Registered at the G.P.O. M elbourne for transm ition by post as a periodical

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ N O V IN Y
Ročník X V III.

Několikrát v dějinách jsm e byli sraženi na ko
lena a několikrát v dějinách jsme sami — před
časně a zbytečně — kapitulovali. V červenci ro
ku 1968 má vláda republiky á vedení' strany tak
mocnou a jednoznačnou podporu lidu, že m ůže;

FREE C Z E C H O S L O V A K NEW SPAPER

obhájit svrchovanost a důstojnost našich náro

Číslo 16.

jsou hodni socialismu, nikoli zbabělci a otroci.

Melbourne 5. srpna 1968

dů a dokázat tak, že pouze svobodní občané1
Karel Kosík ve zvláštním vydání

T ýdn y úzkosti a naděje v Československu

Literárních listů, 19. 7. 1968

Čierná konference
Pro Čechoslováky v zahraničí byly uplynulé týdny právě tak dobou úzko
sti a naděje jako pro československé občany doma. N evím , kolik z nás si
říkalo v duchu starý verš Viktora D ýka, myslíc na lidi dom a: " . . . Chtěl
bych tu s vámi ještě chvíli být, n eboť zle je . . .” A spoň chvíli, opravili by
chom si starý verš. N e b o ť íy těchto dnech bylo mnoho Čechoslováků v zahra
ničí, kteří poprvé za ^dvacet let exilu zatoužili být dom a alespoň ve chvíli
nebezpečí, bezvýhradně a bezpodmínečně — ve chvíli nebezpečí.
Bylo zle, a hrozilo, že bude hůř. Zatím co Sovětský svaz šikoval armády
Varšavského paktu podél československých hranic, začaly proskakovat v ci
zině zprávy o rozkolu v československém politbyru. N ejvážnější z nich byla
t a ----- zatím nepotvrzená, zatím neprokázaná — , že v jedenáctičlenném polit
byru dopadlo hlasování proti Dubčekovým reformistům 5 : 6 . Naštěstí je

Zatím co zbavila Prehlíka jeho úřadu (v přísluš
nou důtkou), oznámila
současně zrušení celé v o 
jenské politické správy,
systému stranických ko
misařů
s
vojenskými
hodnostmi.

ZODPOVĚZENÉ OTÁZKY

V posledních týdnech jsme svědky publicity, o
níž dvakrát nestojíme. Je jedna věc pisti o nových,
liberálních reformách, které ulehčují úděl řadového
občana v Československu, a je úplně jiná věc, čisti
o Československu jako o vyhlédnuté oběti dusící váhy
Sovětského svazu.
Čteme zase po dlouhé době o obou Masarycích, .o
legiích, o Benešově vládě, o Mnichově, o Lidieích a
o únoru 1948. Zapomenuté Československo bylo vy
Dubčekova vláda není hrabáno ze smetiště, oprášeno/vyleštěno a postaveno
do vitríny světového zájmu, neboť kořist Sově.tskéna pochybách, že Sovět ,ho svazu je novinka, hodná tučných titulků a první
ský svaz nikdy dobro stránky večerníku.
volně nesvolí k tomu,
A tak jedna agónie stíhá druhou. Agónie národa
jednou z mnoha ironií československých dějin, že tentokrát stáli v Č iem é aby Československo vy
doma a agónie nás venku. Kolik jich ještě bude a
nad Tisou komunisté proti komunistům.
stoupilo z Varšavského co bude na jejich konci?
Zatím co píšeme tento
A niž bychom ubírali- ně kritizoval, .strukturu paktu.
V době psaní tohoto komentáře se lidé ptali všu
souhrn, probíhá v Čier- na pochybné cti nacistic velení armád Varšavské
Defekce Českosloven de po světě, jestli ten obr na východě opravdu na
né nad Tisou (dříve kému Německu, můžeme ho paktu a stal se terčem ska by znamenala díru v padne tu malou'zem ve střední Evropě? Jestliže ano,
co bude dál a jestliže ne, co bud dál? Ptali se a ne
Čiemé pri Čope) kritic říci, že vyděračské me divokých útoků sovět Sovětském postavení v nalézali odpovědi. A protože jejich úhel byl zúžen
ká část konference če tody Sovětského svazu ského tisku. Prchlík žá celé Evropě, se zvláštním tučnými titulky, neviděli, že právě ta velká krize,
skoslovenského a ' sovět se od nich liší jen v ar dal, aby velení armád přihlédnutím k obtížné ta její nejistota, ty její otazníky, dávaly pádné odpo
gumentech, nikoli v p od  kolovalo mezi generály přísunové situaci mezi vědi na otázky, které už se dávno zapomněli ptát.
ského politbyra.
socialistických
členů Sovětským svazem a V ý 
Byla svolána zřejmě statě.
Byly to otázky, týkající se nového, zreformovanéPřípad generálmajora paktu.
na, žádost . sovětských
chodním
Německem. ho charakteru “evropského komunismu” , otázky, tý
kající se nové, přátelské tváře respektovaného a
představitelů, neboť ěs. Prchlífca, - náčelníka poli
Tento požadavek byl Bez Československa a s zodpovědného Sovětského svazu. Generál de Gaulle,
zpravodajství již zorga tické správy českosloven zřejmě zcela nepřijatel nejistými
zásobovacími mezi jinými velkými muži, dlouho již ujišťoval svět,
nizovalo oficielní tisko ské armády, je dobrou ný Moskvě, která trvá linkami v Polsku by že nebezpečí z východu pominulo a nalezl dychtivé
vou konferenci na závěr ukázkou
. mocenského na monopolu vrchního (mohlo být V ýchodní N ě uši. Z komunistické hrozby se stal strašák komu
nismu, z antikomunistů podivíni, kteří odmítají
československé velení.
rozhovorů. A ž do. této aspektu
mecko ztraceno, aniž by uznat světový vývoj. Dokonce i ve Spojených stá
zvláštní konference neby krize.
Dubčekova vláda re Sovětský svaz mohl účin- tech zjistili kandidáti na presidentský úřad/že hesla
lo nijak zřejmé, že by
Generál Prchlík veřej agovala rychle a účinně. (Pokračování na str. 2) o Obraně proti komunismu ztratila svou účinnost',
neboť národ přerostl “antikomunisticijé plénky” a
čs. delegace byla rozště
dospěl k zralému názoru, že hrozba komunismu po
N aše krize v mezinárodní politice
pena.
minula.
.
Západní tisk píše o
Ale pominula opravdu? Hle, jedna z odpovědí,
válce nervů - ,a válka
které bezděky dodala dnešní československá krize.
nervů to, skutečně je.
Pod beránčí, kůží zaleskly se vlčí tesáky, a jaké te
Situaci v létě 1968 lze
Ačkoliv žijeme v cizině, máme potíže vidět Československo - ruskou kon sáky to jsou!
dobře srovnat se situací frontaci očima ciziny. Jsme příliš citově zúčastněni, máme příliš mnoho pří
Komunistický duch svátý vznesl se nad věžní bá
ně Kremlu a pravil, že prý jsou dnešní českosloven
na podzim roku 1938 v mých kontaktů, jsme informováni příliš detailně.
nejednom směru.
T o znamená, že místo z Austrálie, Kanady nebo Spojených států vidíme ské reformy neslučitelné s opravdovým charakterem
socialistického státu. Podívejme se tedy na Prahu
současnou krizi z Václavského náměstí.
Místo a ptejme se, co to vlastně není slučitelné s dobrodi
jedné fronty vidíme dvě: tu vnitřní, na níž se b o  ním socialismu:

Československá přítěž

Druhé kolo v Bratislavě

V Čierné nad Tisou skončily rozhovory sovětských
a československých komunistů, ale to je tak všech
no, co zatím skončilo. Napětí trvá, nebezpečí není
zažehnáno, a při uzávěrce Hlasu domova jsme ne
mohli ještě vědět, co se přihodí na konferenci v Bra
tislavě.
Ta bratislavská konference byla v době psaní těch
to řádek jediný konkrétní fakt, který se z dlouhého
handrkování v Čierné vynoříL Není to -příjemný
fakt, protože představoval velký ústupek se strany
Československa a vzbuzoval podezření, že nás na
krátko nalezené bojarství začínalo znovu opouštět.
Toto podezření bylo zřejmě pociťováno I v Praxe,
kde došlo k téměř okamžitým demonsfcacíra, Jež do
kazovaly, že lidé tak úplně nevěřili Ifubčekovu ujiš
ťování, že “Všechno je v pořádku! "Na Staroměstském
náměstí ši prožil svoje Josef Smrkovský, Jehož-řeč
provázelo skandování “Řekni nám pravdu!” a “Pryč
s . Německem a Polskem!”.
Ani řeč přesidenta Svobody nepřispěla k celko
vému uklidnění. Není se čemu divit Jeho slova
“Každý, kdo chce nějak poškodit československé přá
telství a spojenectví se . Sovětským svazem, poško
zuje naděje na nezávislost země”, musela xnít za
dáných okolností mírně řečeno groteskně.
To všechno, byla reakce na zprávu, že se bratislav
ské konference zúčastní vedle “debatérů z Čierné”
také Východní Německo, Polsko, Maďarsko a Bul
harsko. Nikdo totiž nezapomněl na rozhodnost, s níž
Dubček takovou konferenci odmítal.
Teprve výsledek bratislavských jednání snad jas
něji ukáže, jaké ústupky učinily obě strany. Zatím
se zdá, že jsme prohráli zápas o částečnou českoslo
venskou nezávislost a uvidíme, co se v‘ jejích tro
skách dá zachránit z dosavadní liberalizace.

ju je o osobní svobodu, i tu vnější, na níž se roz
Aby novináři mohli volněji psát? Aby lidé mohli
hoduje o státní nezávislosti.
volněji mluvit? Aby občan mohl vycestovat do ci

Dochází
tak k dost
paradoxní situaci. Proto
že si uvědomujeme, že
jedno není možné bez
druhého, tj. že osobní
svoboda není v českoslo
venském případě možná
bez státní nezávislosti,
naše loajalita se rozdvo
jila. N a té vnější frontě
podporujem e s celým ná
rodem Dubčekovo ko
munistické vedení, na té
druhé, vnitřní frontě,
musíme být proti němu
tak dlouho, dokud trvá.
nebo musí trvat, na nad
řazenosti
komunistické
strany.
Ostatní
svět,
jeho
mluvčí a jeho komentá
toři, neznají naše kom
plikace. V idí jenom jed 
nu frontu, tu vnější a i
tu. jinak než my.

ziny? A by pravda m ohla' býti vyslovena beze stra
chu, že zaklepou páni v policejních uniformách? Aby
lidé mohli souhlasit i nesouhlasit? A by mohli při
a mocenská politika
jmout nebo odmítnout? Aby člověk mohl vejít do
Pro nás pro všechny kostelů? A by mu bylo dovoleno užívat mozku a na
je to jasný případ, pro slouchat svědomí?
tože, jsouce citově zú
Jestliže toto všechno není slučitelné s charakte
častněni, stojíme pevně rem socialistického státu a Sovětský svaz je Mek
na morální základně a kou socialismu, zdá se nám, že by se snad svět měl.
znovu začít ptát,.jak daleko pokročila, reformace
neznáme žádné ale: ná evropského komunismu a stal-li se už z hrozby
rod má právo na sebe- opravdu jen ošumělý strašák? A zdá se nám také, že
uxčení, na vlastní cestu, československá krize dodala své odpovědi a že jsou
na to, aby sám rozhodl, to odpovědi jasné, které nelze ani oddisputoVat/ani
zamést pod koberec.
v jakém politickém sy
Do omrzení slyšíme o svědomí světa a o jeho hla
stému si přeje žít, a ni
se, jenž se obyčejně projevuje vytloukáním oken
kdo mu nemůže a nesmí amerických konsulátů. Ptáme se toho svědomí, proč
tato nezadatelná práva je americká intervence ve Vietnamu nepřípustná a
sovětská intervence v Československu, ozbrojená ne
upírat!
Realistický
svět,
v bo neozbrojená, přípustná? Ptáme se, má-li malý
stát právo na vlastní cestu nebo nemá? Odpovídá
němž žijeme, to vidí ji nám hlulboké ticho, okna sovětských konsulátů
nak. Protože se každý lesknou se čistotou a sklenáři, jaksi nevysvětlitelně,
-kwrád odívá hávem poli zůstávají nezaměstnaní.
tické mravnosti, neupírá,
že máme trochu pravdy.
. Published by F. Váňa,
Současně však a mezi
8. Moorhouse St., Kichmond, Vic., 3123
řádky - zaplativ tak žá
Printers: “Unification” Pty. Ltd.
daný poplatek politické
497 'Collins St., Melbourne, Vic.
(Pokračování na str. 2) |
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SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZÁBAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe

Čierná konference
(Pokračování se str. 1)
ně zasáhnout bez nebez
pečí světového k on flik 
tu.
Je
pravděpodobně
dobře, že v Čiem é nad
Tisou jednali komunisté
s komunisty.
U jednacího stolu ne
rozhodovala
ideologie,
ale tvrdá politická skutéčnost.1
Z jednání se sovět
ským politbyrem se z če
skoslovenské
delegace
vynořují
tři
postavy:
Dubček, Smrfcovský a
Šik.
Dubček se zdá být
schopnou postavou a při
jednání s M oskvou může
počítat s plnou podpo
rou nekomunistů.
Josef Smrkovský, kdy
si velitel dělnických mi
lic a pletichář za praž
ského povstání v roce
1945, měl patrně druhé
místo v delegaci. Zprávy
z Československa o něm
říkají, že je populární.
Snad proto, že je rozený
dem agog
a
ostřílený
straník, který ví, jak co
narafičit.

