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Jižní Vietnam má právo žít

Co je Khe Sonh?

M luví-se o tzv. vedoucí úloze strany jako o
věci nesporné, hovoří se o. morálním a politickém práyu, a přitom myslím, že i autoři těchto
slov velice dobře, vědí, že v tuto chvíli není v
této zemi věci spornější, morálního a politic
kého práva otřesenějšího než právo toto. Není
na tom nic divného ani nepochopitelného. H o
spodářský ■ úpadek Československa 20 let po
únoru 1948 je ¡věcí, o které ví každé malé dítě,
a skvrn na morální.tváři těchto 20 let je tolik,
že se člověk už bojí srovnávat s minulostí. Při
tom strana odpovídala v posledních 20 letech
v této zemi žá všechno. Docela za všechno. Včet
ně výsledků a důsledků . . . Není patrné normál
ního, jakžtakž zdravého národa na skvěte, který
by po takové zkušenosti nepochyboval o do
omrzení zdůráznovaném morálním a politickém
právu. . . .
.
A. J. Liehm v Literárních listech, 13. 6. 1968

Snad každý ví, co je Khe Sanh: předsunuta základna americké námořní ského státu, že je potla
pěchoty pod "demilitarizovanou zón u ’ > .» Každý ví, co je Khe Sanh: nové čením národních aspira
Dienbienfu . . , Každý ví, co je K he Sanh: tvrz, na níž si Giap vyláme své cí Vietnamců a že je prozuby . . . Každý ví, co je Khe Sanh: symbol americké přítomnosti v Asii. A fanující podporou dik
tátorů - a zkorumpova
proto tedy: lidé umírali pro Khe Sanh.
Jenom pár měsíců, možná pár let — a nikdo nebude .vědět, co byl Khe Sanh. ných generálů v , Saigonu.
Khe Sanh přestává že se mu to všechno zdá stradatelnost Vietnamu
NOVÝ POHLED
za
touhu
vyvléci
se
z
Domníváme se, že ne
existovat. Mezi hroby nepochopitelné, protože
Mnoho,
lidi
-už poukázalo na “magický” vliv čísla
lidí, kteří za něj padli, to spojuje s politikou, dlouhé války . a hledá mají pravdu, i když teď 8 na dějiny československého státu: 1918, 1938, 1948
vybuchují americké ná která už přestala existo jenom cesty, jak by to se zadostiučiněním pro a nyiní ještě 1968., Pokud se “vítězných” dat týče, k
učinila politicky přija hlašují: Co jsme. vám ří “Říjnům”, “Květnům” a “Únorům” přibyl “Leden”-,
lože a ničí pevnůstky, zá vat.
takže nám pomalu docházejí měsíce. , s obyčejným,
k a l i ? ....... . Y
telným, způsobem.
Ústup
z
Vietnamu
kopy, bunkry a v nich
malým začátečním písmenem...
...
Odpůrci : vietnamské •. Vietnamská intervence . Od toho posledního úředního mezníku uplynulo
zásoby, při jejichž do
Vyklizení Khe Sanhu
pravě umírali američtí však není ani nepocho intervence nikdy nepře nebyla nesmyslná, když už bezmála půl roku, situace se alespoň částečně
stabilizovala a je tedy pomalu na čase, abychom se
letci.
pitelné, ani nesrozumí-; stávali. tvrdit, že je ne Eisenhower, udělal první vytrhli ž panujícího rozčilení a pokusili se. o-.nový
krok,
nebyla'.,
-nesmyslná,
pohled.
A zarostlý americký tělně y souvislostech no smyslná, ..že představuje
do když.,ji. J.- F, Kennedy . I zdá se mi, že j sme se — my v exilu — dopouště
veterán, který prožil ob vé '. americké politiky, hrubé vměšování
jednoho základního -omylu. Všechno jsme viděli
léhání a v děrách přežil která zaměnila "nepo vnitřních záležitostí asij- ''(Pokračování' iiá stři'2) li
na oficielní rovině: takové a takové je složení no
bombardování i nejed
vého vedení, takové a takové jsou asi jeho cíle, tak
Přípravy k federalizaci Československé socialistické republiky
noho kamaráda, .ptá se
a tak rozsáhlý je prostor, v němž může za stávají
cích okolností manévrovat.
udiveně, "proč se najed
“Československou revoluci” jsme viděli s ostatním
nou opouští, co se ne
světem jako revoluci shora a všechny další vlivy
smělo opustit, protože to
jsme považovali za podřadné.
bylo strategicky nutné a • My v Čechách a na Moravě jsme byli zvyklí naslouchat volání po sloven
Žá‘ těch uplynulých šest měsíců se však rozšířily
protože na tom závisela ské autonomii jako-něčemu, co bylo z jiného světa. Říkali jsnte sij že doba naše styky s domovem, do rukou se nám dostaly
národní prestýž Spoje- ¡nebyla zralá, až nakonec zčista jasna přišel Slovenský .štáti S federalizaci nové, hodnotnější tiskoviny, a spojení těchto čer
pramenů s fakty celkového vývoje vytvořilo
československých zemí j.e tomu podobně. Shovívavě jsme vyslechli projevy stvých
, ných států?”
obraz značně odlišný od původního.
Je jenom přirozené, a žádosti slovenských féderalitů v hřejivé jistotě, že doba není zralá. Nyní .Především je pochybné, dají-li se prošlé události
se zdá, že doba-uzraje 28. října 1968.
vůbec nazvat revolucí, neboť revoluce ’ znamená
Manifest 2.000 slov
Ještě nikdy v' historii Je to nahořklý vtip, ale zpravidla svržení jednoho řádu 'a jeho nahrazení
řádem novým. V Československu sice došlo' k pro
Minulé dny byly v Československu — nebo aspoň soužití našich' národů vyrovnává se s přítom nikavým změnám, stávající komunistický řád však
■ ' nebyl ani svržen, ani nahrazen. Změnila se jenoitn
v jeho intelektuálních kruzích — ve znamení mani neměli' Slováci tak mo ností realisticky.
festu 70 předních čs. vědců/ lékařů, umělců, hospo censky silnou pozici ja,forma, a tato změna byla vynucena především
Slováci dneska plánují jeho
dářských odborníků a sportovců. Tento “Manifest ko dnes.,
tlakem hospodářské situace. Z ní plynula masová
a žádají, aby otázka fe- nespokojenost, která otevřela tenké vrstvě intelek
2.000 slov”, jak jej nazvali zpravodajově Zahranič
Dubček v čele státní deralízace byla ústavně tuálů novou frontu v zápase za rozšíření' občan
ního tisku, napsal spisovatel Ludvík Vaculík (který
byl loni vyloučen z KSČ za svůj projev na sjezdu mašinérie je nejen odpo upravena v do 28. října ských svobod.
spisovatelů a letos stranicky rehabilitováni a otiskly vědný za vedení Česko 1968, • aby nové zřízení
Termín “revoluce shora” tedy není výstižný.,'Celý
jej některé pražské noviny 27. června. Všeobecně je slovenska, ale i za pro
proces se dá snad nejlépe. popsať žargonem ' druhé
bylo
mánifestačním
pro
v něm vyslovován požadavek urychlení demokrati
světové války: komunisté ustoupili v lednu, do při
zace země. U obyvatelstva prý vzrůstá v poslední bojování federálního sy jevem vývoje mezi obě pravených pozic, zanechávajíce na bojišti věrné .stár
době nespokojenost, protože se uvolňování života stému v budoucím Če- ma národy za ’uplynu Iinské gardy, které bylo nutno' v zájmu strany.obě
tovat. '
'
zastavilo a protože se znovu ‘vynořila možnost zasa ško-SIovensku.
lých padesát let.
hování cizích mocností do čs. záležitostí.
Pokroku, který byl beze sporu značný, dosaženo
Politicky by si mohl
Mají dost velké stíž bylo jedním trhem a takřka přes půlnoc. Půlroční
Manifest se zmiňuje o omylech KSČ a jejích ve
doucích a dokládá, že špatné poměry ve straně byly těžko dovolit zklamat nosti. Slovenské odbory i ticho-po pěšině, jež následovalo, ovšem nasvědčuje
vzorem k poměrům v celém státě. Kritizuje vedoucí, Své slovenské přívržence, jsou velmi aktivní V kam | i existenci limitu,' jehož už rovněž, bylo dosaženo.
kteří zneužívali své moci a jednali mnohdy nečest z nichž většina, ať se to pani - pro federalizaci, a Alespoň část československé inteligence však odmítá
ně. Je prý třeba najít cesty, jak takové lidi donutit komu líbí nebo ne, je
tento limit přijmout :a její pokračující tlak jej .hodlá
k správnému jednání a- to třebas veřejnou, kritikou, jasně slovenského nacio jejich deník Přácá {Bra překročit.
tislava 31, 5. 68)' si stě
rezolucemi, demonstracemi,' stávkami, bojkotem apod.
Mezi před-lednovou a po-lednovou situací je tedy
Naproti tomu ujišťuje manifest, že lid půjde za svou nalistického směru.
určitá příbuznost. Komunistickému vedení šlo ten
žuje:
vládou a to třebas se zbraní v ruce, aby mohla jed
i nyní především o to, aby byl udržen status
Dubček hy. si zastíral
"Zatial co na Sloven krát
quo.
. . .
nat tak, jak jí káže mandát; který od lidí dostala.
stávající
politické
,
sku
sku pokročilí , práce' na . .Zdá.se proto, že jsme si.kladli špátaté.otázky. Mí
Mezi osobami, které toto prohlášení podepsaly,
jsou např. filmový režisér'Jiří Menze! (“©šíře sledo tečnosti, kdyby' nevyužil federatívnom usptíriada- sto, abychom se ptali; jak až -daleko--může nové ve
vané vlaky”), Jaroslav Seifert; Alfred Radok, Rudolf dané příležitostí uvést v ní v odboroch - bolí u- dení jít, měli jsme se ptát, co může udržet a čemu
Hrušínský, manželé ZátopkovL, gymnastka. Věra Čá život nové politické zří stánóvené 'přípravné' vý- může zabránit.
■.
slavská aj.
Neboť z těchto “nových” komunistů, kteří se je
zení,
které
místo
tretínbory
slovenských
odbo
Rozruch, který manifest způsobil ve veřejnosti,
vili v jednom krátkém záblesku historie jako akční,
donutil vedení strany a vlády k ’protiakci Presidium kárství nastolí rovnocen rových svazóv -, postu pokrokový element, stala se v šesti měsících znovu
ŮV KSČ jej hned druhý den po uveřejněni odsou ný poměr.
puje ša v přípravách ná- reakce, .která stojí v cestě dalšímu pokroku.
dilo jako “politicky nezodpovědný” a představující
Podle ’našeho názoru není nynější stav věcí na
K tomu ještě napomá ro-dných odbořových or“velké nebezpečí socialistickému Československu”. há skutečnost, že ž hi
dlouhou: dobu udržitelný. Nedošlo ani k vítězství,
gánov
v
českých
krájoch
Alexander Dubček považoval za nutné promluvit k
ani k. porážce. Cesta vede -buďto-zpět, k situaci více
veřejnosti. Dne 28. června večer měl rozhlasový pro storických zemí se proti velmi pomaly.”
méně před-lednové, nebo dopředu, k pootevření no
neozývají
jev, V němž vyzýval obyvatelstvo ke klidu a vy federalizaci.
Ani fakt, že ná české vých dveří á k překročení po-ledmových limitů.
světloval, že nynější vedoucí strany a státu udělali význačné kritické hlasy, straně stojí v čele komi
Nastává, fáze, jíž můžeme nazvat bitvou o status
pro demokratizaci země tolik; kolik bylo v tak krát
Rezignaci kdysi "vlád- se stranických orgánů quo. Naše sympatie jsou přirozeně na straně sil, kte
kém čase možno. Také O. Černík varoval Veřejnost
ré se tento “status quo” pokoušejí změnit v kladnéíh
před extremismem, jakým prý je vydání zmíněného noucí’’ Prahy nejlépe vy pro' přípravu zásad pro
(Pokračování na straně 2)
stihuje lidový. vtip, kte výstavbu- organizací KSČ
manifestu.
Veřejná debata neskončila ani potom, kdy novi rý lapidárně měří dneš ve
Published by F. Vâna, .
federálním
státu
ny otiskly další prohlášení, některých osob, podepsa- ní poměr sil:
8. Moo.rhouse St., Richmond, Vie., 3123
Alois
Indra,
známý
kon
uých na manifestu. V tomto druhém prohlášení se
"Co znamená dnes OV zervativec,
.. Printers: “Unification” Pty. Ltd.
nedodává
tvrdí,-žě jejich výzva byla vedoucími strany a státu
KSČ?
Už Vládnou Klu Slovákům důvěru.
497 Collins St., Melbourne, Vie.
bud’ špatně pochopena nebo nesprávně Vyložena.
K manifestu se v HD ještě vrátíme.
ci , Slovenský Čechům.” (Pokračováni, na sír. 2)
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CO JE KHE SANH ?
(Pokračování se str. 1)
dále rozšířil, ani když v
ní "dědic” Johnson dále
pokračoval. Nesmyslem
se stala až teprve, když
byl dán pod tlakem ve
řejného mínění povel k
ústupu. -

