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Čí vítězství v konfrontaci?

Bratislavský mír
K dyž p o válce u Slavkova p ře d 163 lety skončilo v Z rcad lo v é «■»» b rati
slavské radnice jed n án í o m ír, nebylo pochyb o tom , k d o nrór diktoval * (ode
ponese následky. L etošní "bratislavský m ír” , který se dohadoval, v «mmm- s i 
le, už tak jasný není!, i když západní kom entátoři často až prfiS nažvuř p aso
vali A lexandra D ubčeka n a kom unistického N apoleona, k terý p rý zvéězžL
docela tak, ja k chtěl. P řejali ted y názor, vyslovovaný ofkicisskBá m isty r P ra 
ze, že M oskva v konfrontaci ustoupila n a celé č á ře a iv é M iw w A l. ž e je
nezadržitelně n a cestě ke skutečně dem okracii.

Jediný bohatství, který člověk má, je jeh o du
še, a tu si nesm í nechat zkazit. M yslím, že to je
jed en z nej důležitějších důvodů, proč jsem ode
šel. K dybych zůstal, tak bych m usel stále ve
větší m íře přistupovat n a kom prom isy, a na kom 
prom isy v zásadních věcech. A to nechci. Já
vím, žé kom prom isy v určitých věcech jsou n e
sm írně důležitý, protože jinak by se asi lidi těž
ko snesli, ale kom prom isy v zásadních věcech,
to je . . . no to je . . . to je zrada.
Z rozhovoru š hercem V ladim íreth Pucholtěm v L ondýně. S tudent, 7. srpna 1968

Dizbčzk dále řekl v te
levizním a rozhlasovém
p ro jev u , že p ro Česko
slovensko nen í jin á mož
n o st ae ž pokračovat v zá

FETIŠE UMÍRAJÍ POMALU

Zadíváme-li se na těch posledních sedm českoslo
venských měsíců, vnutí se nám otázka, v čem vlastně
spočívá fen velký obrodný proces, který započal v
řně. V bratislavské d e lednu 1968.
klaraci se n a p ro ti tom u
V první radě a téměř výsostné v nově nalezené
prav í:
svobodě mfarmařnirh prostředků, z níž by se měla
P odklad ů k spolehli
J e m noho důkazů o naprostá.
svrchovancst
stát věc posvátná, neboť především na ní budou zá
" N a základě historic
vějším u rozboru b rati tom , že lidé v Českoslo země byla p 5 obou jed viset další osudy Československa a možná i valné
slavské d o hody a jejích vensku všeobecně p o jí a á rá rh zam řena. V oři- ké zkušenosti se bratrské části dnešního sovětského bloku.
důsledků n en í m noho. m ali zprávy o výsledku cižbg deklaraci, ktero u strany přesvědčily, že
Zásluhou této svobody začala masová porážka po
Z ávěrečné prohlášení še p o ra d se značnou d á v  D d b č rk spožnpodcpsa!, kráčet vp řed po cestě so svátných krav. Lidé, jimž byl dvacet let vnucován
cialismu je m ožné pevně fetiš dokonalosti socialistického hospodářství, doví
sti kom unistických stran kou skepse. N eb y lo zřej s e však m j- peavi :
dají se najednou, že jeho výsledkem byl úplný hospo
a důsledně je n když se dářský krach. Lidé, jimž bylo dvacet let namlouváno,
se specielně Českosloven m ě sn ad n é zbavit se otáz
p o tv rzají. že jsou říd í společným i zákoni že jsou nejsvobodnější na světě, zjistili přes noc na
skem nezabývá. Z d ů ra z  ky, za ja k o u cena došlo
ň u je jed n o tu a m luví vše k form ální d o h o d ě. P o  jáipr.^seny slad it a ko- tostm i budováni sociali stránkách svých novin, že byli jenom nejposlednější
versí otroků. Hrdinové byli přes noc odhaleni jako
obecně o závazcích všech chyby se docela n ep o d a opžčaovax smom, činnost stické společnosti a v lumpové a darebáci a naopak alespoň některé oběti
řilo
zaplašit
anž
n
ikoS
beprvé
řadě
upevňují
ve
signatářů dohody, tedy
komunistické pahistorie se vrátily do dějin, na místa,
jakéby bývala "českoslo rým ujištěním D ubčeka a B o Je m c i v budoucnu doucí úlohu dělnické tří která jim právem patří.
ostatních čs. í o b A » d p d rd w ě uskutečňovat v d y a je jí avantgardy —
A přece některé fetiše trvají a některé věci zů
venská krize” vůbec n e
konference v f í r r m f - a v
kom unistické strany . . . ” stávají tabu. ■
existovala,
jakoby
se
Bratislavě, že nedošlo k kooR&novaiKXL politiku
Dotknout se v něčem Ivana Svitáka, jednoho z nej"B ratrské strany pev
kvůli ní — a je n kvůli ní
žádným tagmýss u je d n á - ®djwwída.jící společným ně a rozhodně vyzdvihu odvážnějších bojovníků za československou demokra
— kom unističtí potenráii
tizaci, rovná se asi v očích domácích “liberálů” sva
á jB m n
socialistických jí nerozbornou solidari tokrádeži. Právě on však, vzhledem k svým kvalitám
do Bratislavy ani nesjelL
Stačí však si M íie z e m í. . .
Představitelé tu, m im ořádnou bdělost a vzhledem k své nepopiratelné charakterové integri
Z pozdějších veřej TŠtranout dohod zwehejbratrských stra n považu p ro ti všem snahám im pe tě, nejlépe ukazuje, že cesta před námi je ještě da
ných prohlášení účastní
j í za nezbytné zdůraznit rialism u a jiných p ro ti leká. Neboť jak hluboko vzrostlé musejí být kořeny
některých zhoubných fetišů, jestliže největší ’jejich
ků schůzky nelze také tčaství značně ochablo.
o p ět m im ořádný význam kom unistických sil osla- bořitel je sám ještě tu a tam.propaguje.
zjistit výsledek konfro n 
D ubech zd&zazzsd, že 'Varšavské smlouvy . . .” (Pokračování na str. 2)
V článku “Zakázané horizonty” (Student, 19. 6.)
tace. Z atím co totiž P ra 
opakuje sé například několikrát, stlačena v jedno
h a m luví o vítězství, zmi
Defilé komunistických vůdců v ČSSR pokračuje
zhuštěné zlo, jež třeba potírat, kombinace “kapita
ňuje se M oskva o kom 
lismus, fašismus, stalinismus”. Bůh Ví, že nejsme ani
prom isu a K ád ár prozra
stoupenci, ani obhájci “divokého” merkantilního ka
pitalismu. Ale postavit rovnítko mezi nešvary kapi
dil, že se nepodařilo za
talismu a ničivou, nemilosrdnou zvrhlost vraždícího
h lad it rozdíly v názorech
Z d á se, ž e d ram a ▼ C csloslovenskii bratislavskou deklarací vyvrcholilo,
fašismu nebo stalinismu, vypadá v našich očích, při
jednotlivých "bratrských a většina z n ás si oddvdhla. M oskevská delegace odjela a sovětské oddíly vší pokoře, velice pošetile, ať už to vyšlo z péra sestran ” na situaci v Če vyklidily’ ceskoskovenske m z uh bez incidentu. Ú d ajn ě vítězní českoslovenští bevzdělanějšího a sebeuctívanějšího. Neboť je-li po
skoslovensku.
kom um ste se pespeavevaJk vítat zah raniční hosty. P řijel jugoslávský T ito šetilé nevidět, že se vyvíjí komunismus, musí být nej
méně stejně pošetilé nevidět, že se vyvinul i kapi
i R um un Ceaucescu. T ito byl přivítán královsky, talismus.
m éně znám ý rum unský kom unista nem éně vděčně.
Nedodržené slovo
Příznačná je také přesná formulace onoho “zhu
Je jic h hlasy přim ěly velkou m ěrou Sovětský svaz štěného zla”: kapitalismus, fašismus, stalinismus. Sta
Cesta zpátky nebo dopředu je
Visla na potlačení či udržení dosažené svobody
k opatrném u postupu v době československé krize. linismus spáchal, stalinismus zavinil, stalinismu\ zde
formoval.- Komunismus zůstává čistý. Toto je, zdá še
O tuto svobodu muselo tedy jít v d ěrn é I v Brati
Pom aloučku,
p o ti novaly mocné motivy po nám, báječně dialektický fetiš. Ať sě jakkoliv pro
slavě v první řadě, a protože o n í závěrečné kcasouvinil komunismus a komunisté, hodí se to na křk
kě taktně mlčelo, obávali jsme se, že “eeskosteveasfcé choučku byla založena v litické).
vítězství”, jež hlásali doma I na západě, nebyli» tak záhrobí Železné opony
Z n o v u se dnes vtírá stalinismu, maoismu nebo třeba guevarismu, komu
nismus s tím nemá nic společného. Sviták sám ilu
docela vítězné.
nová M alá doh o d a ju g o  do mysli realistická p řed  struje nejlépe, co ss snažíme říci, když píše v témže
Zprávy, jež docházejí témě před uzávěrkou Hlasu
domova, zdají se bohužel potvrzovat oase obavy. Dva slávsko - rum unsko - če pověď M ilovaná Džila- článku: “Vina na minulosti není vinou dělnické tří
liberálnější redaktoři Rudého práva, 'Kmit Šíp a Zdi- skoslovenská. jestliže za se, který z titovského ža dy ani vinou komunistické stráný, která ji faktický
Slav Šulc, hýli žhaveni svých mást a anatař přestálý chovám e chronologický láře předpověděl, že zač- zastupovala, je otázkou konkrétní zodpovědnosti kon
Šéfredaktor O. Švestka vládne ústředním orgánem p o řad . T itův odboj byl ne-li odboj p ro ti sovět krétních osob a tragédií velké myšlenky, jež nara
zila na systém totalitní moci.”
KSČ znovu neomezeně. nacionalistický. R um un skému im perialism u také
Další fetiš vystrkuje špičaté růžky z jiné pasáže
Pražský národní výbor — s vehementní podporou
ÚV KSČ •— zakázal shromáždění na tzv. “Nároží svo sky byl především ho v Československu, p ů jd e “Zakázaných horizontů”. Citujeme: “Sociální demo:
body” a Alexandr Dubček se postavu tvrdé za další spodářský. Českosloven dále než kdekoliv jinde. kraté, kteří ještě před nedávňem odpykávali deseti
¡existenci Lidových milic. proti nimž vedli čeští inte ský postoj byl motivován Im perialistický charakter leté tresty, se nevracejí s myšlenkou na pomstu, aíé
s tvrdohlavou vírou v možnost syntézy demokraciě
lektuálové prudkou kampaň.
tak i tak.
sovětské moci ve východ a socialismu ve státě, jehož bezpečnost je snad poprvé
Také 32. číslo Studenta, poslední, které se nám do
Kom unistická
strana ní Evropě nem ohl zdů v historii skutečně zajištěna spojenectvím se SSSR:”
stalo do rukou, znělo jaksi zakřiknutě. A aby těch
Co říci ve světle právě prožitých událostí o posledrť
vlaštovek, které prý nedělají jaro, bylo víc, vedoucí byla dohnána k odporu raznit jasněji nikdo jiný
armády veřejně odsoudili svého někdejšího předáka z hospodářských přičiň, než W alter U lbricht, so části citované pasáže? Snad jenom jedno: fetiše ní
D_
generála Prchlíka, který se odvážil kritizovat Var a pro svůj odpor obdrže větský m ístodržitel V ý ráji pomalu!
šavský pakt.
Vážíme
si
Ivana
Svitáka,
jehož
považujeme
z£n
;t
I když tedy nechceme přehlížet taktiku, nutností la m andát veliké většiny chodního Něm ecka. M i nu z nejsvětlejších postav dnešního Českosj
nulý
týden
přijel
na
krátnároda
z
důvodů
nacio
ška. Jestliže přesto vyjadřujeme své pochybí10
a zákony možného a nemožného, zdá se nám, že sva
tozáře hrdinů od Čierné a Bratislavy začínají bled nalistických (které zahr (Pokračování na str. 2) něčem z toho, co říká a píše, je to proto, že sť.tor.
me řídit jeho “Desaterem pro dospělého intelada
nout.
?'
xála” (Literární listy, 26. 6.).
Říká se, že jsou politici tu a tam nuceni dělat kom
Published by F. Váňa,
promisy, někdy dokonce i se srdcem národa, My je
Pokud
se
Svitákovy
velikosti
a
naší
malosti.pe_
8. Moorhouse St., Richmond, Vie., 3121
dělat nemusíme a proto říkáme, že Alexandr Dnbček,
odvoláváme se na jeho druhé “přikázání:” Sp.
Printers: “Unification” Ptÿ. Ltd.
ať už z nouze nebo záměrně, nedodržel dané slovo,
se na svůj vlastní zdravý rozum a nevěř ve zj3^
497 Collins St., Melbourne, Vic.
podle něhož byla svoboda tisku věcí zásadní a tudíž
jistoty jakýchkoliv církví, stran, mesiášů. Spéci
neprodejnou.
!
-sv(Pokračování na straně 2)
—_
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Komunistická Malá dohoda
(Pokračování se str. 1) štů” , z nichž se m noho
kou konferenci do K ar nevrátilo.
,
lových V arů,, kde . se
H lavním bodem k a r-;
pravděpodobně nic p o d  lovarských jed n án í byla
statného nepřihodilo.
však možnost, že by Če-,
• Pro , O lbríchta to byla skoslovensko
rozšířilo?
cesta dó Canossý. V ý hospodářské styky se Z á 
chodoněm ečtí kom unisté padním N ěm eckem a ze
skládali zřejm ě všechny měmi Evropského hospo
naděje do bratislavsko dářského společenství.
konference, v níž patrn ě
U lb rich t a jeho m ini
neuspěli.
stři se obávají, že by to
Svědčí o tom tón ú řed  byl jenom p rv n í k rok k
ní zprávy z, K arlových uznání vlády Spojkové
V arů, který je na bodu ' fiěmecké republiky. '
m ra z u .. V ýchodní N ěJe to celkem oprávně
tnedko bylo první ze "so- ná starost. N ap řík lad če
' cialistických’’ .zem í,, jež skoslovenský rozhlas se
uzavřely hranice s ČSSR nerozpakoval říci, že p o 
i ■p ro malý 1 pohraniční m ěr Československa k
styk.
Z áp ad n ím u N ěm ecku by
V. době krize (a .patr měl ,být závislý na poža
ně nadále) českosloven davcích , a potřebách čeř
ské tiskoviny v německé : skoslovenského státu, ni řeči nesm ějí být ve V ý fcoliv na rozkazech z M o
chodním N ěm ecku kol- skvy.
portovány. J e také zná,- ■V ýchodoněm ecký tisk
mo, že v prvních dnech byl nejzuřivější v útocích
krize se dostaly do Če na Dubčekovy reform iskoslovenska stovky vý sty. především proto, že
chodoněm eckých , "turi- z hliněných nohou vý
chodoevropských režimů
POMOZTE NÁM
má
je ten v Pankowě nejsrozšířením počtu odbě
hliněnější.
ratelů Hlasu domova
Sovětská vládá je si to

