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Celostátní protisqfvětské demonstrace prokázaly dvojí skutečnost. Přede kách, jejichž hlavní ve
vším starou pravdu, že útočníkem nutně nemusí být ten, kdo dá první úder, litelství je v Milovicích.
r ale ten, kdo vytvoří napětí tak nesnesitelné, že i ta riejmenší jiskřička způso
Klid. v okresech je ny
bí požár. Demonstrace (viz dolejší článek) dále dokázaly, že k výbuchu v
ní kontrolován sovětský
takové situaci ínůže dojít z důvodů velice nelogických. N ik d o jistě netušil,
mi helikoptérami, které
V že výsledek hokejového utkám ve Stockholmů způsobí víc než celostátní mají rozkazy . bezodklad
. krizi, že způsobí mezinárodní zápletku, v níž bijjjiou hrát své úlohy sovětská ně povolat-sovětské oddí
ministerstva, Ulbričhtova vláda a ústřední výbpr Komunistické strany Č e
ly, jak m ile. zjistí
další
skoslovenska. H ok ejový zápas d al letos v dubnu podmínky pro'zm ěření sil
"srocování’’.
Sovětské
uvnitř Komunistické strany Československa, Ulbýichtovi další munici k úto stráže
mohou
zahájit
kům proti reformistům a Sovětskému svazu záminku k zostření okupace.
střelbu v případech, kdy
H n e d od počátku by
lo ’ jasné, že demonstra
ce uspíší krizi ve vedeni
dnešní K SČ . D en po vý’ buchu vydala českoslo
venská vláda dosti hyste
rické prohlášení, ve kte
rém pravila, že národ
stojí na hranici katastro
fy.
Implikace tu byla „zřej
má: přímé sovětské represálře. Bylo však také
zřejmé z vládního pro
hlášení, že
reformísté
měli ještě převahu ve
vládě.
.
Žádný
stálinista
by
sovětský zákrok nikdy
neoznačil
za "národní
katastrofu’’.
N a zasedání čs. polit
byra bylo
vydáno pro
hlášení, velmi dbvyklé v
dějinách strany. M ísto
předseda
Federálního
N árodn íh o shromážděni
Josef Smřkovšký v něm
byl jmenovitě uveden ja 
ko jeden ž lidí, zodpo
vědných za rozdmýchá
vání "nacioňálistické hy
sterie’’.'H lavním i vinníky
byli ovšem odbojní spi
sovatelé a novináři, kte
ří ovládají
"sdělovací
prostředky"
a udržují
protisovětskou
náladu
mezi lidem. Z razu jí tím
socialismus a klamou lid.

A bude zakročeno.
A nyní začalo druhé
dějství tragedie. Byl to
zas
kabinetní
kousek
"kabinetní’’ politiky, kdy
se stalinisté s podporou
sovětských zástupců po
kusili o převzetí moci uvnitř ústředního výboru.
V rámci manévrů ar
mád Varšavského paktu
přijeli do Prahy dva ne
milí a nevítaní hosté: ná
městek sovětského m in i
stra
zahraničních
věcí
Sem jonov a sovětský mi.bistr
národní
obrany
maršál Grečko.

Sem jonov předal če
skoslovenské vládě notu,
která se rovnala ultima
tu: b u ď budete tancovat,
jak my Budeme pískat,
anebo . . .
M aršál Grečko se ne
staral
o
diplomatické
zvyklosti, ale vydal pří
mý rozkaz sovětským ve
litelům na ú zem í' Česko
slovenska: máte právo
střílet bez výstrahy, kdy
by se opakovaly protisovětsiké' demonstrace.
; Sovětské okupační jed noťky jsou
rozmístěny
asi ve čtyřiceti
pósád-

Cenzurojvaný tisk způsobuje demoralizaci. N e 
řest nejvyššího stupně — pokrytectví — je od
něho neoddělitelná, a z této jěhq. jtakladní neře
sti vyplývají 1 všechny jeho ostatní nectnosti, ve
kterých není ani zárodek nějaké ctnosti, na
příklad jeho — i z estetického hlediska —7 o d 
porná neřest pasivity. V lá d a slyší jen svůj vlast
ní hlas, VÍ, že slyší jen svůj vlastní hlas, ale dál
si namlouvá, že slyší hlas národa, a přitom vy
žaduje i od národa, aby tomu dál věřil. N á ro d
sám potom propadá zčásti politické pověře, zčá
sti politické nevíře, nebo se ú p ín ě o d v ra č i od
státního života a mění se v tlupu jjidí žijících:
soukromými z á jm y ....
K arel M arx