Důvody intervence
Důvody, . americké in
tervence byly jasné a da
jí se! snadno výpočítat:
Žastavit
komunistický
tlak na jih, zajistit bez
pečnost
jihovýchodní
Asie, předejít nutnosti
bojovat později jinde a
za obtížnějších podmífték, zajistit klid v jiných
částech světa důkazem,
že tzv.. "války za osvobození’’ nemusí mít úspěch a, v neposlední
řádě, dát Vietnamcům
možnost vlastního roz
hodnutí o tom, v jakém
politickém zřízení si pře
jí žit.
Z mnoha míst bylo a
jé**v tvrzeno, že Vietnamci
stojí"za Hočiminem a že
komunistická FLN je je
jich. jediným právoplat
ným mluvčím na jihu.
Nikdy jsme tomu nevě
řili, a největším důka-

zem toho, že to není
pravda, byla samotná
"Tet ófensiva”, která asi
0 osudu Vietnamu roz
hodla.
Nepodařené povstání
K nedůvěře nás nutí
1 vlastní zkušenosti.
Mnozí z nás zažili
na vlastní kůži psycho
logický efekt chvíle, kdy
se nenáviděný režim a
nenáviděný okupant ocitne pod vojenským
tlakem a kdy je národ
vyzván k povstání. Jestliže je stávající režim
opravdu nenáviděný a
zdroj vojenského daku
proti němu opravdu vý
razem národních aspira
cí, národ přestane my
slet, přestane se ohlížet
na vlastní bezpečnost a
povstání je v proudu.
Vybavme si v té sou
vislosti průběh "ofen
zívy Tet”. Předcházela

jí propagační baráž o
nadcházejícím "okamži
ku osvobození” a výzva
k národu, aby povstal
proti americkým oku
pantům a jejich "loutko
vým přisluhovačům”. A
další fáze: "osvoboze
necké” komunistické ar
mády v mnoha městech,
v samotném Saigonú,
dokonce i v budově amerického vyslanectví.
Je vůbec myslitelné,,
aby národ, jehož tužby
jsou totožné s tužbami
Hanoje, zůstal tak úplně
pasivní a aby jihovietnamská armáda bojova
la tak, jak bojovala?
Domníváme se, že ne!
Co je Khe Sanh?
Právě "Tet ofenzíva”
tedy, tatáž ofenzíva, kte
rá zlomila americkou vů
li bojovat, nás přesvěd
čila s konečnou platno
stí, že Jižní Vietnam má

právo na život, právo na
to, aby sáni rozhodl o
svém politickém zřízení.
Obáváme se však, že
mu obě tato práva bu
dou upřená. Rozhodnutí
už bylo učiněno a v Pa
říži se jenom hledá ce
sta, jak jé přijatelně uvést v skutek.
Za několik málo let
nikdo už nebude vědět,
Co byl Khe Sanh. Ale
dneska, v této chvíli, sy
stematické výbuchy amerických náloží nepřed
stavují
jenom
konec
pevnosti Khe Sanh, ale
také konec nadějí na
svobodný vývoj jednoho
asijského národa.
A není se co divit,
jestliže nějaký ten za
rostlý americký veterán
stojí mezi hroby kamará
dů a kroutí nad tou
spouští nechápavě hla
vou.
-kw-
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(Pokračování se str. 1)
Zpráva Rudého práva
mluví o přípravách na
stranickou
federaiizaci
velmi stručně (3. 6. 68):
"ÚV KSČ pokládá za
nutné, aby vláda urych
leně vytvořila reprezen
tativní komisi pro pří
pravu českých národních
orgánů.
Úkolem teto komise
bude . . . vystupovat ja
ko partner slovenských
národních orgánů a na
pomáhat tomu, aby se
ve veřejnosti v českých
zemích prohloubilo po
chopení skutečnosti, že
federativní
uspořádání
odpovídá nejen česko
slovenským a sloven
ZNAČKA KVALITY
ským, ale i českým ná
■A STYLU
rodním zájmům . . .”
Prvotřídní ručně šité
Ú V KSČ se rozhodl
obleky
doporučit
soudruhům
164 Acland St., St. Kilda
Černíkovi a Smtkovské, Víc. Tel. 94-2260
mu:
- - Též prodej veškerého
p&nského konfekčního
aby vláda a Národní
.
SbO ŽÍ
ustavily
Čistírna a opravy obleků shromáždění
komisi pro přípravu če

VÍTE, ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z AUSTRÁLIE DO VÍD N Ě A ZPĚT
ve skupinách {Affinity Groups) aspoň 15 osob
ZA Z V L Á Š Ť SNÍŽENÉ JÍZ D N É $ 821.40.
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné informace
ochotně sdělí

A LM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins Street, MELBOURNE
Telefon# 63 4001 — 63 4002

ských národních organu,
aby předsedou této
komise byl jmenován
soudruh Josef Špaček,
aby bylo '■schváleno
vytvoření komise stranic
kých orgánů v českých
zemích pro účast na vý
stavbě strany vě federa
ci.. .
Zatímco se v Praze
připravovaly přípravné
výbory, ústřední výbor
Komunistické strany Slo
venska zahájil ofensivní
nástup
jednoznačným
fermanem. Byl uveřej
něn v Rudém právu 4.
6 . 68 a stojí za to citovat
v plném znění pro pád
nost argumentu a pre
ciznost výrazu:
"V Bratislavě zasedala
3. června 1968 komise
Ú V KSS pro přípravu
federace . . . Vzhledem k
dosavadnímu vývoji na
Slovensku
doporučuje
řídící komise nejvyšším
stranickým a státním or
gánům;,
organizovat další prá
ce na přípravě federativního uspořádání, zejmé
na ve vládní komisi a v
politickém výboru tak,
abiy XTV. sjezd KSČ
měl k dispozici návrh ústavního zákona o federalizaci,
využít všech možností
a zabezpečit, aby se k
50. výročí vzniku Česko
slovenské republiky, vy
hlásily nejen zásady, ale
i ústavní zákon a federalizaci,
uskutečnit nutná orga
nizační opatření, aby. byl

zabezpečen plynulý pře
chod k federativnímu uspořádání,
zabezpečit, aby se pří
slušným
legislativním
aktem vyjádřilo postave
ní národností žijících v
«SSSR.”
Řeknete-li, že tohle
zní jako ultimatum, ulti
matum se šibeniční lhůtou, máte správný do
jem, protože to nic jiné
ho není.
Federalizace je velmi
správná věc a velmi po
třebná, pokud prospěje
všem. Doufejme, že pro
spěje. Je méně podstat
né, že dnes historické
země platí výpalné slo
venským najcionaliktům
za to, že Slováci byli
nejaktivnější v boji za
uvolnění.
Podstatné však je, aby
federalizační horečka ne
zachvátila srdce a moz
ky jenom kvůli ultimativnímu datu.
Vliv Slováků na poli
tický vývoj v Českoslo
vensku v postalinské
éře
byl
blahodárný.
Mnoho teď bude zále
žet na tom, jak nová fe
derace spojí slovenský
temperament s přísloveč
nou českou "holubicí po
vahou” pod
národní
správou
Komunistické
strany Československa.

8. 7. 1968

NOVÝ POHLED
(Pokračování se strany 1)
smyslu. Měli bychom přidat svou malou váhu k je
jich značné váze a vyvarovat se všeho, co je možno
vykládat jako přijetí nelbo dokonce schválení ny
nějšího stavu.
Neboť, — co se vlastně stalo? Komunistická stra
na uznala některé zločiny a křivdy, které byly na
páchány, napravuje je v jednotlivostech, ale odmítá
odstranit jejich hlavní příčinu, jíž je nekontrolova
ná moc.
" Vyvstává tedy otázka kontroly moci a jak jí do
sáhnout. Politickou moc nelze kontrolovat jinak, než
— jak by řekl dnešní československý novinář —
“politickou.pluralitou”. A co je politická pluralita?
Jenom nové pojmenování pro západní demokracii,
která spočívá ve volné funkci více politických stran!
-kwSVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZABAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe

DL
&&orcheáter
(ředitel Jaroslav Křepčík)
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
Telefon 63-3923
K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu

Ozvěny
Z DOMOVA
— Apoštolský administrátor pražský biskup dr. F.
Tomášek byl po několik dní hostem kardinála dr. F.
Koeniga ve Vídní. Provedl biřmování dětí českých
a slovenských krajanů a sloužil slavnostní bohosluž
by. Předpokládá se však, že hlavně jednal s kardi
nálem Koenigem o změnách náboženských poměrů
v ČSSR a možnostech nějaké dohody ČSSR s Vati
kánem.
— Činnost řeckokatolické církve, zrušená v r. 1950,
byla opět povolena.
— Vláda přijala návrh na uspořádání jubilejní vý
stavy k 50. výročí vzňatu ČSR. Organizace bude pod
dohledem ministra kultury a informací.
— Počet členů Čs. s trany lidové dosáhl 15. června
48.000 a počet jejích místních organizaci vzrostl na
1.100. Čs. strana socialistická měla ke konci května
16.000 členů.
— Čs. parlament odhlasoval zákon o rehabilitací
obětí stalinismu. Ministr spravedlnosti dr. Kučera
oznámil, že obětem teroru minulých let může být
vyplacena náhrada až do výše 20.000 Kčs a event.
další náhrada ve splátkách.
— V tém že zasedání schválil čs. parlament zákon o
zřušení cenzury. Proti tomuto zákonu hlasovalo 30
poslanců a 17 se zdrželo hlasování.
.— Rudé právo provedlo průzkum veřejného mínění,
při čemž položilo 38.000 svých čtenářů otázku, zda
je socialistická demokracie udržitelná v systému ví
ce politických stran. Kladně odpovědělo 50 až 60%
komunistů a 90% nekomunistů.
— Manévrů Varšavského paktu na čs. území se zú
častnilo také sovětské letectvo.
!
Z CIZINY
:— Moskevská Pravda odsoudila vedoucího kulturní
ho oddělení ÚV KSČ Čestmíra Císáře jako revizionistu. Císař se proti tomu obvinění bránil dlouhým
článkem v RP. Bylo to poprvé, co přední čs. komúnista kritizoval otevřeně správnost sovětské interi.pretace marxismu.
— Generální tajemník KSSS Brěžněv řekl v Moskvě
na adresu- Československa, že jsou sice možné různé
cesty k socialismu, ale jedině za vedení komunistic
ké strany, která jediná je vyzbrojena marx-leninskou
ideologií.
— Londýnský Ecohomist napsal, že Československo
odůvodňuje svou žádost o sovětskou půjčku tím, že
samo poskytlo v posledních letech na pokyn ČOMF,
CONu dlouhodobé úvěry SSSR, Východnímu Ně
mecku a Polsku, které mají být spláceny jen postup
ně dodávkami surovin. Jde prý o 11.2 miliardy Ksč.
— Moskevský časopis Literájnaja Gazeta obnovil
útoky proti čs. komunistickému spisovateli Procház
kovi, které začaly po jeho rozhovoru s francouzskou
tiskovou agenturou Agence France Presse.

Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokera
Tel. (Melb.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABIN, 3189
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

-3Dohoda Kosygina s představiteli KSČ?