Plánujete cestu do zámoří
nebo ,máte v úmyslu pozvat
své příbuzné ha návštěvu’
. Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbouřne, 3000
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady i
Zprostředkujeme bezplatně cestu lodí ■ nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Mluvíme česky
P R V O T Ř ÍD N Í
M A SO A U Z E N IN Y
VŠEHO D R U H U
N A K O U P ÍT E V Ž D Y
U F IR M Y

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS PTY LTD.

MA J I T E L É

J. & H , K O P E C K Ý

326 H I G H ST R E E T , K E W , V IC .
T E L E F O N : 86-7178
V Z I M N Í C H M Ě S ÍC ÍC H D O M Á C Í
JA T E R N IC E A JE L ÍT K A TEPLÁ D O M Á C Í SEKANÁ
DRŮBEŽ ■ .
N A Š E Z Á S A D A : D O B Ř E S L O U Ž IT
s->

'

Z Á K A Z N ÍK Ů M

h o 'p ln ě vědoma. Z a tím 
co upustila od přím é .intervence proti Českoslo
vensku, zesílila vojenské
síly v Polsku, aby zajisti
la kom unikační spoje s
V ýchodním Německem.
Je také známo, že se v
M oskvě zdržuje početná
klika
československých
stalinistů, ž nichž by M o
skva m ohla v okamžiku
utvořit
"novonovotenskou” vládu, kdyby se jí
podařilo vyhodit dubčekovce ze sedla.
V ždyť když se zdařil
adm inistrativní puč Dubčekův, proč by se ne
m ohl zdařit adm inistra
tivní puč stalinistů?
Pražský, tisk se - netají
tím, že — jak to napsaly
L iterární listy — sovět
ské vyslanectví v Praze
je špatný rádce.
M aršál T ito řekl v
Praze, velmi pravdivou
věc: D ubček a jeho sou
druzi se m ohli opřít M o
skvě jedině proto, že vě
děli-, že m ají za sebou
valnou většinu národa.
Stalin byl p atrně po
slední ruský despota, je 
muž se podařilo pro d at
panslávskou myšlenku v
Evropě.
Proti m ejdanu v Čierné nad Tisou byl ovšem
U lb rich t malé p iv o ’ Če
skoslovenští kom unisté si
však jistě uvědom ují, že
pom ěr k Z ápadním u N ě 
mecku je klíčovou otáz
kou -nejen Českosloven
ska, ale čele' východní
Evropy včetně Sovětské
ho, svazu.
P roto bude postavení
a i spolupráce nové kom u
nistické M alé dohody
velmi svízelné.
.
N a .papíru vypadají
vzájem né
hospodářské
úm luvy ohrom ně, zrovna
tak jako ujišťování o
přátelství a vzájem né
podpoře.
Jestliže si však uvědo
míme, že všechny tři
''d o h o d o v é’7 země (p a tr
ně s menší výjim kou J u 
goslávie)' závisí podstat
ně na hospodářském ži
votě Východního bloku a
Sovětského svazu zvlá
ště, musíme se stát skep
tiky. Prognosa se zdá být
dvojí: buď to se Česko
slovensko . Stane hospo
dářským ' mostem mezi
jednotlivým i kom unistic
kými Státy východní Ev
ropy a Evropským ho-

V eškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugier
& Associates
O
•

Insurance Brokcrs

•

Tel. (Melb.) 95-2421

958 N ep ean H ighw ay, M O O R A B IN , 3189

19. 8. 1968

Bratislavský mír
(Pokračování se str. 1)
bit vedoucí úlohu dělnic
ké třídy a kom unistic
kých stran. N edovolí ni
kdy nikom u vrazit klín
mezi socialistické státy,
podkopat základy socia
listického zřízení . .
,!y D úbček slíbil,; že; svo
bo d a’ slova budě záchóváná. 'N ev ad í, že dal v
Bratislavě slib, že se če
skoslovenský tisk bude
m írnit v kritikách Sovět-,
ského svazu a ostatních
kom unistických . států.
K rátce po "bratislavském,
m íru” dostali-, šéfredakto
ři čs. novin 35stránkový
seznam věcí, o nichž se
psát nesmí. "A ni to však
nem ůže být poslední omezem. Těžko by někdo
dokázal vysvětlit, jak je
možno udržet diktaturu
jedné politické strany a
přitom zachovat svobodu
tisku a projevů. Svobod
ný tisk by nakonec m ohl
do jisté míry n ahradit
opoziční . strany, což by
bylo pro stranu s výsost
ným postavením n ap ro 
sto nepřípustné.
Avšak nej dalekosáh
lejší ujednání v Čierně a
v Bratislavě se dotýká čs.
hospodářství. Jeh o p ře 
orientování ná západní
trhy, které by mělo nej
větší vyhlídky zlepšit kri
tickou hospodářskou si
tuaci, nebylo ve větší mí
ře "doporučeno” .
, "O , záruce ..všeobecné
svobody občanů řek l to“
;ho. D ubček už také m no
ho. . Svobody zvolit si
vládu vzdají se občané
ovšem svobodně. P řed 
seda satelitní Čs. strany
socialistické d,r. B. Kučespodářským společenst
vím
(představovaným
převážně Z ápadním N ě
m eckem ), nebo s e :bude
m uset případ ’ nynější
"M alé dohody” rozšířit
na "V elkou, d o h o d u ’’ uvnitř sovětského bloku
za podm ínek, které ' by
radikálně změnily .celou
jeho politickou i hospo
dářskou strukturu.
vni

ťa to vyjádřil například
tak, že jeho strana ve
skutečnosti ani nechce
být m asovou organizací.
Chce prý být stranou vý
běrovou, "která může
ovlivňovat veřejné m íně

ní svou; kvalitou;!. 1
Z bývá tedy jed in á n a
děje: naděje, že kvalita
čs. občanů pomůže, že s!
lidé dom a větší svobodu
tak či onak přece jen vy
dobudou.
-sv-

FETIŠE U M ÍR A JÍ POM ALU
(Pokračování se strany 1)
ti budou vždycky říkat, že věci jsou složitější, ačko
liv základní otázky lidských práv, údělu člověka a
osobní svobody jsou otevřeny všem, každému zdra
vému, rozumu.”
V otázkách spojenectví se Sovětským svazem a bě
lostné nevinnosti velké myšlenky komunismu.si n e
děláme. iluze. Známe stávající situaci a z ní vyplý
vající tlaky. Jenomže zase, zůstáváme věrni prvnímu
přikázání Ivana Svitáka, které říká: “Mluv pravdu
bez ohledu na taktické zřetele, protože ústupky takti
ce jsou ústupky pravdě. Nemůžeš-li mluvit pravdu,
mlč. Disciplina pravdy je nejtvrdší ze všech discip
lín.”
Napáchali jsme dost omylů a neohrabaností, ale
vždycky jsme se snažili mluvit pravdu. A protože ži
jeme v kapitalistickém odvaru, který je , sice plný
nešvarů, _ale v němž nikdo nemusí ani lhát, ani mlčet,
říkáme: komunistická strana, nejen její jednotliví
představitelé, je zodpovědná za hrůzy posledních dva
ceti československých let. A. říkáme další pravdu:
Sovětský svaz a nikdo jiný představuje v současné
době jedinou hrozbu nezávislé existenci země, z níž
jsme vyšli a k níž se plně hlásíme.
-kvř-

Ozvěny
Z DOMOVA
— Ministerský předseda Černík naznačily že si hospo
dářské reformy vyžádají všeobecné obětí a tedy i
oběti dělníků,
— Po bratislavské schůzce byla zahájena sbírka peněz
do Fondu republiky a sbírka drahých kovů na Zlatý
poklad republiky. Obojí má být použito k zlepšení
hospodářské situace státu.
— Litoměřický biskup Trochta, který byl dlouho in
ternován a potom pracoval jako dělník', nastoupil
znovu svůj úřad.
— Ministr kultury M. Galuska navštívil Mexiko á
Kanadu.
'
_V Martině Se. sešlo obnovující valné shromáždění
Matice slovenské- Její předseda národní umělec L.
Novomeský řekl, že Matice slovenská obnovuje svou
činnost “takřka v jejím celém původním rozsahu”.
Z CIZINY
— Pekřngský tisk označil A. Dubčeka za loutku so
větského revizionísmu a amerického, imperialismu.
— Z francouzských pramenů přišla zpráva, že měl
Sovětský svaz v červenci připravenu loutkovou če
skoslovenskou vládu pro případ svržení Dubčekoya
režimu.
- ,
'
— Australská Labour Party vyslovila podporu nové
politické linii; Komunistické strany Československa.
— Německý časopis Spiegel přinesl dvoustránkový
rozhovor s .předsedou Čs. socialistické strany, mini
strem spravedlnosti dr. B. Kučerou,
— Moskevská Pravda, psala o tom, že mělo Západní
Německo připraveno- vojenský, plán k bleskovému
úderu proti ČSSR a Východnímu. Německu,
— Zatímco" v Jugoslávii a Rumunsku bylo mnohý
zpráv o.-návštěvě Ti-ta a Caucescua V Československu,
o d b y ly , to bulharské, polské á ■východoněmecké no
viny jen několika řádky.
,

ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V M E L B O U Ř N E
srdečně zve všechny krajany na

TA N EČ N Í ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 24. srpna 1968
v sále dom u Kosciuszko, 313 Latrobe St., ,Melbourne-City„ .
H ra je orchestr Edy Z latého
LIK É R O V Á L IC E N C E — B O H A T Á T O M B O L A
V stupné $ 2.50
Z ačátek v 8.30 b od. večer, konec v 1.30
Přineste si vlastní nápoje
Reservování míst: tel. 379-2156 (R osenfeíd), 393-1340 (Skružný)
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— V Praze byla založena
společnost čs.-rumunské
ho přátelství, jejímž před
sedou byl zvolen profesor
brněnské university dr. J.
Macúrek. V Brně se sou
časně ustavil přípravný
výbor Společnosti přátel
Jugoslávie, jejímž předse
dou je plk. j . Vojáček, za
kladatel čs. partyzánské
brigády Jana žižky z
Trocnova v Jugoslávii.
— Čs. studentská expedi
ce do Lambaréne, která
vezla léky do tamní
Schweizerovy nemocnice,
ztroskotala, když nedosta
la povolení ke vstupu do
Gabunu. Nepomohly ani
intervence UNESCO, čs.
zastupitelských
úřadů,
Celosvětové rady církví
aj- Výprava se proto po
kouší odjet do Konga.
— Ministerstvo zahranič
ních věcí vydalo prohlá
šení, v němž kategoricky
odmítá a odsuzuje jakéko
liv- pokusy vyvolávat ilu
ze, že by z čs. strany byla
ochota jednat s funkcio
náři
sudetoněmeckého
Laiidsmannschaftu o ná
vratu určitého počtu osob
' německé národnosti, vy
sídlených z Českosloven
ska.
— Dne 21. července byl v
. Kojetíně znovu slavnost
ně odhalen pomník T. G.
Masaryka a to opět na
dřívějším místě, na námě
stí Osvobození, které také
dostalo původní název ná
městí Masarykovo.
— Dne 11. července po
stihl jižní Moravu ničivý
uragán a krupobití, které
způsobily v pouhých 10
minutách škody odhadnu
té na 235 miliónů Kčs. V
okrese Zlín bylo postiže
no 6 obcí, v okrese Hodo
nín 10, Uherské Hradiště
26 a v okrese Znojmo 24
obcí. Vážně bylo poškoze
no přes 6.600 soukromých
i veřejných budov, úroda
byla zničena nebo poško
zena na 50.000 ha pozem
ků.
Ve Sjezdovém paláci v
Praze se sešlo 5. srpna té
měř 6.000 funkcionářů
KSČ, aby vyslechli zprá
vu předsedy vlády O.
Černíka o jednáních v
Čierné nad Tisou a v Bra
tislavě.
— Ministerstvo Stavebnic
tví oznámilo, že "jednalo s
představitelem Konfede
race britského průmyslu
A. F. Byartem, s nímž se
dohodlo, že budou vytvo
řeny dvě skupiny čs. a.
britských, odborníků, kte
ré budou konzultovat pro
blémy čs. stavebnictví', ze
jména bytové výstavby.
Ministerstvo zdůrazňuje,
že Británie má velkou
tradici v oblasti indivi
duální výstavby.

