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Mysleme na chorá l
Červenec 1968 je čas kostižerný, a o malověrné není nouze, zroyna jak to na straně jedné a Česko
předvídal František Halas v zářijových dnech osudného roku 1938. Poprvé slovenskem a jeho přáte
za. dvacet let exilu přišel čas, kdy většina z nás kupovala ranní, odpoledni li uvnitř sovětského blo
a večerní vydání novin a vysedávala u rozhlasových přijímačů a před televizo ku na straně druhé.
ry, lapajíc sebemenší zprávičku o tom, co se děje v Československu. Poprvé
Západní novináři na
za dvacet let se zdá, že sovětský kostižer nezmrzačil páteř národa. A malo lezli Československo na
věrní začali pochybovat o své malověrnosti. Červenec 1968 byl dramatický bodu varu. Manifest 70
měsíc, a ještě není u konce. Konfrontace Dubčekova režimu se Sovětským kulturních
pracovníků
svazem ještě není skončena, ačkoliv se zdá, že nepůjde na ostří nože — a za vyslovil jenom to, oč se
to žádný dík Sovětskému svazu. Nikdo však nesmí být na pochybách, že se zatím vyjednávalo pod
dnes rozhoduje o budoucnosti Československa. Nezáleží nyní na tom, že ná pokličkou. Jak čs. nekorod vedou komunisté, kteří odporují Moskvě z důvodů, jež jsou odlišné od munistům tak Dubčekonašich. Jde dnes o to, aby tito komunisté tuto konfrontaci vyhráli, nechceme- vým soudruhům jde o
li, abychom se znovu ocitli dvacet let v minulosti.
to, aby veřejný život byl
co
nejdříve zbaven zary
Československo
žádá
ne
zu,
Východního
Němec
Dubčekova vláda dnes
bojuje také naši bitvu, a ka,' Polska, Maďarska a jen stažení oddílů Var tých stalinistů, jimž jde
nezáleží na tom, jestli se Bulharska na rokování o šavského paktu, ale také o všechno.
k tomu tváříme příznivě odbojném názoru čs. vlá podstatné změny v orga
V podstatě jde v pří
nebo otmítavě. Vyhraje- dy ohledně sovětských nizaci tohoto vojenského tomné krizi o závod s ča
Varšavského společenství.
lí československá vláda jednotek
sem. Sovětští vůdcové sí
Generál Prchlík popr uvědomují, že ponechatuto rozepři, další vlády paktu na čs. území.
Teprve minulý týden vé přímo řekl, že jde o jí-li Dubčekovým stou
ve východní Evropě bu
dou následovat čs. pří prozradil vojenský mluv válku nervů, o studenou pencům dostatek času,
klad. V kostce řečeno: čí Duhčekovy vlády ge válku mezi Sovětským bude 14. sjezd KSČ letos
čs. revizionisté dnes bo nerál Václav Prchlík, že svazem a jeho spojenci (Pokračování na str. 2)
jují nekrvavou maďar
REALISMUS A IDEALISMUS
skou vzpouru.
Minulý týden byl na
plněn dramatickými udá
lostmi. Krize začala im
Vedle problému "dvou tisíc slov’’ má Československo problém "dvou ti
provizovanou schůzkou síc mužů ačkoliv někdo říká, že mužů bylo víc než slov, snad až dvacetsedm
ve Varšavě, kde se sešli tisíc. Byli ťo mužové v khaki uniformách, někteří v tancích, jiní v letadlech
zástupci Sovětského sva- a ještě jiní jen tak opěšalí. Byli to mužové, kteří pochodují při "defilírkách”
v zaklonu, kolena výše než pruská bota, zpívajíce
Dvakrát Aleksandr Dubček se zápalem "komandír, geroj, geroj Čapájev. . . ”
Zkrátka byli to mužové oslavované "rudé armády
Těsně před uzávěrkou Hlasu domova došly z, Če
skoslovenska další zprávy, které svým významem nu — osvoboditelky” a nejvíce ze všeho — byli to mu
tí' alespoň k stručné zmínce. Byla zveřejněna odpo žové nezvaní a nevítaní.

Odchod osvoboditelů ?

věď ústředního výboru KSČ na výhružné dopisy so
větských; východoněmeckých a polských komunistů
z Varšavy a pražská televize přenášela dramatický
projev Alexandra Dubčeka k Čechům a Slovákům.
Z odpovědi “varšavským” komunistům:
“Naše spojenectví se Sovětským svazem a ostatní
mi socialistickými zeměmi jě zakořeněno v sociálním
systému, historických tradicích a zkušenostech naše
ho lidu. Československo je rozhodnuto usilovat o přá
telské vztahy mezi zeměmi světa socialistického sy
stému a prohlubovat vzájemnou úctu, suverenitu a
ro v n o st...
Je dobře známo, že Československo dodržuje dů
sledně socialistickou zahraniční politiku, založenou na
socialistickém internacionalismu. Štábní cvičení spo
jeneckých armád Varšavského paktu v Českosloven
sku je konkrétním důkazem věrného plnění našich
spojeneckých závazků . . . Nejistota a pochybnosti na
ší veřejnosti nastaly teprve po opětovných odkladech
odchodu spojeneckých jednotek z Československa . . .
Neskrýváme statečnost, že existují tendence namí
řené k zdiskreditování strany, pokusy k upření její
ho morálního a politického práva vést společnost. Ale
ptáme-Ii se, může-Ii to být považována pod tlakem
kontrarevolučních sil za hrozbu systému nebo za úpa
dek KSČ, pak docházíme k závěru, že tomu tak ne
ní . . . ”
Z Dubčekova rozhlasového a televizního projevu:
“Zaplatili jsme těžkou cenu za omyly v minulosti.
Socialismus musí znovu získat lidskou tvář. Dnes, po
mnoha letech, mohou lidé vystoupit veřejně beze
strachu a vyjádřit své názory.
Strana znovu získává důvěru lidu otevřenou a čest
nou politikou. Jsme přesvědčeni, že budete podporo
vat pokračování naší politiky, která je vyjádřením
přání Čechů a- Slováků. . .
Lidé byli nespokojeni se starým vedením. Nemů
žeme změnit lidi, proto jsme museli změnit vede
n í. .

Přišli přes nenávist národa a se zdráhavým svo
lením vlády. Nyní odcházejí zdráhavé, provázeni
zbožným přáním nás všech, aby už se nikdy nevrá
tili.
Než však se rozhodli
k odchodu, vytvořili, jak
tomu teď říkají doma,
"krizovou situaci’’ a za
nechali za sebou dědictví
■strachů a nejistoty . A nemýlíme-li se, právě toto
vytvoření atmosféry stra
chu a nejistoty bylo je
jich pravým posláním.
Jestliže ano, "rudá armáda-osvoboditelka’’ do
sáhla dalšího významné
ho vítězství.
'
Sled událostí
Protože se teď naše
zraky zřídkakdy odvra
cejí od Československa,
všichni víme, jak se udá
losti začaly vyvíjet.

Pražská vláda nejprve
odmítla dát svolení k
vstupu sovětských armád
na československé území
s odůvodněním, že to za
současné situace není žá
doucí. Později však pod
lehla tlaku "socialistic
kých spojenců 7 uvnitř
Varšavského paktu a da
la souhlas ke "koordi
načním manévrům štáb
ních důstojníků”. První
potíže nastaly, když se
"štáhní důstojníci” do
stavili v nevídaném po
čtu a s nimi tanky, letad
la a dělostřelectvo.
(Pokračování na str. 2)
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Politika naší strany spočívá na několika zá
kladních předpokladech: na tezi mírumilovného
přechodu k socialismu, tím, žé‘ získáme většinu,
na, odmítnutí systému jedné strany, a naopak na
spojení se stranou socialistickou a ostatními de
mokratickými stranami proto, aby byl umožněn
přechod k socialismu, jeho vybudování a>udrže
ní. To je možné jen tehdy, když komunistická
strana — nechť má jakkoli velký vliv ve státě —
zůstane věrná politickým zásadám demokracie,
jež jsou částí francouzské tradice, a zejména
pak, když se zaváže, (že žádný soud v budouc
nosti nebude smět soudit kohokoli pro jeho ná
zor.
Louis Aragon v L’Humanité