— Trestní senát dr. Faj- pro zákonnou překážku, — Vyšlo nulté číslo 16stava na městkám soudu ani doba, po kterou se stránkového nového ča
v Praze rehabilitoval spi zdržoval v cizině,' upo sopisu “Skaut - Junák”.
První číslo pravidelného
sovatele Jiřího Muchu,, zorňovaly čs. noviny.
Když se Alexander Dubček koncem června veřejně a ostře, ozval proti:
inž. Jiřího Kratochvíla, — Ve dnech 18. až 20. čtrnáctideníku vyjde v
Vaculíkovi manifestu, podepsanému 70 význačnými osobami československé JUDr. K. Loulu, redak- června se konala v Praze září tr.
torku čs. agentury Rapid .celostátní porada delegá — Vláda schválila státní bo .života (viz str. 1 ), probudil tím některé zpravodaje západních listů a
V. Papánkovou - Vorlo- tů základních organizací závěrečný účet za rok ti začali v posledních dnech posílat z Prahy zprávy o zvlášť silném tlaku
vou a býv. překladatele Ústřední rady odborů, 1967,
který vykazuje stranických ¡vedoucích k zastavení demokratizačního procesu v Českosloven
United Press Jana Strán které se zúčastnilo 1.200 schodek ve výši 2,8 mi sku. Ve skutečnosti to nebyla ani zdaleka první příležitost, kdy se noví stra
ského, kteří byli odsou osob.
liardy Kčs.
ničtí velikáni snažili brzdjt vývoj.
zeni v tehdy hodně publi — Rada židovských ná
kované tzv. Oatisově afé boženských obpí vydala — Po 9 měsících nalezla
Už např. na schůzi ,syětě, ve kterém nepře- svou činnost v některých.
ře za vyzrazování státní prohlášení, v němž žádá, čs. policie obraz madony, Ú V KSČ (29. května až stal působit třídní boj . . organizacích, které nyní
ho, služebního a hospo aby vláda v rámci reha uloupený v září m. r. z
dářského tajemství cizí bilitace veřejně odsoudi kostela sv. Markéty v obci 1 . června) se zdálo, že (Fo jsou důvody, pro živelně vznikají, zejména
la projevy antisemitismu Poleň na Klatovsku. Je si Alexander Dubček po- které si pozorně musíme v K 231, kde působí i
státní moci.
— V Praze na ose mostu z období politických pro ho cena se odhaduje na nechal pisatele svých všímat politické a ideo- lidé právem odsouzení
1. máje (bývalého mostu-cesů, aby události mezi 500.000 až 1 milión Kčs. projevů po svém před- ý é aktivizace zbytků po- pro protistátní ;,činnpst.
Legií u Národního divad národní politiky nenaru Dva pachatelé a překup
chůdci .Antonínu Novot- ražených
huržoazních Nechybí ani zvýšený zála) a Vítězné třídy má šovaly postavení čs. ži ník byli zatčeni.
¡tříd,
zkrachovaných je,m z řad nepřátelské
být ještě letos postaven dovské pospolitosti, aby — Bývalý
ministerský ném. Řekl mj.:
pomník T. G. Masaryka, nebylo- bráněno stykům předseda Josef Lenárt
"Od dubnového plé- předúnorových
praví- emigrace. V posledním
dílo sochaře Vincenpe Ma- RŽNO s bratrskými orga prohlásil, že nebude dele nárního zasedání se si- xáckých politiků apod.” období roste i intenzita
nizacemi v zahraničí, aby gátem pro zářijový sjezd
kovskéao. tuace změnila v tom, že , -Jakékoli' organizování zájmu nepřátelských rčz— K úmrtí R. F. Kenne- bylo umožněno oslavit KSČ.
dyho zaslali ■soustrastné millenium českého židov — V ČSS11 je nyní 1.400 zesílily protikomunistic- inekomunistických sil je v vědek o dění v Česlcďprojevy rodině zastřele-: stva a 700 let Staronové soudců z povolání,. 1.250 ké tendence a některé. ičSSR stále dost nesnad- slovensku. Různé ’nepřgněho US senátora presi- : synagogy a aby nábožen prokurátorů a jen 750 ad elementy se pokoušejí né. Dějí se mírné poku- telské agentury šíří ne-,
dent L. Svoboda, předse skou : výchovu mládeže vokátů (tedy méně advo
přejít k aktivnějším for- isy v Klubu angažova- pravdivé informace, po
da vlády O. Černík, před neztěžovala ' administra
kátů, než bylo před. vál rnům činnosti . . . Stále jných nestraníků (KAN) lopravdý, dohady, ktéf
seda NS J. Smrkovský, tivní opatření. >
ministr zahraničí J. Hájek — Apoštolský administrá kou v samotné Praze). se rozvíjí a často i. stup- % částečně ve Společná- rými se snaží narušovat
a ovšem i A. Dubček.
tor pražský biskup dr. F. — Pražské Svobodné slo ňuje jednostranný, náppr áti pro lidská práva a .vzájemné vztahy ■podař
— Dne 6. června zahájilo Tomášek přijal 7člennou vo má nové vedení: šéf s cílem zdiskreditovat ¿v Klubu 231. Žádná z listických zemí, jednotu
přes 106 zaměstnanců že-, delegaci přípravného vý redaktorem listu je dr.
dezorientovat
lezniční stanice v Žilině boru Orla. Projednávali Jiří Pavl-is, zástupcem Pa stranu jako celek. . Ne- (těchto organizací ještě strany,
stávku a později se k nim též otázky budoucí spo vel Nerad a hlavním sek máme důvod, abychom (nemá pevný zákonný členy strany i ostatní
přidali i zaměstnanci dru lupráce Orla s Dílem kon retářem dr. V. Zizius.
se, dnů vyprovokovat ke ¿podklad, žádná si ne- veřejnost. . .
Reálnpsjr
hé směny. .Stávkující žá-' čilové obnovy.
— V Brně se konal usta změně lednového poli- (může být jista svou bu- nebezpečí (antikomunir:dali, aby bylo odvoláno — Také František Palác vující sjezd Svazu českých
vedení stanice. Jejich po ky b y l, konečné rehabili a slovenských lékařů za tidkého kurzu, jde však rdoucností. Klub 231 se stických. sil) je v tom,
žadavku bylo “v zájmu ■tován. Ďne 14. června, v Účasti 396 delegátů. V o to, abychom neotevře- jzdá režimu zvlášť ne-v £e sé pokoušejí vytvořit
obnovení dopravy*3 vyho den 170. výročí jeho na
36členného příprav li prostor nesociaíistic- ¿pohodlný, protože jeho si základnu v ovzduší
věno. V květnu stávkovali rození, se konala oslava čele.
ného
výbpru svazu je kým, nebo dokonce pro- ¿členové příliš často při- antikomunismu a antisor
brusiči a zaměstnanci na v budově presidia ČSAV.
MUDr,
J. Novák z Brna, ťireyolučním silám, . So- (pomínají, jaké metody cialismu, v podporování
opracovávání skla ve Spo O jeho významů promlu
strana. Ve různých živelhých a dejených sklárnách v Led- vil akademik Josef Ma místopř. MUD,r.. J. Ziman cialistická republika exit používala
niekom Rovném. Žádali cek. Byly vydány plake z ílavy a MUDr. P. Rež stuje teprve 23 let. Mezi -zmíněném . projevu řekl sintegrujícídh . tendencí,
zlepšení platových a pra ty F. Palackého za záslu-' ný z Prahy.
námi žijí zbytky před- A. Dubček: které by. ohrozily. sýrpkcovních podmínek a vy hy ve společenských vě — Předseda Čs. strany li
cházejicích
vykóřisťpva"
.
.
.
Nechybějí
ani
poturu naší společnosti,
tvořeni samostatného .od dách. V Hodslavicích bu dové A. Pospíšil dósťai k
borářského orgánu. . B ra de odhalena jeho socha. 65. narozeninám Řád re telských tříd a jejich kusy - vytvářet ideové a Musíme si být vědomí,
političtí
exponenti , . . ' politické předpoklady a' že v současném íobdobí
tislavská Pravda napsala, — V Praze dlela vládní publiky.
že sa ‘'váčšina požtada- delegace Severního Viet
pro (Pokračování na sfe. ,6).í
FEI/HD Žijeme v rozděleném ■legální základny
' viek dala vyrfešiř ai namu, vedená místopřed
inou cestou”.
sedo« vlády Le-thant— Členy správní řady L i Nghíhetn. Dabček a Čer
dových novin (které m ail ník vzaoryU'zdůraznili na
začít vycházet v září ír.) še neochvějné rozhodnutí
jsou: Vladimír Blažek, i-nadále aktivně podporo
Jarmil Burghauser, prof- vat spravedlivý boj vietS otázkou ..zločinů čs, komunistického režimu
" . . . J e n jediný poslanec se postavil proti
dr. V. Černý, doc. dr. F. namsfcS ia .lidu proti ame
v minulých dvaceti letech, různých "deforma promlčení zločinů z období režimu osobní mór
■Červinka, prof. dr. E- rické agresi”. Byla podecí’’ práva, týrání, vražd, souvisí nutně otázka
ci. Jestliže se zastánci promlčení dovolávají
Goldstuécker, prof. dr. A. psána dohoda, dle níž po
trestů. Zatímco přiznání viny komunistického
Všeobecné deklarace lidských práv, či. 11, o,ds.t.
Hoffmeister, dr. M. Ho skytne čssa TDK “zčá
lub, 1. Kurník, A. Kli- sti bezplatně a zčásti .na
režimu nynějším "liberálním komunistům” neva 2 . , ,pak se mýlí. Deklarace vychází z před
ment, J. Kotík, O. Krej- dlouhodobý bezúročný údí něho někdy dokonce prospívá — pomáhá.-li
pokladu, že litera zákona v té které zemi -je plně
ča, -inž. -arcsh. -V. Kúbečka, věr” obráběcí a jin é stro
je
zbavit
nepohodlných
rivalů
—,
potrestání
respektována a může být v duchu právního ra
M. Kundera, inž. arch. í.- je, lodní moíczy, dieseljednotlivých viníků je pro ně problémem ože
du naplňována. Tak tomu bohužel v uplynulých
Loos, -dr. A. Novák, -prof. agregáty, nakladní auta,
dr. J. Patočka, dr. F. Pav traktory, • zdiasutaieký
havějším. Důsledný požadavek trestů za zloči 20 letech v ČSSR nebylo . . . Jsipe přesvědčení,
líček, J. Ruml, R. Šelucký, materiál, různé šsvesížd--'
ny z padesátých let i z doby pozdější by nutně že všichni lidé, kteří neztratili smysl pro čest,
J: Skácel, J. Šotola, Lud- ní ‘ zařízení, aapř. prá.
zasáhl i mnohé z dnešních "liberálů’’. Proto se
spravedlnost a mravní hodnoty . . . , nemohou
ýik Vaculík a O. Wiehter- opravu aut, projekty a
snaží s takovou vervou dovolávat promlčecí do
dopustit, aby polovičatými opatřeními a faleš
le. V čele novin je před z b r a n ě - (zpráva říká:
seda správní rady dr. Ka “různé ‘ prostředky k uby, která by milosrdně přikryla i ty největší zlo
ným usmiřováním byla prohlubována pna ¡dů*
rel Kosík, šéfredaktor A. pevnění obranyschopno
činy, páchané v zájmu strany či z osobního zájmoralizace,. do které starý systém naše .národy
jí. Liehm a ředitel Ludvík sti VDE”) . VDR dodá Če
-uvrhl. Protestujeme proti -návrhů na promlčení
Veselý.
skoslovensku některé s u  ’ m straníků. Neivadf, ž e tuh??) * horlivých frlaM ídii zásady "zapomeňme na minulost, mysle zločinů proti lidskosti . . . Protestujeme, aby
— LD napsala, že veřej roviny a umělecké vý
jménu práva bylo působeno nové bezprayí
nost byla často -zkresleně robky, avšak jen “podle
me jen na budoucnost” volali ještě nedávno —
informována o čs. lékař svých možností”.
všem, které tak tragicky postihla léta zvůle.’’
a právem — hodně hlasitě proti návrhu na uské péči, např. že je -v — Inž. M. Hrůza byl jme
Z dá se však, že podobně jako ostatní bude i
koočem
stihání
německých
válečných
zločinců
ČSSR 27.000 lékařů a že nován velvyslancem v
po 20 letech. Nevadí, .že v Československu pá tato záležitost vyřešena dnešním cs. režimem
připadá na 1 lékaře 450 Iráku. Dřívější velvysla
chali komunisté stejná zvěrstva jáko nacisté, při ťak, že pěkná slova na papíře zůstanou, ale 5ŮčiUŽ 500 obyvatel. Skuteč nec Bedřich Hruška ze
ností prý je, že se léčeb- mřel .
,
nek bode nepatrný. Zatím už vláda zajisti':
čemž se ani nemohou dovolávat "válečných nut
iipu péčí zabývá jen asi — V Budapešti byla poností”, kterých se dovolávají zločinci nacističtí. la .k prováděné rehabilitaci a trestnosti pořádné
16.000 lékařů a že na 1 depsána nová smlouva o
okénko, které představuje tzv. "revoluční zá
Po třech, po pěti nebo’ po deseti letech má být
obvodního lékaře připadá přátelství, spolupráci u
konnost”.
komunistickému
pachateli
zaručena
beztrestnost.
průměrně okolo 4.000 o- vzájemné pomoci mezi
byvatel. Píše též o zasta ČSSR a Maďarskem a to
Rudé právo referuje 7. 6.: "Nemají b ýt a ne
Tichá likvidace vadné minulosti KSČ a jejích
ralém vybavení ordinací na dobu 20 let.
,
budou odstraňovány akty, které byly důsledkem
předních členů se však přece jmi setkává * pře
atd.
— Generálním tajemní-,
revolučních změn a vyplynuly z historicky oppd-:
kážkami: představují je uvolněný čs. tisk a vět
— Do promlčecí doby kem “obrozené Národní5
statněného třídního charakteru zákonodárství
ší
kuráž
některých
lidí.
A
tak
čteme
(Svobodné
pro zánik trestnosti se fronty” se , stal .bývalý'
socialistické revoluce . V rámci "revoluční
slovo 12. 6.) energický protest nedávno ustave
nezapočítává doba, po soc. dem. poslanec, zdát-;
zákonnosti” se dá i zabíjet i trýznit.
-svkterou nebylo možno pa ný kolaborant Evžen E r-5 né Společnosti pro lidská práva:
chatele postavit před soud ban.