—t V Bratislavě byl vytvo
řen přípravný výbor pro
založení Svazu slovenské
ho průmyslu.
— Vědecký pracovník Hi
storického ústavu Sloven
ské akademie věd Ladi
slav Holdoš dostal Sád
práce “za dlouholetou ak
tivní a obětavou práci v
dělnickém hnutí a ve
straně”.
— O. Šik uvedl (Práce 2.
7.), že v ČSSR potřebuje
dělník odpracovat 287 ho
din, aby si mohl koupit
šicí stroj, kdežto západoněmeckému dělníku na to
stačí 88 hodin, k zakou
pení psacího stroje: 128
hodin práce v ČSSR a 32
hodin y NSR, tranzistoru
128 hodin(32 v Němec
ku), televizoru 470 hodin
(133), plechovky párků
1.6 (0.4), plechovky Neskafé 4.2 hodin (0.5), 1 kg
čokolády 10.5 hodin v Č.
(1.5 v N.), 1 páru dám
ských .punčoch 5.8 hodin
v Č. (0.8 hodin v Němec
ku) atd. Průměrná reálná
mzda dělníka, v Západním
Německu je dle Šiká o
46% vyšší než v ČSSR.
— Od 19, do 28. srpna Se
koná v Praze XXIII. mezi
národní geologický kon
gres, který je největším
setkáním vědců na půdě
Československa. Do Prahy
se sjelo 3.100 geologů z 82
států.
— Ke zprávě o úmrtí bý
valého poslance a člena
branného výboru západoněmeckého
Spolkového
sněmu Alfreda Frenzela,
který dělal po léta špióna
pro ČSSR a po odsouzení
byl vyměněn za zatčené
ho Němce v Praze, pozna
menává Rudé právo z 24:
7.: “Přispěl významně k
pomilování obranyschopnoosí ČSSR a celého socialistického tábora”.
— Vláda uvolnila z funcc
ústředního ředitele Čs.
rozhlasu dr. M. Marka a
jmenovala jeho nástup
cem rehabilitovaného bý
valého ¡předsedu ČSM
Zdeňka Hejzlara, přičemž
ho pověřila vedením Čs)
rozhlasů pro české země.
V témže zasedání odvola
la dr. Pavla Novotného z
funkce stálého zástupce
ČSSR při Mezinárodní
agentuře pro atomovou
energii ve Vídni a na jeho,
místo jmenovala dr. . Z.
■Nejedlého. — Předsednictvo ÚV KSČ
rozhodlo, aby bylo zasta
veno vydávání časopisu
pro, stranickou práci “Ži
vot strany”, protože “jeho
koncepce byla překonána
potřebami současné poli
tiky ■strany”. Místo něj
vytvořilo nový časopis,
který se bude jmenovat
Tribuna, bude vycházet

KONTINENTÁLNÍ RESTAURACE

Praha
137 Church St., Middle Brighton, Vic.
Telefon: 92-6757
Otevřeno celý týden — Prvotřídní jídla..
Denně drštková polévka. — Oddělená místnost
pro soukromé oslavy všeho druhu (do 30
■osob). Objednávky po 4. hod. odp.
Srdečně zve R. Danešóvá

týdně a bude se řídit “zá
sadami nové koncepce”.
— Podle posledních stati
stik je nyní v ČSSR 60%
katolíků, 30% ateistů a
10% věncích různých vy
znání.
— Presidium Nej vyššího
soudu zrušilo 30. července
jako nezákonné rozsudky
vydané proti dr. Miladě
Horákové, dr. Oldřichu
Peciovš, Závisí Kalandrovi, Janu Buchalovi, dr.
Josefu Nesiávalovi, dr. Ji
římu Haj doví, Františce
Zemínové, F. Přeučilovi,
A. Kleinerové, dr. Z. Peš
kovi, V. Dundrovi, dr. B.
Hostičkovi, dr. Křížkovi,
F. Doležalovi, L. Lovečkovi, F. Kolavovi, K. Ot
čenáškovi, ThDr. J. Háj
kovi, ThDr. J. Procházko
vi, P. Štěpánkovi, B. Kupsové a 29 dalším osobán.
— Geologický průzkum
Čs. uranového průmyslu
v Příbrami změní v pří
štím roce své působiště a
přestěhuje se do Liberce.
Souvisí to se zjištěním no
vých oblastí uranové ru
dy v severních Čechách.
— Vláda jmenovala dr. J.
Králíka stálým zástupcem
čSSR u- úřadovny SN a
ostatních mezinárodních
organizací v Ženevě. Dr.
B. Pavlík byl z tohoto mí
sta odvolán.
— Mezinárodního sjezdu
slayistů v Praze se zúčast
nil i bývalý profesor br
něnské filosofické fakulty
a nyní profesor na H ar
vardské universitě Roman
J akobson, nej význačnější
slavista v USA. Sjezd se
konal pod záštitou presi
denta republiky Svobody.
— Po válce byla odhalena
ha průčelí radnice v Do
mažlicích pamětní deska,
vyjadřující dík americké
armádě za osvobození. V
r. 1950 byla tato deska od
straněna. V těchto dnech
rozhodl MNV v Domažli
cích, aby.byla vrácena na
původní místo. FEI/HD
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Ještě o procesech
se Slánským Barákem aj.

Svědectví
komunistů o komunistech

Zveřejňováni "nezákonností” minulých dvaceti let. už splnilo hlavní účel.
stanovený těmi, kteří publikováni umožnili: zdiskreditovalo dřívější čs. ko
munistické vůdce natolik, že jejich, opětné uchopení se moci není myslitelné
bez téměř nepředstavitelného teroru v zemi. Rozruch, který způsobily de
taily páchaných zločinů, už většinou pominul, když se zájem veřejnosti obrá
til spíš k dnešku, k postavem Československa k Sovětskému svazu a k někte
rým problémům domácím.
Skoro jako dozvuky chvatného odhalování pravé tváře režimu a jeho re
prezentantů přicházejí však dále na světlo podrobnosti, které by neměly upad
nout v zapomenutí.
K nejvíce publikova
ném u p říp ad u ''nezákon
nosti” , k procesu se Slán
ským a druhy, uvedl
h o d n ě podrobností ko
runní svědek v celém
procesu Eugen Loebl v
knize, která vyšla nej
prve ve V ídni a kterou
nyní vydalo v nákladu
30.000 výtisků bratislav
ské V ydavatelstvo politidkej literatury p o d ná
zvem Svědectvo o proce
se s vedením protištátneho
sprisáhaneckého
centra na čele s R udol
fem Slánským.
V recenzí knihy, jak ji
uveřejnilo Rudé právo,
píše V. V rabec (3. 7.),
žě se nikdo nem ůže auto
rovi divit, že podlehl a
přiznal se ke všemu, có
na něm vyšetřovatelé
chtěli, a pokračuje:
"C htěli na něm např.,
aby vylíčil svou spolu
práci se s. Slánským , kte
rý byl v té době ještě na
svobodě ve funkci gene
rálního tajem níka stra
ny, a dosvědčil, že je
agentem
im perialistů.
S o u d ru h Loebl žádné
styky se Slánským neměl
a vylíčil proto obsah své

ho velmi důležitého roz
hov o ru s K lem entem
G ottw aldem o některých
otázkách
zahraničního
obchodu. Z am ěnil osoby
a řekl, že to, co m u sdě
lil G ottw ald, m u řekl
Slánský. M yslel si totiž,
že protokol s touto vý
povědí se dostane do ru 
kou K lem enta G ottw alda
a ten pozná, že to nejsou
myšlenky Slánského, ale
jeho, že je to tudíž ne
smysl, že doznání je vy
nucené a že páchanou
křivdu napraví. Stalo se
ovšem docela něco jin é
ho. G ottw ald a vedení
strany Loeblovu výpo
věď p řijali.’’
Loebl ve své knize ne
nechává nikoho na po
chybách, že se příprav
procesu zúčastnili nejvyšší představitelé strany
a státu:
"Bylo to na jaře roku
1951. Již tehdy podepsali G ottw ald a Zápotocký
rozsudek nad Slánským.
T ed y
několik měsíců
p řed tím, než byly h alas
ně slaveny Slánského p a
desátiny, vydány jeho
vybrané spisy, než byl
vyznam enán vysokým řá

dem , a půl roku před
tím, než, byl zatčen. G ott
w ald věděl, že se Slánský
žádného trestního činu
nedopustil a že předm ě
tem obžaloby je jeho
vlastní činnost, za níž ne
chal pykat jiné . . .’’
D etail o tom, jak byl
Slánský zatčen, popsala
již dříve ve svých mem oárečh jeho m anželka:
stalo se tak v noci po n á
vratu z vládní recepce,
které se zúčastnily všech
ny špičky kom unistické
ho Československa a vý
znační sovětští hosté.
M noho podrobností z
minulých, let se vynořilo
i .při p ro jednávání stíž
nosti pro porušení záko
na v případě bývalého
m inistra vnitra R udolfa
Baráka a jeho tajem níka
Vlasaim ila Jenyše. Jeho
obhájce líčil N ejvyšším u
soudu v Praze, jak se Ba
rák, který prý nesouhla
sil s nezákonným postu
pem ve věci M arie švermové, G ustava H usáka a
R. Slánského, dostal do
konfliktu s N ovotným a
Čepičkou, ja k K oehler
vypracoval novou žalobu
p ro ti Švermové a Široký

(Pokračování na str. 6)

Expedice do Austrálie
Lidová demokracie z 29. července tr. uveřej
ňuje delší-pojednání o přípravě čs. vědecké ex
pedice do Austrálie a na Novou Guineu, která
má začít počátkem příštího roku. V první etapě,
australské, bude úkolem expedice především vý
zkum původních obyvatel v Arnhemské zemi v
Severním teritoriu. Po dobu tří měsíců chce vě
decký tým expedice zkoumat vliv civilizace na
. dva kmeny — Remoaranca a Djinda — a stu
dovat jejich život, společenskou organizaci, ma
teriální kulturu i přírodní prostředí, v němž ži
jí. Vedoucí1 ivýpravy dr. Josef Brinke píše, že
s tímto výzkumem je spojeno mnoho problémů.
Především bude nutné tyto kmeny najít, což ne
bude snadné, protože kočují na rozloze desítek
km2. Rovněž otázka dorozumění nebude snad
ná, protože učebnice a slovníky jejich jazyků
neexistují. Počítá se však s pomocí tlumočníka
z některé misijní stanice.
Z celkové délky 7 měsíců v Austrálii bude se
expedice věnovat také jeden měsíc geologické
mu výzkumu Velkého korálového útesu u seve
rovýchodního pobřeží, při čemž má být natočen
populárně ¡vědecký film. Potápěč expedice má
přitom sestoupit až do hloubky 70 až 80 metrů,
aby opatřil různé vzorky dna.