VENTIL PRO NÁLADU

V minulých dnech jsem dostával častěji otázky
australských přátel, jak ;vlastně.' dc^lo’ k jpojsle^íEn
nepokojům v Československu, kdo je órgáhizbVíil, co
chtěl docílit, |M^ší tisk vysvětlení nepřinášel. V ě ííí
publicitu 2de lid štily V tě. souvislosti' „sovětské nojýiny, které, psaly, že pravicoví kontrarevolucionáři se
snažili zneužít'sportovního vítězství k drzým “pidyokácím, že k porážce sovětských hokejistů dúšío štějiiě
víc jak deset českosloven jen proto, že hráči plnili pokyny hrát proti Česko
slovensku zvlášť ohleduplně, jak vyžaduje současná
ských, občanů se. "nebez
politická situace, že v Československu znovu zasáhly
pečně"
přiblíží „sovět tytéž pochybné elementy,' které vehnaly' před dvěma
ským vojenským instala měsíci Jana Palacha k sebevraždě a jim ž je 'přátebrtVí
pracujícího lidu k velkérriu socialistickému Bratrů’' tr 
cím a budovám.
nem v očích. Citovaly též moskevskou Pravdu, když
Třetí dějství českoslo .útočila ostře na československé n ovin y. /gznenpv^la
venské tragedie není ješ Práci,' .Mladou frontu, Svobodné slově .a Reportéra/
tě skončeno. N a 17. d u b a na rozhlas, které’ prý přispěly velkou měrou It v y 
na 1969 bylo . svoláno, provokování nepokojů. Jiné sovětské" lišty obvinily
západní rozvédky a západní propagandu, které prý
plénum; ústředního výbo využily sklonu části Československé mládeže.:A.reperu. strany. Je těžko říci, si atd.
Do zdejšího, tisku se dostaly i zprávy z jiných pra
dojde,, k bojovné
mu hlasováni. D o jd e -li k menů, dle nichž vyprovokovaly poslední události
jestli

Českoslovenští stálinísté, kteří pe .snaží Výploúť i vyt*

němu, ;pak se zdá, že re- tvořených kritických situací znova na vrcholu'niočř.
■formisté budou v defenPoměrně dobře informovaný, ale typicky britsky
zivě. .
“ suchý” Australan obhajoval' domněnku, že" 3c tak

velkým protisovětským akcím došlo proto, ž e se
organizátoři cítili .toho času bezpeční. Sovětský svaz,
který chce po tolika odkladech uskutečnit schůzku
Protisovětské demonstrace v Československu
komunistických straň 5. června v ‘ Moskvě za každou
cenu, prý nemůže zakročit proti- nespokojenému 'sa
telitu tak, jak bý chtěl. Vojenská správa okupováni
země či předání správy státu zprofanovaným míst
ním stalinistůrh b y znemožnily” konání moskevského
Protisovětské demonstrace po druhé porážce ruských hokejistů ěeskoslo- - potlachu a zhoršily postavení SSSR při jednání
, 'V " V • ‘
venským mužstvem dostaly zase Československo do popředí zájmu světové’ s Čínou.
pokračování

na stn

2)

Jak to bylo

I jiná vysvětlení se objevila, ale zdá se mi, že chybí
ivéřejnosti. U dálosti vyvolaly komentáře předních žurnalistů na Z á p a d ě i na;
ý
Východě, byly příčinou zvláštní schůze Ú V K S Č i čs. vlády, zavinily důvěr-; to nejjednodušší. T
ná jednání v M oskvě i v kancelářích N A T O , cestu náměstka sovětského mi- j
nistra zahraničí Semjonova a ministra války maršála Grečka do Československa, přesuny arm ád států Varšavské smloujvy, kapitulaci čs. vedení, které užohlásilo další okleštění tiskové svobody a zvýšení počtu pravomoci Veřejné;
bezpečnosti atd.
C o se tedy vlastně stalo,-té noci po stockholmském zápase světového mi-;
strovství?

" V noci ze dne 28. na stech.
N ejp rv e si ocitujeme
V Praze se kolem 22 .
zprávu, kterou o událo 29. března po ukončení
soustředilo na
stech vydalo s dost ne hokejového zápasu mezi hodiny
došlo v Václavském nám. značné
zvyklou otevřeností' praž ČSSR a SSSR
mnoha městech naší re množství občanů a stov
ské ministerstvo vnitra:
publiky :k shromážděním ky automobilů, které za
občanů. Kromě projevů stálého houkání, s roz
radosti bylo shromáždě svícenými reflektory p o
Při '“hokejových” demonstracích v ,Československu
měli příslušníci sovětských okupačních, jednotek roz ní •.v -některých městech malu projížděly jízdní
kaz vystříhat se srážek s civilním obyvatelstvem, tak zneužito skupinami ob drahou Václavského ná
že nedošlo k střelbě do lidí. Táto omezení některým čanů také k otevřeným městí a přilehlými ulice
primitivním sovětským vojákům zřejmě vadila a protisovětským
vystou mi. Výkladní skříně, do
chtěli ší je vynahradit. Dostali jsme podrobnou,zprá
pením.
D
ošlo
k
poškozo
my, auta a jiné plochy
vu, jak se to některým podařilo.
Den po nočních demonstracích vtrhla početná sku vání objektů, zejména byly popsány různými
pina sovětských vojáků z prostoru vojenského cvičiš těch, v nichž jsou umí nápisy a hesly. V dolní
tě u Mimoně na hrad Bezděz, jehož část byla ne stěna sovětská vojska a
části Václavského námě
dávno k podpoře cizineckého ruchu opravena a kde
k narušení veřejného p o  stí se v této době sou
se právě konala výstava “700 let hradu Bezděz”. Tam
Nejvážnější si středilo
asi 20.000
pak začali řádit: rozházeli a zčásti rozehráli část vý řádku.
stavy, rozbili některá zařízení a vytloukli mozaiko tuace se vytvořila v P ra  25.000 občanů. Bezpro
vá okna velkým nákladem opravené hradní kaple. ze, v Ú stí n. Lab., v Bra
středně před budovou.
Někteří primitivové ještě vyryli do stěn svá jména
tislavě a v dalších mš; (Pokračování na str. 2 )