Dubček brzdí vývoj

Zločin a žádný trest

H LAS DO M O V A
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Desatero československých ctností a
Provádíme veškeré práce optické
přetni, rychle a za levni ceny

Hlas

domova

Americký časopis New Leader . správně napsal, že toho bylo v posledních měsících uveřejněno
o Československu víc než za celých minulých deset let. Proč také ne? Z nejser,vilnějšího satelita
se stal satelit nejvýhojnější, takže soustředění pozornosti celého světa je pochopitelné.
J f o i *. f
X v V ™ A - 573 Hampton St.
Každý ovšem vidí ten "československý experiment’’ svýma očima — podle toho, jaké jsou jeho
<Rv-: Í.— * Hampton, Vic.
B PÍ ¿7'
Telefon 98-5756.
zájmy, jak je zabarven ideologicky, jaký byl jeho názor v minulosti nebo jak se cítí zúčastněn či
nezúčastněn na tom, co se děje've světě.
NejzápotnějSi je postoj posledních stalinských satelitů, jejichž vůdcové vidí v "československém
experimentu” ohrožení celého svého zřízení a tedy svých žlabů. Nejkladnější reakce vyzařuje při
rozeně ze samotného československého vedení, tedy z formálních strůjců všeho toho, co se od led
na stalo.
Podle nich nastal v Československu jejich přičiněním zlatý věk občanských svobod a justiční i
sociální spravedlnost, vznikly nové formy demokratického zřízení. Podle nich by se dalo sestavit
celé desatero nových československých ctností. Z nělo by asi takto:
1
Československo je: 1. stát suverénní, 2. stát oplývající svobodou tisku, 3. stát pod vedením ko
PROTI OBNOVĚ
munistů, kteří sdružují nejvyšší kvality v národě, 4. stát vedený komunistickými idealisty, 5. stát,
ČS. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE
Svobodné slovo 7. června přineslo zprávu o usta který rehabilituje a amnestuje, 6. stát přesvědčených socialistů, 7. stát jdoucí neochvějně k sociali
vení tzv. přípravného ÚV čs. sociální demokracie, stickému ideálu, 8. stát demokratický, 9. stát dělníků, 10. stát spravedlivý.
který údajně navázal styky s ÚV Národní fronty a
Je tomu opravdu tak? vé, aby mladý časopis vitelní sentimentální sníl bo pro státní podnik, pro
jednal s ÚV KSČ. K tomu sděluje sekretariát ÚV
Povolanější
než "Hlas měl usedlého ducha pa kové, kteří dům od do mne je rozhodující, za
KSČ: “. . . jde o zkreslování skutečností. Na ÚV KSČ
desátníků, pak prokazují mu hladili děcka, obdaro koho se mám lip a u ko
Se před několika dny dostavilo pět členů bývalé domova’’ je k odpovědi malé vlohy k pochopeni vávali zdravé, utěšovali ho se mi lépe dělá.”
čs. sociální demokracie, kteří prohlásili, že předsta na takovou otázku sku věcí mravních i sociálně nemocné, plakali nad kaž
V. Voeroes,
vují tzv.. přípravný ÚV čs. sociální demokracie, jenž tečný hlas domova, kte psychologických. - Kdyby dým bezprávím, které se
zaměstnanec čKD,
zásadně odmítá sjednocení obou dělnických stran v
se jim taková změna po někomu stalo, a snažili Literární listy, 30. 5. 1968
r 1948. Zástupci ÚV KSČ jim sdělili, že komunistic rý spatřujeme v odváž dařila, vytvořil by se ne se ho na místě odčinit.
ká strana spatřuje v každém kroku tříštícím jedno ných lidech, jejichž pá bezpečný precedens, o- Jenže jste zapomněl (ko
ČSSR je stát, jdoucí
tu marxistické strany a dělnické třídy oslabení sou ter přežila dvacet let ko hrožující nás všechny”. munistický spisovatel Pa neochvějně k socialistic
časného obtížného zápasu o novou linii další výstav munistických násilností
Jiří Lederer, vel Kohout - pozn. red.) kému ideálu, ale:
by socialismu ▼naší zemi. Bylo sděleno, že jsme v
Literární listy, 30. 5. 1968 na jednu maličkosa. Říci
a
lží
a
kteří
se
ani
teď
“Všichni svorně tedy
duchů akčního programu zásadně proti obnovování
p. Grassovi o existenci
systému starého politického stranictví a vytvářeni nebojí promluvit otevře
ČSSR zůstává pod ve československých Mírovů, tvrdíme, že se neuchýlí
stran mimo Národní frontu. Politická strana, která ně za ty ostatní, kteří je dením komunistů, kteří Leopoldovu (a nesmíte me od socialistické cesty,
by navazovala na politickou strukturu z období tříd nom šeptají za rohem.
že jste o nich ne ale nevíme, co to vlastně
sdružují nejvyšší kvality říkat,
Inž. K. Náeovská,
ních bojů a na pravicové politické síly z doby před
věděl), o postupném du je.”
zaměstnankyně ČKD,
rokem 1948, by mohla vytvářet podmínky pro for
ševním i tělesném a exi
ČSSR je suverénní stát, v národě, ale:
mování nyní legálně neexistující platformy soustře ale:
“Kdyby se nyní uspo stenčním ubíjení tisíců li Literární listy, 30. 5. 1968
ďování protlsoeialistických sil. Tomu je třeba za
řádaly
mandátní volby, dí, kteří nevěřili v heslo
“V současném světě ne
ČSSR je stát demok
bránit všemi politickými prostředky v sousladu s
tajné, tak by to komuni vitou politiku bez dušev
ní
možné
změnit
existují
ratický, jenomže:
linií celé N F . . . Každý upřímný socialista a stoupe
ního
aspektu.
Kde
by
jej
stická
strana
podle
mého
nec obrodného politického procesu má dnes plnou cí rovnováhu sil a jejich názoru projela. Dokumen také představitelé vza
“U nás není splněn
možnost účastnit se ho aktivně nejen v řadách ko roxmístění - a tedy ani tují to jen v malém mě li?”
V. Pejša, základní předpoklad pro
přesunout
jakkoli
Česko
munistů, ale v kterékoliv z jihých organizací Ná
Student, 29. 5. 1968 vylepšení politického sy
řítku volby, které u nás
rodní fronty. . Sekretariát NF sděluje: Před nějakou slovensko na politické probíhaly na různých
stému. Tím základním
mapě
Evropy
bez
evrop
ČSSR je stát, který předpokladem je kontro
dobou navštívili předsedu ÚV NF dva bývalí členové
stupních, kde prostě mě
soc. dem. a sdělili, že hodlají obnovit činnost této stra ského, respektive světo řítkem pro to, zdali ně rehabilituje a amnestu- la moci. A moc může
ny. Předseda NF . . jednoznačně zdůraznil rozhodující vého konfliktu. . . . J&ký- který kandidát byl nebo je, ale:
kontrolovat jenom systém
význam jednoty dělnické třídy v obrodném procesu a kofl pokos změnit zákla nebyl zvolen, se stalo, byl
¡“Porušení práva na lid politických stran. Právě
připomněl, že obnovení starých stranických poměrů dy společenského uspořá -li nebo nebyl-li členem
to, co plodí vady politic
JO V -rozporu s linií NF a se zájmem pracujícího dám této země skončí v komunistické strany. Nám skost kdekoliv na světě kého stranictví - boj o
důsledku týchž příčin a
nemůže být amnestováno
lidu.
Rudé právo, 8. června 1968 ze stejných důvodů právě dalo strašnou práci aby mocí, která je porušila. moc - v sobě obsahuje
tak jako v Budapešti.” chom prosadili jednoho Uznali bychom Němcům, možnost kontroly moci.
Y. M. C. A. OBNOVILA ČINNOST
jediného straníka do na kdyby si amnestovali sa Dokud toto minimum de
• Dne 30. března byla opět obnovena YMCA, orga literární listy, 23.Dalimil,
mokratismu nebude zaru
šeho výboru KOH”.
distickou minulost?”
5.
1968
nizace mládeže, jejíž činnost byla r. 1951 zakázána
čeno, pak jakékoliv po
Inž. Z. Kremer,
Ze
schůze
K
231,
á její zařízení bylo převzato státem, zatímco profe
kusy jit někam dál, pře
zaměstnanec ČKD,
ČSSR oplývá svobo
27.
4.
1968
ve
Vsetíně.
sionální pracovníci, sekretáři jednotlivých sdružení,
skakovat tuto etapu, jsou
Literární listy, 30. 5. 1968
dou
tisku,
jenomže:
hýli1pronásledováni a mladí lidé, kteří ymbařskou
ČSSR je stát přesvěd jen demagogii, která od
výchovou prošli, byli puncováni jako nepřátelé so
“Proskakují hlasy, kte
ČSSR je stát vedený
vrací pozornost od toho,
cialismu. Mnozí jen proto, že se seznámili s touto ré praví, že se někomu komunistickými idealisty, čených socialistů, jenom eo je základní
že:
organizací, nesli následky v podobě znemožnění stává nepohodlným časo
Dr. P. Pithart,
studia nebo ohrožení životní existence. — YMCA by pis Student a že se z to jenomže:
“Mně nezáleží na tom, Literární listy, 30. 5. 1968
la založena r. 1844 v Londýně. . . Je to světová or ho důvodu připravuje
“Člověk by měl dojem, zda dělám pro Baťu ne (Pokračování na str. 6)
ganizace, pracující ve více než 60 zemích, které jsou podstatná změna v redak že politikové vyrostlí z
zastoupeny ve Světovém svazu, .jenž má sídlo v Že- c i Chtějí-li političtí otco roku 1948 byli nenapra
nevě. T. G. Masaryk znal Ymku ze svých návštěv
PRVOTŘÍDNÍ
i
Spojených států a jejích ideálů i způsobů práce sá
REAKCE
NA
SMRKOVSKÉHO
HROZBY
MASO
A
U
Z
E
N
IN
Y
i
velmi vážil. Proto v r. 1920 poslal svou dceru dr.
“Jiná záležitost je, když přejde řeč na řadu pro
Alicí Masarykovou do Ženevy, aby dohodla. . . za
VŠEHO DR U H U
ložení této organizace také v Československu... jevů nebo článků -v čs. tisku a relaci rozhlasu a te
NAKOUPÍTE V Ž D Y
i
Avšak je třeba nejen Ymku obnovit, ale také reha levize, kde byly a dosud jsou projevy jak protiko
• U FIRMY
bilitovat . . . Je třeba pro ni (vrácením prostředků, munistické, tak i protisovětské. Mám na mysli pro
které měla k dispozici) vytvořit podmínky, aby na jevy, o jejichž protisověfekém a protikomunistic
ší mládeži mohla plně poskytnout vše to dobré, co kém charakteru nemůže být žádných pochyb. Jak
vysvětlit našim přátelům, že něco takového je mož
její program a činnost obsahuje,
né v bratrské zemi, která je si vědoma rozhodující
i
Svobodné slovo, 25. května 1968 úlohy Sovětského svazu pro osvobozeni Českosloven
ska . . . Nechci zamlčet, . . . že jsme rozhodnuti učinit
OŠIDNÝ SEN O DEMOKRACII
Varování před protisocialistickými tendencemi, přítrž všemu, co nastoupený proces a jeho cíle ohro
M A J I T E L É J. 8í H. K O P E C K Ý
J. Smrkovský zpravodaji ČTK
zvláště n mládeže, patří dnes k dobrému tónu. V žuje . . . ”
326 H IG H STREET, KEW, VIC.
v Leningradu, Rudé právo, 12. června 1968
této souvislosti se nemohu nevrátit k protisocialístlckým tendencím deklarovaným dne 18. května
TELEFON: 86-7178
Zaměstnanci technického úseku. . . Závodů prů
.1968 nikoliv studenty, jak se domnívalo RP už den myslové automatizace z Prahy p oslali. . . SmrkovV Z IM NÍCH MĚSÍCÍCH DOMÁCÍ
po Majáles, nýbrž muži v civilu, kteří v odpoled skému dopis, v němž vyslovují nesouhlas s některý
ních hodinách navštívili studentské shromážděni na mi jeho názory . . . Mj. píší: “Vaše formulace: “Jsme
JATERNICE A JELÍTKA
Pelc-Tyrolce, aby se v tichosti zmocnili transparen rozhodnuti učinit přítrž. . . ” v nás vyvolávají ne
tů nesených v průvodu. Akce pánů z černé volby příjemné pocity na silácké projevy před lednem a
TEPLÁ DOMÁCÍ SEKANÁ
AJ-11-55 neproběhla tak, jak si ji s dobře známou nesvědčí právě o Vaší upřímnosti, když jste hřímal
DRŮBEŽ
služební rázností naplánovali. Neobešla se bez hru letos v březnu z tribun Slovanského domu a Sjezdo
bého fyzického násilí a pocitu hořkosti na straně vého paláce o demokracii a dialogu” (Viz BCD č. 10
NAŠE ZÁSADA: DOBŘE SLOUŽIT
těch, kteří se náhle probudili z ošidného snu o de “Portrét liberálního komunisty”, p. r.) . . . Dopis
ZÁKAZNÍKŮM
mokracii . . .
podepsalo ze 180 pracovníků úseku 136 lidi.
Značka -šok- v Literárních listech, 30. 5. 1968
Svobodné slovo, 15. června 1968
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František Knopfelmacher: Intelektuálové a politika (Intelectuals And Politics), Nelson, Melb., 1968