SSSR obvinil čs. ko
renčního stolu v Číerné.
munisty,
že se smlouvají
N a něm bylo, aby čísli
cemi a statistikami o- s kapitalistickou reakcí.
spravedlnil
Dubčekův Vytasil se s odhalením
reformistický kurs a pře skrytých zbraní. Dubčesvědčil sovětské vedení, kova vláda odpověděla,
že zbankrotované Česko že skrýše byla odhalena,
což svědčí
o
tom, že
slovensko nemá pro S o 
ČSSR je plně schopna
větský svaz větší význam
zabezpečit komunistický
než
jako
nárazníkový
režim.
prostor,
přes který ve
SSSR namítal, že D u b dou strategické linky na
čekova vláda nezastupu
západ a na jih.
je zájmy pracujících. Po
V e válce nervů proza hotová komunistická ma
tím obstáli
Dubčekovi šinérie
dodala
takřka
komunisté dobře.
Své přes noc statisíce podpi
protitahy hráli - aspoň sů pracujících, kteří pod
před zahájením jednání porují Dubčefcovu vládu.
v Číerné
nad Tisou Sovětská vláda zařinvelmi pohotově.
Nelze čela zbraněmi. Dubčekose ubránit obdivu, jak va vláda odpověděla dal
dovedně stavěli sovětské ším manifestem intelek
vedení
do
nevýhodné tuálů, který říkal, že
pozice.
ČSSR bojuje proti zbra-

ještě důležitější u konfe-

K.

Ebner

1956 a 1968
Řekli jsme již jednou,
že Československo je v
roce 1968, pokud se na
dějí na nějakou cizí po
moc týče, v podstatně

19 York St.,
• Sydney
než M a 
irchod do Wynyard Stn. horší situaci
naproti pohyb, schodům) ďarsko v roce 1956.
Tenkrát
před dvanácti
Telefon 29-7543
lety zuřila ještě studená

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

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

"tTCHRPA
Optical Service
v ít e , ž e
můžete letět luxusním džetem
Z A U S T R Á L IE D O V Í D N Ě A

ZPĚT

ve skupinách (A ffin ity Groups) aspoň 15 osob
Z A Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É J Í Z D N É * 821.40,
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné

Ještě není
jisté, o b 
stoj í-li v této zkoušce.
A le i když podleh n ou , a
s nim i československý
lid, prokázali velm i d ů 
ležitou věc:
Kdykoli a kdekoli se
v sovětském světě ozve
slovo reforma a svobo
da, "n e j pokrokovější ze
mě světa"
nemá jinou
odpověď než násilí, vm

Československá přítěž

(Pokračováni se str. 1)
m orálce,
jíž se odívá,
ale kterou nežije - nás
nenechává
na p o ch y 
bách, že naše pravda
musí být realisticky p o d 
řízena zákonům m ocen
Profesor Ota Šik byl ského uspořádání světa.

SWTSS TRAINED
WATCHMAKERS

ním silou myšlenky.
Proti tankům sovět
ských jednotek na če
skoslovenské půdě vy
slala děti s mírovými
standardami a se zdvo
řile nedětskou
žádostí,
aby sovětští vojáci laska
vě šli domů.
Přišla kosa na k^men,
a českoslovenští komu
nisté
se ukázali
být
schopnými žáky.

informace

ochotně sdělí

A LM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins Street, M E L B O U R N E
Telefon ř 63 4001 — 63 4002

válka v plné intensitě a lovně, aby překlenul n ě
jedna strana se snažila jak propast, která byla
kdysi nepřeklenuteíná.
oslabit druhou.
Všechno bylo tomu úDnes je situace pod
silí
podřízeno: gauliistatně jiná. Svět dospěl
stická koncepce spolu
k názoru, že bylo koneč
práce
s Východem , v
ně dosaženo určité rov
poslední fázi i konflikt
nováhy sil a že tato rov
ve
Vietnamu,
mírová
nováha je nej lepší zá
jednání v Paříži, do ur
rukou trvalého
míru.
čité míry snad i nastáva
D ošlo k sčítání hlav: to
jící presidentské volby
lik a tolik lidí ve světě
ve Spojených státech.
vyznává demokracii, ta
A když to všechno za
kové procento se hlásí
čalo vypadat nadějně a
ke komunismu. Protože
narovnání se zdálo být
jest to procento značné,
na dosah ruky, "přih o
musíme nový
stav při-1
dilo se” Československo
jm out tak, jak je a na
a hrozí narušit tu tvrdě
učit se s ním žít.
vybojovanou rovnováhu
Realistický svět se tak
sil.
ovšem dopustil něčeho
Sirotek
zoufale nerěalištiitkého.
Povýšil komunismus na
Tak se stalo, že se z
rovnocenného
partnera československé krize stal
demokracie a jeho elek "sirotek” , o něhož nikdo
tronické mozky mu za
pomněly říci,
že např.
patnáct miliónů obyvatel
komunistického
Česko
slovenska
se
nerovná
patnácti miliónům vy zna
vačů komunismu, ' ale
nejvýše jednom u milió
nu. Neřekly mu, •že v
komunistickém Českoslo
vensku,
Polsku
nebo
M aďarsku je pravděpo
dobně - vlivem intimní
znalosti komunismu - ví
ce
přesvědčených
de
mokratů než ve většině
států demokratických.
Porušená rovnováha
Vycházeje tedy z na
stíněných
předpokladů,
tj. že Z ápad na jedné a
Sovětský svaz na druhé
straně mají jakési rov
nocenné právo k udržo
vání svých dosavadních
pozic, svět pracoval úsi-

DL
&£)orcheóter
ALE XA N D RA GARDENS, MELBOURNE
Telefon 63-3923

K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu

Ozvěny
Z DOMOVA
— Podle zpráv z Prahy měl generál Kodaj, jeden z
nejyěmějšíoh přívrženců A. Novotného, rozhovory s
vysokými důstojníky sovětské armády. Rozhovory
vzbudily v Československu vážné obavy.
— Literární listy vydaly k zahájení rozhovorů v
Čiemé další zvláštní vydání, z něhož citujeme: “Jed
nejte, vysvětlujte a společně se držte cesty, po níž
jsme se vydali a od níž nás nemůže nikdo odvrátit
živé.”
/
— Přes všechna dřívější ujišťování o dokončení od
sunu sovětských jednotek z ČSSR, byly při zaháje
ní rozhovorů v Čiemé některé sovětské oddíly stále
ještě na Slovensku a dokonce i v blízkosti Prahy.
— Podle zpráv z Čiemé došlo při tamních jednáních
k dohodě o tom, že čs. tisk přestane kritizovat So
větský svaz a naopak. To je ovšem těžko slučitelné
s úplnou tiskovou svobodou.
— Nejmenovaný čelný komunistický novinář komen
toval zprávu o bratislavské konferenci těmito slovy:
“To je kapitulace! Je to přímá politická intervence
do našich, záležitostí — neměli jsme na vybranou!”
Z CIZINY
— US ministr zahraničí Rusk protestoval na sovět
ském velvyslanectví ve Washingtonu proti obvině
ním, že jsou Spojené státy nějak zodpovědný za čs.
krizL
— Při mezinárodním sjezdu (komunistické) mláde
že v Sofii se pořadatelé pokusili oddělit čs. delegáty
od ostatních účastníků. K menším incidentům došlo
také na bulharské hranici, kde pohraniční stráže
odmítli vstup některým čs. turistům.
— V Paříži byl uveřejněn rozhovor, s Emilem Zátepkem, který tvrdil, že se dá dnešní postoj SSSR
v Československu přirovnat k postoji Hitlerova Ně
mecka v r. 1938.
narušit jeden ze základ
n ích kamenů nynější rov
nováhy sil a přivodit no
vou mocenskou fluktua
ci, jež zvyšuje nebezpečí
ozbrojeného konfliktu.

R. U . R .t "naši v elek
trárně se ještě drží” .

Historická chvíle

melské vůdce, že za svou

Nedělejm e si proto
žádné iluze. Českoslo
vensko je v této osudné
chvíli samo, stala se z
nestojí.
Sovětský svaz ji pře něj přítěž, do jisté míry
hazuje v rukou jako žha stojí skoro proti celému
vý
uhel,
protože
by světu.
Vyhlídky na úspěch?
m ohla znamenat začátek
úplného rozkladu
jeho Počet pravděpodobnosti
impéria nebo úplné odci je samozřejmě jasně pro
zení • celého
světového ti nám. Nemyslíme však,
komunistického
hnutí. že už je všechno ztrace
Z á p a d se tváří, že ji ne no. Ještě hoří jedno
vidí, protože by mohla svědo, jako v Čapkově

Č E SK É O C H O T N I C K É D I V A D L O V

Dokáže-li •dnešní Česko
slovensko v'této historic
ké chvíli

zlomit

novou linií stojí až do
hrobu,
Sovětský
svaz
možná ustoupí pod vá
hou důsledků ozbrojené
intervence. Jestliže však
čs. vůdci znovu zakolí
sají a ukáží v roce 1968
sebemenší náznaky "r e a 
lismu” let 1938 a 1948,
pak "padnou
naši
v
elektrárně” - a poslední
světlo
zhasne na dlou
hou, hodně dlouhou do
bu.

M ELBOURNE

srdečně zve všechny krajany na

TA N EČ N Í ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 24. srpna 1968
v sále domu K osduszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
H raje orchestr E dy Zlatého
L I K É R O V Á L IC E N C E —

V stupné $ 2.50

BOHATÁ

staré

tradice a přesvědčit kre

TOM BOLA

Z ačátek v 8.30 h od . večer, konec v 1.30
Přineste si vlastní nápoje

Reservování míst: tel. 379-2156 (R osenfeld), 393-1.340 (Skružný)
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ČESK O SLO VEN SK O V E Z K R A T C E
— Zdá se, že ministři z " Novotného éry, kteří , ne
přešli do nové vlády, nepochodili .zle. Podle .infor
mací tiskového mluvčího vlády odešli do pense: ing.
O. Šimůnek, dr. A. Neuman, J. Plojhar a K. Mestek.
Bývalý generální prokurátor dr. J. Bartuška je ne
mocen, bývalý ministr národní obrany B. Lomský
a jeho náměstek O. Rytíř jsou zaměstnáni ve Vojen
ském, historickém ústavu, bývalý ministr vnitřního
obchodu J. Uher zůstává předsedou vládního výbo
ru pro cestovní ruch, bývalý ministr vnitra J. Kudma je zaměstnán v úseku civilní obrany a bývalý
ministr stavebnictví ing. S. Takáč má dostat funkci
v nových slovenských orgánech. Zátím nebylo roz
hodnuto o zařazení bývalých ministrů V. Davida a
S. Kraj čirá.
— Senát Vyššího soudu v Praze mítink Klubu an
Praze zprostil 5. července gažovaných ^nestraníků,
generála dr. Karla Ja od kterého si mnozí v
nouška a plk. ing. V. Praze hodně slibovali. O
Chrásta obžaloby, která aktuálních otázkách dneš
je vinila z některých pro ka na něm měli s nestra
diskutovat
čelní
tistátních činů a ze zběh níky
komunistů
nutí. Soud zjistil, že se představitelé
pbžaloba opírala o tzv. (Špaček, Šimon, šabšía,
notorietu, tj. tvrzení, že Litera a další). Mítink
každý, kdo chtěl ilegálně však byl v poslední chví
odejít za hranice, tam li odvolán - zřejmě vzhle
hodlál provozovat proti dem k napjaté situací v
státní činnost. Pokud se zemi.
týče zločinu vojenské zra — Člen předsednictva ÚV
dy, soud zjistil, že “tento KSČ dr. Josef Špaček se
skutek vzhledem k meto zranil při srážce aut u
dám, jakých používala Havlíčkova Brodu. V pro
Státní bezpečnost vůči tijedoucím voze byl ne
čs. letcům z Anglie, ne jmenovaný americký stát
může být hodnocen jako ní příslušník ve Volks
trestný čin” . Dr. K. Ja wagenu.
noušek
byl
leteckým — Lidová
demokracie
maršálem Royal Air Por vzpomněla nedožitých 80.
ce a byl mnohokrát deko narozenin biskupa řecko
rován (KCB, Legion of katolické církve Pavla
Merit, Croix de Guerre Gojdiče. Při likvidaci řec
atd.).
kokatolické církve ý Če
— Presidium Nejvyššího skoslovensku byl Gojdič
soudu zrušilo jako nezá zatčen a odsouzen k do
konné soudní rozsudky životnímu žaláři. Zemřel
proti herečce Jiřině Štěp- pak v leopoldovské vězni
ničkové a E. Maiwaldovi. ci právě v den svých 73.
— Místopředseda vlády narozenin.
akademik Ota Šik byl — Literární listy uveřej
jmenován čestným dokto nily 11. 7. tyto zkušenosti
rem práv
Lancasterské svého d o p i s o v a t e l e :
university.
Jmenovací “Štvavá Svobodná Evro
dekret převzal z rukou pa” , jak jsem se ji na
princezny Alexandry, kte učil pečlivým čtením na
rá je kancléřkou univer šeho tisku v posledních
sity.
desetiletích nazývat, je
- - Mládež Církve česko podle mé čerstvé zkušeno
slovenské založila v Pra sti - přinejmenším ve
ze svůj vlastní Klub mla srovnání s Prahou - údých CČS. Ustavujícího plným beránkem.
Její
shromáždění se zúčastnili formulace týkající se na
patriarcha dr. M. Novák šeho dnešního vývoje . . .
a biskup dr. J. Kupka.
jsou voleny s diplomatič— Ústav pro výzkum ností a objektivností, jež
veřejného mínění položil mě téměř šokovala. Ani
občanům otázku: “Kterým stopa po snaze pražský
osobám nového vedení vývoj jakkoliv ■ ovlivnit..
KSČ důvěřujete nejvíc?” Daleko zaostává v tomto
Někteří dotázaní prý jme směru za svými moskev
novali osoby bez ohledu skými kolegy. V jejich;
na to, zda jsou či nejsou vysílání je totiž daleko
členy nového vedení .KSČ znatelněji Slyšitelná sna
(např. Svoboda nebo Han- ha “ pomoci” českému po
zelka). Z odpovědí sesta sluchači orientovat se ve
vil ústav toto pořadí: 1. spletitém vývoji jeho stá
Dúbčék, 2. Císař, 3. Šik, tu.”
4. Svoboda, 5. Smrkovský, — Generálmajor Egyd
8. Husák, 7. Černík, 8. Pepich byl uvolněn z
' Hanzélka, 9. Goldstuec- funkce náčelníka Hlavni
ker, 10. BiTak, 11. Pavel, politické správy ČSLA,
12. Lenárt.
aby se" mohl zúčastnit
— Dne 18. července se práce v SNR. Novým
měl konat ve velkém šá hlavním
politickým inarmády
le Slovanského domu v doktrinátořem
VeUký výběr vín, lihovin a piva
(včetně Plzeňského)