Pomsta na Bezdězí

a připojili datum svého hrdinného zákroku.
K této informaci byl přiložen i výstřižek z míst
ních novin. Na něm je sice krátká zmínka o “spouš
ti na hradě”, ale zřejmě vzhledem k zákazu kritiky
sovětských ochránců je .připojeno “vysvětlení”, že
vandalové se najdou v každém kruhu lidské společ
nosti.
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Poměr mezi okupačními- jednotkami a obyvatel
stvem byllpo měsíce takový, jaký še dá v podobných
příležitostech očekávat. Nebo .ještě .horší. Drobné
srážky, rvačky, urážky Byly. v posádkových městech
na denním pořádku. Zprávy, o tom 0 hrdaly utajit,
i když se o to vláda /tentokrát za loajální podpory
všeho domácího tisku/ usilovně snažili! I lidé, kteří
si běžně nechtějí připustit mnoho starosti s “politi
kou” , se pozastavovali nad chováním sovětských- vo
jáků, které ústní podání často ještě zhoršovalo. N ej
více stížností docházelo zatím z okolí M ilovic a Olo
mouce. Na případy, násilí na ženách byli lidé .trochu
připraveni- zkušenostmi s Vjarmédou - lošvdbbditelkou” . Rabování jě naproti tomu nyní menší než před
24 léty, ale místní lidi'zlobí i to dovolené 'rabovaní
obchodů. Zkazky o tom, jak .rudoarrnějci nakupují
balíky.prádla, svetrů, atd. bez.ohledu.na.druh,, barýu .
nebo _rozměry, přicházejí že :všech stran. Českoslo
venské ‘koruny, ki’eř.é: . dostávají za výhodný kůřs,
nejsou pro n ě problém .
- ” ■—
■'
V některých posádkách zkoušeli sovětští velitelé
navázat, přátelské " styky .s obyvatelstvem. Nabízeli
.brigádnickou pomoc v továrnách .či na polích,"Stá
vali k disposici vojenská, vozidla, atd., ale vesměs B ý
lí odmítnuti. Lidé považovali takové nabídky spíšýža
urážku než za laskavost.
V projevech'vedoucích politiků, .pa stránkách no
vin, všude v denním životě se 'opakdváíóYdálě ^častě
ji slovo “realita” . Lidé realistický utajovali po měsí
ce svou zlost, beznaděj, .režignáci. To však asi nejde
udržet navždy, stupňované .napětí si hledá ventil a tím ventilem bylo vítězství.nad Sověty.
Y
K dyž rozhlasové vysílání ze Stockholmu skončilo,
lidé -to doma próště nemohli 'vydržet,’ nedokázali být
sami se šírou' radostí, museli do' ůÍič.'-Ták-.'to‘ asi za
čalo; Nikdo je nevybízel,- nikdo demonstrace neorga
nizoval. Po-řážka Rusů jin i dála ták' nějak příležitost
vyjájdřiť, co si všičhrii myslí, co si všichni p ř e ji
Ždá se, že to řekli dost důrazně. ' r'’"'".:
- -s v ě t -
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vadní šéf cenzurního a- lů "Listy” vychází opož
Dubčekovci měli pří parátu, rezignoval nebo děně a těžce cenzurován.
liš krátkou
dobu . na byl "rezignován” . Říká Stejně tak dosud n ejod
^konsolidováni
svých se, že rezignoval na pro vážnější pražský "R epor
pozic; uvnitř strany a p ří test proti uvedení dal tér”, z něhož přes noc
liš málo lidí. Podle po- ších cenzurních opatření vymizel politický obsah.
; sledních zpráv se prý na na tisk, televizi, divadla,
Obávám e se, že du bzasedání pléna vrátí i film y atd. Jeho nástup čekovská tragedie spěje
někteří členové výboru, cem by l jmenován dosa k nevyhnutelnému kon
.„kteří dosud žili v tech- vadní náměstek ministra ci. Podcenivše sovětskou
i nickém exilu. ,
školství Havlín.
věrolomnost v Čierné a
Profesor O ta Šik, úSedmnáct
vedoucích v Bratislavě, vydali se
dajně na studijní dovo redaktorů bylo už vyho spoutáni do rukou sovět
lené ve Švýcarsku, se prý zeno na dlažbu, časopis ských imperialistů. J ejiž vrátil, Z d a -li tito lidé Svazu českých spisovate- jich pře byla dobrá a jebudou, moci změnit vý
sledek, je : pochybné.
. ... Vedoucí českých stalin istů , Š tro u g a l: měl kon(Pokračování se str. 1) flotem, uráželi příslušní
- ferenci s •Dubčekem, na
x mž sek jednalo o "zaktiv- A eroflotu sřkupina vý ky V B slovy: "Gestapánění” Svazu česko-sovět- tržníků rozbila výkladní ci, bijte je !” Skupina vý
skříně uvedené společno tržníků házela dlažební
sikého přátelství.
1... Je známo, že stalinisté, sti a začala demolovat kostky také na autobus
; kd.yž jim byla odepřena vnitřní zařízení. Přísluš V B , který do tohoto pro
r .kontrola odborových or- níci V B , kteří prováděli storu přivážel posilu dal
■j. gánizací a svazů, s.e již zákrok na tomto úseku ších příslušníků V B .
,