Dialog s intelektuály
František Knopfelmacher vydal v této knize pět esejů pod názvem, který
není zcela přesný. Těžiště knihy spočívá ve dvou pr.vních a nejobsáhlejších
esejích, a jenom první z nich se přímo zabývá úkoly a postavením dnešního
intelektuála v politickém životě. Pro mne byl jeho druhý esej, nazváný "Ka
tolíci a komunismus” nej zajímavější1 částí knihy, patrně proto, |že v něm
autor sestavil pěkně popořádku mnohé, co člověk sice cítí, ale málokdy si
přesně uvědomuje. Tento esej je tím víc zajímavější, že tu nekatolík roz
bírá katolické problémy s velkým porozuměním a s ještě větší dávkou sym
patie.
První esej "Intelektuálové a politika’’, podle něhož byla celá sbírka na
zvána, je v podstatě čerstvé ocenění pozice "angažovaného” intelektuála.
Pamatujeme si, že se tento typ vyskytoval organizovaně v. období mezi sově
tovými válkami, a že to nebyla špatná jména, jež se hlásila na intelektuální
frontu. Kámen úrazu — zrovna jako dnes — byl, že intelektuálové na kon
zervativní straně dávali (jako i dnes dávají) přednost "splendid isolation”
před závazky, nepříjemnostmi a komplikacemi politického života. Na druhé
straně ——zase ze zkušenosti — panuje podezření, že kdykoli se hrne do ve
řejného života člověk, jehož povolánftn je myslit, že se snaží hřát svoji ne
dovařenou polívčičku v masných hrncích politických hnutí.
Ačkoli lze snadno dě
lat příměry a závěry z
třicátých let, kdy inte
lektuální "engagé’’ sla
vil své největší triumfy,
František
Knopfelma
cher ukazuje řadu no
vých prvků v dnešní si
tuaci intelektuála, i toho
samozvaného.
Kdo je .vlastně inte
lektuál hodný toho jmé
na, ptá se autor. V in
telektuálním světě trpí
me právě ták zbožněním
vědeckých vlivů jako v
našem obyčejném cito
vém i rozumovém živo
tě.
;
Knopfelmacher docela
správně říká, že ne kaž
dý fyzik, chemik nebo
bakteriolog může být po
važován za intelektuála,
právě tak jako majiteli
doktorátu filosofie nebo
práva nepřísluší automa
ticky křeslo v klubu in
telektuálů.
Měřítko je jen jedno,
a je to nesnadné měřít
ko: intelektuál je člověk,
který
zvládl
umění
správně aplikovat své
poznatky na situaci, v

níž žije.
Odklon velké části in
telektuálů doleva, tzv.
"zradu vzdělanců” třicá
tých
let,
vysvětluje
Knopfelmacher obecně
platným zjištěním, že z
nezbytnosti a v důsled
ku intelektuální činnosti
se intelektuál nutně cítí
v konzervativní společ
nosti ušlápnut a zneuz
nán.
Je to přirozené. Je-li
to intelektuál bez bázně
a hany, , musí být vždyc
ky o skok před součas
ným řádem, neboť k je
ho úkolům především
patři schopnost předví
dat a varovat.
V ' životě intelektuála
je "duch, který popírá’’
solí a lakmusem myšlen
kového procesu.
Ve srovnání s intelek
tuálem ve volné společ
nosti je "revoluční inte
lektuál” negací negace.
Stačí se podívat do kte
rékoli nesvobodné spo
lečnosti, abychom si ověřili platnost, tohoto
paradoxu.
Tím, že intelektuál

ŠAŠKÁRNY
MICHAL NOVOTNÝ
Asi tak rok 1952, sál Sokolovny v městečku. Z pó
dia nás — ošátkované, učí místní učitel písničku,
kterou snad budeme někde zpívat — nepamatuji se
přesně. “Butony víří, bubny víří, pochodují pionýři,
pochodují pionýři. . Odříkávám ta slova a. je mi
devět let. Až to budeme zpívat, budou mít naši ro
diče slzy v očích.
O několik let později. Stojím v zahradě pionýr
ského domu na jakýchsi schodech. Den předtím jsem
si napsal projev a teď ho tu říkám (je První máj):
“V tuto chvíli pracující v Moskvě, Varšavě, Bukureáti, Budapešti, Sofii, Tiraně, Berlíně, Hanoji, Fenjamu, Pekingu, Paříži, Londýně, New Yorku, pracu
jící celého světa sl av í. .. ” Je mi dvanáct nebo tři
náct s těm, kterým to říkám, o dva roky méně.
Skutečně jsem si ten projev psal sám. Všichni niáme bílé košile a pionýrské šátky a trubači troubí.
Zástupce závodního výboru slzí.
O mnoho let později. Začíná Sjezd. Sportovní ha
la zevnitř obtočená kilometry trenýrkové látky. A
reflektory. A otylý předseda vší silou máchá pra
porem, který dostal od významné delegace. Význam
ná delegace si otírá pod brýlemi slzy.
A před několika lety. Na Letenské plání obrov-

pomáhá svrhnout starý
řád (ať už z jakýchkoli
pohnutek) ve jménu "obecného blaha”, "pokro
ku” nebo "svobody ni
komu nepotřebné”, po
hřbívá nejen svůj inte
lekt, ale i své vlastní já.
Intelektuálního buřiče
obyčejně vystřídá bez
ohledně praktický revo
luční administrátor, kte
rý velmi ochotně převez
me ty nejtemnější rysy
revoluční teorie,. pokud
vyhovují jeho představě
pokroku, obecného bla
ha a svobody.
Knopfelmacherovy eseje jsou tím důležitější,
že se nespokojují teoretizováním, že neváhají
spojovat teorii s praktidkými příklady ze sou
časnosti.
Že v Austrálii je kri
ze intelektuálů (a inte
lektuálních zárodků), o
tom už ví i čtenář no
vin. Co se však skrývá
pod povrchem, co je
podstatou problému, to
shrnuje Knopfelmacher
do kondenzovaného od
stavce:

"Parafrázujíce slavný
Leninův výrok, 'můžeme
říci, že australští. akade
mikové si osvojili odbo
rářskou
uvědomělost.
Naneštěstí si nejsou vě
domi společenské úlohy,
jež nemůže být bez nich
sehrána.

BÁSNÍK TAJE
František

Halas

Na žerď jara korouhev chvály
na svatbu země zablácen pospíchám
nenechám kosům aby to vyzpívali
Těch dostaveníček Na lístcích
vzkazují je stromy
- zvědavý vítr rozlepí dřív:než doručí mi
přepsaný vzkaz tím jemnem obzorů
a zalepí zas křídly vlaštovčími

Soustavně se dožadují
Křišťálky nebes jak cupujete vzduch
vyšších platů, kratší pra
covní doby a zvláštního
Krapká a kapká do náruživé země
postavení ve společnosti,
scfalípněiá vláha vrkáním holubic
aniž by zcela věděli
krev černou krajku paličkuje ¡ve mně
proč.”
Končino violino Končino otčiny
Druhý esej o "Kato
lících a komunismu” je
Hřbitůvky kaštanů až jaro vysvítíte
ještě zajímavější. Je stej
palcáty plodů připomeňte nám
ně důkladně postaven
Je nedobojován
na historickém a socio
vy stromy hejtmanské Čím hněvivíte
logickém
zhodnocení
dnešní situace, ale navíc
N a nahém rameni luny kormoutí se čas
se vyrovnává s jednou z
N eflfdtff zpívat vzkříšení jen drozda
hlavních otázek austral
vábím i rosničku Zpívej Ať Bože zazpívá
ské demokracie padesá
kdo víry více má nechť chudším ji
tých a šedesátých let:
hned rozdá
jak vytvořit silnou a účinnou morální a poli
Jak rychle opadává sláva pyšných dnů
tickou frontu proti ko
munismu.
Knopfelmacher doka nosti je politicky jed tevření doleva”, jímž
zuje, jak často bylo ve notná. .
dal Vatikán Moskvě do
dení církve bědně infor
Pravý opak je pravda, ruky neocenitelný morál
mováno o nepříteli, kte
říká
Knopfehnacher. ní trumf.
rý útočí na samé její
Austraílští katolíci, jak uKnopfelmacher je pře
základy.
kazuje vývoj v Austral svědčen, že jakýkoli "di
Jako typický příklad ské dělnické straně, jsou alog” je prospěšný pře
je citován výňatek z en dnes rozdvojeni na kříd devším komunismu, kte
cykliky Pia XI. (1937) lo kolem časopisu Cat rému se tím dostává pe
Divini Redemptoris, z holic Worker a na pří četí počestnosti.
něhož je zřejmé, jak vržence
Demokratické
Z hlediska komunistů
matné. představy měl dělnické strany.
je
cil "dialogu” dvojí.
Vatikán o poměrech v
Velmi důležitá část to Jde především o infil
Sovětském svazu. V roce hoto
eseje
posuzuje
1937 nebyl SSSR zemí možnosti a důsledky trací katolických organi
anarchie a vlády luzy, kontroverzního "dialo zací a získáváni jednot
ale železně spravovanou gu” mezi katolíky a ko livců z katolických řad
k politické spolupráci. )
diktaturou s rigidními a munisty.
V druhé řadě jde o.
drakónskými zákony.
Myšlenka této morál vymanévrování antikoKnopfelmacherův e- ně - politické
"koexi mimistidré
opozice z
sej vysvětluje tak omyl, stence” patrně dostala Australské dělnické strakterý dodnes převládá, druhou mízu po těžko ny.
že katolická část společ ospravedlnitelném
"o (Pokračování na rtr. i)

ské portréty členů politbyra. A ministerstvo vnitra
potažené trenýrkovou látkou.
A prapory a pohřby na lafetách a mauzolea a mu
zea revoluce a trubači a duté Verše.
Ale i: televizní přenos před odjezdem zpívajících
diblíků a vámpů přímo d o . . . Róby, mašle, paruky,
až semhle prostříhnutý, íiží a samozřejmě líbání
rukou dámám.
A zase trubači. Významný sjezd navštívili mladí
pionýři. Vysokým hláskem si skáčou do řeči dva
výborní žáci. A kytičky — prosté kytičky. A. zálož
ky do knih, které jsme vyrobili sami, soudruzi a
soudružky. Polovina sálu slzí.
A až z . . . se vrací Idol. ftev, fotografové, omdlévání. Děkuji vám, děkuji vám, praví tiše Idol. Ma
minky si utírají slzy: tak už se nám vrátil a pořád
skromný.
_
A na hrob nedávno proskribovaného muže kráčí
jinoši s divokými fousy. Věnce. A zpívají Ach syn
ku, synku, neboť On to měl rád. A do divokých vou
sů padají slzy dojetí.
A opilý sál jako jeden muž zpívá: “Ta je tak heská,
tak tak heská, česká.”
A opilý sál zpívá: “Dej mi znát, dej mi z n á t . . . ”
A stohlavé soubory. A bouřlivé potlesky.’ A po
chody.
Hoši jako kvěěét, Všechny naše miléé, pěésti své
ivétíámé. Pražáci, ještě jsou tu študáci, kdo stojí na

chodníku, nebuduje republiku.
A ; náramenfky. A modré košile. A zelené košile.
A knoflíčky do manžet v podobě odznaku Organi
zace. A prýmky na rukávech, Rudé prýmky, jed
na, dvě, tři prýmky. A žluté prýmky. Jedna, dvě,
tři, čtyři, A lomené prýmky. Jeden odznak. A jiný.
odznak. Rudé šátky. Žluté šátky. Správné vázání
šátku. Jiné správné vázání šátku. Jiskřičky. A vlča
ta. — Těm dětem tolik září očička. Slzy, slzy. Buď
připraven. A buď připraven. Vlajky všech lidově
demokratických zemí. A u totemu se nesmí kouřit.
Vlajka stoupá na stožár: neboť jsme vyhráli.
Hrstka krajanů zpívá: po lučinách. Zastupitelské
orgány slzí.
A bobříky. A co znát-a umět.
A naše nerozboraé přátelství. Huráá. A naše váž
né varování.
- ,.
Zítra se bude tančit všude. Holuběnko sivá.
Neznámí vojíni. Lampasy. Róby. Upřímné objetí.
Základní kameny. Monolity. Krvaví psi. V Kremlu
svítí dlouho do noci jediné okno. V sedmdesáti ještě
jezdil na koni.
Víte co?
Je mi to odporné.
Ale toto všechno. A vidím, že to je neudolateíné.
Když «e to vyčerpá pod jedním názvem, přejmenu
je se to. A slzíme. A slzíme.
“Student”, Praha, 10. 4. 1968