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

1. KIND A & CO. PTY. LTD
er. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)

byl jmenován generál
major František Bedřich,
proti kterému by Moskva
neměla mít námitky. V r.
1926, když mu bylo 14
let, odjel s rodiči do
SSSR, kde se vyučil truh
lářem. Později navštěvo
val Vysokou politickou
školu v Gorkém, kterou
ukončil ve 20 letech. Ve
24 letech byl technickým
ředitelem továrny na ná
bytek, načež studoval les
nickou a technickou aka
demii v Leningradě, kte
rou pro válku nedokončil
V r. 1942 vstoupil do čs.
jednotek v Buzuhiku, v
nichž dosáhl
hodnosti
štábního kapitána. Mě.
různé funkce v armádě a
v diplomatické službě ja
ko vojenský přiděl er.ec.
Má 27 řádů a medailí.
— Senát Nejvyššího sou
du zrušil rozsudek nad
bývalým ministrem vnit
ra R. Barákem a V. Jenyšem a přikázal celou věc
k novému šetřeni.
— V Praze byl ustaven
přípravný výbor Čs.-britské společnosti. Do čela
českého výboru byl zvo
len inž. J. Grohman. Po
čítá se s tím, že v dohled
né době bude ustaven
slovenský výbor Čs-britské společnosti v Brati
slavě.
— V Brně byl ustaven
přípravný
výbor
Čs.
Orla. Jeho členové byli
přijati biskupem ThDr. K.
Skoupým. Došly jim po
zdravné telegramy od ka
tolických gymnastických
organizací ze Švýcarska,
Španělska a Belgie.
— Od 1. září tr. budou v
některých místech obno
vena gymnasia.
— Na poradě funkcioná
řů národních výborů řeki
ministr vnitra J. Pavel,
že se v poslední době stav
příslušníků Veřejné bez
pečnosti snížil asi o třeti
nu.
FEI/HD

0 svobodě slova
Z letošních změn v životě Československa vynikly nade vše d vě: uvolně
ní tisku a zpravodajství vůbec a rehabilitace některých obětí komunistické
ho režimu z minulých let. I ta rehabilitace se však děla z velké části záslu
hou čs. tisku, který uveřejňoval dost svobodně popis různých "deform ací
práva” a žádal nápravu, ¡pokud byla náprava ještě možná. Svobodnější tisk,
rozhlas a televize si proto drží jasný primát mezi vymoženostmi nového
režimu.

Uzákonění tzv. malé
novely tiskového zákona
d n e 25. června znamena
lo form ální zrušení ti
skové cenzury v ČSSR a
bylo proto přijato všemi
novinami velmi příznivě.
Krátce předtím (20. a
21. června) se konal mi
mořádný sjezd Svazu
čs. novinářů, který se
snažil vypořádat s ne
slavnou minulostí Svazu
zrušením některých usnesení sjezdu minulého
a který zvolil nové libe
rálnější vedení
(už s
ohledem na připravova
nou federací státu).
N ově zvolení členové
ústředního výboru Ú středí novinářů ČSSR
měli pak zasedání 27.
června, které věnovali z
velké části právě přijaté
novele tiskového zákona.
V e zprávě o svém jed 
nání oceňují postoj těch
|poslanců
Národního
i shromáždění,
kteří se
svým hlasováním vyslo
vili pro svobodu slova a
. rozhodně
se
ohradili
i proti výrokům poslanců,
"kteří se v rozpravě ne
šetrným způsobem dotkli
cti novinářů hanobením
jejich práce” , 'Jmenova

li v té souvislosti poslan
ce N S N ového, Hečka,
Hanzlíka, Kodaje, Šve
ce a další. Poslance gen.
maj. Kodaje odsoudili
zvláště proto, ž.e v parla
mentě hrubě napadl banskobystrickou redaktorku Otu Plavkovou pro
je jí publicistickou čin
nost, přičemž "místo ar
gumentu se uchýlil k
zdiskreditovanému kád
rování, osočování - a za
strašování’ ’ .
Poslanec gen. Kodaj
řekl, že když si novináři
nepzodiskutují věci mezi
sebou a když propůjčují
Stránky novin k "neka
lým, nečestným a nese
riózním
informacím’ ',
musí prý parlament udě
lat nějaká opatřeni.
"Jaká opatření a proti
komu by chtěl dělat po
slanec K od aj?” , ptali se
členové ústředí novinářů
a dodali odvážně: "K d y
si, a je to jen celkem ne
dávno, by tó bývala vel
mi jednoduchá šachová
partie: velký
generál
K odaj a malá novinářka
Ota Plavková, vesnická
rédaktorka. A le dnes se
novinářská obec takový
mi hrozbami zviklať ani
zastrašit nedá!”

Ú V též odsoudil vý
roky pos-1. A . Ševče,
"který
zneužil
parla
mentní tribunu k zastírá
ní svého podílu v činno
sti na hospodářském úséku, která byla předmě
tem trestního jednání” a
který prý hrubě útočil
na redaktory Pravdy dr.
L. Jaza a inž. J. Luče,
kteří se jeho případem
zabývali.
O poslancích, . kteří
hlasovali proti novele zá
kona, říká referát:
"Je na pováženou, že
30 poslanců N S se svým
negativním
hlasováním
de facto vyslovilo proti
občanským svobodám . .
Ústředí novinářů ČSSR
vyslovuje hluboké pře
svědčení, že ti dosavad
ní poslanci, kteří trvali
na omezování
občan
ských svobod, se neob
jeví
na kandidátkách
N F .”

Nakonec ještě toto ústředí novinám -znovu
uvítalo zakládání děl
nických výborů na obra
nu svobody slova, o.
nichž praví:
"Chápame jejich exi
stenci nejen jako výraz
solidarity s prací novi(Pokráčování na str. 6)

Rokovania o federalizácii
Na
svojom
zásadnutí dňa 24. juna 1968
schválilo
plénum Národného
zhromaždenia

"najneskoršie do konca r. 1969” .
P odl’a Směny zo 6. jůla bolo na rušnej mest-

osnovu ústavného zákona o přípravě federálneho usporiadania Českbslovenska. Pri hlasovaní
bóla potřebná na prijatie návrhu ústavou predpísaná trojpátinoyá vačšina — tj. 180 hlasov.
Z přítomných 240 poslancov hlasovalo za návrh
zákona 239 poslancov, jeden sa zdržal a nik ne
bol proti.
P odl’a správy spravodajcu zákonného návrhu
Vladimíra Brunáta májů nová Česká národná
rada a Slovenská národná rada vo vzájomnej
dohodě urobiť "příslušné přípravy” na uskutočr
nenie federácie. V o l’by do Českej národnej ra
dy, skládajúcej sa zo 150 členov, sa konali na
schódzi N árodného zhromaždenia dňa 10. jůla.
N a ustánovujúcej schódzi Českej národnej ra
dy toho istého dňa zvolili pracovnu skupinu,
ktorá má připravit’ program jej prvého pracovného zasadania.

skej koňferencii K S S v Bratislavě 4. - 5. jůla
"stredóbodom záujmu” vystúpenie podpredsedu vlády D r. G . Husáka, ktorý sa vo svojom
prejave zaoberal novým Štátoprávnym usporiadaním Státu na federatívnom principe, a vyhlá
sil, že "riešenie tejto otázky je v súčasnosti v
krízovej situácii” . Rozpor je p od l’a něho v tom,
"ž e pod
federáciou sa rozumie ,v niektorých
kruhoch vznik českých a slovenských národných
orgánov, so strešnými orgánmi, v ktorých by
boli oba národy zastúpené na principe je d e n ,
občan jeden hlas, tj. so značnou převahou če
ských’’ . Podl’a názoru D r. Husáka by to v pra
xi znamenalo, "ž e sice budú národně orgány,

Novozvolená Česká národná rada nebude zá
konodárným zborom českého národa, ale iba
jého dočasnou politickou představitelkou pri
rokovaní zo S N R o otázkách federácie. V o l ’by
do Č N R a S N R ako národných zborov záko
nodárných sa majú konat’ až pri všeobecných
voťbách. Podl’a posledných správ tieto budú

avšak v centrálnych, spoločných by zostalo všet.ko — po starom’ ’, "Rovnoprávnost’ našich národov” — vyhlásil ďalej — "m u sí b y ť zabez
pečená tak, aby bola .vylúčená akákolVek majorizácia zástupcov menšinového tj. slovenské
ho národa vo federatívnych orgánoch.” P odťa
správy Směny informoval D r. H usák delegátov
bratislavskej konferencie, že sú vraj pokusy o
kompromisně riešenie tohto problému a že sa
súčasne diskutuje, "č i pojde o federáciu zovretejšiu, alebo úplné voťn ú , a p o d .’ ’ .
FEI
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"D ě lá m e , co můžeme, vždyť jd e o všecko’ ’
( Z L O B Í
(

V Á S

O Č I ?

Bolí Vá* hlava?

1 N oste brýle od O P T Á !

OPTO

DOPISY, V ÝZV Y, PETICE

8. poschodí
Teleíon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Českoslovenští intelektuálové mají zřejmě na paměti polské zkušenosti s Gomulkou a snaží se vše
možně, aby pokračování demokratizace života v zem i nezáviselo jen na obratném vedení Alexandra
Dubčeka, na vedení, jehož směr může jím být obratně změněn. "D v a tisíce slov’ ’ vyburcovaly k čin
nosti i mnohé z těch, kteří dosud pohodlně vyčkávali na další vývoj.
Postrašily ovšem i vládce
Krem lu a jejich reakce, jejich odsouzeni a hrozby, vyvolaly další aktivitu lidí, kteří to myslí s uvol
něním opravdově. Po celé zemi probíhaly podpisové akce, žádající zachování volnějšího života,
byly odesílány tisíce dopisů a rezolucí, vyslovujících souhlas s prováděnými změnami a žádajících
pevný postoj při jednání s M oskvou.

ČSSR v přímé řeči

Rezoluce a dopisy nebyly adresovány jen vedoucím komunistům, novinám a organizacím v zemi,
ale byla organizována i velká korespondence s "bratrskou cizinou’ ’ , která může být v l á d á m sousedních
komunistických států dost nepříjemná. Z množství takové korespondence, jak se o ní zmiňuje
československý tisk, zaznamenáváme namátkou aspoň některou.

