čs.
8v Slavia Praha (po. 26 b.j; 9. Teplice, 10. Lokomotiva oficiální titul, mistrů. Evropy. Stalo se ták však (na «kou smlouvu.- Láďa. Olej- reprezentant Václav PanKpšice" (;po: 25 b.); il. Žilina 22 b.;12. Ostrava 21 b.; Olympijském stadiónu v Římě, před celkovou návště ník spolu s Vlastou Bub- tůček, a i další západoněvou 170.000 diváků) až po 210 minutách. Po remise níkem a Bronislavem mecké kluby se pokoušejí
13. Plzeň 18 b.; 14. Bohemians 14 bodů.
1 :1 (i po prodloužení) přestavil trenér Itálie F er Dandou stáli u kolébky pro příští sezónu získat
ruccio Valcareggi k opakovanému střetnutí svůj tým, zrodu Rudé hvězdy Brno, trenéra z ČSR. Všichni —
D’ENCAUSSE TYČÍ 5,37 m
který si už lépe dokázal poradit s obranným válem
Američtí tyčkaři, kteří vyhráli všechny zlaté me soupeře, brankami Rivy (ofsajd) a nové hvězdy ital nynějšího ZKL Brna, a-v . až. na Olejnika — jsou
daile olympijských her, budou muset na OH v Mexi ské kopané Anastasího vedl po 33 minutách 2 :0. dresu tohoto klubu se po však v NSR legálně, se
co-City počítat s velkým soubojem s Evropany. Z Pak Jugoslávci vsadili vše na útok. Italové už ne dílel na 11 titulech mistra svolením čs. úřadů.
nich chce v prvé řad zasáhnout do bojů o medaile riskovali, hráli typicky italský obranný systém “cat251etý Francouz Hervé D’Encausse, který při závo tenacía”, udrželi výsledek, a Evropská trofej náro
HLAS DOMOVA
dech v St. Maur posunul evropský rekord na pozoru dů zůstala na Apeninském poloostrově. Vyhráli za
Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh
hodných 5,37 m. Francouz D’Encausse, který začal slouženě, neboť jako celek byli techničtější, taktič
skákat na 500 cm, zdolal na druhý pokus 5,20 m a tější a i iejich střelba byla přesnější. Poražení J u 
Adres*:. Hlas domova,
ve čtvrtém skoku soutěže zlepšil hned evropský re goslávci byli však důstojným soupeřem, který měl
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
kord, kterým zůstává jen 1 cm za světovým rekor v prvém zápase vítězství na dosah ruky, o dva
Telefon: 42-5980
dem Američna Paula Wilsona.
dny později nestačil však na Italy kondičně. Navíc
Z čs. lehkých atletů si na počátku sezóny vedou italské prostředí s fanatickým hledištěm si zahrálo ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) S 5.-, jednotlivý
výtisk 20c.
nejlépe v.ýškaři. Po mladičké Valentové, která po své. Nejlepší výkon předvedli Jugoslávci v semifir
sunula čs. rekord na 1,80 m, zapsal se do seznamu čs. nále, kdy ve Florencii zdolali mistry světa Angličany PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodi za přibližně totéž
rekordmanů 191etý brněnský student Jaromír Alexa, 1 :0. Světoví mistři se museli, spokojit jen se 3. mí předplatné, tj. austr. nebo NZ $5.-, £stg 2/5/-,
který skočil v Banské Bystrici 2,15 m, což je nejen stem, když v rozhodujícím utkání porazili mužstvo US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výii letec
nejlepšíTetošní evropský výkon, ale jeden z nejlep SSSR 2: 0. . Konečné pořadí mistrovství Evropy: kého příplatku do různých zemi sdělíme na poHň&si
ších v olympijské sezóně na světě vůbec.
1. Itálie, 2. Jugoslávie, 3. Anglie, 4. SSSR.
abeatem.

- - Ve zkratce - -

Trnava čs.
fotbalovým mistrem