-6-

HLAS D OMO VA

Hrabat se v minulosti ?
FERDINAND PEROUTKA
;Paní Slánská, pan Loebl napsali nemoáry, jiní pověděli v radiu a na televizi, co se s nimi dělo v letech padesátých, v časopisech vyšla spousta článků, malých lnemoárú o téže věci. Nezapomenutelné
postavy se vynořují. Onen nemilosrdný lékař v ruzyňské věznici, ten precisní nástroj na lámání struk
tury člověka, na rozklad lidské osobnosti, ten lékař, : který přísahal na čest svého povolání a teď vy
šetřoval zdravotní stav vězňův, aby bylo známo, kolik mučení snese. Ten soudce z povolání, který ve
falešných procesech odsuzoval lidi na smrt a dnes: to vysvětluje: “To vité, já jsem starý komunard
a dělal jsem, co partaj potřebovala.” Vyšetřující úředníci, kteří hned při zatčení říkali vězni: “Roz
sudek smrti nad vámi je už hotov.” Brutální, oplzlí mladí dozorci v Ruzyni, kteří měli na prsou od
znak Tulia Fučíka. Policejní a vězeňští funkcionáři, kteří m ěli dlouho železné nervy a dnes je mají
tak jemné, že nesnášejí ani otázky. Ten bývalý člen tajné policie, který “nemá rád novináře”. Ta lé
kařka, která také nemá ráda novináře. A ústřední výbor komunistické strany měl ve své budově na
Příkopech malé, příruční v ě z e n í... A za tím vším, v mlhavém pozadí, zakuklené postavy “učitelů”,
jak byli nazýváni.
Někdy to nyní končí sebevraždou, v lesíku na boly. Podle známých okolností tato páně Loeblova
stromě visí oběšenec, pod ním prázdná^ láhev po la diagnosa je beze vší pochyby správná. Ale otvírá
ciném červeném vínu. Ále ti, co zůstávají naživu, všem celou řadu otázek: kdo tu obžalovával čs. vlá
shodují se v tom, že je nechutné “hrabat se v mi- du v její vlastní zemi? proč se čs. vláda nevzepřela
núlosti”, co bylo, bylo, Dokonce jedna velmoc, so- : žalobě proti sobě? kdo vybíral symboly?
Tu cesta vede do bludiště šerých tajných chodeb
vétské Rusko, usuzuje, že je nechutné hralbat se v
z konce let čtyřicátých a začátku let padesátých,
minulosti, a přísně žádá, aby to přestalo.1
“Hrabat se v minulosti” je nechutné, když minu úžasné a nebývalé to doby v dějinách Čechů a Slo
lost byla nechutná. Jinak lidé často rádi vzpomínají váků. A tu zakročuje sovětské Rusko a s autoritou
ná minulost a těší se vzpomínkami. Politická situace jediné velmocí, která je na blízku, vyzývá Čechy a
je taková, žfe československá liberální vláda se musí Slováky, aby sé přestali hrabat v minulosti. Má k
tak zvaně hrabat v minulosti, jestliže chce být do tomu dobré důvody: ještě odnikud jinud nehrozilo
statečně srozumitelná. Neibo musí aspoň dovolit no tak velké nebezpečí, že bude v pravé podobě vyje
vinářům, aby to dělali. Jenom když fakta let pade veno, co znamenala nadvláda Sovětů v jiné zemi.
Události by byly nepochopitelné bez “učitelů”. So
sátých budou odhalena v pravé'své podobě, jen teh
dy každý spíše pochopí, proč nová vláda si dala za větští agenti byli v zemi v hojném .počtu už ve dnech
cíl liberalizaci a demokratizaci. Ony scény, jež v puče, a jistě už tenkrát učili, rozmnožovali se, potom
rňemoárech jsou líčeny, byly možný jen proto, že seděli už v každém ministerstvu, nejvíce jich bylo v
všechna liberálnost, demokratičnost, kontrola vlád ministerstvu vnitra, kde všechno kontrolovali. Ří
noucích a národní samostatnost byly tehdy potlače kali o sobě, že mají zkušenosti, a vskutku je měli.
ny, a malá skupina ve Čtrnáetimiliónovém národě si Byli zvláštním způsobem nedotknutelní, nesouhlasit
s -nimi už znamenalo dotknout se jich, a co více,
dělala, co chtěla.
5Právě odtud, z poměrů let padesátých, vychází dotknout se sovětského Ruska. Pan Kopřiva, bývalý
hlavní: inspirace čs. komunistických liberálů, a je ministr vnitra, pověděl nyní, jak to bylo: podle po
oď nich příliš mnoho žádáno, jestliže jsou vyzýváni, měru člověka k sovětským agentům se posuzoval
aby právě o hlavních důvodech svého počínání mlče jeho poměr k Sovětskému svazu. Poněvadž každý
li. Kdykoli v minulosti lidé svrhli krále, nedali si by si byl rozmyslel ukázat chladný poměr k Sovět
zakázat, aby mluvili o. tom, co král dělal, “hrabali” skému svazu, styky se sovětskými agenty byly vře
se v tom. Kdyby se liberální vláda dala p re sa ta ií lé a ponížené. Roku 1950 a 1951 “učitelé” už nabyli
nebo zastrašit a'přestala mluvit o tom, co nežibera- tiché, neokázalé převahy nad domácí vládou.
Hranice mezi Ruskem a Československem byly ja
lismús spáchal, kdyby si odřekla rozbírat a vyjevo
vat poměry v letech padesátých, oslabila by celou ko z pavučiny, a co bylo v Rusku, nahrnulo se sem.
syou věc. Dovolila bv, aby přirozenost a samozřej Y B rá n i osobní Stalinova tajná policie nabyla pře
most jějího počínání byla zamlžena. Je vyzývána, vahy- nad komunistickou stranou, nad jejím ústřed
aby zamlčela, že toto její počínáni je přirozená re ním výborem a politbyrem a volně si z nich vybí
rala oběti. To bylo opakováno v Československa.
akce na odstrašující události.
Zde sovětští agenti — nezapomeňme, že zkosení — se
-Čteme, že jeden vězeň ústředního výboru čs. ko spcýRi s demgári tajnou polkni, a společně se v rňeh
munistické strany byl po několik dní zavřen v e skří vyvinul tfiamsrBBS moci. Založili si tajné archivy o
ni. Pan Loebl píše ve svých memoárech. že ss ve všech a e se c h vlády a trik em .bez rozpaků se spoiečvězení po týdny nesměl sednout, mosil stát nebo cho fsě vyjzd&vati o- yedznaso čs.
že je gandit. ■‘Sm ěť sedět se mi zdálo vrcholem svobody”, pá ner„ o arsžsěn. že je sabotér, o lirifža, že už brzo
že. Jen ať. se každý hrabe v tom, že pan Loebl si přijde na řadu. Čs. tajcá poišeše amžvaža a n ě
po ¡celé týdny nesměl sednout Je to velmi užSečné. skutečné představené '“ssfiíeíéL ne svou vSáůu- Na
Střána prý chtěla zlepšit svět, ale oni mladici s -Fu bere thessrefikswé fgosiafovali o ádbm. Sžstva, sňe
číkovým odznakem se každých, deset minut dívali, díáe----jakýs: AI Oaponp. C l sažnžcS se jsa krŠTi
zda pan Loebl nesedí, a každých deset minut nazva ■JwjŽynnihtfa
áESíSSi,. 1SBÉÍBÍ&E* SC
vyjevHsi, Že jsa«
li -pani Slánskou kurvou. Fučíkův odznak měl být zcela bezmocní a zřela cžuefeaiznamením, že vyrůstá nový socialistický člověk.
Pn válce a ještě chvíli po -nchrácesí rso š aácnSs
Když takto vyrůstal, lidé před ním prchali na všech &. tamsaaisSctó s ír » « o tam, že půjde k w i t š ny strany.
g g svou zsiáštsá cestou. Neývýšší liu-mumažrfj Gott
'Také ovšem by nebylo rozumné přestat se hrabat wald o tam s ob B x» psal Sáňky, vláda se na tom
V tom faktu, že státní soud oběsil jedenáct nevin usnášela, parlament to schvaloval, a pravděpodobně
ných lidí, věděl, co dělá, ale řidfl se tím , “co stra  to bylo mjšlBBO w x ř .is tě- Stalin tonuto fg .mynifn»á
na potřebuje”. Do toho všeho nemají co m luvit vět ní nepřekážel, dokud se neobjevila pevní xiriášSní
ší, nebo menší domácí nebo zahraniční aktéři toho cesta k socialismu ve skutečnosti — v Titově Ju
déšetííetí. T u Se národ "konečně snaží dát si své věci goslávii. Od té chvíle zvláštní cesta k socialismu se
stala zločinem v Sovětech, a poněvadž Sověty ovlá
do pořádku.
- P an Loebl ve svých memoárech takto shrnuje daly Československo, také v Československu.
Sovětští agenti nemohli přivléci-před sond celou
význam procesu Slánský — Clementis, v němž byl
jedním z obžalovaných: souzena byla celá dosavad vládu a celý parlament. Pořídili tedy více méně li
ní politika čs. vlády a komunistické strany; národ bovolný výběr obětí, s tou výjimkou, že židům byla
neměbvlastní vládu, a vlastni -komunistickou Stranu; ■dávána-přednost.-Světským agentům právě n a h a n
tt,'ifcdo seděli-pa lavici cfožalevaných, byli jen-sym  záleželo, aby bylo známo, že to byl libovolný vý
běr a že libovůle může být každou chvíli rozšířena.
Nenamáhali se dokázat vinu obžalovaných, prostě ji
Plánujete cestu do zámoří vyhlásili.
Právě tq bylo důležité, aby v určitých kruzích
nebo máte v úmyslu -pozvat
*vé pňíbuzné na návštěvu’ bylo známo, že -zatím vybrané oběti jsou nevinné, a
že, poněvadž rozdíl mezi -vinou a nevinou není pře
Obraťte se s důvěrou na
kážkou, je možno prostě sáhnout do hromady a vy
táhnout
-kohokoli. To fungovalo výtečně. Nebylo je
ODRA
diného čs. komunisty ná vyšším místě, .aby nebyl
uděšen a ke všemu ochoten. Jakési generální pa
TRAVEL SERVICE
doušství strachu se rozmáhalo, přátelství, vzpomínky
n a 1dlouholetý společný boj přestaly mít význam,
27;-?29 Elizabeth St,, Melbonme, 3000
jeden byl ochoten vydat druhého. Na nejňižžím
stupni tohoto žébříčku strachu se na příklad třásla
-■
Telefon 62-2908
spisovatelka Glazarová, když psala referát o procesu
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady ¡a Slánského a Clementise.
Jsou různé způsoby, jak jedna země ovládne .dru
zprostředkujeme bezplatně cestu, lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky. hou; toto býl jeden z nich. Jedno šlo po driihém. V
únoru 1948 čs. komunisté učinili zemi bezmocnou,
..
Mluvíme česky
pak sami byli učiněni bezmocnými. Nikdo nemyslí,
žé by Rusové dnes chtěli přesně totéž opakovat, ale

8. 7. 1968

Dubček brzdí vývoj
(Pokračování se str. 3J
hoje dvou protichůd
ných třídních ideologií
je antisovětísmus nejniódnější odrůdou antikomunismu . .
V jiné části říká gene
rální tajemník KSČ: “S
plnou autoritou strany
se postavíme na obranu
poctivých a čestných čle
nů a funkcionářů stra
ny, N V a státního apa
rátu, kteří se nejednou
stávají předmětem ne
předložených,
nespra
vedlivých útoků
Dubčeka v roli brzdaře lze poněkud chápat, i
když není snadné vždy
pochopit jeho brzdící
slova nebo užívané způ
soby. Jakési vysvětlení
přináší vídeňský list Die
Presse (6- června), kte
rý napsal, že se v Praze

proslýchá, . že Kosygin
uzavřel za své návštěvy
v Československu s ve
doucími KSČ dohod«,
dne níž —
1. KSČ nedopustí, aby
její vedoucí úloha byla
v budoucnu brána v po
chybnost,
2. nepřipustí e> tsteu- -i
opozičních stran,
3. Moskva a Praha sf
budou
"konzultovat”
předem o všech důieží7
tých rozhodnutích na
zahraničně
politickém
poli,
4. vedoucí pozice vz
státě zůstanou vyhraze
ny i nadále komunistů**!
a
5. Československo za
chová i nadále na svých
západních hranicích "ostražítosť’.

JTE/sV

HLAS DOMOVA
(Pokračování se str. 4)
ČSSR je stát dělníků,
ale:
“Dělnici dnes n asají
své búhvčL Byli jich zbavenL Někdo za ně mlu
ví, někdo se za ně vydá
vá. Zdánlivě bájí jejích
zájmy, nle v e skutečnosti
už dávno nehájí ani jejich
zájmy, ani zájmy koho
koliv jiného, kromě sebe.
Poetická situace «ptynniřtb d n c c á let byla lá 
kává, Se ne ani zkuteční
n io r ii dělnické třídy neZ. Pochop,
Utaránri Jaty, M . i 1968

C S ^ř je stát spraved
livý» jenomže:
T rhiW M iu. je pouze
jedním z ISA, které odsti ani oblud oý vřed ze
rp o ifěrnT i.ebo organismu,
drahým, d o p lň k o v ý m lé
k e m b w s být spravedli
vý t r e s t viníkům. Cekáni
na spravedlnost je všalc
m nás čekáním na Godota.
Ve vládnoucí straně jsou
stále ještě seskupení Va-

culíci i Novotní. Nenašel
se ani jeden prokurátor,
který by zahájil trestní
řízení proti režisérům
temna. Ó, republiko, Tvá
spravedlnost! Necháš ti
síce a desetitisíce lidí ži
vořit v křivdě a v nouzí,
a viníkům nouze f auto
rům křivd poskytuješ tuč
né penze, komfortní byd
lení a diplomatické o.bročí daleko od Prahy,”
M. Jodl,
Literární listy, 30. 5. 1968
Hlasy novinářů, hlasy
dělníků, hlasy intelek
tuálů, hlasy lidí- kteří
neztratili páteř • hlas
domova!
Malý ostrůvek odvahy
a charakteru v moři pa
sivity
a
ustrašeného
mlčení?
Samozřejmí!
Ale kdo isme my, aby
chom soudili? Pří kaž
dém představení je méně
herců a více diváků.
Je tomu tak doma .a je
tomu tak v exilu.