Capitol H ou se, 113 Swanston St.
M E L B O U R N E , (vedle kma kapitol)

Přední členové a vě
dečtí pracovnici Čs. aka
demie věd zaslali otevře
ný dopis Akademii věd
SSSR, v němž se praví:

Členové brigády so
cialistické práce B. Z Io cha z obrobny židenického závodu M E Z napsali
obsáhlý dopis zaměst
nancům
elektrotechnic
kého závodu S. M . Kirova Dynamo Moskva,
s nímž má M E Z Brno
dlouholetou družbu:

Svaz českých noviná zace nebo celé obce a
řů se rozhodl "v zájmu města konaly - bez vy
vyjasnění
stanovisek” bídnutí shora - shromáž
pozvat do Českosloven dění, z nichž byly odesí
ska soudruha Alexan lány přijaté rezoluce, po
drova, který ve svém bídky, výzvy.
"Jsme obviňováni z
článku v Pravdě 11. 7.
Ntjvětší
hromadnou
protisooaiistíckých, propodpisovou
akci
zahájily
"hrubě
zkreslil
náš
p
o
tíkomunistických a protilednový vývoj a dopu Literární listy. N a vyda
sovětských tendencí, z
stil se i urážek noviná nou zvláštní petici připo
toho, že usilujeme o ná
jilo své podpisy v něko
vrat kapitalismu a naru
"Četli jsme poselství, řů” .
šení přátelských vztahů které představitelé vaše- ’
Redakce jednotlivých lika dnech přes milión
k
Sovětskému
svazu. ho záVodu napsali za čs. časopisů posílaly d o osob. Tyto petice a pod
pisové archy byly veze
Chceme vás ujistit, že městnancům našeho p od  pisy časopisům sovět
ny karavanou padesáti
jd e o závěry, které vy niku na základě dopisu ským, polským, maďar
aut do Čieme n. Tisou
z
celostátního
aktivu
Li
ským,
východoněmec
plývají z nesprávných
a tam předány 29. čer
dových.
milicí.
Máme
do
kým a bulharským a v
informaci, nedorozumění
vence - v den, kdy bylo
jem,
že
jste
o
situaci
v
nebo nepochopení naší
nich vysvětlovaly čs. sta
mylně novisko a nabízely poho zahájeno čs. - sovětské
vnitropolitické situace . . Československu
vyjednávání - českoslo
informováni
.
.
.
”
Vážíme sí spojenectví a
stinství novinářům, kte venským zástupcům.
Sdružení zahraničních
přátelství se SSSR a p o 
ří by byli vysláni k ově
K dokreslení situace
vojáků I. a II. odboje
kládáme h o za záruku
ření skutečné situace v
připojujeme
výňatek ze
zaslalo Ú V veteránů vál
naší samostatnosti a na
zemi.
O KVĚTNOVÉ AMNESTII
soukromého dopisu, ode
ky v Moskvě otevřený
V rozhodnutí presidenta republiky jsou tresty za šich hranic - - . Chceme
Čím více se pak blížilo sílaného z Prahy 25.
dopis, v němž se praví
opuštění republiky skutečně amnestovány, avšak jen
zahájení
čs. - sovětských července:
tehdy, když byl trestný čin spáchán po L ledne demokratický, svobodný mj.: "M y, vojáci z dru
vyjednáváni,
tím horeč
"T akovou náladu u
hé světové války, plně
1956 . . . Nejvíce těch nejbolestnějších případů emig
race pochází z let 1948-1955. Po politických změnách a beze strachu, proto podporujem e tento ob- nější byla činnost lidí, nás si už nepamatuji od
v r. 1948 došlo k hromadným útěkům xa hranině z Jsme dali plnou svobo
rodný proces . . . Zvem e kteří chtěli prokázat sku začátku září 1938, když
. obavy před pronásledováním a vězněním, která se du projevu . . M ějte pro
tečnou vůli nejširších jsme ještě mysleli, že do
ukázala více než odůvodněná. Šlo nejen o espas*®- nás pochopení a věřte vás k nám, drazí přáte
vrstev
Čechů a Slováků. toho půjdeme . . . Každý
lé. Jistě pak porozumíte
vané politiky a žurnalisty nekómunistíckýeái stran,
Naše přátelství
co
můžeme,
tovární děláme,
ale především o činorodé mladé lidi a zejména stu
mnohému, co se vám na Snad všechny
denty, jimž hrozilo vyloučení z dalšího studia. Tito k vám je pevné.”
vzdálenost zdá nevysvět podniky, úřady, organi vždyť jd e o všecko!”
lidé našli v cizích zemích, jmenovitě ve Spojených
Pracovníci Ústavu in litelné.”
státech, Kanadě, Brazíii' a též v Austrálii velmi dob
Miloš Macourek
strumentální
analytické
Pracovníci zdravotechré uplatnění, a v převážné většině jsou staré vlastí
ke cti. Je přirozené, že touží se podívat za rodiči, chemie Č SA V v Brně nického areálu v Praze za příbuznými a známými a prodlít aspoů pár chvQ ’ poslali dopis proř. A. V. Krči odeslali velvyslan
v rodném kraji. . . Nejde však jenom o ně, ale také Kiseioví. řediteli Ústavu
KARTY
ci SSSR v Praze S. V.
o jejich rodiče, příbuzné a známé. Ptají se proto ji
:
fyzikální
chemie
AkadeNa
začátku
leží
karty
v balíčku, jsou červené jako
Červoněnkovi
toto
posel
stě právem o měřítku spravedlnosti mezi nechtěný
srdce a černé jako kříže, jsou všechny nové a všech
mi čestnými emigranty s puncem neprominutého |mše věd SSSR. V . A . ství:
ny čisté, dáma je dáma a král je král, září barvami
“trestného činu opuštění republiky” a cynickými vy Pavlenkovi, DxSc.
ze
"Odmítáme co nejroz a myslí si, to je přece báječné, hrát si celý život, co
šetřovateli a bachaři z Ruzyně, Borů, Mírová a Leo Státní konstrukční kan
hodněji pomluvy, týka lepšího nás mohlo potkat?
poldova, jejichž násilnické činy jsou patrně už pro
celáře výroby analytic jící se našich předních
Jenže hra může být různá, dá se hrát pro zábavu,
mlčeny a proto asi nestihatelné.
J. Petráš v Literárních listech ze 4. 7. 1968 kých přístrojů v Lenin představitelů, a naší ko dá se hrát jen tak, ale dá se hrát také o peníze nebo
gradě, akademiku
V . munistické strany, uve dokonce o život.
A taková hra začne znenadání, z ničeho nic za
ZAMYŠLENÍ NAD POLITICKÝMI PROCESY
! Gillerovi v Rize a členu řejněné
v
sovětském míchá karty, zamíchá je tak důkladně, že králi jde
V 7. čísle Nové mysli vyšla druhá část obsáhlé
Akade- tisku,
hovořící o revi- hlava kolem, je to poněkud surové, myslí si král,
materiálové studie K. Kaplana Zamyšlení nad poli ! korespondentu
tickými procesy. Pojednává o důsledcích studené ! mie věd SSSR N - S. N e- zianismu' a kontrarevo- kdekdo se o mne otře, ale nemá mnoho času, aby o
války pro vývoj v Československu, o vzniku a po ! metkoinovi, v němž u- lučním spiknutí. Stojíme tom uvažoval, ocitne se ve společnosti nějaké docela
čáteční činnosti RVHP a zejména o tom, jak se po pozorňují mj.: " V mos nekompromisně za vede obyčejné trojky nebo pětky, nějaké ubohé sedmičky
nebo devítky a volá, co to má znamenat, nějaká
listopadovém zasedání Iniformbyra v r. 1949 začali
vyhledávat nepřátelé uvnitř naší strany, jak se při kevské Pravdě vyšel člá ním naší komunistické pětka nemá do hry co mluvit, a trojka už teprve ne,
pravovaly první velké politické procesy. Fakta, kte nek I. Alexandrova "Ú - strany, která má plnou volá král, jemuž osud nepěkhě zamíchal karty, ale
nemá .mnoho času, aby o tom uvažoval, hra pokra
rá snesl autor z různých stranických orgánů a ze tok proti socialistickým důvěru
našich občanů.
studia dalších dokumentů, dokládají zahraniční tla základům Českosloven Jsme také kulturní ná čuje, hra je hra a král se cítí ohrožen ze všech stran.
Obětuje tedy trojku i pětku, obětuje tedy sedmič
ky na podezírání některých našich komunistů i na
přípravu procesů s dr. M. Horákovou a s tzv. vati ska” . Protože žijeme v rod se staletou tradicí a ku i devítku a karta za kartou padá na velikou hrokánskými agenty. Píše, že oba procesy zasáhly hlu této zemi, dovolujeme s: s vysokou průměrnou : madu, je to hra na život a na smrt, proč by král ne
měl obětovat kohokoliv, je to hra na život a na smrt,
boce do života čs. společnosti a že začaly v době, zaslat své stanovisko . .’ vzdělaností . . .”
jde o to nebýt vyhozen ze hry, nebýt vyhozen na
kdy v jiných lidově demokratických zemích proce
velikou hromadu, kde skomírá pětka s trojkou a sed
sy již skončily. Už první akty vydaly téměř tolik
mrtvých jako procesy v jiných zemích dohromady. tórů a obhájců, projednával celou režii procesů mička s devítkou, na kterých naštěstí nezáleží, pro
včetně obžalovacích spisů a výši trestu. Cituje i re tože záleží na králi, aby zůstal králem.
Dále pak líčí, jak se konstruoval případ Clementisův,
zoluce pracujících, které žádaly ostré represe i proti
Jde o to, abych zůstal králem za všech okolností,
Šlingův a dalších a posléze i Slánského. Popisuje
dalším funkcionářům a nejednou z nich byl cítit i kdybych se měl postavit na hlavu, říká si král a
jednání stranických orgánů o přípravě procesu s ni
mi, jednání mezi činiteli KSČ a KSSS o zatčení Slán duch antisemitismu. Teprve v r. 1954 skončila otřes proč ne, karta se dá snadno obrátit, karta se dá obrá
ského a způsob, jakým byli “vybíráni” jednotliví ná řada politických procesů — píše K. Kaplan — tit vzhůru nohama a král zůstane králem, všechno
soudruzi do příslušných skupin a pak stavěni před které tak hluboko a na dlouhou dobu zasáhly a do je v pořádku, i když je to pozice poněkud vratká.
Je třeba se o někoho opřít, ale trojka je pryč, pět
soud. Podává také svědectví o tom, že, politický sek sud ovlivňují život čs. společnosti.
Rudé právo, 13. července 1968 ka také, sedmička s devítkou jakbysmet a král uvaretariát ÚV KSČ schvaloval výběr soudců, prokuráSPOLEČNOST PRO LIDSKÁ PRÁVA
PROTI VMĚŠOVANÍ
Deklarace o nepřípustnosti vměšování do vnitřních
záležitostí států a ochraně jejich nezávislosti a suve
renity, odhlasovaná na Valném shromáždění OSN
21. prosince 1965, jejímž iniciátorem byl Sovětský
svaz, byla ve světě přijata s uspokojením. Sovětsky
svaz se stal v očích všech spravedlivých lidí symbo
lem státu, který dal tímto aktem o nevměšování pří
klad celému světu. Bohužel přítomnost sovětských
jednotek v naší republice a psaní sovětského tisku
je v příkrém rozporu se zásadami, vyplývajícími z
uvedené deklarace. Takovýmto zásahem vměšování
se by mohla být nejen porušena, ale přímo i ohro
žena vzájemná důvěra mezi státy, která je nezbytné
nutným předpokladem potřebného mírového sooiítí mezi národy. . . Společnost pro lidská práva je
přesvědčena, že Sovětský svaz zůstane věren svým
zásadám o nevměšování a ochraně nezávislostí a su
verenity i v případě Československé republiky. Ce
lý svět bedlivě pozoruje spravedlivý zápas naáieh
národů za socialismus a demokracii. . .
Prohlášení Společnosti pro lidská práva v Prám,
12. července 196®
Pozn.: Podobná prohlášení zaslalo mnoho jiných
organizací i jednotlivců.