TMA, SVĚTLO, POLOŠERO
Každý jsme, jak se říkává, z jiného těsta. Každý
jinak myslíme, jinak reagujeme a jinak cítíme.
Já například reaguji dost podivným způsobem na
poslední změny v Československu. Jako by se ve mně
srážely dva naprosto protichůdné vlivy. Pokud rea
guji hlavou, vidím a nepodceňuji, co se letos' stalo,
ale současně vím, že ani v dnešním Československu
nemám co pohledávat: na týden, na měsíč ného .na
trvalo. Ruce, které zůstaly čisté, chtějí si zachovat,
svou čistotu. Zvedá se mi žaludek pří četbě kronik
0 bestialitách lidí vlastní krve, o nichž jsme věděli,
ale jejichž podrobnosti jsme si jaksi nikdy nepřipu
stili. A když si mozek srovná jednu skutečnost s dru
hou, žaludek se zvedne podruhé nad cynickým po
krytectvím nových osvoboditelů.
S těmito pocity a s touto reakcí se sráží jiná pu
dová, iracionelní nálada. Zmocňuje se mě obyčejně
při četbě řádek odvážných lidí, kteří bojují na strán
kách některých československých časopisů bez ohle
du na vlastní bezpečnost o rozšíření dosažených svo
bod. V těch chvílích cítím, že o něco přicházím, že
jsem jenom divák na břehu řeky, který pozoruje
fascinován, ale bezmocně říční proud, jehož tok ne
může ovlivnit.
y
A když se konečně vytrhnu z té podivné nálady,
uvědumuji si znovu a znovu její původ: řádky, které
mě tak přitahují, ti lidé, kteří je napsali, jsme mya náš tříletý zápas, který kulminoval ve chvíli, po
rážky aktem vysoké oběti.
Přemýšlím pak o těch třech letech a o tom, o co
v nich šloi o letech ve stínu, o letech v pološeru, o
světle, k němuž jsme se drali a také ovšem o tmě,
která se pak nad námi zavřela.
v
Pak ty vzpomínky zpravidla zkonkrétní-. Vidím
události: fakultní schůze a komunistické podvody,
lidi, kteří zmizeli beze stopy, křivá obvinění, infilt
raci policie a armády, perversi demokratického vlád
ního procesu, podvratnost a úkladnost sovětských
aparátčíků československé národnosti, za něž by se
nestyděl ani Hitler a jeho úderníci, vystoupení z
Marshallova plánu, demisi ministrů, průvod na Hrad,
výstřely, krev, SNB a dělnická milice.
Vidím odvážné řádky časopisů a jména pod
nimi: Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid, Helena Ko
želuhové, Jaroslav Stránský, Michal Mareš . . .
Vidím lidi proti nim a proti nám:' velitele dělnic
kých milic, ministry národní obrany, redaktory ko
munistických časopisů... A zdá se mi, že některé
ty tváře znovu poznávám.
O co tedy tenkrát šlo nám a o co tedy tenkrát šlo
jim? Nám šlo o to, že cesta z protektorátní tmy musí
končit ve světle, ne v pološeru. Jim ani pološero ne
bylo dost tmavé a bojovali o tmu.
A tak k tomu došlo — k únoru 1948. Pod ochran
nou střechou sovětských bodáků řekli neomylní mocí:
budiž tma, jíž budeme vydávat za světlo! I byla tma!
Začala okamžitě,, ne až v létech padesátých. V le
tech padesátýtíh' začala jenom perzekuce, jedněch, komunistů_druhými komunisty. Byla to tma, která du
sí všechno, co je slušné, ale v níž se zloděj, vrah a
zákeřník cítí nejlépe. Všechno nám v ní bylo ukra
deno: životy, rodiny, existence, bezpečnost, důstoj
nost, důvěra v lidi, spravedlnost, víra v národ, v na
šem případě dokonce i vlastní zem.
Jenom jedno ňám zůstalo — naše pravda, a i tá
nám teď má být zcizena. Neboť po dvaceti letech
znovu promluvila “prozřetelnost” a vyjevila nároru, že Jo její světlo, které my jsme nazývali tmou,
byla .přece jenom tma.
A tento zdroj vší moudrosti, který nám teď ukradl
1 pravdu, vyrobil téměř týmž dechem novou lež a
pravil v malé obměně: budiž pološero, jež budeme
vydávat za světlo! I nastalo-pološero!
Proto se mne zmocňuje ta podivná nálada., Když
dnes čtu odvážné řádky a jména pod nimi: Neboť
historie se opakuje. Oni -jsou my a jako my kdysi
říkají dnes oni, že dvacet let komunistické tmy musí
skončit ve světle demokracie, ne v novém komunifstickém pBltíšeru.
-kw-
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M YSLEM E N A C H O R Á L
(Pokračování se str. 1) ské vedení rozhodlo od vensku po vší sovětské riskovat netečnost obyva
v září sletovou manife dálit dramatickou kon hysterii a harašení zbra telstva, nebo bude nuce
stací za podporu nezávis frontaci co nejdéle.
němi, je jisto, že si ostat na se postavit na nacio
losti na Moskvě.
Poslední zprávy z Če ní nespolehliví satelité nalistické nohy.
Sovětský svaz se snaží skoslovenska (z 18. 7. řeknou, že když se to po
Některé zprávy na
zabránit této možnosti 1968) mluví o tom, že dařilo- Československu svědčují tomu, že úž by
réálpolitikou. Protahová sovětské oddíly se stá administrativním převra la zvolena tato druhá
ní pobytu sovětských hnou z Československa, tem, proč by se to nemě možnost.
jednotek na území Če ačkoliv pevné datum od lo podařit i jim.
Ultimatum z Varšavy
V tom tkví největší žádalo, aby se čs, komu
skoslovenska má sloužit chodu nebylo oznámeno.
jako výstraha, že SSSR
Mezitím pokračovala nebezpečí pro Dubčeko- nisté dostavili ke schůz
je pořád vojenskou vrch diplomatická bitva. Ú- vo podnikání. Postavení ce, na níž by vysvětlili
ností ria východ od Aše. častníci Varšavské schůz Československa jako nej- své záměry členům Var
státu šavského paktu.
Sovětský svaz je ovšem ky zaslali ústřednímu vý průmyslovějšího
dnes ve značně nevýhod boru ostrou notu, v níž východního bloku a ze
Pozdější zprávy ozna
né pozici. Má na krku žádali zastavení nebo o- mě s nejsolidnější demo
mují, že čs. vláda navr
nejen konflikt s čínský mezení reforem v Česko kratickou minulostí není huje řadu konferencí s
mi komunisty, kteří jej slovensku, protože prý tak ošemetné jako jeho
jednotlivými
zástupci
obviňují z pravicových ohrožují strukturu sovět strategická poloha.
"bratrských”
komuni
Podaří-li se českoslo
úchylek, ale i konflikt na ského bloku.
stických stran.
západní frontě, kde jsou
S typickou sovětskou venská revolta, ocitne se
Sovětští vůdcové jsou
podezíráni z levicového lstivostí tvrdila tato no nejenom Maďarsko ze
při
těchto jednáních v
dogmatismu.
ta, že Sovětskému svazu tří čtvrtin obklopeno od nevýhodě.
Nejednají
Příznačnou
událostí nikdy nepřišlo na mysl bojnými komunistickými
tentokrát
s
roztříštěnou
byl zájezd delegace ital zasahovat do vnitřních státy, ale Moskva nemá
a idealistickou demokra
ské a francouzské komu věcí Československa, ale iluzi o tom, jaká reakce
tickou opozici, jíž lze
nistické strany do Mosk že vedení sovětského by byla v Polsku.
opít
krásnými slovy. Je
A s Polskem- by také
vy; Vedení obou stran si bloku nemůže nečinně
jich
partnery v jedná
uvědomuje, že tvrdý po přihlížet tomu, aby če smrtelně zeslábl sovětský
ních
jsou
protřeli a zku
stup Sovětského svazu skoslovenské
reformy vliv ve Východním N ě šení soudruzi, kteří si aproti
Československu škodlivě ovlivňovaly si mecku, a tím také sovět
vědomují, jakou cenu by
nutně ohrozí jejich vo tuaci v jiných sovětizo- ský vliv na vývoj v celé
museli pladt za prohru.
Evropě.
lební vyhlídky v západ vaných státech.
Situace se mění od ho
Krize je v plném prou
ních zemích. Cesta fran
Abychom si byli ucouzského
komunisty přímni vůči sobě: sovět du. Dúbčekova vláda má diny k hodině. Je to iro
Rocheta do Prahy byla ské vedení má v tom čá před sebou ještě větší di- nie dějin, že čs. exulanti
asi nejen diplomatickým, stečně pravdu.
lemna. Buďto bude po dnes drží palce jedněm
ale i smiřovacím manév
Jestliže se podaří pro stupovat jako pravověr- komunistům pcod dru
vm
rem.
vést reformy v Českoslo ná komunistická vláda a hým komunistům.
Dúbčekova vláda však
mezitím nelenila. Zajisti' la ši podporu nejen v Bě
česk o slo 
lehradě, ale i v Rumun (Pokračování se str. 1) to s odsunem sovětské m o n stro v á n a
v
en
sk
á
b
ezm
o
cn
o st a
sku. V druhé polovině
armády
vlastně
vypadá.
"Krizová situace’ rost
fa k t, že so v ětsk á a rm á d a
uplynulého týdne bylo la z vleklosti manévrů,
Obtížná situace
oznámeno, že maršál T i které jaksi nebraly kon
To všechno bylo pro m ů že v sto u p it n a čs. ú ze
to přijede na státní ná ce, a nabyla na vážnosti vázeno baráží sovětské m í. k d y se j i zlíbí a o d e
vštěvu do Prahy, a že do ve chvíli, kdy maršál Ja- ho, východoněmeckého a j í t te p rv e , k d y ž se j í sa
m o tn é u ráč í, o znám ilo
Prahy přijede také vůdce
kubovský odmítl při polského tisku, bohatě sovětské v elen í začátek
Rumunské komunistické
jmout jedenáct dní po protkanou vzpomínkami o d su n u svých je d n o te k .
strany Ceausescu.
na sovětskou intervenci v
Sovětská vojensko-poTváří v tvář těmto tvr oficielním skončení ma Budapešti. Mapy Česko
dým politickým skuteč névrů zástupce čs. vlády, slovenska ocidy se znovu lídcká operace ukázala
nostem se patrně sovět- kteří se přišli* zeptat, jak na předních stránkách pravou tvář. Cílů bylo
světového tisku spolu s dosaženo, věci opravdo
vé demokratizace Česko
Plánujete cestu do zámoří otazníky nad články
slovenska byla zasazena
nebo máte v úmyslu pozvat uvažujícími o záměrech
těžká rána.
své příbuzné na návštěvu'’ sovětské armády.
Političtí komentátoři
Obraťte se s důvěrou na
A ačkoliv tisk mluvil,
na Západě se většinou
západní "bojovníci za domnívají, že účelem by
ODRA
svobodu’’, kteří obyčej lo posílení pozic staré
TRAVEL SERVICE ně demonstrují při nej- gardy
před nadcházejí
menší příležitosá, zacho cím sjezdem KSČ. Mají
27-29 Elizabeth St„ Melbourne, 3000
vávali "důstojné” ticho, pravdu jenom částečně.
'
Telefon 62-2908
které jenom znovu po
Politický realismus
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a tvrdilo jejich očividné
Nejvíce ze všeho byl
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo pokrytectví.
totiž posílen tzv. politic
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zatímco toto se dělo
ký realismus, který říká,'
ve světě, doma uvažovala
Mluvíme česky
že Československo je s
vláda, co s nezvanými
konečnou platností při-,
hosty, kteří už zapáchali
kováno k sféře, ovládané
hůře než ryba třetí den.
K O NTINENTÁLNÍ RESTAURACE
Sovětským svazem, že te
Násilné vykázání by by
dy tzv. "demokratizace”
Praha
lo otevřeným pozváním
nemůže překročit určitý
137 Church St., Middle Brighton, Vie.
k vojenské intervenci
limit a nade všechno, že
Telefon 92-6757
"spojenců” a jiné řešení
tedy vůdčí postavení čs.
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
nebylo lehké nalézt.
komunistů nemůže a ne
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Odchod osvoboditelů? smí být v zájmu bezpeč

Odchod osvoboditelů ?

Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová
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JA N HALÁT,
LL.B, A.A.S.A.
oznamuje, že otevřel advokátní kancelář
na adrese:
81B, Bell Street, Coburg, Vic.

(roh Bell St. & Sydney Rd.)
Telefon: 350-1391
Též na adrese:
66 Warrigal Road, Surrey Hills, Vic

Telefon: 83-3692

MERNDA
19 mil od Melbourne, směrem přes Preston
2 i AKRU (172’ x 630’) za $ 4.700
Travnatá rovina — Veřejná cesta — Přívod
od městského vodovodu a elektřiny na ná
klad prodávajícího
$ 900 DEPOSIT, £ 14 TÝDNĚ
Pozemek je jén několik mil od university
La Trobe, v prostoru, který se rychle zasta
vuje. — Dává možnost investovat do velké
plochy země za cenu, jaká se platí za jedi-ztC a jfjtD po nouoifpzA oufejs npoaad nou
nich předměstích.
Volejte majiteli: 663-3706, 870-1874,
nehlásí-li se: 63-4291

Ozvěny
Z DOMOVA

— Vedoucí kulturního oddělení ÚV KSČ Čestmír Cí
sař navštívil Moskvu, aby znovu vysvětlil čs. politiku.
—- Národní shromáždění vydalo zákon, dle něhož se
volby do národních výborů, Národního shromáždění
a Slovenské národní rady odkládají tak, že musí být
vykonány do konce r. 1969.
— Literární listy oznámily, že během 4 dnů po uve
řejnění manifestu “2.000” slov” dostala redakce 5.223
souhlasných podpisů. Proti se ozvaly jen 2 hlasy —
oba anonymní.
— Národní shromáždění zvolilo 150člemnou Českou
národní radu jako protějšek Slovenské národní rady.
Předsedou je dr. Čestmír Císař, kterého sovětské no
viny nejčastěji napadají jako revizionistu.
— Po rozhlasovém a televizním projevu A. Dubčeka
k Čechům a a Slovákům byl dne 19. července narych
lo svolán ústřední výbor KSČ, který vyslovil Dubčekovi k jednání v přítomné krizi velkou většinou
důvěru.
Z CIZINY

— - Sovětská, polská, východoněmecká, bulharská a
maďarská komunistická strana poslaly po varšavské
konferenci dopisy KSČ, v nichž varují, že nynější
demokratizační proces v ČSSR může vést k zániku
vedoucího postavení čs. komunistů.
— Moskevská Pravda přirovnávala v ostře kritickém
článku vývoj událostí v čS’SR k stiuaci v roce 1956
před sovětským zásahem v Maďarsku.
— Maršál Tito řekl v Bělehradě^ že doufá, že sovět
ské vedení není tak krátkozraké, aby zasáhlo násil
ně proti ČSSR.
— Hamburský list Die Welt uveřejnil zprávu, dle níž
je v Milovicích ubytována sovětská elitní jednotka a
ío trvale (včetně manželek důstojníků atd.). .
— Dva angličtí státníci se postavili proti případné
sovětské intervenci v Československu. Ministr zahra
ničí Stewart řekl, že nikdo, ani Sovětský svaz, nemá
právo zasahovat do vnitřních záležitostí Českosloven
ska. Sir Douglas Home prohlásil, že by sovětský zá
krok proti Československu znamenal konec praktic
kého mírového soužití na celé generace.
— Podle neoficielní zprávy z Moskvy netrvá už KSSS
na Dubčekově cestě k raportu do SSSR. Leonid Brežněv přijede místo toho do Prahy.
— Moskevská Pravda napsala, že československé bez
pečnostní orgány odhalily v Karlových Varech větší
■množství zbraní a munice, dodané americkou CIC k
dispozici čs. revizionistům. Jde zřejmě o “zadní vrát
ka” pro případ, že by přece jen chtěl Sovětský svaz
intervenovat, vojensky.

demokracie.
buďme
vděčni za to málo a nechtějme více, neboť lepší
vrabec v hrsti . . .!
A opravdu, realisticky
se s takovým realismem
přít nemůžeme. Velké
věci v historii byly však
jenom zřídkakdy dosaženy v holých a neinspirujících hranicích realismu,
byly většinou dosaženy
A teprve v této chvíli, nosti státu ohrožováno.
kdy již byla patřičně de
Jinými slovy: sbohem jejich překročením, in-