Jedním z největších problémů expedice je
překonávání značných vzdáleností. Po zkušeno
stech některých obdobných expedicí bylo roz
hodnuto použít k dopravě terénních automobilů.
Výstroj, přístroje a potraviny budou přepravo
vány na čs. terénním automobilu PRAGA V3S
se skříňovou karosérií v tropické úpravě. Druhý
doprovodný osobní terénní vůz bude zakoupen
až jv Austrálii. Celá trasa, vedoucí ze Sydney,
měří 20.000 km, z čehož však bude ze dvou tře
tin po dobrých silnicích. Většina výstroje a vý
zbroje bude čs. původu. Počítá se s tím, že expe
dice nejen umožní jejich propagaci na austral
ském trhu, ale též jejich důkladné prověření v
obtížných klimatických a terénních podmínkách.
Tato expedice do Austrálie má být největší
čs. vědeckou výpravou, která byla vyslána v po
sledních letech do zahraničí. Má se jí zúčastnit
antropolog, etnograf, geograf, geolog, zoolog,
potápěč, kameraman a preparátr-konzerivátor.
O spolupráci s výpravou projevila zájem řada
čs. vědeckých institucí a ústavů i výrobních zá
vodů. Mezi těmi, kteří převzali záštitu nad expe
dicí, je děkan přírodovědecké fakulty Karlovy
university a Čs. společnost zeměpisná.
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Veliký výběr vín, lihovin » piva
(včetně Plzeňského)
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání
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Nová demokracie v Československu?
r

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas A Victoria Sts., Richmond; Vie.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)

Drobničky z ČSSR
CO TOMU ŘÍKÁ JAN WERICH
A vy se mě ptáte, pane Škutino, co tomu všemu
říkám? No to, co vy! To, co každý slušný člověk, ne
jenom u nás. A přeju tomu, protože je.to pokrok.
Á zaplaťpánbůh za to. A chtěl bych, pokud můžu a
umím, tomu pomáhat. Já myslím, že .každý. Ovšem,
musí se to hlídat. Víte? Musí se to hlídat, protože je
sice pravda, že ta zima je za námi, ta dlouhá, dva
cetiletá zima je za námi a přichází jaro s oblevou,
ale ona se každá obleva musí hlídat, áby nenastala
povodeň. . . aby sě ledy neutrhly horempádem, ne
organizovaně. Aby se neudělala ledová bariéra, Po
tom by to zadrželo vodu a mohla by nastat’ potopa,
voda by se rozlila a majitelé sousedních pozemků by
se potom mohli domnívat, že nám musí přijít na po
moc. .. odstraňovat ty ledy a třeba i jináč, než mý
sami si to představujeme. Tak proto se to musí hlí
dat. Aby se potom ta řeka uklidnila a ledy odešly, v
tichosti a pořádně. Že ano? Ať to trvá o chvilku déle,
ale ať je ta řeka pěkná. A naše. Jináč by nám to
mohlo vzít břehy pod nohama, a to by nebylo dobré,
pane Škutina! A to tomu říkám! Všemu!
Z rozhovoru J. Wericha s V.. Škutinou —
Svobodné slovo, 20. 7. 1968
MŮJ VÝVOJ
Jiří Robert Piek
Za Hitlera jsem býl zavřen.
Důvod?
Pro svůj nearijský původ.
Za Stalina jsem byl trestán.
Důvod?
Pro svůj buržOazní původ.
Za Dubčeka se mi kdekdo dát přes
hubu chystá —
že jsem komunista.
Plamen, červen 1968
ZTRACENÁ ILUZE O “VYCHOVATELI”
(Argumenty sovětských novin) jsou pro každého
českého a slovenského čtenáře naprosto nepřesvěd
čivé, a místy směšné ve své obecnosti, vyspekulovanosti a falešnosti. Záměr celé kampaně zřejmě je zne
klidnit domácí čtenáře, budit v nich zdání, že u nás
jde o nejstrašnější tragédii, proti níž jsou naše “zdravé
síly” bezmocné á jimž je tudíž třeba tak či onak po
moci. Je proto po mém soudu zbytečné na zmíněné
polemiky odpovídat. JsóU součástí nedobré kampaně,
jsou plodem metod, jimž u nás říkáme staré, překo
nané . . . Z činů zejména sovětských, polských a vý
chodoněmeckých předáků lze bohužel vyvodit, že je
jich pojetí přátelské spolupráce je v hluboké krizi,
že v hluboké krizi je tedy samo okřídlené a tolikrát
a znovu skloňované slovo internacionalismus . . . Pře
kážky, které nám naši přátelé a Spojenci kladou do
testy, mají tedy daleko větší dosah než by se na první
pohled zdálo. Jejich hlas zní daleko za naše hranice
á bude znít daleko za naše dny. A bude svědčit o
tom, že boj o spravedlivý řád na zemi nemá — jak
se ještě před lety zdálo — jmou záštitu, než ideje, á že
i u nás je možno aplikovat známou větu Marxovu,
jež poslední dobou tolik zní světem — že sám vycho
vatel musí být vychováván.
;
Milon Jungmanň v úvodníku “Ztrácená iluze”,
Literární listy, 18. 7. 1968
PŘECHODNÁ ZÁLEŽITOST?
Je hábíledni, že volba nového “ÚV KSČ bude
nejméně ták důležitá, jako volba nového Národního
shromáždění, které si podle mého názoru ne zcela
'podle morálního kodexu a potřeb společnosti pro
dloužilo svou činnost až do příštího roku 1969.. . Ne
zvím, na co spoléhají zbankrotovaní politici. Snad
na horké léto, které může Umrtvit politickou aktivi,tu, snad na to, že je-voliči dobře neznají. A snad
jsou mnozí v skrytu přesvědčení, že to, co se od led
na děje, je přechodná záležitost, že to časem přejde,
lidé se unaví a oni budou moci nepozorovaně převzít
moc do svých rukou. Plně do svých rukou. Oni ji
totiž ještě neztratili. Nezapomínejme, že jejich opo
ry v některých krajích a mnohých okresech, o mě
stech a obcích nemluvě, zůstaly na svýfch místech . . .
Y. Kraus v Práci ž 28. června 1968

Hovor s komunisty
Z československých časopisů jsem se dozvěděl, že když chce jeden komunista druhého nejvíce
Urazit, řekne mu místo soudruhu — pane. Nařkne-lt ruský novinář československého kolegu z revizionismu, říká mu naschvál "pane” a když mu teti nařčený odpovídá, tak také říká úmyslně pane:
pane Ogněve, pane Novikove atd., až jsou oba dva tak uražení, že už to vůbec nejde dál. '
V Austrálii tomu tak není a není proto míněno urážlijvě, řeknu-li, že pan Aarons je generální se
kretář Komunistické strany Austrálie a pan Taft čelný člen jejího "národního výboru”. S ohledem
na tak vysoké funkce by člověk nepovažoval za nlcžné, že by se tito pánové sešli s novinářem česko
slovenského exilního časopisu a popovídali si s ním, aniž by tekla krev jako "v den sv. Růía na Poli
moravském”.
. N icm éně se tak h říč
kou náhody stalo a ne
jenže nebylo třeba povo
lat "záchranku’’, nýbrž
dokonce došlo alespoň v
jednom bodě k shodě
názorů. Bylo to tím, že
se . australští komunisté
(jako tolik jiných západ
ních kom unistů) posta
vili v konfrontaci se So
větským svazem za Če
skoslovensko, a v tom se
tedy nebylo o co prát.
Tím však idylka kon
čila a z nastalé debaty
vyplynulo, že se o Česko
slovensku neshodli ve
všem ani pánové A arons
a T aft. Pan A arons ne
znal mezí a byl ochoten
připustit i opoziční stra
nu, pan T a ft děl, že by
opoziční strana dem o
kratizaci nijak neprospě
la.
Vysvětlení tohoto
vnitřního rozkolu bylo
prosté. P an A arons byl
v ČSSR naposledy m inu
lý rok a nepřečetl si ještě
akční program KSČ, pan
T a ft tam byl nedávno a
zná jej napřeskáčku.
Lépe inform ovaný pan
T a ft byl pak ponechán
na slovním bojišti sám a
rozpředla se živá debata.
Padla slova nová dem o
kracie a kontrola moci, i
jm éna Procházka a K o
hout, neboť pan , T a ft
zná skutečně kdekoho.
Zváženy byly výhody i
nevýhody západní dem o
kracie.
Z latým hřebem bylo
ohnivé prohlášení pana
T a fta v tom smyslu, že v
Československu byla n á
ležena nová, lepší dem o
kracie, jejíž, otřesný vliv
bude cítit od jednoho
konce světa k druhém u.
U rčitá potíž byla v tom,
že československý exilní
novinář se začal dožado-

vati prosté ale jasné de
finice této nové dem o
kracie.
D ošlo k rychlé názo
rové přestřelce. Pan T a ft
řékl, že V ietnam je svin
stvo, čs. novinář žádal
definici nové českoslo
venské demokracie. Pan
T a ft děl, že Am eričani
volili Johnsona, ale do
stali Góldw atera, čs. n o 
vinář žádal definici té
nové dem okracie. Pan
T a ft dodal, že přece kaž
dý vidí nedostatky d e 
mokracie australské, čs.
novinář žádal ■prostou
definici nové form y de
mokracie v ČSSR.
Pan T a ft povolil. Definovati nemůže, neb ta
nová dem okracie teprve
sej hledá, ale vida, pravil
anglicky, vždyť my se
názorově ani tak moc ne
lišíme.

m okraticky založený člo
věk nem ůže přijm out.
K aždý pokus o její
jasné definování bude
znovu a znovu narážet
na žulovou skálu p ro b lé
m u kontroly mocí, která
je v jakém koliv systémů
jedné strany prostě ne
možná.
U ž proto musíme dále
optovat pro západní de

mokracii, která je sice
plná chyb a slabin, ale
která . dává nejvíce pro-;
storu k úsilí po jejich-od
stranění. Proč? Protože
ona jediná vyřešila ten.
základní problém k o n t
roly moci. Spočívá v po 
litickém plurálism u, jenž
je prakticky vyjádřen
zápasem různých poli
tických sm ěrů o m oc..

Budete mít vždycky peníze
na zaplacení těch účtů . . . a
současně i ušetřené peníze,
budete-li používat

POCKETBANK!

Bylo po debatě, která
m ohla být ták příjem ná,
nebýt tvrdohlavosti, jež
žádala prostou definici
vyšší form y dem okracie,
kterou pan T a ft dodati
nemohl.
Poučení z té debaty, že
co nem ohl dodati pan
T aft, nem ůže d o d at ani
A lexandr Diíbček. V ě
novali jsm e jí tolik mí
sta, protože, jak situace
vypadá, tatáž debata,
kterou měl jednoho v e 
čera českoslovencký exil
ní novinář s dvěm a čel
nými australským i kom u
nisty, bude asi ještě
dlouho pokračovat mezi
the only one with Pocket,bank!
exilem a dom ovem , .
Bude nám nabízena
jediná s "Kapesní bankou’*
nová, vyšší form a dem o
kracie
jedné strany,
THE NATIONAL BANK OF AUSTRALIA LTD.
opentlená oblaky vzne
zavádí novou, službu zákazníkům
šených slov, ale 'nepod
Jde o exkluzivní službu, která umožňuje, kombinaci
ložená prostou definicí, výhod šekového účtu a vkladní knížky. Nabízí, systém
bez níž ji racionelní a d e zv. “Kapesní banka”, kterým lze řídit hlavní finanční,

ÚPADEK PŘIROZENÉHO PŘÍRŮSTKU
OBYVATEL
Nejsmutnějším číslem zprávy (Státního statistic
kého úřadu za I. pololetí 1968) je zjištění, že v če
ských zemích činil přirozený přírůstek obyvatelstva
pouze 0.1 promile (světový průměr je 800 až tisíc
krát vyšší). Přibylo v nich jen 10.000 obyvatel.
Práce 24. července 1968
Ačkoliv se vlivem přírůstku žen ve věku 20—29 let
počet narozených.dětí měl zvýšit, došlo k dalšímu po
klesu (populace). Živě se narodilo v I. pololetí jen
110.600 dětí, kdežto za stejné období bylo hlášeno
62.000 potratů a 81.000 případů úmrtí, což je rovněž
více než v loňském I. pololetí.
Zemědělské noviny, 25. července 1968

National Bank

potřeby jednotlivce.
Zákazníkům se nabízí tři věci, které mu usnadní
dodržování nového plánu — “Pocketbank Guide” a
'Pocketbank Money Manager” (které -mu ukáží, .ják
má plánovat všechny své výdaje a ' úspory po celý;
rok) a speciální portmonka s šekovou a vkladní kníž
kou a s místem na hotové- peníze a osobní doklady.
Dodržuj e-li zákazník plán, “Kapesní .banky”, bude-'
moci vždy dostát svým běžným finančním závazkům,
a současně ušetří peníze. “Kapesní banka” je první
kompletní systém, který usnadní osobni řízení finanč
ních záležitostí.
“Kapesní banka” usnadní mnohé dospělým oso-'
i bám každého věku, ale může být zvlášť potřebná pro.
j ty, kteří se setkávají s největšími finajičními prob!lémy — pro mladé manžele a zvláště pro rodiny s
dětmi.
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Nejdelší den Japonska (Japan’s Longest D a y ), Vypracováno Společnosti pro dějiny války
v Pacifiku, Souvenir Press, Londýn 1968.