jich chování bylo stateč
né až do chvíle, kdy za
čali už jenom představo
vat vládu, aniž měli vlád
ni moc.
Z á v ě r tragedie, tušíme,
je už dnes jasný. A ť d o 
padne
zasedání pléna
Ú V K S Č jakkoli, bude
to akademická otázka a
otázka času.
Pány
Československa
zůstanou
soudruzi
z
Kremlu.
vm

tržníků převrátila osob
ní vůz zn. Gaz stojící
poblíž, obě vozidla polila
benzínem
a
zapálila.

K hořícím vozidlům pak
tyto osoby přitlačily i tři
poblíže stojící motocykly
s přívěsy, které rovněž
Při uvedené výtržnic shořely. K vzniklému po
náměistí,
delší dobu' pokoušeli vy- Václavského
situaci jen sě ké činnosti byly přízemní žáru byli přivoláni požár
• tvořit zdání, jakoby Svaz zvládli
Československo - sovět- značnými obtížemi. Část místnosti letecké společ níci: jeden z nich byl zra
rozbitým
sklem.
úplně něn
, skéhp.,, přátelství byl ja~ davu napadla zakročující nosti A aroflotu
takže jim zne zdemolovány, jejich zaří Způsobená škoda na so
. kouši .masovou organiza- hlídky,
" cil kde : se shromažďují možnila zadržet pachate zení rozbito, úplně zniče větských vozidlech činí
všichni "opravdoví” ko le. N a místě samém bylo ny provozní místnosti ce asi 150 000 Kčs.
10 příslušníků V B zraně lé agentury. Spisové ma
K hrubému narušení
munisté.
. Mezitím už cenzura de no dlažebními kostkami teriály byly zčásti spále veřejného pořádku doš
finitivně ovládla, "sdělo nebo tyčemi. D v a z nich ny- a část jich byla nale lo také v Liberci a v T e p 
vací prostředky” . A si jé byli zraněni těžce. V té pena na stěny a stromy licích. Při demonstraci
agentury, stěny byli hanobení sovětští
někteří
občané, kolem
■ to unikát, álě faktem je, děbě
. že Josef Vohnout, dosa- soustředění před A e ro  a podlaha místnosti by představitelé, byla spále
ly znečistěný a pom alo na sovětská vlajka a poš
vány urážlivými hesly. kozena vojenská vozidla.
NÁBYTEK VŠEHO DRUH U,
Podle předběžných o d  V Jaroměři byl napaden
/ KOBERCE, Z Á C L O N Y
hadů.
byla
agentuře i objekt nemocnice a roz
a ostatní zařízení domu
A eroflotu
způsobena bita. některá je jí okna.
K O U P Í T E
N E J L É P E
od
hmotná škoda ve výši Rozvášnění občané poš
1 000 000 Kčs. V průbě kozovali
i
památníky.
hu demonstrace na V á c  N a p řík la d v Olomouci

110 M iller Rd., N th . Altona, Vic.

(G. Zapadlo) — tel. 314-6968

D ECOR CENTRE
; 315 L a T ro b e St., M elbourne

’ '

’

(M . H ájek) — tel. 67-6649

Moderní prachové přikrývky
D R É A M D O W N

i
Peřiny, polštáře, přehozy, lázní
materiál všeho druhu výhodně dodá

RU M EL C O f
560 LONSDALE ST., * | .
MELBOURNE
Telefon 67-2666 a 67-1887
Brisbane: 85-2738
Sydney: 759-8463

lavském náměstí byly ta výtržníci, rozbili kameny
ké úplně zničeny všechny 25 oken sovětské kotnanokrasné keře kolem sochy da-tury a současně poško
sv. Václava.
dili několik voj enských
K . obdobným
V eřejný pořádek byl vozidel.
také
vážně
narušen
v M lad é Boleslavi, kde,
došlo
k vytlučení 81
okenních tabulí u kasár
ních objektů a k hano
bení sovětských předsta
vitelů. V Ústí n. Lab. byl
značně poškozen objekt,
kde sídlí sovětské veli
telství. Kameny byla vy
rážena okna a poškozeno
.vnitřní zařízení všech pří
zemních místností. N ě 
kolik
výtržníků
vzalo
z vojenského nákladního
auta, stojícího před bu
dovou, kanistr s benzí
nem, další skupina v ý 