spirovaným tou nejrealističtější věcí na světě —
idealismem,
A tak uvidíme. N a štítě obránců nynějšího sta
vu věcí v Československu
narostla nová, mocná obruč. O obruč víc v cestě
odvážných lidí, vyzbrojených místo realismem
pouhým elánem vždycky
trochu
quijotovského
idealismu.
-kw-
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Mimořádný sjezd čs. byl jako zástupce Severo
novinářů v Praze schválil moravského kraje na mi
rezoluci, v níž se distan mořádný sjezd KSČ zvo
coval od výsledků V. sjez len Drahomír Kolder. Při
du konaného “v podmín tajném hlasování mu nad
kách nedemokratické po poloviční většina odepřela
litické praxe”, dále rezo důvěru.
luci o syndikalizaci orga — Na budově radnice v
nizace čs. novinářů, nové Klatovech bude znovu
stanovy aj. Druhý den umístěna pamětní deska
sněmování se jednalo “po věnovaná III. americké
liniích národních svazů”. armádě.
Byl ustaven Svaz českých — Náměstek ministra
novinářů (v čele 63člen- techniky Doebert řekl no
ného OV je předseda Vlá vinářům, že v současné
do Kašpar, šéfredaktor době chybí v ČSSR byty
časopisu Signál, tajem  pro milión lidí.
níkem je dr. S. Maleček), — V r. 1967 dovezla ČSSR
a Svaz slovenských novi 7.449.000 tun surové ropy,
nám , který má 40členný z toho'z SSSR 7,412.000
ÚV, (předseda Svetózar tun (99.5%), 10,376.800,
Štúr). Předsednictva obou tun železné rudy (z SSSR
národních svazů konala 8.670.000, tj. 83%), 1,204.
společnou schůzi v Brati 000 pšenice (z SSSR
slavě a ustavila Ústředí 1.091.000, tj. 90.7%) a
novinářů ČSSR. Předse 102.600 tun bavlny (z
dou je V. Kašpar, prvním SSSR 55.200 — 53.8%).
místopředsedou Štúr a Barevných kovů dovezla
ústředním tajemníkem F. ČSSR za 787,918.000 dev.
Kaucký.
korun (z toho z SSSR za
— Rozhodnutím ministra 409.669.000 dev. korun, tj.
vnitra bylo dnem 1. čer 53.3%). Čs. vývoz do
vence zrušeno hraniční SSSR má tuto skladbu:
pásmo při státní hranici stroje a zařízení 65%,
s Východním Německem. spotřební ¿boží 20% a ma
Občané tedy 'mohou při teriály a suroviny asi
stupovat až k tamní stát 15%.
ní hranici. U západoně- — Na Tyršově náměstí v
meckých hranic óvšem za Humpolci byl znovu po
kázané pásmo dosud trvá. staven ňa starém místě
—
Vědoucí
tajemník pomník T. G. Masaryka,
okresní organizace KSČ v dílo V. Mákovského.
Ostravě O. Voleník “byl — Svobodné slovo napsa
odstoupen” pro neuspoko lo 8. 7..: “V oblasti Ta
chovska se ža první polo
jivou činnost.
— Dne 19. června zemřel letí pokusilo. o nedovole
ve věku 77 roků arcibi ný přechod hranic více li
skup nitranský, apoštol dí než za celý loňský rok.
ský' administrátor
dr. Jde vesměs o osoby, které
Eduard Nécsey. Arcibi mají za sebou nějakou
skupský titul byl dr. Né- trestnou činnost. Nedovo
cseýovi udělen papežem leného přechodu využíva
Paivlém VI. 15. května tr. jí v rámci turistického
Jeho tělesnié pozůstatky ruchu i příslušníci Ně
býly uloženy v kryptě ka mecké demokratické re
tedrály v Nitře. Vídeňská publiky-’’
Die Presse napsala, že se — U příležitosti 9®. výro
Chtěl pohřbu zúčastnit bi čí založení sociálně cemoskup P. Hniliea z Říma, kratické strany udělil pre
ale čs. pohraniční úřady sident republiky aa ná
(po instrukcích z Prahy) vrh ÚV KSČ státní vyzna
m u prý zdvořile odmítly menání za zásluhy o vý
stavbu socialismu v Če
vstup na čs. území.
— Na návrh šéfredaktora skoslovensku. Sád Kle
J. Boba schválil výbor menta Gottwalda, dostali
Svazu slovenských spiso dva soc. dem zráda; Ev
vatelů tuto redakční radu žen Erban a prof. dr. J.
Kultúmého . života: J. Hájek. Mezi 12 -živými
Bžočh, Š. Drug, K. Foeld- příjemci Řádu republiky
vári, A. Hykisch, Z. Je jsou prof. dr. F. Bláha, F.
senská, A. Kalinová, P. Kubant, J. Lindauer aj.
Karvaš, M. Nadubinský, 42 výtečníků dostalo Sád
R. Olšinský, P. Števček, práce, mezi nimi spisova
D. Tatarka, L. Ťažký a Š. tel K J. Beneš, J. Čer
noch, prof. dr. J. DolanŽáry.
— DD napsala 25. 6. “Re ský, J. Lederer, A. Patzahabilitační komise Svazu ková, přof. dr. J. Skládal,
čs. spisovatelů. . . se v K. Tondl, Z. Vácha a Jan
souvislosti s celostátní Zelenka. In memoriam do
konferenci SčSS v r. 1959 stal Řád Klementa Gott
znovu zabývala záležito walda dr. O. John (který
stí Lr. Štolla. Konstatova na zradu doplatil).
la, že literárně teoretická — L. Mácha, který byl
a kritická práce L. Štolla obviněn z vraždy faráře
není založena na vědec J. Touíara z Číhoště, kte
kém poznání. Proto vy ré se údajně dopustil při
slovila podiv, že L. Štoll vyšetřování Státní bez
je členem ČSAV a členem pečnostní aranžovaného
Svazu čs. spisovatelů”. tzv. Číhoštského zázraku,
Snad už tedy tento stali- byl propuštěn 25. června
nista konečně zmizí z po z vyšetřovací vazby. Ne
byla prý prokázána sou
předí veřejného života.
— Čs. vysoké školy měly vislost mezi týráním fará
letos téměř 95.000 poslu ře Toufara a jeho smrtí a
chačů, a mimoto přes trestný čin porušení po
38.000 jich studovalo při vinnosti veřejného činite
zaměstnání. Kromě toho le je podle nynějších zá
studuje na čs. vysokých konů promlčen.. Proti je
ho propuštění se ozvalo
školách 3.500 cizinců.
:— Ve Frýdku-Místku ne mnoho protestů.

— Dne 25. června zemřel
v Praze ve věku 72 let
akademik Vlád. Procház
ka, člen presidia ČSAV —
a kovaný stalinista.
— Předsedou Slovenské
národní rady se stal On
dřej Klokoč, který už je
předsedou ÚV Slovenské
národní fronty.
— Na pozvání šéfredakto
ra Rudého práva O. Šve
stky přijel koncem červ
na na několikadenní ná
vštěvu
Československa
hlavní redaktor sovětské
Pravdy M. V. Zimjanin.
Nezdá se však, že by jeho
pobyt měl příznivý vliv
na psaní Pravdy o Česko
slovensku — spíše na
opak.
— Profesor K. šiška se
štábem dalších lékařů
provedl v Bratislavě prv
ní transplantaci srdce v
komunistických
zemích.
501eté Heleně Horváthové
bylo naoperováno srdce
461etého mrtvého muže.
Operace trvala TJhodiny,
po ní však nastaly kompli
kace (krvácení) a pa
cientka po 5 hodinách
zemřela.
:— Ve Vídeňském naklada
telství “Europa” vyšla
kniha Evžena Lóbla a Du
šana Pokorného “Revolu
ce rehabilituje dětí — za
kulisami Slánského proce
su”. V interview s listem
Arbeiler-Zeitung ~řeki mj.
LofeL že starý Twini zane
chal v ČSSR tak Spatné
hospodářské podmínky, že
stát nutně potřebuje půjč
ku. Pcx&ázaZ na to, že
SSSR přijal také ve dva
cátých 3. třicátých letech
oferm-ský úvěr ze Západu.
FEI/HD

-3Předprázdninové
jednání čs. parlamentu

Národní
shromážděni zasedalo
’^ ^^kosloyenském parlamentu je patrná určitá změna.. Jednání je nyní
živější, někteří poslanci se začínají osmělovat a vyjadřují své vlastní ná
zory na projednávané záležitosti a rozhodování už není tak zásadně jednotné.
Reterát o zasedám nemusí být proto tak hrozně, bezvýhledné suchý, jako
tomu bylo v minulých letech.
Dne 24. června začalo (regres), byl zamítnut tí v investicích i ve vněj
ve Španělském sále Praž 129 hlasy z 219 přítom ších vztazích, je spojena,
ského hradu poslední ných. Zákon samotný s rizikem schodku státní
předprázdninové zasedá byl pak jednohlasně při ho rozpočtu i v běžném
ní čs. Národního shro jat. Jeden poslanec se roce. Národní hospodář
máždění. První den; kte zdržel hlasování.
ství prý prožívá "vážné
rého se zúčastnil mini
Poslanec E. Štefánik chvíle inflačních tlaků’’.
sterský předseda Černík, (kterému vyslovila Stra Státní závěrečný účet za
zdůvodnil akademik V. na slovenské obrody loňský rok byl nakonec
Knapp návrh ústavního předtím nedůvěru) po schválen.
zákona o přípravě fede- žádal o zproštění z funk
Dne 27. června se NS
radvního
uspořádání ce člena předsednictva usneslo, že Česká národ
ČSSR. Návrh byl přijat, N S a předsedy výboru ní rada bude mít 150 čle
při čemž se jeden posla pro spotřební průmysl.
nů. K přípravě jejího
nec zdržel hlasování. Zá Obě funkce dostal posla
složení byla zvolena ko
roveň přijalo N S dopo nec Slovenské strany ob
mise, jejímž předsedou
ručení České národní ra rody L. Hanúsek.
je J. Smrkovský, dalšími
dě, aby- projednala v
Pak přišla na řadu tzv. členy Kriegel, dr. B. Ku
rámci české části federa malá novela tiskového
čera, A. Pospíšil a 9 dal
ce požadavky některých zákona, kolem níž byly
ších poslanců.
míst z Moravy a zabývala "velké dohady”. Jednání
Vládní návrh změn
se postavením Moravy, se protáhlo a k hlasování
Slezska i města Brna. došlo 26. června. Z 231 zákonů z 0'boru minister
Proti tomuto usnesení přítomných poslanců se stva práce a sociální pé
hlasoval jeden poslanec. 184 vyslovilo pro přijetí če — změny v nemocen
Dne 25. června se pro novely, 17 se zdrželo ském pojištění, zvýšení
jednával návrh zákona o hlasování a 30 bylo pro dávek v mateřství a pří
soudní rehabilitaci. Ná ti.
davků na děti a změna
vrh posl. inž. J. Šubrta
Při jednání o státním zákona o sociálním za
podporovaný dr. G. Se závěrečném účtu za rok bezpečení družstevních
kaninovou, aby v přípa 1967 přiznal ministr fi rolníků —• byly N S při
dech, kdy při rehabilita nancí a předseda ÚKLK jaty. (Očekává se, že při
ci stát poskytl náhradu inž. Š. Gašparík, že rov jdou státní pokladnu na
za škody, mohl ji přenést nováha mezi příjmy a vý 2.4 miliardy Kčs).
na viníka nezákonnosti daji obyvatelstva, napě (Pokračování na *tr. <)

Stran ík m á názory
Pozornost domácího i světového tisku se nyní
soustředí na názory čs. komunistických "liberá
lů ’-’ a jen málo je zájmu o to, jak dnešní udá
losti v zemi posuzují zabudli komunisté. List ěs.
armády. Obrana lidu, uveřejnil 6. června nanej
výš poučný rozhovor svých redaktorů a jedním
z těchto "konzervativců’ Josefem Jodasem, no
sitelem Řádu republiky, členem KSC od r- 1921.
Přetiskujeme několik jeho odpovědí, protože
nám mohou, ujasnit hloubku rozporů mezi obě
ma křidly KSČ.
" N i rozdíl od všech předchozích krizi nyněj
ší krize ve straně probihaia jen v předsednictvu
a na Ú V , t a s by členové strany viS*ec něco tu
šili . . . A nebýt raKtaniřtňkn rozhlasu a dobře
informované domácí reakce, nevěděE b y členové
strany nic. Takovéto kafainetm zvraty bez účastí
organizací strany a členstva jsou pučem . . .
Důsledkem nynější,,krize ve straně j e ----roz
bití odborů, této největší vymožeností dělnické
třídy, rozbití jednoty mládeže, rozražení jedno
ty strany a národa a vržení společnosti 25 let
nazpět. . . Tzv. "boj proti kultu osobnosti” ne
přinesl v žádném případě v socialistických stá
tech změny v metodách práce nebo demokrati
zaci, ale rozbil mezinárodní komunistické hnutí,
rozvinul nacionalismus a oslabil zaslouženou
autoritu Sovětského s,vazu . . . Jestliže úkolem
lednového pléna Ú V byla v prvé řadě rehabili
tace, pak to také není náhoda a všechno to, co
se kolem této otázky děje, to jen potvrzuje. Je
to součást akcí, jejichž účelem je rozbití strany,

ochromení Státní bezpečnosti, aby nebyla schop
na chránit socialistický stát, a nakonec likvidace
socialismu . . .
Tím, že strana otevřela po r. 1948 dveře všem
vrstvám společnosti s vlažným nebo dokonce ne
přátelským poměrem ke straně a socialistickému
zřízení a nedokázala se od nich očistit, musela
později používat proti jejich antisocialistickému
působení cenzurních nebo kádrových opatření,
která se dnes kritizují jako "deformace”. Také
dnešní vedení strany nebude moci jinak postu
povat, nechce-li ohrozit existenci strany a nako
nec existenci socialismu . . .
V současně době určitá reakční skupina ve
straně, která je dobře organizovaná a má v ruce
všechny sdělovací prostředky, vede proti straně
ty tsejhrůbšz útoky — v televizi, v rozhlasu, v
tisku, nevyjímaje ani Rudé právo. Tato skupina,
ve které se angažují různé reakční veličiny, vede
po pět m ěórň tuto kampaň, která se nezbytné
musí projevit v rozleptávání jednoty strany.
Proti n í je třeba jasně a veřejně vystoupit, ozna
čit ji a odhalit veřejnosti její záměry. D alší ne
bezpečí vidím v tom. že nová ekonomická sou
stava u nás -vytvoří předpoklady, které mohou
být využity k obnově kapitalismu . . - nutně u
nás vytvoří materiální základnu, která si vyžádá
jí odpovídající uspořádání společnosti . . . ”
Vlastně s hlediska straníka, tj. pouze straní
ka, nejsou docela všechny závěry pensisty Jo
náše docela chybně.
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"Dva tisíce slov, které patří . . . všem’’
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton St.
Hampton, Vic.

Telefon 98-5756.