Harakiri staré doby
Vzpomínám si, jak jsem 15. srpna 1945 poslouchal pražský rozhlas. N ébyl to rozmanitý program, ale pro nás strašně napínavý a tragický. Hlasatelé
se střídali ve čtení jmen příslušníků transportů z koncentračních táborů Tře
tí říše a vyřizovali osobní vzkazy, zavlečených Čechoslováků. Zpráva o kapi
tulaci Japonska přišla jako exotický, vzdálený příspěvek k dramatu, který
jsme šest let prožívali. Jaká uiž tehdy byla doba, japonská kapitulace nám
byla předložena jako drtivé vítězství Rudé armády, ačkoliv všem bylo jasné,
že od prosince 1941 Amerika nesla břímě války v Pacifiku, a že to byly ame
rické atomově bomby v Hirošimě a v Nagasaki, jež přiměly Japonsko ke slou
žení zbranů Ale Sovětský svaz hrál při japonské kapitulaci značnou, byť ty
picky negativní úlohu. Zastánci kapitulace ,v japonských vládních kruzích
totiž z určitých, dosud nedosti jasných důvodů spoléhali na vládu Sovětské
ho svazu jako na prostředníka, který pomůže Japonsku získat na západních
spojencích lepší podmínky vzdání. Zapomněli přitom, že protahované vyjed
návání s Kremlem jenom umožní sovětským jednotkám proniknout hlouběji
do území, drženého japonskými oddíly, jak se také stalo po sovětském vstupu
do pacifické války, když nebylo o (vítězství spojenců pochyb.
Z áslu h o u "N ejdelšího
dne Jap o n sk a’’ je neje
nom přiblížení Japonska
z roku 1945 našim p řed 
stavám,. ale i přiblížení
jeho m inulosti, tradicím
a způsobu myšlení.
N ejdelším dnem ja 
ponské m oderní historie
bylo čtyřiadvacet hodin,
jež předcházely zvláštní
mu vysílání tokijského
rozhlasu. V poledne 15.
srpna 1945 byl uveden
hlasatelem takto:
"N y n í bude vysílána
svrchovaně
důležitá
zpráva. Ž ádám e všechny
posluchače, aby vstali.”
Popirvé v dějinách J a 
ponská uslyšeli japo ašn
lidé hlas svého svrchova
ného pán a, císaře H iro hito. V e dvanáct h o d in
povstalo celé Jap o n sk o
— pouze císař zůstal se
dět. A to byl konec cí
sařského Japonska

Lidé v ostatním světě
ovšem nevěděli nic o
dram atu předcházejících
24 hodin.
O d roku 1931, od d o 
by “m ukdenského inci
d en tu ” , byla japonská
arm áda pánem J a p o n 
ska. Byla to hlavně hypertrofie císařské arm á
dy, která vehnala Ja p o n 
sko do války se spojenci.
N aneštěstí to byly o d 
věké japonské tradice sa
m uraj ství a zbožnění cí
sařské moci, které hnaly
vodu n a vojenské mlýny.
A rm áda a extrém isté z
k ru h ů zastánců "sféry
asijského
blahobytu
představovali v závěreč ných d n ech d ru h é světo
vé války
válečnickou
stranu. Z e m řít pro císa
ře bylo zem řít pro J a 
ponsko.
Z h o u b n á teorie o je d 
notě postavy císaře s ja 

KONÍČKÁŘI V PRAZE
J iří Slavíček
' Malá, pořádně zakouřená místnost pod pražskou
Prašnou-bránou je úplně nacvaknutá. Většina z těch,,
kteří tu postávají a posedávají, je plně soustředěná
na četbu dostihového programu a vyplňování tiketů.
Jen občas je vyruší zvonek a za přepážkou, připomí
nající pult starého koloniálu, se na černé tabulí obje
ví další čísla, další vítězové.
—..Pánové sázejte, urychleně, za chvíli zavíráme
další, dost-ih.
— Tak, pane, tohle je poslední tiket, co beru. — Pro
náhodného návštěvníka jsou čísla na černé tabuli v
první chvíli nesmyslná. Ale i pro bratrstvo zasvěcen
ců .znějí neskutečně.
— Tak už se běží třetí Budapešť — pravil malý
podsaditý dědeček v pošťácké uniformě s velkou taš
kou přes rameno a dál mačkal své tikety.
— Jó, tyhle budapešťský koně, to nic není, — pro
hlásil druhý dědeček, dlouze si odplivl a pokračo
val, — tenkrát v pětadvacátým, v Paříži, to byly sáz
ky. To'sem jednou náhodou zobnul správnej tip, ta
ková herka k ničemu to byla, a brala potom dvacet
ku jedný. Dneska to už není vono. — A taky mačkal
v ruce své tikety.
Za hic na světě by si své favority neřekli předem.
A když už vám takový dědeček či jiný odborník tip
dá, můžete si být jisti, že ten, co jste dostali, sám
určitě' nevsadil. Každý je tu odkázán na svůj odhad,
na své soukromé štěstí,
. .
Přepážka's černou tabulí a s ochotnými příjemci
tiketů je sice prima — vyplníte, podáte a za chvíli
už víte, jak jste dopadl —, ale vůbec áe nedivím těm,
kteří sem pod Prašnou bránu chodí mezi to pravidel

ponským národem našla
i v těchto nejzoufalejších dnech své nadšené
zastánce.
N aproti tom u
byla
"m írová’’ strana, k níž
patřil císař sám, složena
většinou z civilních ú řed 
níků a z politiků, kteří
nem ěli na arm ádu přímý
vliv.
Když začala jednání o
kapitulaci, nem ěli jap o n 
ští vyjednavači jin é zá
ruky, že arm áda se vzdá,
než víru, že vojenská p ří
saha a smysl pro povin
n o st vůči císaři jakožto
božském u
představiteli
posvátného
Japonska
p řin u tí generály ke kapi
tulaci.
Ja k se nakonec ukáza
lo, nebyli to generálové,
kteří se odm ítali vzdát,
ale m ladší kasta důstoj
níků, která nechtěla uvě
řit, že císař si přeje mír.

Jestliže nám p ři čtení
"N ejdelšího dne Ja p o n 
ska” napadne srovnání s
pom ěry v hitlerovském
N ěm ecku před zhrouce
ním, je to jenom logické.
V Japonsku daleko víc
než v N ěm ečku byl vypě
stován duch slepé po
slušnosti, duch tradicionalism u a .rituálu, duch,
který byl v N ěm ecku v
podstatě bezduchý, ale v
Japonsku n áp ln í n áro d 
ního života. Byl to rozdíl
mezi Rosenbergem a je
h o "m ythem ” a jap o n 
ským šintoismem.
P ři jednáních o mír
nebyla situace japonské
vlády jednoduchá. V zá
m oří m ěla tři milióny vo
jáků, na japonských ost
rovech další milióny, od
hodlané poslechnout ja 
kýkoliv rozkaz. Když byl
přinucen 'o d e jít z křesla
m inisterského předsedy
generáí T o jo , stal se jeho
nástupcem stařec Suzuki.
Císař sám m ohl proti
válečnému stroji posta
vit, lépe řečeno d át v
sázku, jenom svoji tra 
diční prestiž.
A tak došlo k tom u, že
v noci ze 14. na 15. srpna
skupina štábních důstoj
níků se rozhodla obsadit
císařský palác, zm ařit vy
sílání císařského reskriptu o ukončení války a
pobít stoupence m íro
vých jednání.

(Pokračování na str. 6)

né koničkářské hemžení do zakouřené místnosti sázet
se; sami mezi sebou za pevné ceny. Kromě sázení si
ještě hrají na bookmakery. Posedávají i vedle v “konibaru”, jak si v dostihových dnech překřtili vedlejší
denní vinárnu.
"
Tady se spřádají plány, tvoří společnosti, probírá
sé kvalita koni, dráhy i jezdců, dozvíte se tu pověsti
o geniálních podvodnících, sběratelích a prodavačích
tipů, ožívají tu zašlé aféry společně, s příběhy lidí,
kteří se z nešťastného koníčkářství dali na karban
a na pití, nebo těch, kteří za jednoho neočekávaně
uhodnutého koně dostali velký prachy.
Doběh třetího rozběhu — ozval se nevzrušený úřed
ní ' hlas z.a přepážkou. Hemžení kolem Prašné brány
na chvíli ustalo a na černé tabuli se objevují čísla:
10 — Légvár
4 — Jários Vitéz
5 — Orient express
— Tak vida, máme to, — řekl jeden a nedočkavě
hledal v kapse tiket a znovu porovnával čísla.
— Jo. — pravil dědeček s taškou.
— Kolik to asi hodí?
1— Dost, to nikdo nečekal.
A taky jo, za pořadí vyskočila suma 380 korun za
deset a hned se vyplácelo.
Kolik je u nás loterií, to se mi ještě nepodařilo spo
čítat. Montrealská, MATES, loterie s autem, loterie
bez auta a já nevím jaké, určitě jsem na spoustu za
pomněl. Ve všech se spekuluje na mrtvá čísla a na
bízené výhry jsou často tak velké, že znějí neskuteč
ně.
jména-jako Légvár, Jánoš Vitéz či Orient express
jsou sice v Praze stejně neskutečná jako pojmy, které
se schovávají za čísly Sportky, ale alespoň podporují
představivost. Ve chvíli, kdy v -Praze píše ruka úřed
ní na černé tabuli čísla, víte, že tam někde v Buda
pešti právě dojeli.

-
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ZA HYMNOU
Josef

Hanzlík

Jako by v Čechách oněměl i kat
ten sen se vrací ,
a oeúnové cibulky se tisknou k dětským
rtům
kde domov tvůj kde domov tvůj
kde ostnatými dráty prodíráš se k její
hrudi
to v jejím sadě skví se jara květ
a vrazi pnou se výše než psí víno
to je tvá modře zpruhovaná vlast
i přes prsy ji bili hadicemi
aby se smála aby tančila
,v polkovém rytmu a v národním kroji
už tušíš bratříčku který jsi líbal hada
na ústa neboť byla sladší jejich úst
zde zemský ráj to na pohled
zde kolébka tvá i hrob tvůj
obé měkce vyloženo vápnem čeká
tvůj první pláč a poslední tvé zachroptění
bratříčku ty ji miluješ
a blouzníš
zde neoněměl kat
zde tucet učedníků trpělivě maže
jehněčím lojem čepy v gilotině
a tucet Maří Magdalén už plete koše
na zutínané p lávovlase hlavy
Sestřičko skryj se
chtějí tvoji bezmoc
dnes večer y kasinu se o ni bude hrát
to vrah a nohsled
stín a udavač
řečník a zvíře
budou o ni hrát
o sestřičku mou
bezmocně kdesi v květech zavitou
a skrytou
jako by jí uvadaly slzy na řasách
jako by se dosud chvěla láskyplnou bázní
0 zemi krásnou
zemi milovanou
sestřičku mou
1 v dědictví mi danou
sestřičku jedinou
kolébku mou i hrob můj
a ty se mne dál úpěnlivě tážeš
kde domov tvůj
zatímco nůž jenž určen sestřičce tvé vlasti
béřeš na srdce své
v boru jenž hučí po skalinách
a já ti pravím bratříčku
zde nejsou platný slzy
ani verše
zde je má dlaň
a zbraň kterou mě naučili střílet
sestřičko vlasti má
jsem tvůj
bratříčku
bratře
zde domov tvůj
zde domov tvůj
Literární Ušty, 1. 8. 1968
A tak se tu diskutuje o neskutečných koních, jezd
cích a budapešťském počasí. A koníčkári, kteří se
pravidelně pod Prašnou bránou scházejí, mají zřejmě
představivost pořádně velkou, když si dovedou před
stavit i koňský Orient express.
Protože jezdit pravidelně na dostihy do Budapešti
je pro našeho koníčkáře trochu víc z ruky než pra
videlná cesta anglické lady na výroční dostihy do
proslulého Ascotu, tak o tuhle hezkou atrakci, i když
je bez anglických převlečníků, tak brzy nepřijdeme.
A to je dobře.
Rozhodnutí o výhře či prohře tu na sebe nenechá
dlouho čekat a náchylnost štěstí si můžete zkusit ně
kolikrát za odpoledne. Doba velkých sázek a obrov
ských výher už sice zmizela, ale zábava zůstala.
■Občas je totiž docela dobré vědět alespoň na chvíli,
jak jste pa tom se štěstím a trochu s -ním porozprávět, i když je jen čtyřnohé a vzdálené stovky kilo
metrů.
Mladý svět

-
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Československý exil

Č ES K O SLO V EN S K Ý M A O ČIM A
Polednový vývoj událostí způsobil, že se o nás, tj. o československý exil, začali lidé doma: více za
jím at. N e že bychom byli dříjve ignorováni, ale d řív ější zájem měl poněkud jiný charakter.
D ostalo se nám tehdy m tloho šťavnatých přívlastků. Byli jsm e zrádci, odrodilci, zaprodanci, agenti
im perialism u, poturčenci, věčně bloudící A hasveři a dokonce i tru s a odpad na cestě. Byli jsm e určeni
k zániku, neboť "opustíš-li mě, zahyneš” .
T eď se situace p odstatně změnila. Lidé p řich ázejí na to, že nejsm e ani zločinci, ani vyvrhelové, ,
jenom obyčejní dem okrati, a že alespoň někteří z nás svým odchodem nejenže nezradili, ale naopak
odešli právě proto, aby zrad it nemuseli.
A tak se mluví o všem m ožném , o tom , abychom byli rehabilitováni, o našem právu na návrat, o toin,
co jsme dělali i o tom , co teď dělám e. K om entáře začínají "lidum ilným ” návrhem , abychom byli re 
habilitováni, neb je s nám i třeba obchodovat (S vobodné slovo) a končí velkou, ale nedokončenou re
portáží ve Studentu, která začala 24. července rozhovorem s redaktory "Svobodné E vropy’’ a skon
čila náh le v příštím čísle prohlášením , že doba n e n í pro pokračování vhodná.
V 30. čísle S tudenta jsm e nalezli také článek B ohuslava Blažka " N á ro d v em igraci’’, jehož jed i
nou vadu spatřujem e až v nekriticky kladném v z ta h u k nám exulantům . Z tru su na cestě se stal přes
noc vybroušený diam ant, a my víme, že nejsm e ani jedno, ani druhé.
Je h o základní postřehy jsou*však podle našeh o soudu sprájvné a představují alespoň přípravu zá
kladny, ná níž bychom si m ohli s těm i lidm i dom a, jichž si vážíme, stisknout ruce.