E D E N PARK ESTATE — W H I T T L F . S E A

.' . .

v blízké budoucnosti satelitní město Melbourne
VE LK É P A R C E L Y O ROZMÉRU 165’ x 528’
CENA $ 1.700 až # 2.200 (maximum)
Vyčištěné travnaté pastviny. Přívod elektr. proudu na náklad prodávají
cího. $ 350 deposit, splátky $ 8 týdně, úrok 6|%, splatno za 4 roky.
Parcely najdete takto: Z Prestonu jeď te po Plenty Rd. do Whittlesea,
potom pokračujte i míle po Wallan Rd., odbočte vlevo na Glenburnie Rd.
a jeď te po ní \\ m íle.'EDEN P A R K je na levé straně.
Volejte.m ajiteli: 663-3796 nebo nechte zprávu na č. 63-4291, 870-1874.
'

P R V O T Ř ÍD N Í
M ASO 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. LID.
M A J I T E L É J. & H. K O P E C K Ý
326 HIGH STREET, KEW, VIC.
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
J A T E R N IC E A J E L ÍT K A
TEPLÁ D O M Á C Í SEK ANÁ

Jak to bylo

PAISLEY HOME
FURNISHERS
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DRŮBEŽ

NAŠE ZÁSADA: DOBŘE SLOUŽIT
ZÁKAZNÍKŮM
níků V B , z toho několik
těžce. V průběhu demon
strací bylo orgány V B
převedeno na útvary V B
39 osob a v několika pří
padech byl podán návrh
na uvalení vazby.
Ministerstvo
vnitra
ČSR konstatuje, že není
pochyb o tom, že událos
ti, ke kterým došlo, ne
mají nic společného s po
city těch občanů, kteří se
z dosaženého výsledku
čs. reprezentantů na mis
trovství světa upřímně
radovali. Situace, která
se vytvořila, neměla nic
společného s projevem

okamžitě přispůsobila si
tuaci. Vnikli do kance
láří sovětské letecké spo
lečnosti, odkud začaly
brzy vylétat papíry i ku
sy zařízení. U chodníku
vznikaly
pak
ohníčky
a nad nimi drželi dva
mladíci velký nápis: Z \
SRPEN!

Strážci veřejného po
řádku dlouho jen nervóz
ně přihlíželi a teprve ty
ohníčky
je
probudily
k životu. Pokusili se za
týkat, ale bez viditelného
úspěchu: dav vzorně spo
lupracoval, aby umožnil
útěk těm, o něž projevila
národní sportovní hrdos V B zájem.
ti. Byla zneužita přede
K dyž se dostavily vel
vším
různými
pro ké policejní posily, dav
vokatéry, výtržníky a kri se roztáhl do šířky, též
minálními
elementy do okolních ulic, ale d o
k protisovětským hyste
riím a vandalství. Jsme
přesvědčeni, že převážná
část naši veřejnosti se bu
de od podobných - akcí
nejen distancovat, ale ta
ké aktivně pomůže V e 
řejné bezpečností chránit
pořádek” .

cela se rozešel až v ran
ních hodinách.

mi po zápase stoupal,
takže o půlnoci dosáhl
v horní části Václavské
ho náměstí více než sťotisíc /některé zahraniční
agentury u d ávají’200 až
250.000 lidí/. Narychle
pořízené
transparenty

rozbili demonstranti

O dk u d přilétla první
dlažební kostka do- výkla
du sovětského Aeroflotu,
nikdo nevěděl, ale spou
sta
mladých
lidí
se

bu
policie
bezmocná.
Rovněž z Ústí, Liberce,
Brna, Košic, Olomouce
a jiných měst byly hlá
šeny velké nepokoje.

O demonstraci v M la 
dé Boleslavi a Milovicích
psal deník středočeské
ho
krajského
výboru
K S Č Svoboda 31.3., že
provokacím došlo i v Ji
začala srazem 2.500 osob
homoravském kraji. N e j
/převážně dělníků z tam
Podle očitých svědků ní automobilky/, kteří
více osob se shromáždilo
v Brně, kde také vykřiko lze zprávu federálního po
chvíli pochodovali
valy hanlivá hesla proti ministerstva vnitra dopl k sovětským vojenským
sovětským
představite nit asi takto:
ubykacím. Průvod rostl
Počet lidí na V áclav a policie prý "zfantatizolům a současně vážně na
rušily celkový veřejný ském náměstí v Praze vaný dav” nemohla zas
s pobývajícím i hodina tavit.
pořádek.
Podle
Svobody
'N a příslušníky VB, kteří všude přistoupili