M. CHRPA
Optical Service
Kukátko do Č SSR
SOKOL PROTESTUJE
Přípravný výbor Sokola ČOS vyhlásil hned od po
čátku jako svůj jasný program: samostatnou sokol
skou organizaci v rámci nedílné tělovýchovy. Výslov
ně prohlásil, že nechce rozbíjet sjednocenou tělový
chovu, ale že oživuje sokolskou činnost, násilně uml
čenou deformacemi padesátých let. Zdůraznil, že stojí
na pozicích socialismu a že toto prohlášení je pro
Sokol závazné i v současnosti a pro budoucnost.
S tímto vstoupil PV ČOS také do jednání s delegací
ÚV ČSTV, což bylo příznivě přijato. Teprve v pra
covní komisi organizační se narazilo na odpor zástup
ců ČSTV, kteří přišli s návrhem, aby Sokol na úrovni
TJ nebyl samostatnou organizací, nýbrž aby byl jen
oddílem (odborem) dosavadních TJ ČSTV. Při tom
šlo pouze o přejmenování ZTV na Sokol. S takto na
vrhovanou koncepcí nemohli zástupci PV ČOS sou
hlasit. Sokolskou tělovýchovu nechápe PV ČOS samo
účelně, nýbrž jen jako prostředek k vyšším cílům, k
mravní výchově. Sokol zdaleka není a podle Tyrše
nocmí hýt jen izolovanou tělesnou výchovou. Sokol
vždycky byl v historii našich národů velkou silou
kulturní, společenskou a vlasteneckou (I. a II. odboj).
Sokol má už více než stoletou bohatou pokrokovou
tradici a stal se nejen pro naše národy, ale pro celý
•vět pojmem. Nemá-li být tento pojem pokřiven a
omezen, pak musí mít Sokol možnost plného vyžití,
a to může zaručit jen samostatná organizace v rámci
jednotné tělovýchovy . . . PV ČOS lituje, že ČSTV za
hájil tak ostrý, mocensko-ultimativně formulovaný _■?
neodůvodněný útok proti nám . . . PV půjde dál dů
sledně, klidně a důstojně za svým cílem . . .
Svobodné slovo, 22. června 1968
ZÁMĚRNÁ NEVLÍDNOST KE SKAUTŮM
Dne 24. června přišli na odpolední setkání občanů
a mládeže v Č. Budějovicích také junáci a skautky
přivítat svého presidenta, projevit mu vděčnost a
lásku. . . Avšak českobudějovičtí pořadatelé nevyho
věli žádosti vedoucích, aby delegace směla na tribu
nu. Teprve na energickou žádost oblastní velitelky
dovolili jedné skautce vmísit se při projevu mezi ho
sty na tribunu. Když president opouštěl tribunu, če
kali na něho skromně a dychtivě dva skautíci, dovo
lili si ho oslovit, ale než president mohl odpovědět,
byli pořadatelem odstrčeni s tím, aby nezdržovali. . .
Odstrčení skautů nebylo projevem šetrnosti vůči
osobě pana presidenta, to byla záměrná nevlídnost
vůči těm, kteří chtějí zlepšit život v této zemi podle
skautského zákona.
Lidová demokracie, 28. června 1968
SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Do r. 1948 byly všechny úseky silniční správy ří
zeny zkušenými odborníky s vysokoškolským vzdě
láním . . . Potom bylí všichni postupně z těchto
míst odstraňováni a nahrazováni pracovníky bez ja
kýchkoliv odborných znalostí. To se týká v mnisterstvu dopravy funkce náčelníka správy silniční a
městské dopravy, kterou zastává soudruh, původním
povoláním řidič ČSAD. . . Dále se to týká nejvyšší
odborné silniční funkce v ČSSR, vedoucího odboru
silničního hospodářství. Zmíněný náčelník z tohoto
místa odstranil zkušeného silničního inženýra a na
hradil ho právníkem. — Podnik Silniční vývoj v
B rn ě. . . pracuje na nové technologii. . . V čele má
bývalého výpravčího ČSD. — Brněnský Dopravoprojek t. . . vede soudruh s nižším technickým vzdělá
ním . . . Kádrová politika národních výborů odbourá
vala postupně původní odbornou úroveň aparátu,
takže dnes jsou ve 111 okresech jen 3 inženýři ve
funkci vedoucího. . . Žádný skutečný odborník není
ani mezi předsedy dopravních komisí a vedoucími do
pravy KNV, které řídí investorskou činnost v kra
jích. S podobnými kádrovými poměry se setkáváme
i v řízení a správě městských komunikací většiny vel
kých m ěst. . . Především nekvalifikované řízení sil
ničních záležitostí způsobuje, že i přes miliardové
prostředky jsou silnice v kritickém <stavu . . .
Ing. B. Rozkošný, Práce, 11. června 1968

DOKUMENT

K POKUSŮM
O DEMOKRATIZACI

Východní Němci a Poláci poslali do Prahy podrážděné varovné dopisy, Kreml vyslovil velkou
nelibost čs. velvyslanci, sovětské noviny psaly bez obalu o práci "protisocialistických pravičáckých
skupin v Československu, moskevský rozhlas rozšířil ještě víc vysílání v české řeči, odsun sovět
ských jednotek z čs.. území po skončení manévrů byl proti původním slibům zdržen — to všechno
pro události, které vyvrcholily koncem minulého měsíce uveřejněním manifestu "Dva tisíce slov,
které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a všem’’.
Ještě víc než v zahraničí vzbudil manifest rozruch v Československu. Již samotný seznam osob,
které manifest podepsaly, působil imposantně, i když šlo pouze podle prohlášení "jen o vzorek z růz
ných skupin občanstva podle toho, jak bylo kohotnožno zastihnout’’. Mezi podepsanými sedmdesáti
osobami jsou např.: národní umělci Beno Blachut, Alfred Radok, Jaroslav Seifert, Jiří Trnka, Jan
Werich a Jarosla,v Vojta, rektor Karlovy university ,prof. dr. O. Starý, universitní profesoři Brod,
Bydžovský, Jurkovič, Kadlecová, Jiří Král, Krůta, Jar. Procházka, Sekla, Vanýsek a Vojdovský, dále
různí spisovatelé, herci, hudební skladatelé atd., k nimž jsou ovšem přimícháni i (zřejmě už nezbyt
ná) ošetřovatelka prasnis, tovární’ dělníci, sportovci atd. Současně s protesty z "přátelské” ciziny za
čaly přibývat do redakcí čs. novin a rozhlasu přípisy dalších osob i celých kolektivů, projevujících
souhlas s manifestem.
Manifest se tak zřejmě stal důležitým mezníkem při pokusech o demokratizaci života v Českoslo
vensku. "Dva tisíce slov” je dokument, který stojí celý za přetištění.
HD
vody a občanům národní výbory. Žádná organizace
nepatřila ve skutečnosti svým členům, ani komuni
stická. Hlavní vinou a největším klamem těchto vlád
ců je, že svou zvůli vydávali za vůli dělnictva. Kdy
bychom tomu klamu chtěli věřit, museli bychom dnes
dávat za vinu dělníkům úpadek našeho hospodářství,
zločiny na -nevinných lidech, zavedení cenzury, která
zabránila, aby se o tom všem-psalo, dělníci by byli
vinni chybnými investicemi, ztrátami obchodu, ne
dostatkem bytů. Nikdo rozumný samozřejmě v tako
vou vinu dělnictva neuvěří. Všichni víme, zejména
to ví každý dělník, že dělnictvo prakticky nerozhodo
valo v ničem. Dělnické funkcionáře dával odhlasovat
někdo jiný. Zatímco se mnozí dělníci domnívali, že
vládnou, vládla jejich jménem zvlášť vychovávaná
vrstva funkcionářů stranického a státního aparátu.
Ti fakticky zau-jali místo svržené třídy a sami se stali
novou vrchností. Spravedlivě však řekněme, že ně
kteří z nich si tuto špatnou-hru dějin dávno uvědo
mili. Poznáme je dnes podle toho, že odčiňují křivdy,
napravují chyby, vracejí rozhodování členstvu a ob
čanstvu, omezují pravomoc i početní stav úřednic
kého aparátu. Jsou s námi proti zaostalým názorům
v členstvu strany. Ale velká část funkcionářstva se
brání změnám a má dosud váhu! ¡Má pořád ještě v
ruce mocenské prostředky, zvláště, na okresech a v
obcích, kde jich může užívat skrytě a nežalovatelně.
Od začátku letošního roku jsme v obrodném proce
su demokratizace. Začal v komunistické straně.. Mu
síme to říci a vědí to i ti nekomunisté mezi námi, kteří
•odsud už nic bobrého nečekali. Je ovšem třeba dodá:,
že tento proces ani nemohl jinde začít. Vždyť jenom
komunisté mohli po celých dvacet let žít jakýmsi po
litickým životem, jen komunistická kritika byla u vě
cí, kde se dělaly, jen opozice v komunistické straně
měla tu výsadu, že byla v doteku s protivníkem. Ini
ciativa a úsilí demokratických komunistů je proto jen
splátkou na dluh, který celá strana má u nekomunistů, jež udržovala v nerovnoprávném postavení. Ko
munistické straně nepatří tedy žádný dík, patří jí
snad přiznat, že se poctivě snaží využít poslední pří
ležitosti k záchraně své i národní cti. Obrodný proces
nepřichází s ničím příliš novým. Přináší myšlenky a
náměty, z nichž mnohé jsou starší než omyly našeho
socialismu a jiné vznikaly pod povrchem vidtelného
dění, měly být dávno vysloveny, byly však potlačo
vány. Nemějme iluzi, že tyto myšlenky vítězi teď si
lou pravdy. O jejich vítězství rozhodla spíš slabost
starého vedení, které se zřejmě napřed muselo unavit
dvacetiletým vládnutím', v němž mu nikdo nebránil.
Zřejmě musely do-plné formy dozrát všecky vadné
prvky skryté už v základech a ideologii tohoto tystému. Nepřeceňujme proto význam kritiky z řad spi
sovatelů a studentů. Zdrojem společenských změn je
TUZEX NEBUDE ZRUŠEN ALE ROZŠÍŘEN
.hospodářství. Správné slovo má svůj význam, jen
Tuzex produkuje více než 30 mil. dolarů ročně a ; když je řečeno za poměrů, které jsou už správně
překonává částku inkasa volných měn, které dociluje opracovány. Správné opracované poměry — tím se
(Pokračování na sír. 6)
několik jiných našich podniků zahraničního obchodu

Nejdřív ohrozila život našeho národa válka. Pak
přiiíly další špatné časy s událostmi, které ohrozily
jeho duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala
většina národa program socialismu. Jeho řízení se
však dostalo do rukou nepravým lidem. Nevadilo by
tolik, že neměli dost státnických zkušeností, věcných
znalostí ani filosofického vzděláni, kdyby aspoň byli
měli víc obyčejné moudrosti a slušnosti, aby uměli
vyslechnout mínění druhých a připustili své postup
né vystřídání schopnějšími.
Komunistická strana, která měla po válce velikou
důvěru lidí, postupně ji vyměňovala za úřady, až je
dostala všechny a nic jiného už neměla. Musíme to
tak říci a vědí to i ti komunisté mezi námi, jejichž
zklamání nad výsledky je tak veliké jako zklamáni
ostatních. Chybná linie vedení změnila stranu z poli
tické strany a ideového svazku v mocenskou organi
zací, jež nabyla velké přitažlivosti pro vládychtivé
sobce, vyčítavé zbabělce a lidi se špatným svědo
mím. Jejich příliv zapůsobil na povahu i chování
strany, která nebyla uvnitř zařízena tak, aby v ní bez
ostudných příhod mohli nabývat vlivů pořádní lidé,
kteří by ji plynule proměňovali, tak aby se stále ho
dila do moderního světa. Mnozí komunisté proti towmto úpadku bojovali, ale nepodařilo w jim zabránit
ničemu z toho, co se stalo.
Poměry v komunistické straně byly modelem i pří
činou stejných poměrů ve státě. Její spojení se stá
tem vedlo k tomu, že ztratila výhodu odstupu od vý
konné moci. Činnost státu a hospodářských organi
zací neměla kritiku. Parlament se odnaučil roková-,
vláda vládnout a ředitelé řídit. Volby neměly vý
znam, zákony ztratily váhu. Nemohli jsme důvěřovat
svým zástupcům v žádném výboru, .a když jsme moh
li, nedalo se po nich zas nic chtít, protože nemohli
ničeho dosáhnout. Ještě horší však bylo, že jsme už
téměř nemohli důvěřovat ani jeden druhému. Osobní
i kolektivní čest upadla. S poctivostí se nikam nedo
šlo a o nějakém oceňování podle schopností darmo
mluvit. Proto většina lidí ztratila zájem o obecné vě
ci a starala se jen o sebe a o peníze, přičemž ke špat
nosti poměrů patří i to, že ani na ty peníze není dnes
spolehnutí. Pokazily se vztahy mezi lidmi, ztratila se
radost z práce, zkrátka přišly na národ časy, které
ohrozily jeho duševní zdraví a charakter.
Za dnešní stav odpovídáme všichni, více však ko
munisté mezi námi, ale hlavní odpovědnost mají ti,
kdo byli součástí či nástrojem nekontrolované moci.
Byla to moc umíněné skupiny rozprostřené pomocí
stranického aparátu z Prahy do každého okresu a
obce. Tento aparát rozhodoval, co kdo smí a nesmí
dělat, on řídil družstevníkům družstva, dělníkům zá-

dohromady. Tuzex přitom produkuje devizy s vyso
kou efektivností a výhodností. Proti běžnému čs. vý
vozu je zboží realizované prostřednictvím Tuzexu de
vizově zhodnoceno asi dvakrát lépe, což souvisí mj.
s tím, že realizuje zboží za západoevropské maloob
chodní ceny (ostatní podniky zahraničního obchodu
za světové velkoobchodní ceny) . . . Inkasuje devizy
před vlastním prodejem zboží, zatímco jinak je běžná
platba až po dodání zboží,, případně na úvěr. — Obrat
Tuzexu se opírá o textil (38%), vozidla (31%) a po
traviny (20%) . .. V dohledné době nepřichází v úva
hu zrušit T uzex. . . Tuzex hodlá podstatně rozšířit
prodejní síť, zejména spoluprací s vnitřním obcho
dem . . .
Rudé právo, 20. června T968

er. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd„ Nth Altona, Vic. (314-6281)'
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Pavel Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku. Edice Svědectví, 1968

Bod jenž domov znamená

Bij, srdce moje !
JA N ŠNOR

"Je zajímavé a poučné sledovat, jak právě .'v Československu, kde rozbí
jení okovů dogmat a pověr je tak obtížné a pozvolné, jak právě v této zemi
se otázka svobody formuluje stále jasněji — politicky. Nelze dosud zkoumat
tuto tendenci podrobněji: ale jisté je, že kdyby se prosadila nakonec i v ži
votě, Čechoslováci by nejen dohonili a předhonili ty socialistické země, je
jichž "liberální” Vymoženosti se jim tak zamlouvají (Maďarsko), ale vyhnuli
íjy se úskalím, na něž maďarští a polští komunisté narazili; buď proto, že.
v debatě převládly akademické či únikové tendence, nebo proto, že se omeaíía jen na městskou inteligenci.
Rozprava, kterou u nás už dlouho vedou komunisté-vzdělanci o pravdě,
o spravedlnosti, o humanitě, o svobodě, o platnosti mravního závazku, je už
částí historie československého komunismu. Její existence, i skutečnost, že
musela být zahájena, a že to byli komunisté, kteří ji zahájili a kteří ,v ní musí
pokračovat, jsou zdrojem, smím-li to tak říci, velkého zadostiučinění poúnoeové emigraci československé.
Je vždycky trapné, když někdo dokazuje, že měl pravdu, že na jeho slova
došlo; vyhněme se tomuto postupu i zde. Ale kdo listuje v československých
knihách, v časopisech a novinách, jejichž krátký život skončil v únoru 1948.
oe neubrání překvapení, kolik tehdejších analýz, argumentů, kritik a varování
Ge objevuje v úvahách čs. komunistů skoro o dvacet let později. Právem se
dnes dogmatici veřejně hrozí toho, že vývody bezúhonných, ba vynikajících
ooudruhů se tak často kryjí s názory a závěry čs. poúnorové emigrace”, (s. 55).
První část Tigridovy
knížky — "Sentimentál
ní výchova v rozhovo
rech dosud zpřetrha
ných’’ — sestává hlavně
:« citátů z českosloven
ských tiskovin, spoje
ných autorovým komen

rámci posledních dvace
ti let.