Dialog s intelektuály
(Pokračování se stť. 5)
Autor správně říká,
že komunistům bude úplně jedno, kam by se
tato opozice přidružila,
pokud ¡by tím došlo k
oslabení Labour party v
takové míre, že by se
stala stínovou stranou, o
jejímž kurzu by mohl v
pozadí rozhodovat ústřední výbor komuni
stické -strany.
Knopfelmacherova
kniha je vítaný a časo

vý příspěvek do k-tihov-ny každého exulanta,
kterému ještě, dnes jde
o starý cíl, za nímž jsme
odešli do ciziny. .
"Intelektuálové a po
litika” vysvětlují ninu'
lost, učí přítpmuost
předvídají budoucnost.
Je třeba víc takových
knih a hlavně víc Knópfelmacherů, kteří by po
kračovali v tomto důle*
žitém dialogu s intelek
tuály.
jun

zůstane to smutně nezapomenutelnou episodou —
nebo periodou — v dějinách ¡národa. Ta musí být
objasněna a vtělena do paměti lidí. Ať jakékoli jsou
politické potřeby sovětské-komunistické strany,-jiný
národ, byť i v blízkosti této sovětské strany, sám
si musí psát své dějiny.
“Hovory k -domovu”, 22, .6, 196S/FE
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Dopisy redakci:
CO SE DĚJE V ČESKÉ DUŠI?
-Dovolte mi pozastavit se nad článkem o “Ostře
sledovaných vlacích” (v minulém Čísle HD, p. r.). Po
shlédnutí filmu isem bohužel neodešel pobaven, ale
,s hrozným problémem: zdá se mi; totiž, že všechny
oslavované nové české filmy znají děj posazen do
protektorátu jako zlatého věku českého národa,' a.
aby se jo neřeklo, tak buďto schovávají žida, vy
hazují'vlaky do povětří nebo se zabývají nějakou
alibistickou činností. V takovém generálním měřít
ku se to přece nedělo. Freudovsko-žákovsko-V-W —
vtipkaření je dobrá sranda ve studentském věku,
ale mohl by nějaký psycholog vysvětlit, co se vlast
ně " děje v dospělé české duší — jaký vlastně
národ jsme a jak se rádi představujeme a vidíme?
Sám na to nemohu najít vhodnou a podle mého ná
zoru správnou odpověď.
A. U. Kew

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

— Předsedou Masarykova
institutu v Torontu byl
zvolen Ervin Sypták.
r— Dne 30. června se ko
nala v Glevelandu slav
nost 2. okresu DTJ. Hlav
ní projev měl básník J.
Martínek.
—1 Sokol Detroit pořádá
14, července veřejné cvi
čení, kterého sě zúčastní
sokolské jednoty z Clevelandu, Chicaga, Toleda
a z Toronta.
— Předseda odbočky Čs.
národní rady americké v
Chicagu a bývalý čs. po
slanec Čeněk Torn osla
vil sedmdesátku.
— V USA vyšla kniha
generálního
tajemníka

Slovenské ligy v Ame
rice dr. Jozefa Pauči “Tak
jsme je poznali”. Autor
popisuje dobu Slovenské
ho státu a podrobněji se
zabývá později poprave
ným dr. Tůkou. Kniha
vzbudila nelibost u velké
části separatistiekých Slo
váků v exilu. ■
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
19 York St.,
Sydney
chod do Wynyard Sta.
naproti pohyb, schodům)
Telefon 29-7543

DOMOVA

P R O H L Á ŠENÍ
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:
kongresníka John S. Monagana ze státu Connecticut
v Domě zástupců k 50. výročí výhlášení Českoslo
MUDr. J. Otrúlbu, Rudolfa Radikovského a Karlavenské republiky.
Holase (291etého z Brna).
..
Čtvrtek, dne 20. června 1963
Zjistímé-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
s: na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu'hledaného
Vážený pane předsedo,
.
HD
letos máme příležitost upozornit na významnou nesdělujeme jeho adresu tazateli.
a časovou událost vyhlášení československé nezá
vislosti prvním československým presidentem Tomá
JAN HALÁT,
šem Garrigue Masarykem v sále Nezávislosti,, dne
LL.B,
A.A.S.A,
26. října 1918 ve Filadelfii.
oznamuje, že otevřel advokátní kancelář
Tato událost je význačná, protože vyjadřuje víru,
na adrese:
kterou demokratický smýšlející lidé věnují americ
8ÍB, Bell Street, Coburg, Vic.
kým zásadám demokracie . . .
(roh Bell St. & Sydney Rd.)
Tato událost je také- časová, protože letos čs. ko
Telefon: .350-1391
munistická strana záčala pracovat -v novém směru
Též na adrese:
demokratizace po dvou desetiletích područí Moskvě.
66 Warrigal Road, Siirrey Hills, Vic
Hroby dr. Tomáše Garrigue Masaryka a jeho syna
Telefon: 83-3692
- v
Jana — čs. ministra zahraničí, který zemřel za zá
hadných okolností v roce 194-8 — se staly národním
svatostánkem, a jedním z prvních veřejných činů,
které vykonal nový. president Ludník Svoboda po
svém nastolení úřadu, byla návštěva u této hrob ( Z L O B Í V Á S O Č I ?
ky Masaryků.
Bolí Váš hlava?
Založení československé republiky slouží nyní ja
Noste
brýle od O P T Á !
ko vedoucí symbol pro mírové reformy, které jsou
zaváděny v Československu. S ohledem na dějiny
republiky, na její tradiční vztahy ku Spojeným stá
tům americkým, na vliv presidenta Woodrow WQsoná- jako teoretika a podporovatele a s ohledem ha
nynější slibný vývoj v Československu k větší svobo ^Capital House, 113 Swanston St.
dě a sebeurčení, mám zato, že je vhodné vzpomenouMELBOURNE, (vedle kina Capital) .
ti-50. výročí vyhlášení nezávislosti ČSR dr. Masary
8. poschodí
Telefon 63 -2231.
kem ve Filadelfii patřičnými oslavami a proto jsem
DODÁME
LÉKY
VŠECH
DRUHÉ
dnes předložil rezoluci, aby president Spojených
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu) I
států byl zplnomocněn k - vydání proklamace, aby
v nutných případech i telegraficky
26. říjen byl prohlášen “Dnem 50. výročí vyhlášení
nezávislosti! Československé republiky”.
*
*
*
Vítáme toto prohlášení, protože vyjadřuje pře
svědčení, úsilí a snahy, se kterými prostřednictvím
svých organizací a tiskových orgánů souhlasí všich
ni Češi a Slováci, v Americe i v ostatním svobod
ném světě.
Za Československou národní radu americkou, kte
rá spolu s mnoha velkými krajanskými, exilovými
a zahraničními organizacemi Čechů a Slováků při
pravuje sjezd a oslavy k tomuto významnému vý
ročí, vyzýváme všechny členy českých a slovenských
národních organizací, aby toto hnutí propagovali i
podporovali žádost o prohlášení Dne československé
nezávislosti u svých senátorů a členů kongresu svý
mi dopisy.
Tisková služba ČSNRA

V SYDNEY BUDE VYCHÁZET ČS. ČASOPIS
Podle 3. čísla letošního ročníku “Zpravodaje”, klu
bovního oběžníku Čs. národního sdružení v Sydney,
bude vycházet v Sydney nový časopis, který nahra
dí jak “Zpravodaj” tak i “Sokolský věstník”. První
slavnostní číslo vyjde v říjnu tr., další mají vychá
zet zatím měsíčně. “Zpravodaj” žádá členy a přátele,
: aby podali do konce tm. návrh, jak se .m á.nový ča
sopis jmenovat. Návrhy zašlete buď na adresu:
“Zpravodaj”, c/- B. Mikl, 28 Raílway Ave., Stan- KNIHA DOKUMENTU PRVNÍHO ČS. ODBOJE
more, NSW, 2048 nebo: “Sokolský věstník”, c/- B.
Odbočka Čs.- národní rady americké ve Washingto
Kabriel, Lot 5 A, Oaklev Rd., Macquarie Fields,
ne, D. C., připravuje k letošním společným oslavám
NSW, 2564.
50. výročí založení Československé republiky výsta
vu. různých dokumentů a památek z prvního čs. od
boje. Výstava bude uspořádána v říjnu ve Wilsonově
museu ve Washingtoně. Na výstavu se už sešla řa
LETOVISKO “ ŠU MAV A”
da hislorických dokumentů z celého světa. Poněvadž
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
mnohé
dokumenty nebyly nikdy uveřejněny, roz
srdečně zve všechny krajany na
hodli se pořadatelé soustředit tyto a jiné dosažitel
ANENSKOU
né dokumenty či- texty do reprezentační anglické
publikace, která bude nejen vhodnou památkou na
letošní jubilejní oslavy, ale i neocenitelnou studij
ní pomůckou. Vyjde nákladem asi 1.500 výtisků, z
která se koná v neděli dne 28. července 1968
nichž 10 procent bude rezervováno jako dar význač
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
ným -organizacím a veřejným činitelům, kteří tra
Hraje Eda Zlatý, se svým orchestrem
dičně hájí zájmy demokratických Čechů a Slováků.
Jídlo
— pití
Jelikož, finanční náklad na publikaci přesahuje
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje). místní rámec a finanční možnosti odbočky, rozhodli
se iniciátoři projektu požádat všechny přátele čs.
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
věci, krajany i . exulanty, aby -pomohli tento projekt
uskutečnit. .Jde především o dary na úhradu nákladů
m
s vydáním, knihy a pak ovšem o závazné přihlášky k
odběru několika výtisků s připojenými šeky na-pří
Velký výběr vín, lihovin a piva
slušnou částku. Jednotlivé výtisky knífaý se budou
(včetně Plzeňského)
prodávat po.: 5. dolarech. V redakčním kruhu" jsou:
dódámé kamkoH v Austrálii
V. N. Duben* Anna Faltusová, Dr. Josef Hašek* Čest
ža velkoobchodní ceny :
mír Ješina, Josef Kučera a Josef Kučera ml. Zájemci
Ceník na požádání '
o projekt nechť, píší laskavě na adresu jednatelky
odbočky ČS.NRA ve Washingtoně: Anna Faltusová,
4708 Kenmore Ave., Apt. 303, Alexandria, Va. 22304.
J. KINDA & CO. PTY, LTD
Doufáme, že tento pozoruhodný a záslužný projekt
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
n a j d e pochopení mezi čtenáři a jejich přáte
Telefon: 42-4782
li a že se jeho washingtonským iniciátorům dostane
Tisk. rěf.
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-8281) včas potřebné finanční pomoci.
MELBOURNSKÝ VÝBOR K PŘÍPRAVĚ
OSLAV 50. VÝROČÍ ČS. SAMOSTATNOSTI
KONTINENTÁLNÍ RESTAURACE
— Na Národním večeru dne 12. října tr. v hale
RSL v Čaulfieldu i při oslavě v sále Union Theatre
Praha
na meibournské universitě dne 26. října bude pro
137 Chnrch St., Middle Brighton, Vie.
vedena Česká beseda. Nacvičováním kolon byla po
věřena pí. M. Tůmová. Zájemci nechť se hlásí bez
Telefon 92-6757
odkladně na adresu předsedy výboru: F. Křivánek,
Otevřeno, po celý den - obědy i večeře
tel. 50-5573.
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
— Mohl by někdo zapůjčit na krátkou dobu barevný
Každý čtvrtek české domácí speciality
Velký čs. státní znak?
Srdečně zve R. Danešová
.
-— Přípravný výbor se přihlásil k spolupráci s Čs.
národní radou americkou podle výzvy v HD.

TANEČNÍ ZÁBAVU

-7-

OP TO

Iťs a good thing to have a

CHEST X-RAY j
NOW COMPULSORY FŮR ALL OVER 21 ;‘î
Go w h e n th e X-RAY UN1T visits y o u r area.:.

-Zajistěte,, aby (měli všichni členové vaší ,rodiny provedeno róentgenování plic. .
Kdokoli může mít tuberkulózu — může
te být jejím nosičem a přenést ji na ostat
ní. Je zvlášť důležité, aby se starší členo
vé rodiny podrobili tomuto rychlému,
jednoduchému zjištění. T.B. se dá léčit
snadno a rychle. V případě potřeby delŠího léčení, vyplácí se živitelům rodin .
státní pěnse. Roentgenování je zdarma.
Denní listy oznámí, kdy bude roentgen
prováděn hromadně ve vaši čtvrti nebo
městě.
The Victorian Tuberculosis Association,
406 Lonsdale St., Melbourne
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Fotbalová liga

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Tři sprintéři zaběhli " stovku ’’ za 9,9 vt._____