Otiskujeme ve zkráceném znění:
Čas od času se v dějinách objeví ideologie, která
se obestaví zdí. Čínskou zdí, železnou oponou, berlín
skou zdí ... Ideologie, jež ve své zhoubné (a v posle,du samozáhiťbné) dvojhodnotovosti zná jenom vyzna
vače a nepřátele:' tertium non datur. Ideologie, jež
vyhlásí své podmínky za .nejlepší možné (či spíš za
jediné možné): a vše za zdí je ďáblovo. Oživující mí
šení ras se zakazuje, je nejvyšším tabu. Emigrant je
samozřejmě nepřítel.
Oč životaschopnější je pojetí diaspory, násilného,
tragického rozptýlení, jež ale pracuje k nové jednotě.
:Vždyť ti, ktteří obstáli v neznámu, jsou možná nejlepší synové a dcery své země, svého národa. Jsou
jeho přirozenými vyslanci, jsou učedníky, kteří se
•mohou jednou vrátit jako mistři, jsou věrozvěsty jeho
jedinečné víry — a při svém návratu nejspolehlivěj
šími zpravodaji o tom, jaký je vskutku sv ě t. .. Když
už se stalo, že je vyhnala bída hmotná nebo duchov
ní, když jim nestačily iblížké obzory a zdálo se jim,
že jinde. je. nebe pro jejich křídla vyšší — važme si
nekonečně těch, kteří skutečně obstáli v úkolu, který
•lna sebe vzali, ktéří ši nezměnili jména a'nutí tak ci:■zozemce vyslovovat — často š úctou — pro ně tak po
divné, nám tak samozřejmé seskuip.eniny hlásek ...
Ideologie nepřipustí konfrontaci, ideologie je pro
' “boj”. Ideologie je ve své podstatě neschopna vést
.rozhovor: jediné, co chce slyšet, je skandování a po: tlesk. Ideologii v podstatě nezajímá národ, lidé, jejich
' životy. Používá těch pojmů jen potud, pokud je mo
mentálně ke svému účelu potřebuje. Ideologie je vlá
da 1abstraktního mechanismu, který nutně spěje ke
své Záhubě •— neboť zá její agresivitou še skrývá
anxieta, jež jí nedovoluje vidět dál než k bezprostřed- ním hrozbám. Ideologie ráda mluví o nej vzdálenější
budoucnosti: ale ve skutečnosti si netroufá pomyslet
: ani na pozítřek. Ideologie se panicky vyhýbá pátravému pohledu směrem k budoucnosti: neboť by jí
' nastavil zrcadlo.
Avšak v ideologii žijí lidé — a průměrná délka lid
ského života bývá někdy kratší než životnost zdi.
Ustavičná migrace,, setkávání a střetávání kultur
i je principem dějin. Lidské setkání je jádrem přátel
ství a lásky. Emigranti nejsou ztracenými syny, kte; rým bychom měli shovívavě povolit návrat, emigran
t i jsou konečky prstů, zřítelnice očí, bubínky uší, jež
odoperovat znamená — těžce poškodit tělo národa.
A nyní k naší nynější emigraci. Člověk se stává
.: víc než nominálním člověkem teprve tehdy, když
překřačuje sebe sama, své zdi, své meze, když ruší
svá vnitřní tabu. Kdo chtěl v uplynulých dvaceti le
tech se vší odpovědností, tedy ne jen násilně a bez
ohledně, -takto přesáhnout sebe, musel emigrovat.
Musel .překročit meze systému, který jej nutil být prá
vě ..jen nominálním : člověkem. Někteří odešli do ci
ziny, jiní opustili svá místa a dali přednost místům
kopáčů, polohám podivínů, vyřazení.
Namítnete, že stachanovec se také přesahuje. Ale
i štachánovéc si v těch zbývajících volných chvílícn
musel všimnout, že kolem něho'padají hlavy a mizej:
lidé, jež měl do včerejška za poctivé. Musel si všim
nout oslnivých-kariér, jež zažívají neschoipní a právě
neschopní. Nevšiml-li si, nelze mluvit o přesahu, ale
o propadnutí. Transcendence není fanatismus.
■Někteří tedy tak či onak emigrovali, jiní se zapro
dali. Většina pak propadla úniku. A řekněte mi, kdo
víc utekl před povinností lidskosti: ten, kdo si chtěl
tám zá zdí prostě víc vydělat, nebo ten, kdo se naučil
zá cenu- dokonalého sebezdefórmování vydělávat si
dost tady.

Neboť, dřel-li do úpadu a vydělal si “čestně” — na
pomáhal jen ve vršení rostoucí hory stále méně kva
litní oceli. .. Našel-li snazší cestu (a nemusel dlouho
hledat, stačilo se podívat okolo sebe), stal se z něho
pololegální podvodník.
Takzvaná konzumní společnost, jak jsme se naučili
se nazývat, je jeden totální, (špatně) organizovaný
únik.
Mládež prý byla apolitická. Staré nadšení se prý
vytrácelo. Ale najednou se pootevřely ideologické
hranice — a lidé toužící po domově, který by mohli
milovat, se pomalu a s víc než pochopitelnou váha
vostí začínají vracet, ze svých skrýší. Vesničan, který
se kvůli praseti patnáct let skrýval, je symbolem vět
šiny národa.
První uprchlíci se vracejí, skuteční osudem prově
ření emigranti dosud mlčí. Nejsou zbabělejší:' Jen
ostřeji a hlouběji vidí, a protože jim je.jejich práce
cennější než sebeiákavější nabídky ideologie, čekají.
Co je to pět šest měsíců proti dvaceti rokům.
Možná, že sí myslíte, že čekají, protože jsou pyšní.
Protože chtěli, abychom za nimi přišli a prosili je.
Ne. Nebyla-li jejich emigrace útěkem a obstáli v da
lekých i blízkých cizinách, jimž se vystavili, mohou
si být a jsou si jisti svými hodnotami. A je proto po
vinností nás, kteří jsme spíše kličkovali než emigro
vali, abychom za nimi skutečně přišli, požádali je o
návrat mezi nás a o právo podílet se na hodnotách,
jež za tu dobu vytvořili. Odmítnou-li, tím hůř pro
nás.
Možná ale, že budou chtít záruky. Mají na ně prá
vo. My iim však nebudeme moci dát víc, než naši
touhu po tom, abychom už nikdy nemuseli utíkat
před vlastní t váří . . . .

Provádím e veškeré práce optfeké
přeeně, rychle a za levné ceny

J73 Hampton Sk
Hampton, Vic.
Telefon 93-5736.

Optical Service
H arakiri staré doby
(Pokračování se str. 51 jovat do posledního mu
Ú střední postavou té
to. krize byl m inistr války
Anami. V oják duší i tě
lem, byl si vědom toho,
že v poválečném Ja p o n 
sku nebude místo pro a r
m ádu, která by diktovala
politickou linii. N aštěstí
v něm našlo Japonsko
také věrného poddaného
císaře.
Císař prom luvil, císař
nařídil, arm áda musi p o 
slechnout — to bylo na
konec rozhodnutí, které
m inistr války musel vy
konat.

že.
Jak o obvykle v histo
rii, d ějiny byly napsány
zásluhou několika jeďnotlivců, kteří věděli, co
je jejich povinnost.
Zvukový pás s císařo
vým reskriptem m usel
být propašován z císař
ského paláce do budovy
rozhlasu. N aštěstí pro
Japonsko a celý svět se
našli lidé, kteří k tom u
sebrali odvahu.
O dbojní
důstojníci
museli být odzbrojeni. A
naštěstí se zase našli jiní
důstojníci, kteří je od- ■
zbrojili a zatkli. Z asvě
cencům se onoho kritic
kého
rána
naskytla
zvláštní podívaná.

Jako voják uposlechl
svého nej vyššího velite
le, ale svoji kariéru skon
čil tradičně japonsky.
Když zajistil poslušnost
arm ády, spáchal séppuri
Týž p rap o r císařských
— obřadnější form u ha- gardistů, který v noci
rakiťi.
prohledával
palác
a
Revolta d ů sto jn ík ů . v prakticky věznil císaře,
Tokiu se však m inula s vtáhl ráno s vlajícím pra
úspěchem jenom o ylá- porem do téhož paláce,
sek. Rebelové chtěli izo aby císaře ochránil před
lovat císaře od vnějšího vzbouřenci.
světa, n aříd it totální vál
Japonská
kapitulace
ku proti spojencům a bo znam enala začátek nové
éry, ve které, jak to řekl
ministerský předseda Su
zuki, "už nebylo místa
pro staré dědky’’.
Ještě lépe to vyjádřil
cokoliv podnikl a že se
nelidské zacházení s věz m inistr války A n a m i ,
ni za jeh o éry v m inister když rozmluvil jednom u
stvu v nitra nějak zm ír ze svých podřízených hanilo. D t. G. H usák píše řakiri:
"P ro nás je to n e
v RP z-21. 7.:
smysl. Budoucnost J a 
"V procesu s ním mě
ponska je v lidech, kteří
nejvíce zarazilo, že nebyl
se naučí pro Japonsko
souzen- za svou vlastní
nejenom
um írat,
ale
odpovědnost, za p o rušo
hlavně žít” .
vání zákonů, za věznění,
15. srpen 1945 nezna
souzení a popravy nevin
m enal konec Japonska,
ných lidí. T o také chá
jenom harakiri jeh o p ře
pu, protože Baráka dali
žilé, zprofanované éry.
zavřít a soudit lidé jako
ju n
A. N ovotný a V. Široký,
k teří byli jeho spolupra stickému h n u tí a. celé na
covníky při politických ší společností.’’
procesech. P řípad Bará
"L iberální’’ kom unista
ka a také N ovotného a H u sák se ovšem veřejně
Širokého a jiných ukazu neptá, jaký je ten kom u
je, jací lidé a s jakým i nistický režim, když ucharaktery se dostali v možml takovém u d ru h u
padesátých letech do ve lidí získat neom ezenou,
dení stran y a státu a jaké nekontrolovatelnou moc
F E /-S V škody udělali kom uni- ve státě.

Svědectví komunistů
(Pokračováni se strany 3) no zasáhnout v jeho p ro 
proti H usákovi a jak
N ovotný chtěl tím "n a
m očit” Širokého. Když
prý Barák naznačil v ost
ré diskuzi s N ovotným ,
že na nejbližším -zasedá
ní Ú V KSČ bude publi
kovat příslušné m ateriá
ly, přikročil N ovotný k
jeho likvidaci, sám ho
zatkl a vyloučil z KSČ.
V e věci vydání Baráxa k
potrestání
postupovali
pak Ja n Bartuška jako
generální prokurátor a
Z deněk Fierlinger jako
předseda N S zcela nezá
konně.
Barák sám při výsle
chu podrobně hovořil o
svých konfliktech s N o 
votným, ale také p řip u 
stil, že se v lednu 1962
obrátil dopisem na sovět
ského velvyslance s do
tazem, zda by bylo mož

spěch. M luvil i o použí
vání odposlouchávacích
přístro jů při trestních ří
zeních a o vyčlenění řozvědky z m inisterstva vni
tra
do
předsednictva
vlády, když- odešel z, m i
nisterstva, ' T vrdil - dále,
že v-původním píáhu na
jeho likvidaci mělo dojít
i ke diskreditaci presi
denta A. Z ápotockého.
Jenyš řekl ve své výpo
vědi m j., že Barák byl
"podezírán, že se chtěl
zmocnit korunovačních
klenotů, aby se m ohl dát
korunovat na českého
krále” .
Proti tom u, že se Ba
rák snaží presentovat či
stý jak lilie, vystoupili
zvéřejněným i dopisy jak
Švermová tak i H usák.
O ba popřeli, že by býval
Barák v jejich prospěch

‘
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SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZÁBAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, .OSLAVY VŠEHO
' DRUHU
provede nejlépe

DL
& t)orclieáter
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
T elefo n 63-3923

K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu

ZLOBÍ

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

ČESKÉ K N I H Y

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

C apitol H ouse, 113 Sw anston St.
I
M E L B O U R N E , (vedle kina C apitol)