k zákrokům teprve teh
dy, kdy naše společná ra
dost se změnila ve van
dalství některých skupi
nek občanů a nabyla ne
bývalých ostrých forem
protisovětské
hystéírie,
házeli demonstranti ka
meny, hořící papíry a i ji: nýrni způsoby mařili je 
jich zákrok. Z těchto dů 
vodů použili příslušníci
Vetřejné bezpečnosti obušky a chemické pro
středky.
Při zákrocích
proti demonstrujícím ob
čanům bylo na území
; ČSR .zraněno 51 přísluš

na
160 oken„ sovětských ka
sáren kameny a pivními

lahvemi. Sovětští vojáci
stříleli krátce z kulome
tu, ale - pokud je známo
- jen db vzduchu. V blíz
kosti demonstrantů se též
s
protiruskými
hesly, objevily tři obrněné vozy
skandování dalších hesel, .ale „nezasáhly,
tanec , křik, řev klaksoV Bratislavě se konal
nů,-'zvonění elektrik, kte mohutný noční průvod
ré uvízly /docela ochot s lampióny a protisovětně/ v davu, vypouštění skými standartami, proti
raket, rámus.
němuž byla dlouhou do
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Koncem března jedna
li v Plzni francouzští a
čs. odbornici o možnosti
francouzské pomoci při
výstavbě' jaderných elekt
ráren v Československu.
— V e dnech 19. až 21.
•března měli v Moskvě po
rady s předními činovní
k y W KSSS tři čs. stalinisté:
Antonín
Indra,
František Hamouz a V la
dimír Koucký. Podle v y 
dané zprávy šlo jen o
“ přátelskou výměnu názo
rů” - skutečné ' důvody
porad nebyly oznámeny.
— Čs. aerolinie oznámily,
že z “ technických i ekono
mických důvodů” nebu
dou ČSA letos v létě lé 
tat na trati Praha - Hava
na. Současně sdělily, že
budou upraveny
ceny
některých letenek do za
hraničí.
— Zemědělské
noviny
(15. 3.) píší, že z Více než
1 miliónu rozdrobených
zemědělských závodů . v
českých zemích je nyní
4.300 JZD, které obhospo
dařují '80% zemědělské;
.půdy.-Státní statky obho
spodařují 1.5 miliónu;.-ha
půdy, přidělené 250 stát
ním státkům v českých ze
mích a 93 statkům na Slo
vensku. Dáíé píší, žé prob
lém masa je v. Českoslo
vensku jednou pro Vždy
vyřešen, ba..dokonce že
je nutno hledat zahranič
ní trhy pro vývoz. Brigá
d y školní mládeže, vojáků
apod. v zemědělství byly
prý loni naposled..

— Svět práce napsal 12.
3., že ■žáci střední ekono
mické školy v Marián
ských lázních museli opi
sovat z podnětu Veřejné
bezpečnosti text projevů
A , Indry a českého miniŠtra vnitra . J. Groesera.
Nucené opisování prý v y 
volalo nelibou pozornost
nejen žáků a učitelů, ale
i školských pracovníků a
celé veřejnosti. ,
— V Kostarice bude zří
zen čš. generální konsúIát.
— Byla ustavena Legisla
tivní rada vlády ' ČSSR,
jejím ž předsedou se stal
místopředseda vlády prof.
dr. K . Laco a místopřed
sedou ministr dr. B. K u 
čera.
— V nakladatelství Orbis
vyšla v Praze kniha pre
sidenta J. F. Kemnedyho
“P rofily odvah” . Podle
,LD byla kpiha v několi
ka dinech rozebrána.
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DOMOVA

stalo neobjasněno. Napro
ti tomu hospodářské de
likty, především rozkrá
dání majetků v sociali
stickém vlastnictví, vyka
zují pokles proti r. 1967
o téměř 2.000 případů.
— Federální vláda dala
formální souhlas k zříze
ní konzulátů SSSR v Brně
a Karlových Varech.
— V Praze se konal první
sjezd České vědeckotech
nické společnosti, která
sdružuje přeš 130.000 čle
nů v 2.600 závodních po
bočkách. Zúčastnilo se na'
400 delegátů a předsedou
b yl zvolen inž. V. pánek.

V Ú V K S S priťahuje H usák opraty

Zmeny v orgánoch KSS

Ústředny výbor Komunistickej strany Slovenska sa zišiel dňá 12. m arca
1969 na plénárnom zasadnutí, na ktorom prerokoval šúčasnú politickú *ituaciu, návrh dočasného rpkovacieho poriadku Ú V K S S , a celý rad kádrových
opatření. Najvážnejším z nich bolo odstránenie z pozície ýedúceho ideolo
gického oddelenia Ú V K S S prof. P h D r. M iroslava Kusého, ktorý na 4eb*
uvalil hněv autoritářského 1. tajomníka Ú V K S S dr. Gustáva H usáka *Vojim i kritickými prejavmí a článkami v tlači o rastúcom nebezpecenstve žo stra
ny ultrakoňzervatívnych živlejv zoskupuj ůcich sa okolo člena predsdníctva
a tajomníka Ú V K S Č S V asila Bil’aka.
Konkrétné tu 1. tajoN a zasednutí dr. H u 
sák se vyslovil sice za mník Ú V K S S zase zaú
"udržanie vsetkých po točil na masové komuni
zitivnech hodnot pojanu- kačně prostriedky, ale aj
árovej politiky” , ale ne- na ■ "čelných f unkcionázabudol přitom zdóraz- rov strany, ktorí v roz
niťvedúcu úlohu komu- pore s novembrovou re-

bezpečenstvo pre stranu,
videi ho
prof. Kusý
v postupné sa organizujúcich l’avicoyých živ
lech, najm a okolo V ě si
la B il’áka.