Jeho soud a dokumen
tace především dokazují,
že v případě poúnorové
ho exilu šlo hlavně o
demokratickou a sociál
ně uvědomělou část n á 
tářem.
roda. Je to skutečnost,
Tato část dokum entu kterou volky nevolky
je citát, otištěný v čele té- dnes připouštějí komuni
Oo recenze. Je z nich stičtí odpůrci doma.
sřejmě, že konečná re
Je logické, že ve své
dakce knížky byla pro
námětové studii Tigrid
vedena ještě v době, kdy
obhajuje a vykládá své
tte Novotného éra schy vlastní úsilí v emigraci.
lovala ke 'konci.
Budoucnost emigrace po
Námětem druhé části kládá za nedělitelnou
oseje, pro nás důležitější s osudem lidí doma,
části, je Tigridův rozbor těch, kteří vytvořili do
uložení proměn a plánů mácí "vnitřní exil”, a
Haší politické emigrace v těch, kteří se dnes na

chráněn před poraně
Bij, srdce moje, bij a zni jak kovadlina,
ním, které zasazuje ne
bij pro oheň, bij na poplach,
snášenlivá zpupná poli
nad časem bij, ať čeří hladiny
tika; jestliže, bez zbyteč
a zdvihá prach,
ných zásahů vlády, může
ať k vlnobití žene pláně vod
v životě ukojit svou po
třebu štěstí, jak mu ro
a hvízdá vichřicí s vrcholy borovic!
zumí; jestliže jeho ro
Bij, srdce moje, krev mi rytmizuj,
zum je svoboden a ne
ať pulsuje jak stroj a řídí mne,
musí každý den kapitu
bych k cíli doběhl a překonal tak čas
lovat před rozumováním
s tvou pomocí, bez níž bych nebyl nic
někoho jiného; jestliže
a nenaplnil vratkost prodlení
může člověk jednat tak,
jak cítí, že by měl, a ří
tou slávou těla, v němž je člověk sám
dit se svými pojmy prá
jak lodivod,
va a spravedlnosti; jestli
jak vlna,.
že se necítí ustavičně ko
jak balvan měnící
molen experimenty vše
dotykem země
mohoucího
teoretika;
svou tíhu v lehkost,
jsou-li jeho zájmy dosta
v let!
tečně chráněny nestran
ným zákonem; má-li po
cit, že je mu dovoleno
stranické platform ě sna
žiti plný život. Tehdy,
ží o změny uvnitř zkopro všechny praktické svůj podíl na vládě po rámci tradičních emigmunizováného Českoslo
účele, člověk je svobo porážce režimu, který rantských organizací {a
venska.
vládl doma. To byla po jeho neúspěchu), de
den.”
Z atím co komunističtí
emigrace vítězná.
setitisíce Čechů a Slová
Vysloviv takto politic
historikové se stále snaží
ků se rozptýlilo a po ně
Emigrace
poražená
se
rozdělovat politické exi ký program demokratic
prostě domů nemohla jakou dobu nebylo o
ly na pokrokové a reak- ké emigrace, přemýšlí
vrátit. Komunisté v Če nich mnoho slyšet.
ční, vyhlašuje Tigrid Tigrid o místu a poslání
skoslovensku by nás rádi
Dnes je lze prakticky
ústy Ferdinanda Perout a smyslu politické emig
vydávali
za takovou sta nalézt všude tam, kde se
ky konečný cíl exulant race.
romódní- emigraci, pro opravdu dělá politiká v
ského snažení:
Myslím, že správně
niž
otázka návratu je al tom nejširším slova smy
". . . každému j e prak postřehl, jak stará for
fou
a omegou politické slu: v mezinárodních or
ticky srozumitelno, kdy mule emigrace vítězné
ho
snažení. Bubák má ganizacích a ústavech, na
nebo
poražené
prakticky
je nebo kdy není svobo
vždycky
být co nejčer staroslavných univerzi
den. Demokracie nežádá mizí v epoše "rovnováhy
nější.
tách, ve védě, průmyslu
uskutečnit metafysickou teroru” , jak , se nazývá
Naší emigraci, v licho a obchodě, ve veřejném
svobodu, která snad ne mocenský zápas dem o
ní, nýbrž žádá udržet kracie proti totalitě ve tivém soudu Pavla Tig- životě západního světa,
praktickou svobodu, kte stínu atomových zbraní. rida, se však přihodilo v novinách, v rozhlase,
televizi, v mezinárodních
rá už byla . . .
V minulosti se buďto něco jiného:
• . . Člověk tehdy je emigrace vrátila na va
"Po počátečním poku fondech a nadacích.
svoboden,
jestliže
je vřínech, aby převzala su o politickou práci v (Pokračování na str. 6)

Všimněme si však toho nového Borinova díla: “Po
známky muže, který se vrátil”, hlásí velké, výrazné
písmo nad dlouhým článkem. Redakce uznala za
V as i1
Právě mi došel výstřižek z československých no vhodné předeslat, že otiskuje diskuzní názor V. L.
vin. Není napsáno z kterých — mohla by to být praž Bořina “ne proto, že bychom s ním mohli beze všeho
ská Práce — a není uvedeno ani datum. Jen podle souhlasit, ale jako svědectví”. Pak autora předsta
druhé strany výstřižku se dá zjistit, že je někdy z vuje:
“V. L. Bořin byl známý český komunistický novi
konce června. Na tom vlastně ani nezáleží. Na okraji
nář (jeho původní jméno je Ležák) v letech 1928 až
je rukou připsáno: “Možná, že toho autora znáte.”
Vladimíra Borína-Ležáka jsem ovšem znal, dokon- 1836. Roku 1934 se dostal'do konfliktu se Stalinovou
foé jsem měl pro něho v podvědomí takové nějaké generální linií. Nesouhlasil s tezi jednotné fronty
J slabé místo”, jaké míváme pro lidi rázovité, trochu zdola a proti tzv. socialistickým vůdcům a hájil na
vyšinuté, zahořklé, kterým se v životě nic nedaří. sjezdu spisovatelů v Moskvě myšlenku jednotné fron
Trochu lítosti nad věčným harcovníkem, který cosi ty proti nacismu se všemi demokratickými politický
hledá, se mísilo s trochou obdivu nad technikou, s níž mi stranami. Roku 1936 opustil komunistickou stranu
dokázal míchat skutečnostmi tak dokonale, že zůstaly a bojoval proti komunismu, neboť jej ztotožňoval se
k nepoznání. Existovalo dokonce něco jako nepsaná stalinismem . . . ” — Tedy trošku jiný důvod k roz
dohoda: nepokoušel jsem se jím zamíchaná fakta v chodu se stranou, než jsme z úst Borinových slýchali.
Redakce se dále'zmiňuje o tom, že se Bořin dostal
přítomnosti jiných lidí srovnávát a on zase své uměni
v emigraci “do sousedství lidí stojících hodně n a 
■¡ftepředváděl, když přitom další svědci nebyli.
Jinak skýtal Bořin trošíčku informovaným pozoro pravo” (sic!) a že emigroval do Austrálie, kde vy
vatelům prvotřídní zábavu, když byl obklopen poslu dával s pomocí protikomunistických odborářů měsíč
chači. Nezapomenutelný a zvlášť oblíbený začátek ník New Country, avšak “dostal se do konfliktu se
svými spojenci”, protože “uvítal v časopise Gomuijeho politického referátu “lidu” zněl takto:
“Když řeknete Eskymákovi, že prase je zelený a kovu vládu”. Takže máme černé na bílém, jak to
vlastně s Borinovými potížemi v Austrálii bylo. Do
leze po vrbě, uvěří, protože prase nikdy neviděl!”
Tuto poučku jsem slyšel mnohokrát. Používal ji v sud se totiž mnozí domnívali, že zde Bořin projevo
tfůznýeh variacích, naneštěstí často s takovým zápa val vřelý poměr k mnoha věcem i lidem, ale Gomullem, že nepostřehl posluchače, kteří už prase v životě ku na mysli nikdo neměl.
O vlastním Borinově článku možno konstatovat, že
spatřili. To snad byl jeho největší životní omyl,
Setkával se s nepochopením, které v něm vypěsto nezačíná poučkou o praseti a Eskymákovi, i kdyby
valo jednak metody u slušných lidí nezvyklé, jednak býval mohl. Zato se autor pokouší akrobaticky pře
Stále se zvyšující pocit marnosti a osobní méněcen- skočit léta, v nichž tu moudrost s takovou oblibou p o 
aosti, který se nedal přehlušit a vyvrcholil před ča užíval, a vrátit se přesně tam, kde před 30 léty pře
sem ve Vídni, kde chtěl “udělat všemu konec”. Kratší stal: do Rudého práva nebo Haló novin let třicátých.
pobyt v ústavu mu však přece jen zas vrátil trochu Jen na ukázku:
“Pravda, každý zasloužilý demokrat dostal z po
chuti k životu a — jak zmíněný výstřižek dokazuje —
pobyt doma jeho náladu ieště zvedl. Našla se zřejmě zemkové reformy zbytkový statek. V odměnách za
zásluhy o demokracii byla dodržována liberální zá
&ová polej.na nichž se může dařit vrbám.

PRASE NA VRBĚ

sada rovnosti. Zbyťák dostal agrární buržoust Vraný
stejně tak jako sociálně demokratický senátor Sou
kup anebo národně socialistický poslanec Prášek. P a 
matuji na Soukupa, jak hřímal na schůzích: “Nebude
králů ani papežů.” Nebyli, ale byly zbyťáky . . . ”
K řádnému popisu předválečné “pluralitní demo
kracie”. si autor ještě vybral “dobrého, lidového Če
choslováka Fetsdhka, který si našetřil z pilné práce
peníze a postavil v Praze nádherný palác. Jeho jm ě
ní, získané pilnou prací horníků, vzbuzovalo závist
i v cizině.. .” Závist prý měli “angličtí kapitalisté
Griffiťhové”, kteří prodali Petschkovi lacino čs. doly,
samozřejmě pomocí podplacených politiků, protože
“korupční skandály byly v Masarykově republice na
denním pořádku”. Bořin se zmiňuje i o "panu Preisovi” a Živnobance, o “Melant-richu, vybudovaném z
válečných půjček” atd., ale má pro všechny ty hří
chy demokratické repuuibliky přece jen nějakou
omluvu:
“Tehdy jsme si mysleli, že taková lumpárna byla
jenom v naší republice, ale za 28 let života v anglo
saské demokracii jsem zjistil, že ta naše lumpárna
byla pouhou kopií.”
Zkrátka pan Bořin se vydal do Československa, aby
pomohl zemi zdemokratizovat, jak skromně prohlásil
brzy po příjezdu v pražském rozhlasu. Socialisticky
zdemokratizovat samozřejmě. Začíná tím, že horuje
proti “pluralitě stran”, protože jen ta jediná je ta
strana pravá. O skutečné demokracii ovšem nikdo
jiný nic neví. “To -máte tak”, říká dnes asi poslu
chačům, sežene-li nějaké, “řekne-li někdo Eskymáko
vi, že prase je rudý a leze po vrtbě. . . ”
Ale proč vám tohle všechno píši? V Hlasu domova
z 29. 4. je komentován Borinúv návrat do Česko
slovenska .nadpisem “Kruh byl uzavřen” — a to je
omyl! “Čára opisovaného životního kruhu” (jak jste
napsali) V. L. Bořina se začala opět vzdalovat vý
chozímu bodu. Tentokrát ovšem, pro změnu, směrem
nalevo, někam k Maovi.
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Dokum ent: Dva tisíce slov
(Pokračování se str. 4)
u nás, bohužel, musí rozumět naše celková chudoba
a úptoý rozpad starého systému vládnutí, kdy se v
klidu a míru na náš účet zkompromitovali politikové
jistého typu. Pravda tedy nevítězí, pravda prostě
zbývá, když se všecko ostatní prošustruje! Není tudíž
důvodu k národní vítězoslávě, je pouze důvod k nové
naději.
Obracíme se na vás v tomto okamžiku naděje, kte
rá je však pořád, ohrožena. Trvalo několik měsíců,
. něž mnozí z nás uvěřili, že mohou promluvit, mnozí
však nevěří ani teď. Ale promluvili jsme už tak a
tolik se odkryli, že svůj úmysl zlidštit tento režim
musíme jedině dokončit. Jinak by odplata starých sii
byla krutá. Obracíme se hlavně na ty, kdo zatím jen
čekali. Čas, který nastává, bude rozhodující pro mno
ho let.
Čas, který nastává, je léto s prázdninami a dovo
lenými, kdy se nám po starém zvyku bude chtít vše
ho nechat. Vsaďme se však, že naši milí odpůrci si
nedopřeji letního oddechu, budou mobilizovat své za
vázané lidi a foudou si už teď chtít zařídit klidné
svátky vánoční! Dávejme tedy pozor, co se bude dít,
snažme se tomu porozumět a odpovědět. Vzdejme se
nemožného požadavku, aby nám vždycky někdo vyšší
podal k věcem jediný výklad a jediný prostý závěr.
Každý si bude -muset udělat své závěry, na svou od
povědnost. Společné shodné závěry je možno najít
Jen v diskusi, k níž je nutná svoboda slova, která je
vlastně jedinou naší demokratickou vymožeností le
tošního roku.
Do .příštích dnů však musíme jít také s vlastní ini
ciativou a vlastními rozhodnutími.
.Především budeme odporovat názorům, kdyby se
vyskytly, že je možné dělat nějakou demokratickou
' obrodu bez komunistů, případně proti nim. Bylo by
to nespravedlivé, ale také nerozumné. Komunisté ma
jí vybudované organizace, v těch je třeba podpořit
pokrokové křídlo. Mají zkušené funkcionáře, mají
konečně pořád v ruce rozhodující páky a tlačítka.
Před veřejností však -stojí jejich Akční program, kte
rý je. také programem prvního vyrovnání největší ne
rovnosti,, a nikdo jiný nemá žádný stejně konkrétní
program. Je třeba požadovat, aby se svými místními
akčními programy přišli před veřejnost v každém
okrese a v každé obci. Tu náhle půjde o velmi oby
čejné a dávno čekané. správné činy. KSČ se připra
vuje na sjezd, který zvolí nový ústřední výbor'. Žá
dejme, aby byl lepší než ten dnešní. Říká-li dnes ko
munistická strana, že své vedoucí postavení napříště
etice opírat o důvěru občanů a ne o násilí, věřme to
mu potud, pokud můžeme věřit lidem, které už teď
posílá jako delegáty na okresní a krajské konference.
V poslední době jsou lidé zneklidněni, že se postup
demokratizace zastavil. Tento pocit je zčásti proje
vem únavy ze vzrušeného dění, zčásti odpovídá fak
tu: m inula.sezóna překvapivých odhalení, vysokých
derriisí a; opájivých projevů nebývalé slovní smělosti.
Zápas sil se však jen poněkud skryl, bojuje se o ob
sah a 'Znění zákonů, o rozsah praktických opatření.
Krom toho no.vým lidem, ministrům, prokurátorům,
předsedům a tajemníkům, musíme popřát čas na prá
ci... Mají právo na tento čas, aby se mohli buďto
osvědčit, nebo znemožnit. Krom toho -v centrálních
politických orgánech nelze dnes čekat víc. Stejně pro
jevily nechtě podivuhodné ctnosti.
PRVOTŘÍDNÍ
MASO A U Z E N IN Y
VŠEHO D R U H U
■NAKOUPÍTE V Ž D Y
U FIRMY