KARTY, SÍTĚ A HOLE

HLAS
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M ih a jlo M ih a jlo v : M oskevské léto (M o sco w S u m m er). Sidgw ick & Jackson, L ondýn , 1967

SSSR profesora Mihajlova
A u to r "M osk evsk éh o léta” je ovšem onen M ih a jlo v , který b y l v roce 1965
zbaven místa p rofesora slovanských jazyků na jugoslávské universitě v Z a daru, p rotože napsal sérii článků o své návštěvě v Sovětském svazu v lé tě
1964. B yl veřejn ě prohlášen za "m ravně zchátralého” a b y l od sou zen na 5
m ěsíců žaláře (p o od v o lá n í podm ínečně, p o z d ě ji b y l vsak vzat d o v a z b y ),
p rotože "ostou zel spojen eck ou m ocn ost” . D od n es není jasn o, zd a -li b y l M ih a jlov od sou zen p ro to , že sovětské velvyslanectví v Bělehrade protestovalo
p r o ti otištění "M osk evsk éh o léta” ¡v A m erice a jin ý ch západních zem ích,
n eb o p ro to, že většina je h o závěrů a poznám ek se přesně h od ila na T itův
režim. Podstatná část "M osk evsk éh o léta” byla otištěna v jugoslávských ča 
sopisech, aniž b y vzbudila pohoršení. T ep rv e když se překlad o b je v il v ame
rickém N ew Leaderu, začala M ih a jlo v o v a perzekuce.
Páteří "M osk evsk éh o léta” jso u autorovy vzpom ínky na setkání se so 
větskými spisovateli a intelektuáli během je h o návštěvy v SSSR- Čtenáři,
který m á přístup k rozsáhlé literatuře o pom ěrech v Sovětském svazu, ne
přináší "M osk evsk é léto” m n oh o n ov éh o. V e většině případů js o u je h o
zápisky o rozh ov orech se sovětskými spisovateli příliš skečovité, aby si čte
nář m o h l udělat jakýs takýs d o je m o snahách sovětské inteligence v sou 
časném SSSR. A n i pasáže, p ro něž b y l M ih a jlov zřejm ě proskribován, n e
jso u nikom u na Z á p a d ě novinkou. Skutečný přínos "M osk evsk éh o léta” je
přesto d v o jí. P o literární stránce otvírá tato knížka n ov ou kapitolu sovět
ské poezie a fo lk ló ru : lid o v o u tvorbu z koncentračních táborů a sovětských
kriminálů. D ru h ý přínos je v tom , c o M ih a jlo v n evědom ky prozrazu je sám
na sebe a své k o le g y : že nutně d och á zejí k závěru, že je nutno provést d u 
ch ovn í revolu ci ve v ých od n í E vropě, která b y se vrátila k op ra vd ové re v o 
lu ci D ostojev sk éh o, Turgeněva, Č echova a T olstéh o.
Z rozhovorů se spiso kým komplexem infanti vypěstovanou schopnost
věřit svým vlastním lžím,
vateli se mi zdál nej zají lity.
M ihajlov
vystihuje lžím, j imiž si usnadňu
mavější ten s Ehrenbür
gern, protože vrhl nové hlavní rysy "sovětského je život a jež mu dávají
psychologické a teoretic
světlo
na tuto kontro člověka” takto:
verzní postavu.
"Sovětský
člověk” ké ospravedlněn í ve jm é
Jako mnohý jiný "r e 
volucionář”
zašlé epo
chy se stal
Ehrenburg
obětí dětinské důvěry v
moc a sílu techniky a
vědy.
Podle M ihajlova byl
Ehrenburg typicky "s o 
větský člověk” - H om o
sovieticus, odkojený zá
padním
vlivy a

prostředím
a
postižený rus-

schvaluje a přijímá všec
ko, co přijde "sh ora” , je
obětí nemyslícího jezuitismu, který mu umož
ňuje všecko omluvit a
všecko zamluvit ve jm é-

nu "vyššího d le ” .

Nadevšecko však "h o mo
sovieticus”
nemá
minulost. Jeho duchovní
výzbrojí je naivní víra,
že věda už už objeví
přírodní záko
urv "v ěci” , tetelí se roz všechny
koší, když odpovědnost ny, a bude zemský ráj tu
rozhodovat se je sňata s na pohled.
jeho beder vyšší autori
Ehrenburg prý M ih ajtou.
lovovi zcela vážně vyklá
"H o m o sovieticus” má

žuje a říká si, ještě že existuje plurál- majestaticus,
jinak bych byl docela sám.
A jak tak uvažuje, potká ho znenadání veliké ště
stí, objeví se karta, která může být trojkou i pětkou,
sedmičkou i devítkou, je to Žolík, karta k nezaplace
ní, pravá karta do hry o život.
A král ho vřele vítá, říká mu, jste karta, na niž
lze vsadit v každé situaci, máte všechny barvy, pro
tože nemáte žádnou, a to je to, co právě potřebuji.
A Žolík se usmívá, ale prosím, jsem vždycky k
službám, kde jsem já, tam jde všechno hladce, a král
volá nadšeně, jaké štěstí, jaké štěstí, s vámi zvítězím
proti všem kartám.
Jenže Žolík se přestane usmívat a řekne, pardon,
to bude asi nedorozumění, zapomněl jste, žé mohu
být nejen trojkou nebo pětkou, sedmičkou nebo de
vítkou, ale také králem.
A když to řekne, všechny mrtvé karty se obracejí
v hrobě, obracejí se ve své veliké hromadě plné čer
ných křížů a červených srdcí a volají, to je podvod,
falešná hra, je třeba začít znovu.
A opravdu, hra může klidně začít, protože karty
jsou vlastně důkladně zamíchány, jsou všechny no
vé a všechny čisté, dáma je dáma a král je král.
SÍTĚ
S maškarním plesem bývá vždycky trápení, je tře
ba se rozhodnout, za co vlastně jít, převlečníky to
mají jednoduché, trochu se převléknou a mohou jít
dejme tomu za Jaro, ale co takové sítě, síť na ryby
je skoro stejná jako síť na raky, je třeba vymyslet
něco originálního, jinak by maškarní ples neměl
žádnou cenu a tak sítě přemýšlejí, radí se s příbuz
nými, radí se s klecí na kanárky, s pastí na myši,
času je málo, každá rada je drahá a hle — už je to
tady, světla se rozsvěcují a do sálu vcházejí sítě v pů
vabných maskách, síť na ryby jde za Rovnost, síť
na raky za Volnost a síťka na vlasy jde za Bratrství,
je to velmi krásná podívaná, fotografie budou ve
všech novinách, výtěžek bude odevzdán vdovám po
rybách a racích, vdovám po vypadených vlasech a

dal, jak ve zlatém sovět-

ském věku nebude pra
cujících, budou jenom
lidé, kteří se budou obí
rat vědami a uměnami.
Starý šarlatán se tu ob
jevuje ve staré póse re
volučního snílka.
M ihajlov potírá tuto
duchovní perverzi kra
tičkým citátem z jiného
představitele sovětského
myšlení - jeho lepší čá
sti - Borise Pasternaka:
"K o ře n všeho zla je ztrá
ta víry v cenu a smysl
vlastního myšlení.”
Sovětská společnost a
sovětské zřízení, jak je
shledal M ihajlov,
jsou
nejkonservativnější spo
lečností na světě.
Snad právě v těchto
dnech si uvědomujeme
tím víc pravdivost D o 
stojevského bajky o člo
věku, jemuž dobrá víla
nejprve vystavěla přepy
chový palác, aby mu jej
potom obehnala vysokou
zdí.
Člověk
uvnitř
měl
všechno, ale nesměl přes
zed’. A právě v tom pře
pychu pocítil člověk, že
palác je jeho nejtvrdším
mučidlem:
"B y lo
tam
všechno,
jen svoboda
tam nebyla.”
M ihajlovův "sovětský
člověk”
je v naprosté
menšině mezi ruským li
dem,
ale má monopol
moci. N ení většího hří
chu proti sovětskému zří-

( Pokračování na str. 6)

PÍSEŇ RODNÉ ZEM Ě
J o se f

Hora

Z e m ě , zem ě stokrát pokoušená,
kolikrát
vídala jsi cizí ruce z věna
tvého Údu cáry rvátl
K rev a slzy tekly p o tvé skráni,
m lčel hlas b ožíh o slitování,
a jen smrt a jen om hlad
sily zrno d o tvých lad.
Bůh a svět
postavili tě v svůj střed,
jako v kalich v střepy rozbili tě,
drtili tě v rukou jak o květ,
jak o strom u zas ti dali zrát.
M nich a v ojá k bili, líbali tě,
trhali a látali tvůj šat.
Jako luna ubývající
mizela jsi za mraky svým dětem.
Jako pecen, jeh ož krajíci
živila se vojska, jd o u cí světem.
V rou ch u rozbitém
stála jsi, je n socha mezi kříži,
oslněná úsvitem,
jen ž se ti vžd y v blescích pou ze blíží.
V ěčn ý hřbitove,
věčná k olébk o, v tm ách zavěšená,
z jám y m orové,
stokrát k slunci rozkvetla jsi zas
jako žena |>lná krás,
tisíckrát jsi p očala a nesla
děti na klíně a v p olích klas.
V id ím tě, lo ď , úder tvého vesla,
kterak staletími veze nás.
Celá v nás,
stokrát k slunci rozkvetla jsi zas,
zraješ k ránu rádlem plod n ých lánů,
tancem žen ve vůni thymiánu,
m odlitbou , jež se rtů uniká mi
jak o pram en p o d horam i,
h u d bou snivců, sym fon ií žalu
nad hrobkam i žehráků a králů,
písmem m ou drých , zasednuvších
v radu,
m elancholií m lh ¡v listopadu,

krokem vojsk, jež putovala světem
tak podobně, sítě tančí a baví se, nikdo nikoho ne
k tvému jaru s biblí, kulometem,
poznává, je to všechno velice zábavné, ta nejistota,
ale náhle se všechny sítě dají do velikého smíchu,
kovem měst a robotnickým dnem .
do sálu totiž vpluje síť na motýly, převlečená za
Svobodu, tváří se velmi benevolentně, jak to vyža
A tak jd em
duje odvážná maska, jenže — ouha! — zapomněla
mrtví, živí, nezrození,
si ve své zelené hlavě motýla, malého, bílého motý
nekonečné pokolen í.
la, který třepetá malými, bílými křídly a všechny
Z bou řných mraků nad světem
sítě se smějí, zatímco síťka na motýly nemá zdání,
co se děje, je to trapné, až k ní konečně přistoupí
stoupáš s námi, ostrov štěstí,
veliká síť, která s ní má soucit, je to záchranná síť,
nekonečný život náš,
chce zachránit situaci a říká, madam, je mou povin
na němž je nám růst a kvésti.
ností upozornit vás na jistou maličkost,, na malé
nedopatření, a jak tak hovoří, síťka na motýly po
chopí, co se vlastně stalo, v očích má slzy lítosti nad
anebo také děla, děla, která hubnou a hubnou, až
pokaženým večerem, vytáhne motýla za křídlo a
vypadají jako tága, mají žaludeční vředy, musejí se
chce ho zašlápnout, ale protože má v očích slzy líto
léčit a tak se odeberou do nemocnice plné šibenic,
sti, šlápne vedle a motýl uletí, poletuje nad velikým
■holí a rákosek, je to skličující společnost, která se
shromážděním, vidí samé půvabné bytosti ověnčené prochází po nemocniční chodbě a obírá se chmurný
květy, vidí něco růžového, co představuje Radost a
mi myšlenkami, kdysi jsme něco znamenaly, říkají
vedle Volnost, celou v modrém, kousek dál Mládí a
si, ale dnes jsme leda k smíchu a to je hrozné, měly
ti všichni utěšují Svobodu, která pláče uprostřed,
bychom něco udělat, ale co, jsme nemocné a hube
Rovnost ji bere kolem ramen a říká ji, neplačte ma
né, jsme slabé, jsme bohužel velmi slabé, říkají si
dam, zapomeňte na tu malou, mrzutou příhodu, a
beznadějným hlasem, ale jedna nemocná rákoska do
malý, bílý motýl letí pryč, letí do tmavomodré noci,
stane spásný nápad a řekne, jen klid, na to, aby
plné hvězd a. říká si, s maškarním plesem bývá
chom zničily svobodu, jsme silné dost, stačí malý
vždycky trápení, s tím se nedá nic dělat.
' trik a všechno bude při starém, a všichni hubení pa
HOLE
cienti volají, a jak to uděláme, jaký je to trik, ale
Jednou bude na světě docela krásně, kdo by ó tom rákoska řekne, vezměte se za ruce a pojďte, nic víc
pochyboval, probudíme se a ejhle — slunce svítí, je dělat nemusíte, a tága a hole a všechny hubené klac
jaro, celý svět je veliká, zelená louka, plná květin, ky se vezmou za ruce a jdou a květinám mrzne
nikde žádný ostnatý drát, nikde žádné ploty, samá úsměv na rtech, květiny a stromy a louky zděšeně
volnost a svoboda, kdekdo se prochází, kdekdo se volají sbohem, sbohem, je konec volnosti, je konec
navštěvuje, palmy se jedou podívat na jih a ledovce svobody.
A tága a rákosky a hole a všechny hubené klacky
na sever, nikde žádná děla, nikde žádná vyhláška,
nikde žádné nařízení, růže mohou růst, kde se jim se drží za ruce a jdou a jak se drží za ruce a jdou, je
zlíbí, třešeň může nabízet své třešničky komu chce, z nich náhle plot, je z -nich náhle plno plotů, které
jenže někomu třešně nechutnají, někomu nechutnají rozdělí louku a jahody a třešně a višně a všechny
ani višně, ani angrešt, někdo má mizernou náladu, květiny — a všechno může začít znovu. . .
například šibenice nebo sloupy vítězných oblouků
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Na množství nehleďte
A n i ty nej modernější a nejrychlejší dopravní prostředky nejsou ještě'dost rychlé, aby postačily
rychlosti, s níž se vyvíjí současná československá krize.
Ještě nedoznělo poslední z "d v o u tisíc slov’ ’ a již si události vynutily nová slova jejich autorů.
Přineslo je zvláštní vydání Literárních listů z 19- července pod titulkem "J en několik slov” ,
i Je to reakce na kritický dopis "varšavských komunistů” , která, spolu s podpisy signatářů "D v o u
tisíc slfl|v” , vyplňuje celou první stranu se záhlavím "Jsm e dospělí a svéprávní’ ’ . Z b y lé tři strany
zabírají prohlášení různých československých osobností, z n k h ž jedno ( Z . M ahlera) jsme použili v
titulku.
O d publikace "J en několik slov’ ’ došlo k dalším u přiostření situace, dokonce i k holé hrozbě
sovětského násilí. Dom nívám e se však, že prohlášení Literárních listů neztratilo nic ze své aktuál
nosti a že platí dneska právě tak, jako platilo 19. července.
Otiskujeme je v plném znění.