O tom, kdo stojí za tzv.
V posledných městaSvazem mladých, se doví nistickej strany. "O k rem zolúciou hlásajú iné ná cočh začal Bil’ak řečnit’
dáme ze zprávy bratislav
zory, vídiac M avné ne- p o
celom
Slovensku,
ského L ’udu (14. 3.), kte nej’’ - povedal - "niet i1
rý spíš: “V pražském ho nej politiokej sily, ktor4 bezpečenstvó v okruhu a podlra Kusého dokontelu. Tichý na Žižkově se by bola schopná viesť konzervativných, sektář ca "zvólávať stranicky
sešel . přípravný
výbor náš l’ud, riešiť jeho úlo-i ských tendencií’’.
aparát v okresoch” . P ři
Svazu mladých. K jeho
tom
- dodal
Kusý - sa
b y a zabezpečit’ progret
Po prvý raz použil, tesvolání došlo za podiv
ných, okolnosti a jeho sívny rozvoj spoločno- raz H usák sankcie ve*. tieto tzv. Tavičové živly
průběh svědčí, že v ko sti” . Súčasne hovořil o- vlastnom straníckom a- "nespoliehajú na maso— N á ustavní jícím sjezdu munistické straně jsou vel’a dóraznejšie o potře paráte, napadnúč osobné vú podporu. Dom nievajú
Svazu českých architektů skupiny funkcionářů, kte bě "odrážania i prekoprof. Kusého za to, že sa, že im stačí, keď dos
b yl zvolen předsedou inž. ré záměrně vyhrocují už
návania extrémistických " v rozpore s novembro- tanu do rúk aparát, mi'i
tak
dost
.složitou,vnitro
arch. Jiří Gočar.
politickou situaci zejména tendencií i náporu anti- vov rezolúciou Ú V K S - lície, bezpečnost’’’.
'— V e škodových- závo v ČSR. Vedení hotelu T i
Stojí za zmienku, že
ČS i v rozpore s líniou
dech v -Plzni se konalo u- chý dostalo divnou objed socialistických sil” ..
N o zaujímavý je roz- Předsednictva Ú V K S S zaitiaT čo dr. H n sák na
st-avující valné shromáž
návku- na podávání občer
dění Matice slovenské. V
stvení pro účastníky praž d.iel v jeho posudzovaní zaplavoval slovenskú i plenám om zasadnutí Ú V
Západočeském kraji pů ského aktivu mládeže. V týchto
dvoch
"extré- českú tlač, rozhlas i te- K S S neváhal disciplinár
sobí v současné době asi, závěru objednávky se pí m o V ’. Zatiaí čo Husák
Íevíziu článlcami a p re- ně zakročit’ proti prof.
'20.000 Slováků.
še, že účet proplatí sekre odbudil "strnulé před
javmi, v ktorých v pod Kusému ako predstavíteVe Vítkově na severní tariát byra Č V KSČ pro stavy minulých
rokov statě preberal pravicoVo- 1’ovi "liberálov” , ani sa
Moravě byla těžce zraně řízení stranické -práce v
konzervativněprvky oportunistické h l’adiská len slovíčkom nezmienil
na střelou z vojenské českých zem ích. ..”
zbraně sovětského regu- — Česká vláda projedná v 1’uďooh” poměrně mie- k mnohým
závažným o činnosti BiTakovej, b o 
lovčíka 201etá zdravotní vala návrh na uspořádání' rne; dodávajúc, že' s ni otázkám politiky . nasej či p o jeho konzervatívsestra ÍM. Malá. Sovětský výstavy české a slovenské mi "třeba zvádzať neustrany, verejne polemizo nom prejave v Martine
— V e skladu Severoče voják ' výstřelů několik kultury v Paříži v r. 1970 jstály zápas’’, hlavný svoj
val so zásadnými doku 12. fébruára musei tam
ran
do
odjíždějícího
vozu,
a vyslovila souhlas s jm e
ských chemických' závodů
v Lovosicích vznikl požár, v (němž Miroslava Malá nováním A. Hoffmeistra útok opat’ viedol proti mentární Ú V K S Č S a Ú - osobné zájsť a paralizokomisařem "antisocialistickým a pra- V K S S ” . V tejto súvis- v a ť jeho účinok poměrně
který Zničil 6.500 tun seděla. Případem se.zabý generálním
kombinovaného hnoj iva. vá sovětský í čs. vojenský výstavy. Slovepským ko vicovooportunistíckým
-losri třeba prip>omenúť, miernou rečou.
misařem má být Laco
. Zemědělská hnojivá prý prokuráter.
silám” - t. j. progresív- že zatial’ čo novembrové
V ďalšej časti svoj ho
však budou, i když s jed — V Karlově Vsi, smě Novomeský. Dále jednala