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS PTY. LTD.
M A J I T E L É J. & H. K O P E C K Ý
326 H IG H STREET, KEW, VIC.
TELEFON: 86-7178
V Z IM NÍCH MĚSÍCÍCH DOMÁCÍ
JATERNICE A JELÍTKA
TEPLÁ DOMÁCÍ SEKANÁ
DRŮBEŽ
NAŠE ZÁSÁDA: DOBŘE SLOUŽIT
ZÁKAZNÍKŮM

Praktická kvalita příští demokracie závisí na tom,
co se stane s podniky a v podnicích. Při všech našich
diskusích nakonec nás mají v rukou hospodáři. Dobré
hospodáře je třeba hledat a prosazovat. Je pravda,
že všichni jsme ve srovnání s rozvinutými zeměmi
špatně placeni a někteří ještě hůř. Můžeme žádat víc
peněz — které lze natisknout a tím znehodnotit. Žá
dejme však spíše ředitele a předsedy, aby nám vylo
žili, co a za kolik chtějí vyrábět, komu a zač prodá
vat, kolik se vydělá, co z toho se vloží do moderni
zace výroby a co je možno rozdělit. Pod zdánlivě
nudnými titulky běží v novinách odraz velmi tvrdé
ho boje o demokracii nebo koryta. Do toho mohou
dělníci jakožto podnikatelé zasáhnout-tím, koho zvolí
do podnikatelských správ a podnikových rad. Jakož tc zaměstnanci mohou pro sefoe udělat nejlíp, když si
za své zástupce zvolí do odborových orgánů své při
rozené vůdce, schopné a čestné lidi bez ohledu na
stranickou příslušnost.
Jestliže nelze v této době čekat od nynějších cen
trálních politických orgánů víc, je třeba dosáhnout
více v okresech a obcích. Žádejme odchod lidí, kteří
zneužili své moci, poškodili veřejný majetek, jednali
nečestně nebo kruté. Je třeba vynalézat způsoby, jak
je přimět k odchodu. Například: veřejná kritika, re
zoluce, demonstrace, demonstrační pracovní brigády,
sbírka na dary pro ně do důchodu, stávka, bojkot je
jich dveří. Odmítat však způsoby nezákonné, nesluš
né a hrubé, jelikož by jich využili k ovlivňování
Alexandra Dubčeka. Náš odpor k psaní hrubých do
pisů musí být tak všeobecný, aby každý takový do
pis, který ještě dostanou, bylo možno považovat za
dopis, který si dali poslat sami. Oživujme činnost Ná
rodní fronty. Požadujme veřejná zasedání národních
výborů. K otázkám, které nechce nikdo znát, usta
vujme vlastní občanské výbory a komise. Je to pro
sté: sejde se několik lidí, zvolí předsedu, vedou řád
ně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se
zakřiknout. Okresní a místní tisk, který většinou zde
generoval na úřední troubu, proměňujme v tribunu
všech kladných politických sil, žádejme ustavení re
dakčních rad ze zástupců Národní fronty nebo zaklá
dejme jiné noviny. Ustavujme výbory na obranu svo
body slova. Organizujme při svých shromážděních
vlastní pořádkovou službu. Uslyšíme-li divné zprávy,
ověřujme si je, vysílejme delegace na kompetentní
místa, jejich odpovědi zveřejňujme třeba na vratech.
Podporujme orgány bezpečnosti, když stíhají skuteč
nou trestn-ou činnost, naší snahou není způsobit bez
vládí a stav všeobecné nejistoty. Vyhýbejme se sou
sedským hádkám, neožírejme se v politických souvi
slostech. Prozrazujme fízly.
Oživený letní pohyb po celé republice vyvolá zá
jem o uspořádání státoprávního vztahu mezi Čechy a
Slováky. Považujeme federalizaci za způsob řešení
národnostní otázky, jinak je to jen jedno z význam
ných opatření k demokratizaci poměrů. Toto opatření
samo o sobě nemusí ani Slovákům přinést lepší ži
vot. Režim — v českých zemích zvlášť a na Sloven
sku zvlášť — se tím ještě neřeší. Vláda stranickostátní byrokracie může trvat, na Slovensku dokonce
o to lip, že jako “vybojovala větší svobodu”.
Veliké znepokojení v poslední době pochází z mož
nosti, že by do našeho vývoje zasáhly zahraniční sí
ly. Tváří v tvář všem přesilám můžeme jedině trvat
slušně na svém a nezačínat si. Své vládě můžeme dát
najevo, že za ní budeme stát třeba se zbraní, pokud
bude dělat to, k čemu jí dáme mandát, a své spojence
můžeme ujistit, že spojenecké, přátelské a obchodní
smlouvy dodržíme. Naše podrážděné výtky a neargu
mentovaná podezření -musí jen ztěžovat postavení na
ší vlády, aniž nám pomohou. Rovnoprávnost vztahu
si beztak můžeme zajistit jedině tím, že zkvalitníme
své vnitřní poměry a dovedeme oforodriý proces tak
daleko, že jednou ve volbách si zvolíme státníky, kte
ří -budou mít tolik statečnosti, cti i politického uirai,
aby takové vztahy ustavili a udrželi. To je ostatně
problém naprosto všech vlád všech menších států
světa!
Letošního jara vrátila se nám znovu jako po válce
velká příležitost. Máme znovu možnost vzít do rukou
naši společnou věc, která má pracovní název socia
lismus, a dát jí tvar, který by lépe odpovídal naší
kdysi dobré pověsti i poměrně dobrému mínění, jež
jsme o sobě původně měli. Toto jaro právě skončilo
a už se nevrátí. V zimě se všecko dovíme.
Tím končí toto naše prohlášení k dělníkům, země
dělcům, úředníkům, umělcům, vědcům, technikům a
všem. Napsáno bylo z podnětu vědců.
Konec

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
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VITE, ŽE
můžete letět luxusním džeťém
Z AUSTRÁLIE DO VÍD N Ě Á ZPĚT
ve skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob
ZA ZVLÁŠŤ SNÍŽENÉ JÍZDNÉ $ 821.40,
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné informace
ochotně sdělí

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

NÁRODNÍ SCHROMÁŽDĚNÍ
(Pokračování se strany 3)
Pak byl projednán a
přijat návrh novely zá
kona o komisích lidové
kontroly a zákona o ná
rodních výborech. Od
děluje se tím státní kont
rola od závodní. Státní
bude řízena národními
výbory, závodní orgány
ROH.
NS zvolilo náměstky
předsedy
Nejvyššího
soudu a to dr. B. Repíka
a dr. J. Bičovského, a
dále 60člennou komisi
pro přípravné práce na

nové ústavě. Komisi ve
de akademik V. Knapp.
V dopoledním průbě
hu schůze N S slovenský
poslanec S. Kodaj "pří
kře odsoudil’’ manifest
"Dva tisíce slov” (viz
str. 4). Rovněž předseda
N S Josef Smrkovský po
važoval za nutné ostře Se
ohradit proti manifestu.
Řekl, že věc je tak vážná,
že je třeba se jí zabývat
v Národní frontě. "2000
slov” je podle jeho ná
zoru "v rozporu s politi
kou N F ”
FEI

SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA H D.

Bod jenž domov znamená
(Pokračování se str. 5)
A nalézáme je tu ne
jednou v rozhodujících,
čelných
postaveních,
představujících rozsáhlé
pravomoce, často velké
finanční zdroje a mož
nost vlivu, i bezprostřed
ního, na zahraniční poli
tiku státu, jehož občany
se z vlastní vůle stali.’
Zajímavé je, že toto
není soukromný Tigridův názor, ale i zhodno
cení informovaných ko
munistických zpravoda
jů, kteří pracují v západ
ním světě.
Konečně je zajímavá
i poslední skupina exu
lantů, která, slova auto
ra, stojí v "takřka nezra
nitelné pozici’’. Jde o ty,
kteří by se už -nevrátili za
žádných okolností.
"Nic po vlasti a z ní
nechtějí, dokonce ani ná
vrat. Možná že právě v
tom je zdroj zášti, již k
poúnorové emigraci po
ciťovali
Novotného
učedníci v Praze.
x

R. C. Kugler & Associates
Insnranee Brokers
Tel. (Melb.) 95-8421
958 Nepean Highway, MOORABIN, 3189

A možná, že tu je taky
klíč k dorozumění mezi
emigrací a lidem, k přá
telství, 'které tento exil
uzavřel s příslušníky ge
nerací mnohem mlad
ších, než je ta, z níž *e
rekrutuje jeho většina.
Jsou to přátelství, vze
šlá často z iniciativy těch
to mladých lidí, žijících
doma a jejichž hledáni
pravdy o minulosti i pří
tomnosti vlastního náro
da je zavedlo až k těm
emigran-tským
"proro
kům, podvedeným ději
nami”.
Z Tigridovy diagnózy
lze vyvodit všeobecnou
formuli, jež by měla pla
tit pro každého politic
kého emigranta.
Že nezáleží na tom,
kde stojí a jak si stojí,
ale že je stále jeho před
ní povinností nerezignovat a v rámci daných
možností a na svém místa
hledat způsob, jak ovliv
nit vývoj doma.
Až toto bude vykoná
no, pak budeme mód
všichni, jak tu budeme
nebo nebudeme, "upřít
zrak bez bolesti k bodá.
jenž Čechy znamená”,
jak to rak dávno nzpmi
V ík a t Dyk.
jm a.