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

VE

VELKÉM

strojníky

VÝBĚRU

THE ÍNUBRUM BOOKSELLERS
'

Box 1888 R, G.P.O. Melbourne, 3001

|

S

Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

j

ČECHOSLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

— Dne 30. srpna bude za
hájena v- Georgetown
University ve Washingto
nu významná událost, čs.
exilu, sjezd Společnosti
MARIA BOOKBINDING
pro vědy a umění, o jehož
přípravách jsme čtenáře
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
už dříve podrobněji infor
.
Telefon 91 - 4164
movali. O průběhu bude
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večér.
me referovat.
v sobotu po celý den.
— Čs. dnu v Masaryktownu -u. Toronta se zú
častnilo přes 1.500 osob z
MERNDA
Kanady a USA. Hosty při
vítal v delším projevu
19 mil od Melbourne, směrem Preston
čestný předseda Masary
2£ A K R U (183’ x 532’) za $ 3.900
kova institutu Gustav PříTravnatá rovina — Veřejná cesta — Přívod
stupa, pozdravné projevy
městského vodovodu a elektřiny na náklad
pronesli zástupci kanad
prodávajícího
ské. vlády, starosta Scar£ 700 D E P O S IT , f 14 T Ý D N Ě
boro a generální tajemník
Pozemek je jen několik mil od university La
Společnosti pro vědy a
Trobe, v prostoru, který se rychle zastavuje,
umění Andič a další pro
— Dává možnost investovat do velké plochy
jev -měl náčelník Kanad
země za cenu, jaká se platí za jedinou parcelu
ského Sokola A. Daičar.
stejně vzdálenou od City v jižnich předmě
Veřejného cvičení se zú
stích.
častnily sokolské jednoty
z Toronta i z USA (včet
Volejte majiteli: 663-3706,
ně Slovenského Sokola).
nehlásí-li se: 63-4291
Přišli též legionáři v uni
formách a větší skupiny
v národních krojích. Le
tošní 19. Čs. den v Masaryktownu měl po všech
PŘIJMEME STROJNÍKY
stránkách úspěch.
— Torontský list The Glo
be and Mail napsal 23. 7.,
The Oiympic Tyre.
že se zdá pravděpodobné,'
že situace ve střední Ev
& Rubber Co. Pty. Ltd
ropě povede k návratu
mnoha lidí z Kanady do
přijme
Československa.
— V červenci přiletěl na
návštěvu otce do USA
Petr Sedlák, syn bývalé
ho sociálně demokratické
ho poslance Miroslava
(na denní směnu)
Sedláka. Petr se narodil
Výhodné podmínky. Moderní kantina a lé
po útěku otce za hranice,
měsíc po únorovém pře
čebné středisko.
vratu. Jeho matka byla
Zdravotní volno přenosné do dalších roků.
dva roky ve vězení. Petr
tedy viděl svého otce po
Nechť -se hlásí jen zkušení řemeslníci
prvé ve 20 letech. M. Sed
Telefonujte, .pište nebo navštivte:
lák dostal k tomu blaho
M r. D A C H S , Em ploym ent O fficer,
přejný telegram od ame
rického
vicepresidenta
■ tel. 68-1211
Huberta H. Humphreye a
osobní blahopřání guver
68 Cross St., West Footscray, Vic. 3012
néra státu Georgia Mad(blízko stanice West Footscray)
doxe, primátora městá Al
Otevřeno též v sobotu 8—11 hod. dop.
lena aj. Americká televize
i noviny .přinesly několik
zpráv o šťastném shledá
ní.
ČESKÉ GRAMOFONOVÉ DESKY —
populární a. národní, písně, dechovky atd. dodám — Olympijská vítězka z
Melbourne Olga Fikotováv Melbourne. Informace, v HDRUČNÍ VÁZANÍ KNIH
České
kii i h a ř s t v i
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CS. KLUB V JIŽNÍ AUSTRÁLII
— Divadelní kroužek sehraje v sobotu dne 24. srpna
1 v. 8 hodin večer v Národním domě. v Adelaide ko
medii V. Bárty “Prach a broky”. Režii má J. Gregor,
scénu aranžuje V. Černý, Účinkují: V. Flossmanová,
Z. Krátká, L. Jungová, P. Sedláček, L. Macháček, J.
Marouš, F. Kránský, S. Havrda a V. Švihla.
— Divadelní kroužek připravuje dále uspořádání ka
baretu, jehož režii bude mít R. Masopust.
— K oslavě 50. výročí prohlášení samostatnosti Československa.připravuje klub bohatý program. Oslava
se bude konat v neděli 27. října ve 3 hod. odp. v Ná
rodním domě.
V. J.

V Á Š O ČI ?

OFT©

DOMOVA

Connollyová, matka čtyř
dětí, se vrátila po několi
kaleté přestávce do diska.řského kruhu a hodila
nedávno 49.28 m, což je
nejlepší letošní výkon že
ny v USA. Olga připravu
je vydání knihy svých
vzpomínek.
— Chicagská odbočka
Svazu čs. sportovců v za
hraničí pořádá v sobotu
24. srpna “Letní sportov
ní hry” v Berwyn Recreation Hallu. Na pořadu je
Lehká atletika, tenis, stol
ní tenis a odbíjená. Infor
mace: J. Fajkus, tel. (Chi
cago) 652-2029.
— V neděli 15. září se ko
ná ve Wozniakově zahra
dě na Blue M and ,,Ave.
v- Chicagu “Katolický
den”, který pořádá Distriktní svaz čs. katolíků
v Chicagu. Týden potom,
22. září, bude “Moravský
den”, pořádaný Ústřednou
moravských spolků v so
kolovně Havlíček-Tyrš.
— Dne 16. srpna zemřel v
Adelaide po delší nemoci
Miloš Žák, který pocházel
z Plzně a v Austrálii se
zúčastnil aktivně čs. ve
řejného života.
NH/HD
ZPRÁVY OSOBNÍ
Dne 17. srpna tomu byl
rok, co zemřel
v Hobartu, Tasmania,
náš drahý strýc
p. Antonín BŮŽEK
Vděčně vzpomíná
rodina Markova
Bulleen, Vic.
Dne 27. srpna 1968 tomu
bude deset roků, co
zemřel můj drahý manžel
p. ALOIS TOMAN
Prosím všechny přátele,
aby vzpomněli se mnou.
Marie Tomanová
Elsternwick
DĚKUJEME VŠEM
čtenářům, kteří posílají
výstřižky, upozornění a
zprávy k otištění a
kteří propagují Hlas
domova.

P Ř Á TELÉ

HLEDAJÍ:

Matematika Rudolfa Výborného (dř. Adelaide),
p. Mifku (původem z Podk. Rusi — někde v Austrá
lii), Jana Ryehtaříka z Mladé Vožice, p. Nedbálka,
a Oldřicha Pelce, kdysi Trangie, NSW (přítel z USA).

Dopisy redakci:
TŘI DOPISY Z ČESKOSLOVENSKA
Dovoluji Vás požádat o uveřéjnění mé adresy ve
Vašem časopise. Je mi 19 let, zajímám se mj. o obra
zy filmových herců a zpěváků, sbírám filmové ča
sopisy a gramofonové desky. Ráda bych věděla víc
o světě a chtěla bych si dopisovat s chlapci a děvčaty
z Vaší země.
Věra Urbánčíková, Kostelany n. Moravou 144,
okr.. Uh. Hradiště, Československo.
Moc ráda bych si s někým dopisovala a měla mno
ho přátel.na celém světě. Jsem veselé děvče, je mi
24 let, moje zájmy — hlavně sport (gymnastika),
moderní hudba. Velmi ráda čtu knihy a časopisy,
chodím do kina a do divadla. Ráda tancují, sbírám
gramodesky, pohlednice a fotografie, také sbírám stereokotoučky. Mohla bych si dopisovat s přáteli a vzá
jemně bychom si mohli vyměňovat nějaké věci. Moh
la bych psát česky, polský, ruský nebo srbochorvatsky.
Dagmar Prici, Poste Restante, Pošta 2, Gott
waldov, Československo.
Drahota je pořád a ceny stále stoupají, za 100 koi*un nic nekoupíte, až je mi hanba, jak jsme tu ho
spodářskou situaci zbabrali. Přitom si strana pochva
luje, že to udělala sama, ten obrat k demokracii, ale
já myslím, že jí nic jiného nezbylo, než přestat dě
lat osloviny a volat ostatní, tedy bezpartijní a vůbec
celý národ, na pomoc. Jenže strana nechce dát kor
midlo z ruky, a na to už jí nikdo nenalítne. Buď bu
de dělat jako ostatní a nebo uděláme krach . .. Dnes
jsem dostal ze Slovenska dopis jednoho partyzána.
Píše mi, že tam řádí Hlinkovci a šovinisti. Hlupáci
nejsou jenom tam, jsou po celém sv ě tě ... Ten Hlas
domova putuje od jednoho k druhému, ani se u mne
nezastaví. Všichni říkáme, že jste o nás lépe informo
váni než my. Je pro nás radostné vědět, že se o nás
staráte tam daleko za mořem, kde zima není zima
a léto je dvojnásobné léto.
XY., Československo
Prvotřídní
DÁMSKÁ KREJČOVÁ
J. MYDLAKOVÁ
Fiat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Vic.
šije dle nejnovější módy
za výhodných podmínek
Telefon 387-1402

VELKÁ PŘÍLEŽITOST
Z A P O U H Ý C H ■$ 837.00
m ůžete podniknout okružní plavbu kolem
světa na přepychové lodi (jediná třída.)
E L L IN IS , která vypluje z australských p ří
stavů ¡v dub n u 1969-

Uvidíte Evropu po návštěvě Wellingtonu, Ta
hiti, Balboa a New Yorku. Dáši delší zastáv
ky: Southhampton, Bremerhaven a Rotter
dam. Návrat přes Gibraltar, Tenerife a Kap- .
ské Město. Nebo se vrátíte přes Pireaus a ušetříte
$.30.00
P rohlédněte si Londýn, Belgii, Francii,
Luxem burk, N ěm ecko, Rakousko, ,a Itálii s
nám i organizovaným i výpravami.
Vyžádejte si brožury a další informace u

ALM A
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (ro h Elizabeth S t.)
M elbourne, Vic., 3000

Telefon 63-4001, 63-4002
Zašlete mi, prosím, cestovní brožury.
Jméno:................................................ ................... ...
Adresa:.........................................................................

mm
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Janovský,

Mnichov

K řest čs. olym pioniků v H rad ci K rálové

ČSR - JA P O N SK O 3 : 1
V edoucí funkcionáři čs. fotbalového svazu p ř e d časem prohlásili, že by nebylo fair, aby na olym
pijské h ry v M exico-City vyslali své nejlepší fotbalisty, a ujistili čs. sportovní veřejnost, že tam vy
šlou m ladé n adějné fotbalisty, kteří nejsou v základní osm nácte čs. reprezentačního Á týmu; A tento
svůj slib plní. P ře d několika dny nom inovali h rá č e pro olym pijský tu rn aj v M exiku, kteří měli nyní
v H ra d c i K rálové svůj křest. Poprvé spolu v novém složení hrající olym pionici ČSR zvítězili v p řá 
telském m ezistátním utk án í n a d olym pioniky Ja p o n sk a 3 : 1, po poločasu 1 : 0.