JEN

N Ě K O L I K

Československý leden 1968 už vešel do historie.
Zapas o něj však neskončil.
1
■Loňské vánoce, letošní Nový rok, a dokonce i
Hromnice, se tolik lišily od předchozích. Od chvíle,
kdy jsme začali žít život dospělých lidí, věřili jsme
v . člověka, v lidstvo, ve spravedlnost, ve svobodu,
v rozum, ve štěstí, v rovnost; ve svět béz válečného
vraždění a sociálních křivd. Řešení problémů sou
časného světa .tak, jak je chápe humanistický so
cialismus, mělo pro nás obrovskou přitažlivost. A
nejen to: i náš souhlas.
Mnohé z toho, čím jsou popsány stránky historie
uplynulých let života našich národů, tuto naši víru
zrazovalo, šlapalo a málem uškrtilo. Mnozí z, nás už
přestávali věřit, že je možné ještě ji vzkřísit, mno
zí z nás rezignovali na. to, že by ještě Za svého ži- vbta mohli spatřit naplnění alespoň .některých ideá
lů, s nimiž tento život žili. Leden 1968 nám tuto na
ději vrátil.
; Od té chvíle však začaly dlouhé dny a týdny obav
a strachu, aby někdo opět nepřišel a neoloupil tuto
zemi i její lid o perspektivu svobodného socialistic
kého života, jehož nová možnost se před nimi otev
řela. Většina z nás nejsou.lidé političtí. Po dlouhá
léta jsme byli jen objekty politiky, nanejvýš jejími
diváky. V uplynulých měsících jsme však cítili, mno
zí z nás poprvé, podruhé v životě, že nemůžeme, že
nechceme stát stranou. Že jde o příliš mnoho. Ne
jsme z-těch, kdo jdou životem s novinami v rukou,
kdo tráví čás u televizorů a rozhlasových přijímačů,
dychtiví . posledních zpráv. V uplynulých měsících
sě z nás stali takoví lidé. Až nám bylo chvílemi div
ně, jak snadno jsme měnili klid pracoven a labora
toří za hluk veřejného života. Ale nemohli jsme ji
nak.
‘ A tu se nám, kteří jsme přicházeli k politice vět
šinou zdaleka, rýsoval zvláštní, zneklidňující obraz.
. V čele země skupina lidí, kteří měli v lednu odva
hu i svědomí, udělali, co bylo třeba, a získali dů
věru nejširších národních vrstev nejen pro sebe, ale
i pro cestu, po které vykročili. A kolem nich, dale
ko i blízko, stále ještě-lidé zoufale a nerozlučně
spjatí se vším minulým, kteří čekají na svou příle
žitost. Měli isme pocit, že až ta příležitost přijde,
nezastaví se před ničím. Ani před jednáním za zády
vlastního lidu, ani před jednáním za zády vlastní
strany. Jen, aby zastavili vlnu, která je hrozila ne
odvolatelně pohltit.
; V iděli jsme, že jejich čas se krátí, že jsou stále
více hnáni do kouta, a že se nůž, který drží v ruce.
P R V O T Ř ÍD N Í
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A U Z E N IN Y
VŠEH O D R U H U
N A K O U P ÍT E V Ž D Y
U F IR M Y
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stává proto stále nebezpečnějším. Pro nás i pro ty,
jimž jsme po lednu dali svou důvěru. Proto jsme po
žádali jednoho z nás, aby to řekl, aby zavolal i na
ším jménem na lidi této země: Pozor! Ještě není vy
hráno! Všichni musíme střežit, co se v lednu zrodilo
a co je dosud tak křehké a zranitelné.
Tak, z této starosti a obav, se zrodilo oněch Dva
tisíce slov a nsezi nimi i těch čtyřicet, o nichž bylo
již tolik řečeno a napsáno. Možná, že jsme mylně
odhadli jejich váho, zvykli spíše vážit na nejpřesněj
ších vahách wěcx zcela jiné než slova. Za to ať nás
soudí tento lid a ti, jim ž svěřil svůj osud. Ukazuje se
však, že jsme se nemýlili v tom hlavním: v odhadu,
že nastoupená cesta je stále v nebezpečí a že lidé,
kteří se octli mimo ní, jsou schopni všeho. Ve jmé
nu socialismu jsosi eefeotnl obětovat každou naději
socialismu v Československu. Ve jménu komunismu
jsou ochotni obětovat nikdy nebývalou možnost ob
novy prestiže ksmimisíidíě strany v této zemi. Ve
jménu národních a státních zájmů jsou ochotni po
přít nejzákladnějS principy národní a státní suve
renity. Ve jménu obrany zájmů dělníků jsou roz
hodnuti znemožnit jim , aby sami rozhodovali o
svých osudech- Před těmito lidmi jsme chtěli varo
vat, proti nim jsme efesifi vyburcovat bdělost všech
poctivých Čechů a Skwákň, pro něž 'uskutečnění vel
kých humanistických žňgžřS sMňaBsmu je u nás ne
rozlučně spjato s leskne* mfea !9§§ a s těmi, kteří
ho reprezentují.
Nikoliv však teníc liž, nýbrž jin í se rozhodli nás
odsoudit a vypálit nám s t Stín ra a rg g í Santrarevoluee. Jenomže tento potaš aw a a e d a l e s našem
čele stopu. Jde totiž o nepravdo, sfcejař' zfejratra, jako
je zřejmé, proč a k čszsa. b y » aa£E výxyy assetmte.
Československý Sá Bsspajk za sra peo§es5 vtíkoa
znalost a rozvahu, nedal se vygctwat o vas nikým a
ničím, vědom si, že pravé v toes je v tato ehvSi na
še největší sila.
Jsme a vždycky oočtene IsšEL s a te, Se Českoslo
vensko má v tuto tíssiE vSžafa. gseeé až zoesží:
nelze a jež rozumí klasa svého Bdo. f e n ě rádi, že
rozhodující síla v této zem ,. Kaisaigastiarfá sáaana. Če
skoslovenska, položila “na s á ste -sráfe, -ršž&áeh její
oprávnění hrát veáozsí yafisatžaa. jcSí, aESPínteat.
který má váhu nejvySs, Se se z!beragrTa s eteanosi
svrchovanosti našed® IxSa. JCyďčryy Se je SsjeSŘé,
aby prestiž komunistkše stoauy v českoslcrenski."
takto vzrůsíaL Protože ams csale z v ixsSsQcocsfi ne
pochybně hlavním radžtoten vývoje ke
demokratickému s©c£a£sxsi a k e spíz&ň ůkclů, jež
ji i nás všechny čeiajL bwáe potřeboval důvěra a
podporu spolehlivé většiny jnaSrb národů.
Označili nás za. taoirazero&sčm sily a naše dva
tisíce slov za konirarevolaián výzvu. Bylo b y tra
gické, kdyby se k tosEHio označení připojili' í lidé,
k len vládnou v léto republice, znají tuto zeni, znají
i nás, vědí, kdo jsme a cc chceme, lidé, kteří mají
naši důvěro, m š í podpora i naši úctu. To se však
nestalo. Obvinění byla odmítnuta a důstojně uvede
na na pravém, míru. '
Naše důvěra, podpora a úcta tím ještě vzrostla. Zá
roveň se zmenšily í naše obavy. Lidé, jichž jsm e se
obávali byli znovu demaskováni, jejích skutečná
tvář byla opět odhalena. Vedení KSČ a vláda mohou
spoléhat na naši podporu při definitivním odstra
ňování tohoto největšího nebezpečí, jež hrozí tomu,
aby Československo bjdo zemí skutečně demokratic
kou, skutečně socialistickou, skutečně svrchovanou,
skutečným státem pracujících. A jen Československo
socialistické a demokratické může být skutečně spo
lehlivým spojencem těch, s nimiž je spjato přátelsky
i smluvně, a kteří dříve nebo později pochopí, že
spojenectví takového Československa je nejlepší zárukpu i pro ně samotné.
Jednota na principech socialismu, demokracie, ná
rodní i státní svrchovanosti a věrnosti základním
zásadám našeho mezinárodního postoje je dnes tím,
čo nejvíce potřebujeme. Tato jednota je dnes tako
vá, jako nikdy. Nedopusťme, aby ji jakkoli oslabila,
či narušila slova. A ť je jich kolik chce.

5. 8. 1968

O SVOBODĚ SLOVA
(Pokračování se strany 3)
nářů, ale především ja
ko spontánní projev úšilí o trvalou ochranu
svobodného projevu osobnosti občana sociali
stické společnosti. Počí
táme s velmi úzkou spo
luprací s těmito výbory
jako se spolubojovníky
na společném díle. ’
Z a necelý měsíc po
oslavovaném zrušení cen
zury se však
objevují
prVní černé mraky nad
svobodou čs. tisku, které
asi ani velký p o če t. děl
nických výborů na obra
nu svobody slova lehce
nerozežene. H ledají se
koncese •k předhození
moskevskému "Velkému
bratru” a není pochyb

o tom, že právě na okřik
nutí čs. tisku Sovětskému
svazu velmi záleží.
Zatím došla zpráva,
že se předsednictvo Ů V
KSČ zabývalo návrhem
zákona o mimořádných
opatřeních, dle nichž by
měla vláda právo přeru
šit nebo zastavit noviny,
uveřejňující
materiál
"proti . národním záj
mům” a současně roz
pustit nezávislé politické
organizace. Většina pre
sidia se prý postavila za
navrhovaný zákon, avšak
zásahem Černíka a Dubčéka se stalo, že formál
ní doporučení presidia k
přijetí zákona o mimo
řádných opatřeních bylo
zdrženo.
FE/rs-

SSSR prof. Hihajlova
(Pokračování se str. 5)
zení než "akce,
která
nebyla naplánována sho
ra” .
A protože je "sovět
ský člověk” v menšině,
musil si vymyslit imagi
nární "lid ” , který se vy
skytuje jenom na plaká
tech, v novinách, na je 
vištích, ve filmech a so
cialisticko - realistických
tlustopisech.
Sovětská společnost se
dělí na dva tábory. Potkáte-ii Rusa, který říká
"m y” , potkali jste so
větského člověka. Jakmi
le někdo použije výrazu
"on :
mluvíte se sovět
ským občanem. "Já” se
vyskytuje jenom zřídka.
M ihajlov si na sebe
‘ poštval sovětské "lid i”
krátkým souhrnem lite
ratury o koncentračních
ráocrech, dosud uveřej
něné v Sovětském svazu.
■Důvod je celkem jasný.
Tato literatura je sa
mozřejmě určena pro do, máčí spotřebu - a tam
’ ještě v omezeném počtu.
Knihy autorů jako je
‘ Solženicín a Dudincev,
Islavné na Západě, byly
{■vydány v SSSR v miniajturaích. vy dáních.
| Dudincevův případ je
SklasickýJeho
kniha
"N e samým chlebem”
byla vydána v 18 jazy
cích
(vně Sovětského
svazu). H onoráře dostá
vá přirozeně státní na
kladatelství Mezinárod
ní kniha. Podle smluv
má Dudincev dostávat
70%
honoráře a 30%
nakladatelství.
Když se M ihajlov s
Dudincevem setkal, ne
dostal ještě Dudincev za.
svoji knihu ani kopejku.
"Tom uhle ale říkám
■opravdové kapitalistické

vyssávání,” zvolal prý
západoněmecký vydava
tel Dudincevovy knihy,
když se o. tom dozvěděl.
"Já jsem sx představo
val, že je z vás dneska
milionář.”
Zatím se Dudincev ži
ví překlady a doufá, že
mu zbyde čas dokončit
další román po večerech.
Koncentráonická lite
ratura je stále ještě ne
početná. M ihajlov iro
nicky srovnává paměti
generála Gorbatova, vy
dané v SSSR, s osudem
autorů,
kteří
napsali
přesně totéž před víc jak
dvaceti lety.
Gorbatov je hrdina
Sovětského svazu, jeho
předchůdci jsou stále
vlastizrádci a třidní ne
přátelé.
M ihajlov se domnívá,
že je první z "jinostranců” , kterému bylo mož
no propašovat ze Sovět
ského
svazu
nahrané
pásky nefalšované a ne
cenzurované lidové tvo
řivosti, zvukový záznam
písní, které se zpívají v
sovětských koncentrácích
a věznicích.
Mnohé z nich jsou sa
tirické, většinou cynic
ké, jsou však také mezi
nimi upřímné baladické
výjimky. M ihajlov má
jistě pravdu, tvrdí-li, že
v historii ruské tvorby
zůstanou pravdivějším a
trvalejším
pomníkem
doby než ostatek sovět
ské tvorby.
M ihajlovova kniha je
velmi depresivní, neboť
dokládá, jak je situace
sovětských intelektuálů
tíživější a nesnadnější
než pozice intelektuálů v
ostatních zemích sovět
ského bloku.
jun
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PŘÁTEL.