22. 7. 1968
MARCIA DAVENPOETOVÁ NA SJEZDU SVU
Sjezdový výbor projednal další podrobnosti pro
gramu IV. sjezdu Společnosti pro vědy a umění, kte
rý se koná ve dnech 30. srpna až 1. září 1968 v míst
nostech Georgetown University ve Washingtoně, D.
C. Sjezd bude zahájen v pátek 30. srpna ráno v 9 ho
din, kdy začne zasedat valné shromáždění. V poled
ních hodinách bude slavnostní zahájení knižní, archi
tektonické a umělecké výstavy. V pátek večer se pak
koná ve Washingtonské katedrále varhanní koncert
profesora Karla Paukerta z hudební fakulty North
western University v Chicagu. Prof. Paukert se na
rodil r. 1935 ve Skutčí a v Americe navazuje na slav
nou českou Wiedermanovu školu. Na programu své
ho washingtonského koncertu bude mít Wiedermana,
Janáčka, Kabeláče, vlastní skladbu a staré české mi
stry.
Přednášky, symposia a panely se budou konat v so
botu 31. srpna celý den a taktéž v neděli 1. září celý
den. V sobotu večer bude obvyklý slavnostní banket
s uměleckým pořadem, o který se postará paní Lída
Broděnová se svou Sokolskou operní skupinou z Wa
shingtonu. Hlavním řečníkem na banketu bude spi
sovatelka Marcia Davenportová, přítelkyně demokra
tického Československa, která své přátelství dokázala
právě ve své nejnovější knize “Too Strong For Fan
tasy”, v níž popisuje svůj pobyt v ČSR po válce a
své poslední dny s Janem Masarykem.
V souvislosti se sjezdem se připravují ve Washing
toně ještě dvě důležité události. Organizuje se výsta
va uměleckého díla grafika Kolomana Sokola z Fi
ladelfie pod záštitou Smithsonova úštavu a SVU. Mi
mo to vedení Kongresové knihovny přislíbilo, že
uspořádá příležitostnou výstavu knih a tisků, které
mají nějakou souvislost s Československem.
Přihlášky na sjezd a žádosti o informace pošlete
na tuto adresu: Dr. Milada Lejková-Koepplová, 1931
Xast-West Highway, Silver Spring, Md. 20910.
SVU-W
KOMUNISTICKÁ VYSOKOŠKOLSKÁ POLITIKA
V ČESKOSLOVENSKU

Mikojo našich vědců v exilu uveřejnilo anglicky
knihy, studie a články o komunismu v Českosloven
sku. 'fyto publikace mají význam politický, poněvadž
informují světovou veřejnost o tom, co komunism v
podstatě je a tím varují před následky, jimiž levi
cová a komunistická propaganda ohrožuje demokra
tické zřízení.
Komunistické metody v oboru výchovy a vysoko
školských studií podává právě vyšlá, německy psaná
kniha dra. Antonína Kratochvíla pod názvem “Die
kommunistische Hochschulpolitik in der Tshechoslowakei” (Mnichov, 1968, FidesVerlag, stran 271). Kni
ha vyšla pod záštitou Společnosti pro vědy a umění
(SVU New York). Přináší rozbor vývoje vysokoškol
ské politiky v ČSR během dvaceti let deformace čs.
výchovy a školství slepým kopírováním sovětského
vzoru a podává objektivní posudek, bohatě dokumen
tovaný, o Qeúspěchu “socialistického” experimentu '
oboru vysokoškolské výchovy. Dokazuje, že za 20 let
se čs. komunistům nepodařilo zmooniti se ducha mla
dé generace, vyrostlé a vychované už za komunismu.
Nacpali mladá generace na vysokých školách ztratila
víru v komunistický režim a zvedá hlas odporu. —
Cena knihy:' DM 29.50 (US$7.40).
Tisková služba SVU
ZPRÁVY O PŘÍPRAVÁCH NA OSLAVY
50. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Přípravný výbor oslav 50. výročí vyhlášení česko
slovenské samostatnosti při ČSNRA dostal další při
hlášky k účasti a spolupráci na oslavách z daleké
AMStrálie. Čs. národní sdružení v Sydney, TJ Sokol
Sydney, Čs. národní sdružení ve Vietorii a Ústředí
čsa. demokratických organizací v Austrálii a na No
vém Zélandě zaslalo přípravnému výboru oslav své
uznání a svůj plný souhlas s programem a náplní
oslav a sjezdu ve Washingtoně a současně žádost o
připojení svého podpisu na listinu “Výzvy krajanům
českého a slovenského původu”, která byla rozesí
lána do všech koutů světa letos na jaře.
Tímto významným rozhodnutím připojují se další
4 organizace Čechů a Slováků k nyní již 18 vedou
cím krajanským, exilovým a zahraničním organiza
cím: k Čs. národní radě americké, Americké obci so
kolské, České katolické jednotě. Čs. národnímu sdru
žení v Kanadě, Čs. Sokolstvu v zahraničí, k Čs. Orlu
v exilu, k Jednotě Československé spolky v Americe,
k Jednotě českých dam a pánů, k Národnímu svazu
českých katolíků, Radě svobodného Československa,
Slovanské podporující jednotě států Texas, Sloven
ské tělocvičné jednotě Sokol, k Společnosti pro vědy
a umění, Stálé konferenci demokratických Slovákůezulantů, ku Svazu čs. sportovců v zahraničí, Ústřed
nímu výboru čs. legionářů, Výboru pro svobodné Če
skoslovensko a k Západní českobratrské jednotě.
Tisk. služba ČSNRA
ČESKÉ GRAMOFONOVÉ DESKY —

populární a národní písně, dechovky atd. dodám

v Mellicurne. Informace v HD.
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Bývalého letce Jaroslava Příhodu z Chomutova,
Emila Marečka, Františka Krčku (přítel z Ostravy),
býv. profesora obch. akademie v Klatovech Jaroslava
Zemana (Slavík), Ottu Zamastila (dříve na Tasmá
nii — dopis) a Jana Kováče.

ČECHOSLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
— Americký
týdeník
Newsweek napsal, že kar
dinál dr. Josef Beran jed
ná s kompetentními mí
sty Svaté stolice o rehabi
litaci mistra Jana Husa.
Newsweek píše, že mistr
Jan Hus se stal pro četné
obyvatele Československa
symbolem
demokratic
kých reforem.
— V květnu zemřel po sr
dečním záchvatu ve State
College v Pennsylvanii ve
věku 75 roků prof. Ervín
Hexner. Narodil se v Lip
tovském Sv. Mikuláši, byl
generálním
sekretářem
Slovenského svazu průmy
slníků, vyučoval na Ko
menského universitě v
Bratislavě a později byl
generálním
ředitelem
“Prodejny železáren” v
Praze. V USA byl od roku
1939 a to jako profesor na
University of North Carolina. Od r. 1946 do r. 1956
byl vysokým úředníkem
Mezinárodního měnového
fondu a poté až do r. 1964
profesorem národního ho
spodářství na. Pennsylvania State University. Dr.
Hexner napsal několik
odborných národohospo
dářských knih.
— Skupina legionářů a
krajanů ze Sao Paola na
vštívila 8. června asi 400
km vzdálené brazilské Lidice, kde vzpomněla vý
ročí mučednické smrti ob
čanů z českých Lidic. Po
mši v tamním kostele se
konal průvod k pomníku.

lidických mučedníků, kde
promluvil místopředseda
obce a J. Souček ze Sao
Paola. K pomníku byly
položeny věnce, děti obec
né školy “President Be
neš” zazpívaly brazilskou
hymnu a všichni účastníci
čs. hymnu. Ve výroční
den atentátu na Heydricha uspořádala saopaolská
odbočka ČsOL přednášku
spojenou s promítáním
světelných obrazů, připo
mínajících padlé parašu
tisty Kubiše, Gabčíka a
ostatní.
— Dne 7. července se ko
nal na Masaryktownu v
Scarborough u Toronta
Československý den a So
kolský slet.
— V červenci vyšlé číslo
STOPY, časopisu čs. skau
tů a skautek v exilu, je
zvlášť bohaté na podrob
né zprávy o znovuzrození
Junáka v Československu.
Informuje také o činnosti
čs. skautů v cizině a vše
obecně o skautských zále
žitostech na Západě. Ad
resa: Stopa, c/- V. Jirák,
4128 Park Ave., Brook
field, 111., 60513, USA.
— Dne 24. června zemřel
po srdečném záchvatu v
Rockhamptonu v Queenslandu čs. uprchlík Bohu
slav Chalupný. Žil v tam
ních částech Queenslandu
téměř po celou dobu své
ho pobytu v Austrálii a
teprve letošního roku se
tam oženil.

VÝBOR PRO OSLAVY 50. VÝROČÍ
ČS. SAMOSTATNOSTI, VIKTORIE

— Pokladníkem výboru byl zvolen br. F. Herz a byl
kooptován zástupce Podkarpatské Rusi.
— Přípravy oslav v Melfoourne pokračují. První
předcvičení České besedy bude .dne 4. srpna 1968
(neděle) ve 2 hod. odp. v Dorchesteru, Alexandra
Gardens a to pod vedením pí. Tůmové. Zájemci
nechť se laskavě dostaví přímo do Donchesteru.
— K oslavám potřebujeme nejméně dva sokolské
kroje a legionářské uniformy z 1. světové války.
Mohl by je někdo zapůjčit? Telefon: 50-5573 (Křivá
nek).
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII

Ve smyslu stanov se konala dne 25. června usta
vující schůze valnou hromadu zvoleného výboru, kte
rá pověřila funkcí jednatele O. Mikulčáka (3 Bowen
Crescent, Melbourne, 3004, telefon 26-2105) a přidě
lila jednotlivým členům výboru další úseky práce.
Při projednávání příští činnosti byl kladen důraz na
podporu společného výboru zdejších čs. organizací,
který připravuje důstojné uspořádání jubilejních
oslav založení Československé republiky a na ještě
užší spolupráci s ostatními zdejšími čs. demokratic
kými organizacemi.
M

LETOVISKO

ŠUMAVA”

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANENSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 28. července 1968
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě j'iž můžete obědvat o 12. hodině
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D o p isy red a kci:
PROHLÁŠENÍ POLÁKŮ K SITUACI V ČSR

Jménem předsednictva Federace polských organi
zací ve Viktorii si dovolujeme vyslovit hluboký ob
div a plnou podporu československým národům v je
jich opozici k pokusům Sovětů intervenovat do vnitř
ních záležitostí země. Litujeme, že se nynější komu
nistická satelitní “vláda” tzv. “Polské lidové republi
ky” poslušně přidala k svým pánům v odsuzování
pokusů nové čs. vlády zavést znovu demokratická
práva v zemi. Ujišťujeme všechny Čechy a Slováky,
že všichni opravdoví Poláci podporují boj vašich ná
rodů o nezávislost, která — jak pevně věříme —
přijde brzy do obou našich zemí, které pak budou
moci žít šťastně jako dva dobří sousedé.
J. Jablonski, jednatel
'
S. Rozycki, předseda
PRSŤ Z LAN DO MASARYKTOWNU?

Někdo napsal do Prahy přípravnému výboru So
kola, že by bylo hezké, kdyby přivezly do Kanady
prsť z hrobu T. G. Masaryka v Lánech a uložili ji
k pomníku T. G. M. u nás v Masaryktownu, jehož
majitelem je Masaryk Memoriál Institut. Přípravný
výbor Čs. obce sokolské souhlasil a stanovil prý tři
delegáty, kteří by um u s prstí do Kanady odvezli
a slavnostně zde uložili. Pak však všechno nějak
“spadlo”. Zdejší Naše hlasy se rozčilují na Masaryk
Memoriál Institut, protože prý poslal do Prahy tele
gram, v němž sdělil, že pozvání zaslali soukromníci
bez vědomí Institutu, který s akcí nesouhlasí. Jako
jeden ze starých Sokolů bych byl asi ten telegram .od
soudil, jenomže jsem se současně dozvěděl složení té
delegace: dr. Hobza, mg. Chvalný a bývalý náčelník ČOS dr. Miroslav Klinger — a to je kámen úrazu!
Pro mne by např. ani tolik nevadilo, kdyby byl mezi
delegáty některý organizovaný komunista, ale vadí mi
sokolský zrádce. Kolaborant druhu Klingra je dva
krát vinen prwvě proto, že měl tak vysokou funkci
v Sokole před komunistickým pučem. Že ho přijali
znovu do přípravného výboru Sokola, je pochopitel
né, protože asi chtěli na veřejnosti dokazovat konti
nuitu. Jiní krajané však už prý psali pražskému So
kolu, že považují za urážku, když k nim delegovali
právě Klingra, zprofanovaného předsedu “Výboru
pro zabezpečení osob, které se na základě apinestie
vrátí do vlasti”, který dělal výtečné služby — Gott
waldovu, Zápotockého a Novotného režimu. Šli byste
si poslechnout Klingrovo povídání o vlastenectví,
mravnosti a podobných věcech, až by ukládal prsť?
Dr. J. S., Toronto

Federalízace a rozchod
Uskutečnění federalízace Československa se setká
s mnohými potížemi. Přinášíme malou ukázku malé
ho problému: zprávu našeho sportovního redaktora
0 problému vzniklému v čs. kopané.
V tzv. Domě spojů a dopravy v Praze na Vinohra
dech se sešlo plenární zasedání ústřední sekce čs.
kopané, které projednávalo několik důležitých bodů,
z. nichž rozšíření 1. čs. ligy ze 14 na 16 klubů bylo
hlavním tématem. A už při diskuzi došlo ke skandá
lu. Abyste však celou věc náležitě pochopili, začnu
od Adama.
Na počátku tzv. demokratizačního procesu a federačních snah Slováků, někdy v polovině března, při
šli slovenští pracovníci čs. fotbalové sekce s návrhem,
že bude třeba v budoucnu, aby druhá liga byla roz
šířena na 3 skupiny: českou, moravskou a slovenskou
(až dosud skupina A byla česká, B moravsko-slovenská). Jejich čeští a moravští kolegové upozornili na
to, že v tom případě by museli vítězové všech tří
skupin postupovat přímo do státní 1. ligy a 3 týmy
znovu sestupovat. To se však dá uskutečnit jen za
předpokladu, že nejvyšší čs. fotbalová soutěž bude
mít 16 klubů, neboť aby při účasti 14 mužstev 3 se
stupovala, by bylo přehnané a uškodilo by to vždy
na jaře kvalitě soutěže — týmy by se v boji o zá
chranu soustředily hlavně na obranu. Slovenští funk
cionáři se vyjádřili, že rozšíření 1. ligy ze 14 na 16
klubů budou podporovat. Zdá se však, že měli na
mysli rozšířit ligu až za rok, po příští sezóně. Česká
část čs. fotbalové sekce se však souhlasů Slováků
“chytila” a chtěla změnu provést už nyní. Tak by se
totiž v 1. lize zachránili fotbalisté Plzně a Bohemians,
a poměr v příštím ročníku ligy by byl 8 : 8 (8 klubů
z Čech a Moravy a 8 ze Slovenska). Slovákům však
šlo o prestiž, neboť při dosavadním počtu by měli
poprvé v příští sezóně v čs. lize většinu (8:6). A tak
když mělo na plenárním zasedání v Praze dojít k
otázce rozšíření ligy, předseda slovenské fotbalové
sekce M. Michalík doporučil, aby se o tomto problé
mu na plenárním zasedání vůbec nediskutovalo. Plé
num ústřední sekce čs. kopané si přesto nakonec hla
sování vynutilo. V tom okamžiku “fotbaloví diploma
té” ze Slovenska jako jeden muž vstali a opustili za
sedání. Teprve pak následovalo tajné hlasováni o roz
šíření ligy na 16 oddílů už do letošního podzimu. Ze
36 přítomných členů pléna (které má celkem 60 čle
nů) bylo 29 pro rozšíření, 4 se zdrželi hlasování a 1
hlas byl neplatný.
Slováci ovšem protestovali a nakonec se rozhodli
vytvořit si vlastní ligu, Nedojde-li ke změně rozhod
nutí, bude se tedy hrát odděleně liga seská a slovep1ská (asi jako anglická a skotská).