— Plochodrážní tým ČSR: Holub, Dedecký, Volf a
Vemer (bez zraněného Tomíčka) si ve Slaném vy
bojoval v kontinentálním finále druhé místo a tíña
i postup do světového finále družstev. Dobře zvolená
taktika: “Pustit se zřetele Poláky (proti kterým byli
bez šance na úspěch) a zaměřit se v každé jízdě na
boj s jezdci SSSR,” přinesl nečekaný úspěch. Koneč
né pořadí plochy dráhy ve Slaném: 1. Polsko 43 bo
dů, 2. ČSR 26; 3. SSSR 19 bodů; 4. V. Německo 8 bo
dů. Pouze dvě družstva postupují.
Za nejúspěšnějšího světového vzpěrače je letos po
važován Fin Kangasbiemi. 281etý Kangasbiemi pře
konal na závodech v Pori dosavadní světový rekord
v olympijském trojboji lehkotěžké váhy Estonce
Taltse o 2p kg, když vzepřel na svou kategorii fan
tastických 515 kg. V soupažném tahu dosáhl 175,5 kg,
což byl jeho druhý světový rekord.
— Čechoslovák Květoslav Mašita se stal na Jawě ve
třídě 350 cem mistrem Evropy v terenní soutěži mo
tocyklů, letos poprvé uspařádané. Ve 4 závodech:
“Rund um Zschopau” ve Východním Německu, v
Alpské soutěži v Rakousku, v Jilemnici a v Polsku
“Raid Tatrzacski” získal suverénně nejvyšší počet
bodů před východoněmeckým motocyklistou Teuchertem (MZ).
— V Los Angeles padly další tři světové plavecké re
kordy. Na dvou se podílela 151etá Američanka Debbie
Meyerová, která v plaveckém maratónu zlepšila svě
tový rekord o 19 vteřin, když jí na 1.500 m volný způ
sob naměřili 17:31,2 mm. Kvalitu dokazuje ta sku
tečnost, že v Evropě jen 10 mužů bylo letos rychlej
ších. V mezičase na 800 m stopli Meyerové 9:19,0 min.
V dobré formě je í ISletá Jihoafričanka Karin Milí
řová, která zaplavala 206 m znak za 2:23,8 min.
— K uctění památky nejslavnějšího čs. rozhlasového
reportéra Josefa la sfra uspořádá pražská Slavia kaž
doročně mezinárodni dorostenecký turnaj v kopané.
Letos se turnaje memoriálu Josefa Laufra zúčastní
Rapid Vídeň, FC Rhefnfelden, Dukla Praha, Slavia
Praha, Bayem Maeachea, Legia Varšava, Sparta Pra-

způsobila, že velká převaha zůstala nevyužita. Olym
pionici ČSR si prostě při. zakončování akcí nerozu
měli. Až teprve v 62. minutě Boroš a v 75. minutě
Král hlavou zvýšili náskok ČSR na 3 :0 a mužstvo
začalo předvádět exhibici. Malá nepozornost zadáků
13 minut před koncem stála zbytečnou branku, kte
rou Japonci upravili stav na 1 : 3. Tento výsledek
však neodpovídá převaze Čechoslováků, kteří absol
vují před odletem do Mexika ještě několik příprav-,
30.000 ŠVÝCARSKÝCH FRANKŮ NA SLOVENSKO ných zápasů,- aby na olympijském, turnaji hráli zase
Aby v době letní ligové přestávky (v červenci a významnou roli. V prvním zápase celkově neoslnili,
v srpnu) nemusely sázkové kanceláře v celé Evropě přesto naděii na olympijskou medaili mají;
přerušit svůj provoz, pořádají se už po řadu lét me
zinárodní fotbalové soutěže o tzv. interpohár a vítě
RAŠKA VÍTĚZÍ
zům všech osmi kvalifikačních skupin dávají prémie
Nej
úspěšnější
čs.
repre žích, když na můstku s
ve výši 10.000 švýcarských franků. V letošním roč
níku této letní soutěže potvrdila 3 slovenská mužstva zentant na zimních olym kritickým bodem 45,2 m
— Slovan Bratislava i oba týmy Košic (Lokomotiva pijských hrách vůbec Jiří vyhrál soutěž s 229,4 bo
i VSS), že hrají skutečně dobrou kopanou: vyhrála Rašlta nemá ani v letních du (skočil 50,5 m a 50 mV
své kvalifikační skupiny a inkasovala po 10.000 fran měsících odpočinek. První a porazil o 5 bodů Jugo- — Dva členové francouzské horské policie René Sec
cích. Po dvou dalších skupinách Interpoháru vyhrá srpnovou neděli, kdy mi slávce Zajče. Čechoslovák retan a Jean Boargeois potřebovali k výstupu na
li Poláci ( Legia Varšava a Odra Opole) a východo lióny Evropanů vyhledá Divila byl sedmý. Zby vrchol Moníblanku a k zpětnému sestupu až po vkro němečtí fotbalisté (Hansa Rostock a FC Chemnitz), valy pláže a koupaliště, něk Hubač osmý. — Na cení na práh radnice v Chamonix 8 hodin 48 minut.
osmým účastníkem čtvrtfinále “Interpoháru” je ně- startoval Raška v místě závodech na můstku s Překonali tak 58 let starý rekord svých krajanů Courumělou hmotou ve Wiedě
mecký exmistr Eintracht Braunschweig.
svého největšího triumfu, v Německé spolkové re teta a bratří Boescharáñ, který byl 13:10 hodin. Oba
Slovan Bratislava prohrál ze 6 zápasů pouze doma ve francouzském středi publice zvítězil Němec horolezci jsou 36 le t staří, Bourgeois je mistrem Fran
se švédským mistrem Malino FF (zbytečně) 0 : 1, po sku zimních sporttů Au- Golner před čs. skokanem cie v běhu na 3yžkh na 50 km a v severské kombi
razil však postupně Wiener SC 4 :0 a 3: 1, Hambur trans. I tentokrát byl nej- na lyžích Doležalem. Dou naci.
— Přesně čtyři týdny se mohla ITletá bratislavská
ger SV 1: 0 á 5 : 4 a vyhrál i v Malmó 2:1. — Fot lepším skokanem na ly- bek byl 4., Motejlek 6.
studentka Olga ’Kflgačová radovat ze svém nového
balisté VSS Košic zvítězili nad Werder Břemen 1 : 0
evropského «torete Ba 2QOm 2:14,4 min, který vy
a 3: 1, nad Djurgarden Stockholm 3 :2 a 1: ' O a s
tvořila počátkem července na mezinárodních závo
polským mužstvem S, Bytom hráli 2 : 3 a 2: 0. —
Lehkoatletické m istrovství dech v plavecké llacae USA v Santa Qara v Kalifor
Lokomotiva Košice deklasovala Austrii Salzburg
nii. Na národeích jáež>csr®ch Francie v Paříži byl
4 :0 a 2 : 0, dánský Horsens 5 : 1 a 3 : 2 a s mužstvem
její evropáý rekord překonán ISietou Fkaacouzkzm,
Carl Zeiss Jeba hrála 0 :2 a 3 : 1.
v Jablonci
mistryní Evropy na -fSSsi Tcňrtý ^ é o b , Ciaude ManZe 4 čs.,týmů, které startovaly v soutěži o Inter
Prvá dvě letošní mezistátní střetnutí s Jugoslávií
pohár, neuspěli pouze fotbalisté Jednoty Trenčín, kte- a Východním Německem potvrdila, že čs. lehká atle donnaudovou, a to hned o celé dvě vteřiny (2fl2»4
ří skončili na 2. místě za mužstvem Odra Opole, s tika má v současné době jén několik dobrých jed in -; min.).
kterým ze dvou zápasů získali pouze 1 bod za remisu ců, jako celek však ve světovém zápolení těžko ob POLOPROFESIONÁLNÍ STATUS ČS. TENISTŮ?
v Trenčíně 0 : 0, odvetu na polské půdě prohráli 0:2. stojí. To ostatně ukázalo i mistrovství republiky v
V kruzkfe čs. tenisové sehne se v současné době ho
Oficiální pořadí týmů v soutěži o Interpohár:
Jablonci, na němž přesto na kost zmoklí příznivci voří o novém statusu některých čs. hráčů. Podle tre
i.! Československo 37 bodů, score 53 : 23; 2. Polsko královny sportu viděli ve dvou soutěžích mimořádné néra čs. Jiraieem A. Bolardta, čs. špičkovým tenistům
35 b., score 41 : 22; 3. Východní Německo 33 b., score výkony. V soutěžích mužů byl hvězdou přeborů 211e- by prý vyhovoval poloprofesionalismus. Měli by však
39 : 19; 4. Z. Německo 22 b., score 46 : 43; 5. Rakous tý vojín prezenční služby, příslušník RH Praha, Lu k ústřední sek á čs. tenisu stále určité závazky. Směli
ko 21 b., 6. Švédsko .19 b., 7. Švýcarsko 14 b., 8. Dán bomír Nádeníček, který vyhrál finálový běh na 110 m by podle nových předpisů mezinárodního tenisového
sko 11 bodů, score 18 : 49,
překážek v čase 13,6 vt., čímž zlepšil o 0,3 vt. doso- svazu hrát za ČSR v Davisově poháru, v halové sou
vadní čs. rekord Čeomana. A to je v letošní olym těži o pohár švédského krále a na dalších význam
pijské sezóně druhý nej rychlejší čas v Evropě.
MISTŘI SVĚTA REHABILITOVÁNI
ných mezinárodních tenisových podnicích. Za start
Žádný národní svaz na světě se nemůže pochlubit by dostali “reřundaci” a mzdu. Ostatní turnaje by si
V úterý 30. července oznámil předseda Nejvyššíhc
soudu v Praze dr. O. Boček tradiční úvodní formulí takovými výkony v jednom závodě, jakých bylo do jako pořoproíestonálově sjednali sami. Když by se
“Jménem republiky” ..., že rozsudek bývalého Stát saženo na mistrovství ČSR ve skoku vysokém žen- jim v táboře poloprofesionálů nelíbilo, mohli by se
ník!) soudu nad inž. Bohumilem Modrým a spol. zru Cí senzaci se postarala dorostenka Milena Rezkové kdykoliv vrátit. Je více než pravděpodobné, — budešilo .presidium Nejvyššího soudu v celém rozsahu a z RH Praha, která posunula národní rekord né i: tento status v ČSR zaveden —, že by se k poloproto pro jeho, absolutní nezákonnost. V sále Nejvyššího 1,82 m. 181etá Rezková se tak zařadila mezi nej lepši feskajálům přihlásili tři nejlepší čs. tenisté: novope
sou:dp.v Praze byli všichni v r, 1950 odsouzení hoke výškařky světa,, když v : Jablonci porazila obě čs čený mistr republiky Jan Kukal, dále pak poražený
jisté, mistři světa z r. 1947 a 1949, až na Božu Mod oiympioničky Valentovou a Fáithovou, které však finalista Milan Holeček a exmistr ČSR Jati Kodeš.
rého. Ten sé vrátil z vězení s podlomeným zdravím nikterak nezklamaly a výkony 1,80 m, respektive Profesionální status nepřichází pro čs. tenisty v úva
a na následky žalářování před pěti roky, 21. července 1,78 m obsadily druhé a třetí místo. Všechny tri po hu, už prý proto, že přece jen nemají ve světě tako
jedou na OH do Mexika a alespoň jedné z nich by vý zvuk. Největší jméno má zatím Jan Kodeš, přesto
1963, v poměrně mladém věku 47 let zemřel.
se mohlo podařit zasáhnout do bojů o medaile. Té za jeho start v Hamburku mu nabídli pouze 125 do
měř 3 hodiny trval výškařský maratón, ve kterém larů, a za start nového přeborníka Jana Kukala vů
NOVA REORGANIZACE ČS. KOPANÉ
ještě 4. a 5. závodnice dosáhly výšky nad 170 cm bec nic.
Maratón zasedání funkcionářů Českomoravského a Čtvrtá byla Karbanová z Jablonce (1,72 m) a pátá
Slovenského svazu skončil kompromisem. Od podzi Prosková z pražské Sparty (1,70 m).
mu 1969 bude mít 1. os. fotbalová liga 16 klubů. Na
Další čs. olympionici na přeborech ČSR “jen ob
H L A S DOMOVA
místo dosavadních dvou druhých lig bude jen jedna stáli”, neoslnili. V dobré formě je mladý výškař
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční
(rovněž se 16 účastníky) a tzv. třetí čs. fotbalová Alexa z Brna, který výkonem 2,12 m porazil o 6 cm
Adresa: Hlas domova,
Ega bude mít tři skupiny:' dvě Čechy-Morava, jedna Huebnera; Daněk hodil “jen” 60,68 m; souboj půlSlovensko. “Sportovně-techničtí” pracovníci obou kařů Plachý—Tomáš Jungwirth skončil v mrtvém
8. Moorhouse St., Richmond, Vie., J U i
fotbalových sekcí mají zpracovat organizační struktu bodě (oba 1:53.5 min., oba získali titul); Pěnkava
Telefon: 42-5980 '
ru divizních soutěží navazujících na tuto novou orga porazil Odložila na 1.500 m (oběma stopli 3:53,7 min.)
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.) S 5.-, jeds «Ite*
nizaci nejpozději do 31. prosince tr. Dvě celostátní a evropská mistryně na 400 m Chmelková zaběhla
výtisk 20c.
SGutěže (I. a II. ligu) bude zřejmě řídit Českoslo svou speciální trať za 54,1 vt.
venský fotbalový svaz, nižší soutěže národní fotba
Nízkou úroveň měly vrhy a hody, a ani sprintéři PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodi za přibližní vte*
lové orgány. Zdá se tedy, že “horké léto” českých a nenadchli. Tak např. k vítězství ve vrhu koulí sta předplatné, tj. austr. nebo NZ ¿5.-, £stg t f i / ~ >
slovenských fotbalových pracovníků skončilo a že čilo Janouškovi 17,88 m (porazil veterána Skoblu o US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
rozhodnutí o reorganizaci celé čs. kopané je už defi 16čm), Vojtkovi v hodu oštěpem 72,72m a Křiž vy kého příplatku do různých zemí sdělíme na poMdieá
nitivní.
hrál 200 m za 21,0 vt.
Střetnutí v Hradci Králové, hrané na bezvadném
trávníku a za obrovského horka, mělo nečekaný za
čátek. Už totiž ve 2. minutě 1. poločasu stočil japon
ský obránce Suzuki míč k nohám teplického Stratila,
který zblízka získal čs. olympionikům vedení 1 ; 0.
I nadále měl čs. tým velkou převahu, ale nesehranost některých hráčů, kteří vedle sebe hráli poprvé,