Č ÍS L A H D .

ASSOCIATION FOR BLIND
NAVRHUJE, ABYSTE

pamatovali svými dary
N EBO VE SVÉ POSLEDNÍ VŮLI
na potřeby starých a nemocných slepců
DOMOVY V BRIGHTONU, BALLARATU
A BENDIGU
Charita začíná doma
Dary jsou odčitatelné od daně z příjmů
J. W. Wilson,, vedoucí úředník
7 Mair St., Brighton Beach, Víc., 3186
Telefon.: 98-1077, 98-3833
DOMOVY A POMOC
STARÝM A NEMOCNÝM SLEPCŮM

8C C O .
roh Kooyong Rd. & High St.

M ALVERN
SAMOOBSLUHA
Koncesovaný obchod koloniální, vínem, likéry
a potravinářským zbožím
F O U R SQ U A R E STORE

NAŠE SPECIALITA:
Oddělení kontinentálních lahůdek
M Á M E N A SKLADĚ

všechny druhy
kontinentálních
specialit
Proč se máte nosit s nákupem koloniálního zboží?
JE Z D A R M A

Volejte laskavě:

5 0 3151

5 0 3152

STŘÍBRNÉ JUBILEUM PÁTERA PEKSY
Dne 15. srpna uplyne čtvrtstoletí ode dne; kdy byl
v Č. Budějovicích vysvěcen na kněze selský syn Jo
sef Peksa ze Šumavy. Na venkovských městečkách
Šumavy pak také působil jako kaplan. Po únorovém
.puči odešel za hranice a'později se vydal s tehdy nej
větším proudem čs. uprchlíků do Austrálie. Strávil
kratší dobu v Západní Austrálii, než byl přidělen za
českého duchovního správce do Melbourne.
Selská krev pátera Peksy se však nedala zapřít ani
ve velkoměstě. Brzy se začal ohlížet po vhodném po
zemku v okolí. Vypisovat těžké začátky s vybu
dováním “Farmy Šumava” u Belgrave je nad možno
sti této noticky. V počátečních těžkostech pomáhali
ovšem i jiní krajané, ale pomáhala i ta vžitá selská
umíněnost. Výsledek se dostavil: meiboumští Češi a
Slováei mají venkovské středisko, které jim návštěv
níci z jiných států závidí.
Obhlíží-li tedy páter Peksa v těchto dnech “svůj
grunit” , pohlíží-li třebas od průčelí rozsáhlé budovy
přes hřiště a dorůstající stromy až k návrší s kaplič
kou Pražského Jezulátka, rSůže být spokojen. Poda
řilo se mu udělat kus dobré práce pro všechny zdej
ší Čechy a Slováky bez výjimky.
-s-

K OSLAVĚ 50. VÝROČÍ VYHLÁŠENÍ
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:
ČSL. SAMOSTATNOSTI
Jana Šefla nar. 1910 (doporuč, dopis v red.) a
Již jen necelé tři měsíce nás dělí od památného
50. výročí vyhlášení čs. samostatnosti a od washing Mojmíra Volfa z Velešína u Krumlova (USA?).
tonského sjezdu čs. lidu ve dnech 18., 19. a 20. říj
na 1968.
JAN H ALÁT,
Naše národy, Češi a Slováci1, početně slabí, žijí v
L L .B , A .A .S .A .
prostoru, který byl vždy osudovou křižovatkou mo
oznamuje, že otevřel advokátní kancelář,
cenských zájmů a myšlenkových proudů. Proto čs.
na adrese:
krajané, žijící v zahraničí, tvoří jakousi “národní
81B, Bell Street, Coburg, Vic.
zálohu” a kdykoliv se octne stará vlast v cizím pod
(roh Bell St. & Sydney Rd.)
ručí, stávají se prvními mluvčími a avantgardou
Telefon: 350-1391
osvobozovacího úsilí. Československé zahraničí silné
Též na adrese:
ovlivňovalo osudy staré vlasti a má veliký a nepo
66 Warrigai Road, Surrey Hills, Vic
piratelný podíl na samotném vzniku Českosloven
Telefon: 83-3692
ské republiky. Sjedem se proto ve Washingtone,
D. C., nejen k oslavám 50 let trvání Československé
republiky, ale také proto, abychom připomenuli ve
liký podíl, oběti a zásluhy krajanů českého a sloven
Plánujete cestu do zámoří
ského původu na zrození čs. samostatnosti-.
nebo máte v úmyslu pozvat
Události posledních měsíců dávají chystaným
své příbuzné na návštěvu?
washingtonským slavnostem důležitost historickou.
Obraťte se s důvěrou na
Národ doma vykročil na cestu za svobodou a demok
racií. Ale pro trvalé hrozby a nátlak Sovětů nesmí
dosud sáhnout po plodech svobody celé a demokra
cie masarykovské. Celou touhu, pravé cítění větši
ny národa doma dopovíme a vyslovíme proto my,
krajané českého a slovenského původu, kteří jsme
27-29 Elizabeth St, Melbourua, 3«fit
zůstali věrni odkazu svých předků i našim národ
ním tradicím.
Telefon 62-2908
Apelujeme na krajany, roztroušené v místech,
odkud nebude možno uspořádat společný zájezd na
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
washingtonský sjezd, aby se připojili k některé v ý 
zprostředkujeme bezplatně
cestu lodí nebo
pravě z jejich či sousedního státu. Reservace uby
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
tování i jednotlivým návštěvníkům vyřídí kance
Mluvíme česky
lář přípravného výboru oslav, 2138 So. 61st Court,
Cicero, Illinois, 60650.
Tisková služba ČSNRA

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— KNDr. Otomar Hájek
z Karlovy university, kte
rý přednáší skoro dva ro
ky abstraktní matematiku
na Western Reserve Uni
versity
v
Clevelandu,
USA, se odmítl vrátit do
Československa. US State
Dept. mu už dal povole
ní k trvalému pobytu a
universita
prodloužila
smlouvu o další tři roky.
— V Hollywoodu zemřel
po dlouhé nemoci Jiří Vares, který se přistěhoval
do USA v třicátých letech
a byl znám zvláště v do
bě války, kdy řídil čs. vy
sílání v Chicagu. Napsai
také nebo zpracoval ně
kolik divadelních kusů a
zúčastnil se plně krajan
ského života v USA.
— Od května letošního
roku je předsedou světo
vé organizace B. I. A. C.
(Obchodního a průmyslo
vého poradního výboru)
Tomáš Baťa. B. I. A. C.
je orgánem O. E. C. D.,
což je organizace vládních
reprezentantů 21 zemí zá
padní Evropy, USA a Ja
ponska, která má za účel
vytvářet podněty akcí
.směřujících k hospodář
skému rozkvětu a pomoci
rozvojovým zemím.
— Michal Šumichrast z
Washingtonu, JD. C., byl

chest x-ray
is compulsory for all
21 years and over,
go when the x-ray unit
is in your area!
Přesvědčte se, zda mají všichni členové
vaší rodiny roentgenovány plíce. Kdokoli
může mít tuberkulózu —

ZPRÁVY OSOBNÍ

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
,

jmenován poradcem “Na
tional Academy of Scien
ces” v oboru stavebnického výzkumu.
•
— Kardinál dr. J. Beran
se zúčastní ve dnech 18.
až 25. tm. světového
eucharistického kongresu
v hlavním městě Kolum
bie Bogotě.
— Čs. národní rada ame
rická zaslala 19. červen
ce telegram státnímu ta
jemníkovi Dean Ruskovi,
v němž píše o možnosti
vojenského napadení Če
skoslovenska Sovětským
svazem a žádá, aby k to
mu nebylo nečinně přihlí
ženo. V telegramu se mj.
praví: “ . . . Žádáme, aby
- kromě ostatních patřič
ných' opatření - Spojené
státy předložily čs. otáz
ku Radě bezpečnosti, aby
bylo podníceno svědomí
světa a prokázána naše
víra v principy, které
hlásáme.”
SVU/S/HD

můžete být je

jím nosičem a přenést ji na jiné. Je zvlášť

Manželé Grossmanovi
z Ringwoodu, oznamuji
zasnoubení své dcery
ANIČKY
s p. FRANTIŠKEM
FUČÍKEM
synem pp. Věry a Emila
Fučíkových
ČESKÉ GRAMOFONOVÉ DESKY —
z Park Orchard, Vic.
populární a národní písně, dechovky atd. dodám
Melbourne, 26. 7. 1968
v Melbourne. Informace v HD.

Insurance Brokers
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ODRA
TRAYEL SERVICE

John Moran

D O R U Č ÍM E V Á M

DOMOVA

Tel. (Melb.) 95-8421

958 Nepean Highway, M O O R A B I N . 3189

důležité,

aby se starší členové

rodiny

podrobdi tomuto rychlému, jednoduché
mu zjištění. T . B. se dá léčit snadno a
rychle. V případě potřeby delšího léčení
se vyplácí živitelům rodin státní pense.
Roentgenování je zdarma. Obdržíte zprá

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

vu, kdy bude roentgen prováděn ve va
šem okolí. N ebo můžete zajít kdykoli do
Mass X -R ays,

25 Flinders

Lané, M el-

boum e-C ity, telefon 63-4191.

The Victorian Tuberculosis Association
Lonsdale Street, Melbourne, 3000.

TB509

HLAS
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Karel

Janovský,

Mnichov

Světový rekord na 3.000 m překážek

Kuha rychlejší než Roelants
N a někdejší slávu finské lehké atletiky poukázal na mezinárodním mítinku ve Stockholmu 28letý Jouko Kuha, který k velkému překvapení expertů vytvořil nový světový rekord na 3.000 m
překážek. 171 cm vysokému a pouze 60 kg vážícím u studentu z klubu Kaipolan V ire naměřili skvě
lý Čas 8 :2 4 ,2 m in., kterým překonal o 2,2 vt. dosavadní světový primát olympijského vítěze Bel
gičana Gastona Roelantse, vytvořený 9. srpna 19 65, a je tak jo 11 letech prvým finským atletem,
který se zapsal do seznamu světových řekordma nů. Fin Kuha překvapil už v minulé sezóně, když
mu ná téže dráze ve Stockholmu stopli sedmý nej rychlejší čas historie 8 :2 9 ,8 min., že však letos
zlepší světový rekord, tomu nikdo z lehkoatletických odborníků nevěřil.

Kuha dosáhl světového rekordu za ideálního po
časí.. Soupeři mu stačili pouze do 1.000 m, pak však
běžel závod sólově. Už po zdolání značky 2.000 m
(za 5:43,0 min.) mnozí z 12.000 diváků tušili, že svě
tový rekord je “ ve vzduchu” . Kuha tempo stupňo
val a v cíli nechal za sébou všechny své rivaly dob
rých 100 metrů. Odborníci říkají: “ Kdyby býval
měl Kuha jen trochu konkurenci, mohl “ srazit” svě
tový rekord ještě na lepší čas. V britském tisku se
dodatečně objevily zprávy, že prý Kuhův světový
čas nemá být uznán za světový rekord, neboť tento
finský fenomén startoval při závodě s číslem, vedle
kterého byla reklama světoznámé benzinové firmy.

Rozpaky nad nominací pro OH

Pořadatelé se však o tom ani slůvkem nezmínili, a
viní by museli být v prvé řadě oni.
Světový rekord v běhu na 3.000 m překážek se
oficiálně vede až od r. 1954, kdy Maďar Rozsnoyi do
sáhl 8:49,6 min. Dalšími světovými rekordmany byli:
Fin KarvonCT (8:47,8 min. a 8:45,4 min.), Rus Vla
senko (8:45,4 min.), Polák Chro-mi-k (8:41,2 min. a
3:40,2 min-), Rus Ržiščin (8:39,8 min.), Maďar Rozsnoy (8:35,6 min.), Rus Ržiščin (8:35,6 min.), Polák
Chromik (8:32,0 min.), Polák Kxzyszkošiak (8:31,4
mim), Belgičan Roelants (8:29,6 min. a 8:24,2 min.)..