-
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DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

SLOVAN BRATISLAVA VÍTĚZEM ČS. POHÁRU

T R IU M F SL O V E N SK É K O P A N É

22. 7. 1968

izLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T Á !

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
,
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
.
DODAMÉ LÉKY VŠECH DRUHŮ
*1
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, i
v nutných případech i telegraficky
|

Poprvé ,v historii obou nejpopulárnějších evropských fotbalových soutěží klubových celku: PMEZ
i soutěže "držitelů trofejí’’ budou čs. kopanou reprezentovat slovenské týmy. Po Trnavě, která se
stala zcela zaslouženě přeborníkem republiky a bude hrát ve 14. ročníku Poháru mistrů evropských Í SVATEBNÍ HOSTINY. TANEČNÍ ZABAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
zemí, dosáhlo i mužstvo Slovana Bratislava pozoruhodného úspěchu, když získalo "Československý
DRUHU
pohár” a má tudíž právo hrát od podzimku v soutěží "držitelů trofejí”. To vše mluví jasnou řečí
provede nejlépe.
o doméně slovenské kopané v Československu.
Fotbalisté Slovanu Bratislava prohráli sice prvé vzruch postaráno. Už v prvních 46 minutách vedli
Dke
finálové střetnutí “Československého poháru” v Praze Bratislavští góly Oberta a Cvetlera 2 : 0 a vše vypa
s Duklou 0: 1, por.aizili však v bratislavské odvetě dalo na velký debakl letošního nejúspěšnějšího ligo
vojáky 2 : 0 a získali tuto nej cennější trofej. Na Te- vého celku historických zemí. Dukla však (poprvé
^ t)orclreáíer
helném poli v Bratislavě vsadil Slovan před 12.000 nastoupila už bez Masopusta) se soustředila na obra
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
diváky za tropického vedra vše na rychlost a důraz, nu, tak však neměla sebemenší naději na úspěch.
dlouhými pasy dokázali jeho hráči rychle přenášet I “Československý pohár” získalo lepší mužstvo, hra
Telefon 63-3923
hru, do. trestného území Dukly, kde bylo stálo o jící moderní kopanou, které navíc ještě třikrát na1 .
K disposici tři sály různé velikosti ,
střelilo tyč Viktorovy branky.
g
Možno obstarat' českou hudbu ..
SEDM SVĚTOVÝCH REKORDŮ V USA —
PLACHÝ HRDINOU ROSICKÉHO MEMORIÁLU
KOZIČOVÁ ZAPLAVALA NOVÝ EVROPSKÝ
Čs. lehká atletika nemá dosud “olympijské tempo”,
REKORD
a úroveň je — až na malé výjimky — slabší. Mezi
' Plavečtí experti na celém světě si po prvém čer ty výjimky patří (kromě výškařů a výškařek) 191etý
vencovém víkendu kladou otázku: “Může vůbec ně odchovanec z Košic Jozef Plachý, který na 17. roč
kdo na OH v Mexiku zastavit vítězné tažení americ níku memoriálu Evžena Rosického vyhrál nečekaně — Americká atletická unie rozhodla, že. vítěz kvali
kých plavců?” Odpověď je: “Nikoliv”. Amerjcký pla běh na 800 m v novém juniorském evropském rekor fikačních závodů v Los Angeles získá automaticky
vecký sport, který nenašel na posledních OH v r. du za 1:47,1 min. V dramatickém závodě porazil skvě letenku na OH v Mexiku, — o dvou dalších lehko
1960 v Římě a o 4 roky později v Tokiu jako celek lým finišem nakonec hladce nejen Tomáše Jung- atletických reprezentantech USA se rozhodne až v
vážnější konkurenci, udrží si i v říjnu letošního roku virtha (1:47,8 min.), ale i předního britského půl- září ve vysokohorském tréninkovém středisku v
na OH v Mexico-City svou světovou suverenitu. Po kaře Boulterse (1:48,2 min.), východoněmeckého re South Lake Tahoe v Kalifornii. Účast na OH m áji
tvrdila to celá řada skvělých výkonů v amerických prezentanta Hirsehe, Rusa Želebovského a další za mimo jiné zajištěnou: sprintér Tom Smith (200 m za
bazénech v posledním období, potvrdily to nyní m e hraniční běžce.
20,2 vt.), čtvrtkař Evans (400m za 45,1 vt.,) půlkař
zinárodní závody v Santa Clara v Kalifornii, kde
Kromě Plachého obstál na Rosického memoriálu Bell (800m za 1:46,1 min.), překářkář Whitney
Američané a Američanky vytvořili 6 světových re v Praze i čs. sprintér Kříž, který vítězným časem 400 m přek. za 49,5 vt.), výškař Fossbury (2,16 m),
kordů. Na 400 m polohovým stylem naměřili Greg 20,8 vt. vyrovnal Mandlíkův rekord na 200 m. Výškář dálkařBeamon (8,14m), trojskokan Walker(16,81 m),
Buckinghamovi 4:45,1 min., Sue Pedersenove na Baudis skočil 2,11 m (vyhrál soutěž), Daňkovi sta íyčkař Seagren (5,28 m), diskař Silvesťer (62,59 m)
200 m volný způsob 2:09,5 min., a na 200 m polohový čilo k vítězství v hodu diskem 59,02 m a čs. sprintér a koulař Matson (20,44 m).
styl 2:25,0 min., Claudii Kolbové na 400 m poloha ská štafeta: Kříž, Kynos, Demeč a Šváby zaběhla na — Evropský rekord ve vrhu koulí vytvořil v Postu-5:05,4 min., štafetě Santa Clara na 4 x l 0 0 m volný 4 x 100 m 39,8 vt., což však stačilo na 2. místo za pimi Dieter Hoffmann z V. Německa, když jako první
způsob 4:01,0 min. a štafetě Arden Hills SC na 4 x sprintéry V. Německa (39.5 vt.).
“Neameričan” dosáhl výkonu nad 20 m: 20*08 m., což
~ .
200. m volný způsob 8:46,4 min. Škrt přes rozpočet
je šestý nejlepší výkon koulařské historie.
udělal Američanům pouze 181etý mexický malíř
— Na dráze Bosban v Kodani probíhaly velké mezi
TENISTÉ PO “OTEVŘENÉM” WIMBLEDONU
Guillermo Ecchóvafria, který je odborníky označován
národní veslařské závody, na kterých Čechoslováci
Není pochyb o tom, že 82. neoficiální tenisové mi dosáhli několika pozoruhodných výkonů. Krátký s
za aspiranta na olympijskou medaili v plaveckém, ma
ratónu na 1.500 m. Na mezinárodních závodech- v strovství světa ve Wimbledonu, které se letos poprvé Kellebrandem vyhráli dvojskif, dvojice Miluška—-Ko
Santa Clara vytvořil nový světový rekord na 1.500 m. v historii hrálo jako turnaj otevřený (mohli na něm lesa s korm. Kovářem zvítězila, ve dvojkách s kormb
Stopli mu 16:28,1 min., čímž zlepšil dosavadní svě hrát jak tenisté amatéři tak i profesionálové), mělo celníkem a v osmiveslicích obsadilo družstvo ČSR.,
tový rekord Američana Mika Burtona o plných 6 vte lepší úroveň, než tomu bylo v posledních letech. Pro 2. místo za veslaři Německé spolkové republiky.
fesionální tenisté turnaj zpestřili, jejich příchodem e
řin.
Nejlepší fotbalový dorost v ČSR má pražská Spar
5 nejlepáím ''neamerickým” plavcům na závodech celkově úroveň soutěže zlepšila, byla zajímavější, —
“Rudí” obhájili titul mistra republiky, když. vev Santa Clara patřila 171etá Olga Kozičová, student přesto však nelze přehlédnout, že přední světoví a n i - : ta.
porazili celkovým scorem z obou zápasů Slo
ka bratislavské dvanáctiletky, která sice v závodě na téři se profesionálům v mnohém.vyr ova alL A s tím finále
van
Bratislava
2 :1 (v Praze vyhrála Sparta 2 : 0,
jistě
málokdo
z
odborníku
poSíal.
Pravda,
vítězem
200 m volný způsob na Američanky nestačila (ve fi
nálovém boji byla šestá), avšak časem 2:14,4 min. v pánské ávouhry se stal profesionál Australan Rod odvetu v Bratislavě prohrála 0:1).
rozplavbě zlepšila o 0,3 vt. svůj vlastní evropský re Laver, ale ten. nemá v současném světovém tenisu — Pořadatelé olympijských her v Mexiku rodiodli
kord, vytvořený 6. dubna letošního roku v žiiinském kcskuréaci ani mezi profesionály. Mezi “16” nejlep- o průběhu celého olympijského turnaje v odbíjené,
bazénu. Olga Kozičová přijela do USA jen se svou šími tenisty Wimbledonu bylo 8 amatérů a 3 profe kterého se zúčastní jak čs. muži tak i ženy. Zatímco
třěnérkou Vávrovou a zúčastní se ještě několika zá sionálů, ve čtvrtfinále měl každý 4 zástupce, v semi ženy zahajují turnaj zápasem s družstvem. SSSR, čs:
vodů. Zápolení s Američankami může jí jen prospět, finále po 2. a to je bezpochyby velký úspěch amatér muži, mistři světa a držitelé olympijského stříbra, •
Svými skvělými výkony v letošním roce má už za ského tenisu. Těsně po skončení Wimbledonu sesta se střetnou s volejbalisty SSSR až v posledním zápa-.
vili v Londýně odbornici žebříček nej lepších deseti se. Čs. ženy hrají: 13. 10. s SSSR, 14. 10. s USA,. 13.-.
jištěnou účast na OH v Mexico-City.
10. s Mexikem, 19. 10. s Japonskem, 20. TO. .s Peru,
(tenistů, světa. Vypadá takto:
ČSR VÍTĚZÍ V KARLOVÝCH VARECH
1. Rod Laver (Austrálie-profesionál), 2. Tony Ro 24. 10. s Polskem a 25. 10. s Jižní Koreou. — Muži
hrají postupně s odbíjenkáři: USÁ, Japonska, Brazí
, V Karlových Varech byl u přiležitoeti 48. výročí žne *'Ausiráiie-proí.), 3. Clark Graebnér (USA-ama- lie,. Mexika, Tuniska, Rumunska, Polska, a s SSSR.
založení .tamní Slavie uspořádán mezinárodní ioára- .te rj. 4. A rthur Ashe (USA-am.), 5. Dennis Ralston — Jarda Drobný spolu s Američanem Martinim' ob-'
lový turnaj, kterého trenér čs. náKxfaího mužstva ' ,U5A-proí-), 6. John - Newcombe (Austrálie-prof.), hájili ve Wimbledonu prvenství v soutěži doúblů
Jozef Marko využil k tomu, aby naposledy vyzkoušel r~ Tom Gkker (Holandsko-am.); 8. Ken Rosewali “starých pánů”, když ve finále porazili americkou
své hráče před vstupem do kvalifikačních bojů svě , (AustráJíe-prof.), 9. Earl Buchholz (USA-prof), 10. dvojici Match—Mulloy ve dvou setech 6 :2 a 7': 3.
tového šampionátu. Kandidáti reprezentačního dresu jHay Moore (J. Afrika-am.).
Pro milovníky tenisu bylo toto závěrečné střetnuti:
předvedli místy dobrý výkon, deklasovali Slavii K ar
skutečným požitkem a Drobný byl beze sporu nejI
SNADNÍ
SOUPEŘI?
lovy Vary 9 : 1 a Admiru Vídeň 4 : 0, a zvítězili i nad
lepším mužem na kurtu..
. .
- •'
zcela, defensivně orientovanými a "betonujicim:" fot j Dne 10. července bylo premiéře 14. ročníku Po
balisty předního týmu západoněmecké “Bundesiigy” j v Ženevě provedeno vy. háru mistrů evropských
“Hannover 96” 1 : 0, brankou bratislavského Szikory. Ilosování dvou nej populár zemí střetnou se švéd
HLAS DOMOVA:
Střetnutí se hrála za 35stupňovýoh veder.
nějších evropských fotba ským týmem Malmó FF
Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční ly-mÉi.
lových soutěží klubových (který má jen slabou úAdresa:
Hlas’domova,
| celků: “FMEZ” a soutěže roveň) a Slovan Bratisla
5
RUČNÍ VÁZANÍ KNIH
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
j “držitelů trofejí”, s nímž va bude hrát v 1. kole
2
Telefon: 42-5980
!mohou být příznivci čs. soutěže “držitelů trofejí”
5
České
kniharství
j kopané
spokojeni. Jak s fotbalisty “Fram Reyk- ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.), S 5.-,. jed». ,«Uv~
: přeborník ČSR Spartak javik” z Islandu.
; ' výtisk 20c.
Funkcionáři evropské
Trnava i vítěz “Českoslo
16 Brunning St., ST. KILDA, Vie.
venského poháru” Slovan sekce mezinárodního fot PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodi za přibližná teta»
Telefon 91 - 4164
Bratislava mají totiž zce balového svazu doporučili, předplatné,, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £stg ¡8/5/-,.
la reálné šance na postup všem, aby sehráli svá US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné m ěně:— Výši látceOtevřeno denně od 3 odp. do 9 večer.
v sobotu po celý den.
í mezi 16 nejlepších. Fot prvá střetnutí 18. září, od kého příplatku áo různých zemi sdělíme na požAiárt
obratem.
balisté Trnavy se ve své vetu pak 2. října.

- - Ve zkratce - -

MARIÄ BOOKBINDING