Fantastický závod v Sacramentu
20. červen 1968 bude v análech královny sportu — lehké atletiky —- navždy zapsan jako další
velký mezník sprintérské historie. V zahajovací den Irhktutleti. kelto mistrovství U SA v kaliforn
ském Sacramentu dosáhli totiž tři černí Američané: 22ktý Jim H ines z texaského H ousionu. 20letý Ronnie Ráy Smith ze San Jose a 23letý Charlie Greene * Arkansasu v tn č tA a íc h n» 100 ^
fantastického času 9,9 vt. (H ines v rozběhu s větrem v zádech dtAonce 9,8 v t.) a zkpSH tak o 0,1
; vt. světový rekord Němce Armina Haryho z 21. 6. 1960. vytvořeny v Curychu. M ez& ay se kof naly za příznivých podmínek — ,vítr se uklidnil a dosahoval maximáln í výše Ó.78 m /v t, dráha byla
/ ještě o 11 cm delší (měřila 100,11 m ), všechny stopky ukazovaly 9,9 vt. a tak nic nestojí v cestě
- uznání světového rekordu.
V prvním semifinále 183 cm vysoký a 81 kg v á »iBťrifMM» Bobby Morrow, Ira Murchison, znovu
žící Jim Hines jako první běžec světa překonal e s a Bobby Marrow, Ira Murchison, Thane Baker a znovu
let odolávající bariéru 10 vteřin — a pádem do pá Bobby Morrow. — 4, srpna 1958 zaběhli Američa
sky ho téměř dostihl loňský junior Roňme R*y né Willie Williams a Ira Murchinson v Berlíně 10,1
. Smíth. Dvakrát 9,9 vt. A v druhém mezSbětm se k v t K nim se připojili: Leamon King (dvakrát za
nim přidal skvělým závěrem Jim Greene. To, co se běhl 10,1 vt.) a Ray Norton (oba USA). — 21. června
(tedy nepodařilo velikánům světového sprintu, se rá  1960 v Curychu stopli Harymu rovných 10 vteřin.
zem podařilo hned třem sprintérům. Šest dalších Jeho rekord vyrovnali: Kanaďan Harry Jerome, Ho
. závodníků běželo čas rovný Barybo světovému re racio Estoves z Venezuely, Američané Robert Hayes
k o r d u — 10 vteřin. A tak na tartanové dráze v Sac- a Jim Hines, Kubánec Enrique Figuerola, (letos)
ramentu viděli diváci nejrychlejší závody celé leh Jihoafričan Paul Nash a Američané Charlie Greene
a O liv» Ford.
koatletické historie.
Zajímavé je, že k fantastickým závodům v SacraSvětový rekord v hodu oštěpem
fjaentu došlo právě v den dvaatřícátého výročí, kdy
Z evropských lehkých atletů je v současné době
slavný Jesse Owens zaběhl (28. června 1936) v Chi
cagu jako první sprintér světa 100 m za 10,2 vt. 32 ve výborné formě mistr Evropy v hodu oštěpem
let to trvalo, než byl světový rekord zlepšen o pou Estonec Janis Lusis. Na mezinárodních závodech na
hé tři desetinkv vteřiny. Všimněme si regulérních zvaných Saarijaervi v Helsinkách hodil fantastic
časů na 100 m od té doby. Owensův světový rekord kých 91,98 m a zlepšil tak o 26 cm dosavadní světo
na 100 m 10,2 vt. byl vyrovnán llk rá t. Vyrovnali vý rekord Nora Pedersena, vytvořený v září r.
jej: Američan Harold Davis, lio y d LaBeach z Pa- 1964 v Oslo v rámci mezistátního lehkoatletického
namy, Američan Norwood Ewell, Emmanuel McDo- střetnutí ČSR — Norsko. 281etý Lusis, který poprvé
Nald Bailey z V. Británie, Němec Heinz. Fuetterer, v r. 1961 “šel” nad 80 m, přehodil už v minulém
roce dvakrát a letos jednou 90metrovou hranici, ny
ní však se mu podařilo vytvořit nový světový re
ČSR - BRAZÍLIE 3 : 2 ( 2 : 1 ) kord hned na první pokus. Házel tzv. švédským
Desáté mezistátní fotbalové střetnutí Brazílie — Sandvikenovým oštěpem”, který je zdokonalením
ČSR na bratislavském Tehelnom poli bylo úplným Heldova oštěpu.
festivalem útočné kopané. Obě mužstva předvedla
65.000 diváků všechny technické finty, hrála bez
zatížení nějaké kvalifikace či šampionátu, a jelikož
čs. tým měl - spolehlivější obranu, navíc si vypraco
val více šancí, zvítězil nad dvojnásobnými mistry — O senzaci na evropském šampionátu v řecko-římsvěta zaslouženě 3 : 2. Pb triumfu Áčka nad Jugo ském zápase ve švédském městě Vaesteraasu se po
slávií 3 : 0 a vítězství čs. olympioniků nad prvým staral Čechoslovák Petr Kment, z RH Praha, který
mužstvem SSSR v Ostravě 3 :0, je to bezpochyby získal zlatou medaili za vítězství v těžké váze. Ve
finále porazil 7 :2 na body trojnásobného - mistra
další úspěch čs. kopané v letošní sezóně.
Bratislavský zápas finalistů předposledního mi světa a olympijského vítěze Maďara Kozmu. Tento
strovství světa byl v rrmcfoa fůzích pro diváky sku trium f se v historii čs. zápasníků podařil pouze le
tečným požitkem. Hvězdou čs. národního mužstva byl gendárnímu Frištenskému (v r. 1903) a Szábovi (v
střelecký král čs. ligy Jozef Adamec, který byl auto r. 1827). Kromě zlaté Kmenta přivezli si čs. zápas
rem všech tří gólů a navíc spolu s levým kxídelnfm níci domů ještě dvě medaile: stříbrnou získal v pé
•útočníkem Kabátem a pravou stranou útoku (F. Ve rové váze Švec a bronzovou ve střední váze Jiří Korselý - Jokl) předváděli v trestném území Jíhoame- maník.
řičanů úplný fotbalový koncert.
— Olympijská vítězka, mistryně světa a Evropy Vě
Střetnutí nezačalo pro ČSR slibně- Už ve 4. mi ra Čáslavská získala na mistrovství ČSR ve sportov
nutě proklouzl pravý křídelní útočník Natai mezi ní gymnastice žen v Litvínově znovu všech pět titu
Hagarou a Horváthem a umístěnou volnou střelou lů přebornice republiky. V přeskoku a v prostných
poslal míč do sítě - 0:1. Z tohoto nečekaného ná dosáhla absolutně nejvyšší známky 10 bodů. Konku
stupu še však Brazilci neradovali ani celou minutu. renci našla pouze ve cvičení na bradlech, kde se
Adamec po prvém protiútoku zachytil výkop bra známkou 19.600 dělí o titul mistryně ČSR s naděj
zilského brankáře Felixe — a bylo vyrovnáno. Obě nou SHéničkovou. M istrovství. ČSR . mělo výbornou
mužstva propásla pak do konce 1. poločasu několik úroveň a všechny závodnice předvedly vynikající
příležitostí, zaslouženě však odcházela do kabin za ukázky vrcholného gymnastického umění.
stavů 1: 1. I druhý poločas patřil napřed dvojná
sobným mistrům světa. V 52. minutě Alberto (ob
ERIKA JE UŽ ERIK
ránce) unikl po pravé straně, z těžkého úhlu ostře
Vídenští lékaři zveřej novinářům, kterým mimo
vystřelil a míč vyražený Viktorem stačil sám vrátit
hlavou do sítě — 1:2. A v této fázi hry se zdálo, nili zprávu, že mistryně jiné ;řekl: “Bolesti, roz
že Brazílie odejde z Tehelného pole coby vítěz. Bra- světa v lyžování Rakušan- polcení mysli, které jsem
zilci měli převahu a když se zdálo, že mají pomalu ka Erika Schinnegrová měl v posledních sedmičs. mužstvo na lopatkách, přišel velký zlom v ce není ve skutečnosti žena, měsícíeh, nepřeji ani své
lém zápasu. V 59. minutě utkání brankář Felix ne ale muž. Schinnegrová, mu největšímu nepříteli.
udržel v rukou míč po Adamcově bombě z 24 met- ; tedy vlastně pan Schin- Jakmile však vše přebolí,
rů a pustil jej do sítě — 2:2. Pro Čechoslováky by neger, získala, lépe řeče začnu se připravovat na
la tato branka velkou injekcí.. Zakousli se do sou no získal, na posledním příští sezónu. A chci hrát
peře a několikrát jen velké štěstí zachránilo bra- ‘;světovém šampionátu al- i v kategorii' mužů vý
ziiskou svatyni od pohromy. A pak přišla 69. minu- *1pinikú v čilském Portil- znamnou roli. Vím, že bu
ta zápasu. Bratislavský Szikora uvolnil čítankově '!lo v r. 1966 titul mistry- du muset více trénovat,
Veselého na pravém křídle a centrovaný míč poslal
ale udělám vše, abych i
Adamec překrásně hlavou do sítě — 3: 2. Jihoame- :; ně světa ve sjezdu. Pan mezi muži obstál.” O tom
jErik
Schinneger,
jak
se
ričané vsadili v závěru vše na útok, za každou cenu
zda si Erik Schinneger
chtěli vyrovnat, ale naopak tři minuty před koncem nyní jmenuje, bude i na ponechá titul mistra svě
stála štěstěna na jejich straně, když Veselý nedoká- ! dále závodit, ale už v ta ve sjezdu žen, rozhod
zal překonat osamoceného Felixe, třebaže ten mu mužských soutěžích. 19- ne mezinárodní lyžařský
vyběhl napůl cesty vstříc,
\[ietý Erik še představil i svaz FIS.

--Ve zkratce - -

Už v předposledním kole 1. čs. fotbalové ligy’ se
rozhodlo o mistru i o obou sestupujících, a tak pří
posledním “zvonění” šlo už jen o konečné pořadí a
některým týmům i o prestyž. Novopečený čs. pře*
botník. Spartak Trnava se představil v západočeské
metropoli v plné síle a fotbalové kráse, když dekla
soval mužstvo. Plzně 7 : 0. Fotbalové hody měli i fa
noušci v Bratislavě, kde Slovan deklasoval .Loko
motivu Košice 4 : 0 a uhájil si druhé místo v tabul
ce. Zato Jednotu Trenčín zastihlo poslední kolo ligy
v hlubokém poklesu formy. V utkání velmi slabé
úrovně stačil Trenčín hrát doma s Ostravou jen 0 :0
a musel se nakonec spokojit jen se třetím místem v
ligovém pořadí. Pěkný závěr sezóny měla pražská
trojka:' “červenobílí” zvítězili nad Teplicemi 5 : 2*
Sparta vyhrála v Žilině 2 :0 a Dukla porazila Bo
hemians 4 :1 . V dresu Dukly nastoupil napcaledy
nejlepší fotbalista Evropy z r. 1962 Josef Masopust,
který svým fotbalovým uměním 18. a půl roku- ob
šťastňoval Pražany. Nyní na “stará kolena” odchází
do Belgie, kde si ještě 2 roky zahraje v 2. lize. (Pů
vodně měl odejít do Mexika, kluby však se nedo
hodly na jeho přestupu).
Letošní fotbalová liga skončila velkým úspěchem
slovenských mužstev a největším poválečným fiaskem Pražanů. Vždyť poprvé po 22 letech není. žád
ný pražský klub ve vedoucí trojce tabulky, a jestliže
by liga nebyla rozšířena na 16 týmů, pak by od pod
zimku bylo v nejvyšší čs. fotbalové soutěži 8 sloven
ských a pouze 6 klubů z Čech a Moravy. Úroveň li
gy byla vcelku dobrá, hlavně zásluhou slovenských
fotbalistů, kteří se snažili i na hřišti soupeřů o otev
řenou hru. Spokojenější tím pádem byli i diváci, kte
rých přišlo asi 2,254.000, což je průměr 12.384 na
jedno mistrovské střetnuti Ve 182 ligových zápa
sech padlo 498 gólů (494 branek vstřelili fotbalisté,
další čtyři přibyly u zeleného stolu při kontumačních výsledcích). Králem ligových střelců se stal
trnavský Jozef Adamec, který svým soupeřům dal
18 gólů. Celkem 107 zápasů vyhráli domácí, 43 u t
kání skončilo nerozhodně a 32krát se radovali ze
zisku obou bodů hosté. Z 38 pokutových kopů skon
čilo 27 brankou a 11 zůstalo nevyužito. Vyloučeno
bylo v letošní sezóně pouze pět hráčů.
Konečná tabulka 1. ligy: 1. Trnava 35 bodů (sco
re 57:26); 2. Slovan Bratislava 30 b. (36:21); 3.
Trenčín 30 b. (37:29); 4. Dukla Praha 30 b.
(44:40); 5. VSS Košice 29 b.; 6. Inter Bratislava
28 b. (49:38); 7. Sparta Praha 28 b. (38:33); 8.
Šlavia Praha 28 b. (39 : 38); 9. Teplice 25 b. (25 : 32);
10. Lokomotiva Košice 25 b. (22:31); 11. Ostrava
22 b. (27:31); 12. Žilina 22 b. (32:47); 13. Plzeň
18 b. (26 :46); 14. Bohemians 14 bodů (23 : 54).
DRAMA V ZÁPASECH O 1. LIGU
Tak napínavý boj o účast v nejvyšší čs. fotlelcrvě
soutěži čs. kopaná nepamatuje. Několikaměsíční bit
va o každý bod mezi fotbalisty Pardubic a Vlašimi
vyvrcholila před posledním kolem. O umístění v če
le tabulky II. ligy skupiny A (české) rozhodovaly
ve score jen tisíciny, a tak v závěrečných zápasech
šlo o každou branku. Za této situace není dm i, žc.
se ve Vlašimi i v Pardubicích rozpoutal “střUecký
uragán”. Větší sílu a také štěstí měli ve východních
Čechách; Pardubice porazili Duklu Cheb 7 : U, za
tímco, Vlašim zvítězila nad Viktorkou žižkov “jen'*
6 : 1 . Při stejném počtu 37 bodů zůstala Vťaiim p
17 setin zpět, do ligy postupují po letech zase Par
dubice. — S nimi postupuje do 1. ligy i vítěz R. ligy
skupiny B (moravsko-slovenské) Dukla Bánská By
strica, která v posledním kole porazila doma Zlín
3 : 0. Prešov měl ještě v posledním kole šanci hrál
však doma s N. Vsí 3 :3 , a to byl konec nadÁjí na
postup. Bánská Bystrica získala v II. lize 36 bodů.
o 2 body více než Tatran Prešov.
— Semifinálové střetnutí B skupiny evropského.* pás
ma Davisova poháru 'v Mnichově dopadlo p- d č s .
tenisty neslavně. Čs. družstvo prohrálo s týmem
NSR 1 : 4 a bylo tak vyřazeno z dalších bojů této
významné světové tenisové soutěže družstev.
— Předsednictvo ÚV ČSTV rozhodlo, že olympij
ských her v Mexico-City se zúčastní 130 sportovců,
19 trenérů, 5 rozhodčích, klavírista, 16 delegátů na
kongresy a 5 členů vedení čs. výpravy.
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