SKANDÁL V PALERMU

Napětí mezi státy “ východního bloku” a Českoslo
venskem se přeneslo i na sportovní pole. A dopla
tily na to čs. koŠíkářky, které svou hrou patří beze
sporu k světové elitě, na evropském' šampionátu na
Sicílii se však nedostaly ani do závěrečných bojů
nejlepších sedmi družstev. Ve své sicilské premiéře
v Palermu prohrály naprosto zbytečně s Polkami
(které krátce po mistrovství suverénně porazily),
pak však deklasovaly nejen Rumunky, ale i Bulharky. Přesto však - z kvalifikační skupiny postoupily
baskeťbalistky Polska a Bulharska:'Po-lky, které totiž
už měly účast zajištěnou, se nechaly v posledním
kvalifikačním zápase. Bulharkami ■zcela úmyslně po
razit, a tak při stejném počtu 4 bodů Polska, Bul
harska a ČSR rozhodoval vzájemný poměr košů, a
čs. děvčata byla vyřazena z bojů finálové skupiny.
Italský tisk nadepisoval referáty o střetnutí Pol
sko — Bulharsko “Košíková, nebo divadlo” , “Podvod
na Sicílii” a podobně. Novináři jen litovali, že toto
střetnutí nebylo nafilmováno nebo přenášeno tele
vizí. Při dodatečném promítání by totiž nikdo ne
věřil, že šlo o mistrovství Evropy, ale o nějakou zaranžovanou frašku. Polky, které až do tohoto zápa
su měly výbornou střelbu, při utkání s Bulharkami
doslova třískaly do desek, přehazovaly o 4 m kon
strukci, pečlivě se vyhýbaly útočícím Bulharkám,
při driíblinku ostentativně -. přenechávaly míč svým
soupeřkám a odcházely od něj, prostě děly se neuvě
řitelné věci. Obecenstvo ovšem brzy pochopilo, že
nejde o hru, a tak- chvílemi pískaio á chvílemi se
smálo. Kdo to. neviděl, neuvěří. ’ Dokonce. i rozhodčí
musel nabádat Polky k aktivitě.
Čs. výprava podala protest. Polky dostaly důtku,
ale to bylo všechno. Československá děvčata musela
za tohoto stavu hrát jen v soutěži útěchy. Svá utká
ní ovšem jen “odehrála” , a nastupovala k nim přímo z koupaliště, bez tréninku. Všechna střetnutí
přesto vyhrála, v závěru, však, znechucena pořádátelí, prohrála těsně s Rumunkami (které předtím
deklasovala), takže obsadila po dvou porážkách (obou
zbytečných) a šesti vítězstvích jen 9. místo. A tak
i jim disciplinární komise udělila důtku za pasivitu
v soutěži útěchy. Tak neslavně tedy skončil celý
šampionát. . -

.

.

..
.-

ŠVĚTOVÉ VÝKONY ATLETŮ VE ZKRATCE
'
V dámské lehké atletice byly pozměněny dva svě
tové rekordy. Na mezinárodních závodech v západoněmedkém Werdohlu hodila 231etá Němka Liesl Wesíermaiinová diskem fantastických 62,54 m (získala
tak znovu světový primát, který ji “ odňala” 26. květ
na tr. východoněmecká diskařka Christina Spielbergcvá) a na mezinárodních britských přeborech na
KUKAL MISTREM ČSR V TENISU
tartanové dráze v Londýně stopli 201eté mistryni
Na ostravských teniso mal Jan Kodeš, který
Evropy Jugoslávce Věře Nikoličové na 8Ó0 m 2:0,05 vých dvorcích skončilo “ vypadl” v semifinále
m in
24. - července- mistrovství (němá stále doléčehé zra- :
V rámci mezistátního lehkoatletického šestiutkání republiky v •tenisu, které nění z římských přeborů) . :
v italská Brescie (zvítězili atleti Německé spolkové přineslo ‘celou řadu přek
Dvouhru žen vyhrála.
republiky) posunul Němec H. Birlenbach evropský vapení. Poprvé v historii
Alena Palmeová (obhájrekord ve tuhu koulí na 20,18 m (francouzský tisk se stal mistrem ČSR v
kyně titulu mistryně ČSR
tvrdí, že prý měl být dopován, což Němci vyvracejí) pánské dvouhře ostravský
a na ízv. memoriálu bratří Známenskýeh v Leningra hráč Jan Kukal, který po. Vopičková prohrála neče- .
dě zaběhl východoněmecký vytrvalec J. Haase nový dramatickém boji a hře kaně s l-91etóu Holubovou
evropský rekord na 10.000 m. Stopli mu 28:04,4 min., velmi dobré úrovně po ze Dvora Králové), čtyř
čímž zlepšil dosavadní rekord Belgičana Roelantse razil
Milana
Holečka hru mužů Pála s Koudel
o 6.2 vt.
6 :' 4, 6: 2, 3: 6, 5 : 7 a kou a double žen Vopič
6 :3. Své příznivce zkla ková s Neumannovou.

Mílovými kroky se uz blíží den, kdy funkcionáři
Ústřední sekce čs. lehké atletiky budou muset určit
nómináci '13 atletů, fcteří pojedou na olympijské h iy
v ,Mexiku.-Jejich rozhodování nebude však snadné,
neboé- výkony aspirantů na reprezentační dres ne
jsou takové, jaké byly na závěr července a počátek
srpna naplánovány. Poslední výsledky v obou mezi
státních, ’střetnutích nedají vedoucím čs. lehké atle
tiky ’.spát. Čechoslováci porazili sice v Třinci tým
Jugoslávie vysoko 133 : 78, týden na to však utrpěli
dlouho nevídaný debakl, když podlehli v Sokolově
lehkým atletům V. Německa 84 : 126.
Jugoslávci byli v Třinci jen slabými sparringpartnery, když z 20 klasických disciplin vyhráli pouze
tři: 400 m .(Krémer 47,3 vt.), 5.000 m a 10.000 m
(Korica za 14,10,0 min. a 30,05,0 min.). Z čs. druž
stva si nejlépe vedli sprintéři, výškaři a diskař Lud
vík Daněk, Sprintérský závod na 100 m vyhrál Kříž
před Švábym, když oběma naměřili 10,3 vt. (jedny
stopky ukazovaly oběma čas 10,2 vt.). Čs. štafeta:
Kříž, Kynos, Demeč a Šváby neměla vážnější kon
BABYLON V ČS. KOPANÉ
kurenci, přesto na 4 x 100 m jí,stopli 39, 7 v t V y
rovnanou formu vykazuje mladý výškař Alexa (sko
Co platilo včera, neplatí už dnes, natož pozítří.
čil 2/1-2 m ), 191etý půlkar Plachý (vyhrál běh na — To se v 551eté historii nejslavnějšího silničního Plenární zasedání ústřední sekce čs. kopané (bez zá
8Í)0 m za 1:49,3 min., když porazil znovu — o 0.5 cyklistického závodu “ Tour de France” ještě nesta stupců slovenských klubů, kteří před hlasováním
vt, — favorita Tomáše Jungwirtha) a evropský re lo! O vítězi 55. ročníku se totiž rozhodlo až v druhé odešli) rozhodlo velkou většinou, že 1. čs. fotbalová
částí poslední 22. etapy —. v časovce — těsně před.
kordman v hcdu diskem Ludvík Daněk (61,78 m ).
liga bude mít už od podzimku místo čtrnácti šest
O týden později v Sokolpvě dosáhli čs. lehcí atle vjezdem do Paříže. Držitel žlutého trikotu Belgičan náct mužstev. Slovenští fotbaloví funkcionáři všax
tů v mnoha disciplinách lepších výkonů, ale ani ty Herman Van Springel si nedokázal udržet 54vteři- rozpoutali velkou kampaň, trvali na dosavadních 14
■nemohly stačit na o třídu lepší Němce. ČSR vyhrála nový náskok před svým velkým rivalem mistrem klubech, •a tak hrozilo úplné rozpadnutí státní' ligy. .
pouze 4 soutěže. Alexa byl opět nej úspěšnějším yýš- světa Holanďanem Janssenem a musel se spokojit Bylo to tak daleko, že se už měla v Praze losovat
kařem (2,09 m), 200 m vyhrál Křiž (za 21.0 v t ) , ; v .celkovém pořadí jen s druhým místem. Absolutním česká a v Bratislavě slovenská 1. fotbalová liga. .Na
Odložil byl nejrychlejším mílařem (1500 m za 3:43,1 ; vítězem se stal. 281etý Jan Janssen, 38vteřinoyým poslední chvíli zasáhl nej vyšší sportovní orgán re
min.) a štafetě 4 x 100 m stopli znovu 39,7 vt. Vý- náskokem před Van . Springlem.
publiky “Ústřední výbor československé tělovýcho
chodoněmecké kvarteto bylo pro špatnou předávku — Bývalí hráči. Slovana 'Bratislavy Josef Obert a vy” , který vyšel Slovákům vstříc a proti vůli :funk- ’
Anton.
Urban
podepsali
hráčskou
smlouvu
s
předním
diskvalifikováno a tak čs,-sprintéři měli štěstí, což
cionářů fotbalového svazu rozhodl s definitivní plát- se ukázalo druhý den, kdy mimo rámec mezistátního týmem rakouské nej vyšší fotbalové soutěže ýVacke- ností, že i v ročníku 1968-69 bude v 1. lize 14 klubů.'
utkání zaběhli Němci čas 39,1 vt. — Bývalý světový rem Innsbruck. Wačker Innsbruck, který trénoval A to Znamená, že fotbalisté Bohemians a Plzně -sestu
rekordman Ludvík Daněk hodil diskem 61,72 ns, až dosud bratislavský Leopold šťastný (převzal nyní pují, do 2. ligy. Oddíly Čech a Moravy protestovaly
což mu však tentokráte stačilo jen na 3. místo za ¡rakouské národní mužstvo), skončil v 1. lize na 2. proti tomuto zákroku, nakonec však musely ustou
Mildeho (63,32 m) a Loscheho (62,72 m). — Nej j místě, za, svěřenci R; Vytlačila, Rapidem Vídeň.
pit, aby se vůbec v ČSR hrála celostátní soutěž.
hodnotnější výkony měli však Němci. Dieter Uoff- — Kuriozitu budou mít oď podzimku ve francouzské
1. čs. fotbalová liga bude rozšířena ze- 14 na 16
mann vrhl. koulí 20,10 m (dvě hodiny to byl evrop >kopané. Aby se na francouzských hříštích (hrála ú- účastníků teprve od sezóny 1969-70 a tak zřejmě
ský rekord, pak však tento výkon zlepšil západoně- Stočná kopaná a mužstva “nebetonovala” , rozhodli dojde i k -reorganizaci 2. ligy i dalších soutěží.'
prozatím na zkoušku —,
měcký reprezentant Birlenbach na 20,18 m), tyčfcař [francouzští funkcionáři
Nórdwig zdolal 5,32 -m (mimo konkurenci) a oště- aby mužstva, která v ligovém zápase nestřílí tři ne
bo více gólů, dostala jeden bod navíc. Tento bod
pář Stolle dosáhl 85,10 m.
HLAS DOMOVA
' Ještě snad Kůře než muži dopadly čs. ženy. I ony navíc dostane i mužstvo, které prohrálo dejme tomu
Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční k -« »
porazily v Třinci Jugoslávky 68 : 49 (navíc i Ru 3 : 4 a podobně. Tato novinka platí jen pro týmy
Adresa: "Hlas domova,
munsko 59: 58), ale v Sokolově nevyhrály s vý druhé francouzské íigy.
chodoněmeckým družstvem ani jednu disciplinu a — V tenisu se rozhodovalo o vítězích obou skupin
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 312)
podlehly 35 ť 81 b. V třineckém trojutkáhí ČSR — evropského pásma Davisova poháru. Svěřenci J.
Telefon: 42-5980
Jugoslávie — Rumunsko byly nejlepší výškařky Va Drobného', tenisté Jižní Afriky, prohráli ve finále'
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) S 5.-, jed>. jCUvlentová a Faithová (obě skočily 1,77 m) a sprintérka Bé skupiny evropské zóny v Duesseldorfu s druž
výtisk 20c.
Putnová, která zaběhla na 200 m dorostenecký re- stvem Německé spolkové republiky 2 :3 (Němci bu
. kord 24,2 vt. (navíc vyhrála 100 m za 11,7 vt.), — dou nyní hrát s vítězem1střetnutí Indie — Japonsko). PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodi za přibližnv tm»,
Ú Sokolově s Němkami obstála dálkařka Kuemano- A skupinu vyhrál, daviscupový tým Španělska, který předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 5.-, £stg i /5 / - ,
vá (skočila 6,31 m, byla však druhá) a čs. štafeta vyřadil v Barceloně družstvo Itálie rovněž 3: 2. V US $%.- nebo ekvivalent v jiné méně. — Výši letec
ná 4 x lOO m. Ve. “vloženém závodě” j i stopli nový mezipásmovém boji se Španělé- utkají v Clevelandu kého příplatku do různých zemí sdělíme na poMdá*i
čs. rekord 45,3 vt.
s tenisty USA.
obratem.
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