riym bojovníkom za so plénum Ú V K S Č S uviedprejavu H usák ostro va
noměsíčním zpožděním.
rem na Děvín, v porostu o “ přípravě úprav malo
cializmus s 1’u.dskou tvá- dlo "pravicových extréramene Dunaje se 14. 3. obchodních cen” .
roval tých pracovník© v
. — Při sekretariátu pro věFEI/HD rou’’.
uipálil
171etý
středoškol
mistov’’ ako híavné ne- (Pokračováni na »tr. 8)
- ci. církevní . ministerstva
ský student Vladimír Vikultury ČSR pracuje od
eo ..Podle policejní zprá
listopadu 1968 na praklické : .rehabilitaci duchov v y nešlo o sebevraždu z
(politických důvodů.
ěních jakož i řeholních
společností ,. komise pro — Od poloviny března byl
Z d á se, že ú příležitosti sjezdu jugoslávských
: mimosoudní. rehabilitaci, ustanoven
duchovním,
prohlášení, v němž pražští studenti ujišťu jí ju 
jejím ž předsedou je dr. správcem baziliky na V e
komunistů si čs. občané plně uvědomili politické
goslávské přátele, že si váží těch, kteří pevně sto
LadišlaV Přokůpek. Komi- lehradě P. Rudolf V aší-;.
důsledky sovětské okupace - otrockou závislost
jí na svém pokrokovém stanovisku. Zároveň by
se dosud projednala více ček, T. .J.. . který působil
čs. komunistů a tedy i čs. vlády na Moskvě. U v ě 
ly odevzdány i rezoluce jednotlivých pražských
— než 40 žádostí o rehabilina tomto poutním m ístě.
domili si to, když zjistili, že K S Č nesmí poslat
t a c i a vyřídila vesměs- v duchovní správě už před
závodů. .
kladně 12 žádostí o reha rokem 1950. Tehdy měli
obvyklou delegaci do Bělehradu, protože se tam
bilitací,. Několik dalších jezuité na Velehradě řá
Jiné listy referují o zdravicích různých podni
bude obhajovat právo na samostatnost jednotli
j e prý otevřeno á ostatní dové gymnasium a novi
ků a organizací, zasílaných do Jugoslávie, o ces
vých
"socialistických”
států
a
kritizovat
impe
závisí na vydání zákona ciát. - Téměř po 20 letech
tě delegace S)vazu vysokoškolského studenstvs
rialistická "Brežněvóva doktrína” , jak se uplatni
,o. mimosoudní, rehabilita se tedy ujímá nový du
Čech a M oravy, vedené předsedou brněnského
la v Československu.
c i.
chovní správce svého úřa
studentského centra inž. Iv o Bružou, která tlu
Á — Rehabilitační komise du a to se souhlasem stát
Některé čs. časopisy - např. Reportér. Listy
močila pozdravy "nejširší jugoslávské veřejnos
Svazu slovenských spiso ních orgánů, i provinciálá
aj. - psaly q problém u s bělehradským sjezdem jezuitů v Praze,
ti’’, o pěším pochodu 12 vysokoškoláků z Liber
vatelů vyřešila za 10 mě
dost otevřeně. D enní listy aspoň referqvaly, jak
síců své činnosti 20 pí- — V Praze byla podepsáce do Prahy, kde předali na velvyslanectví Ju
na form ální odmítnutí pozvání K S Č reagovala
(Semných žádostí o reha na vládní dohoda o letec
goslávie rezoluci přijatou na libereckém mítin
veřejnost. T ak např. Svobodné slovo /15.3./ pí
bilitaci a v 10 případech ké přepravě mezi ČSSR a
ku, o slavnostním provedení Prodané nevěsty
Kanadou.
Zavedení
pravi
še:
sporného členství ve Svadelné letecké přepravy
v Bělehradě, skupinou 12 sólistů pražského N á 
"D n e 14. března se shromáždilo před filoso
zu předložila případ, k plánují obě strany na
rodního divadla /spolu s místním operním sbo
projednání členské schů příští rok.
fickou fakultou K U v Praze asi 7.000 studentů
rem a orchestrem/ ve dnech sjezdu * atd.
zi.
z 12 pražských fakult, středoškoláků a mladých,
— Loni stoupl počet kri
dělníků z pražských závodů, aby manifestovali
f - Citát z R.p - 25. 3.: minálních trestných činů,’
M im ořádná pozornost byla v těch dnech proje
“Podíl ČSR na rozloze zejména vražd, loupeží,:
cs. -'jugoslávské přátelství. Manifestanti se se
vována i dvěma jugoslávským delegacím /nižší
•světa činí pouze 0.06% a vloupání,
krádeží
atd.
řadili v průvod v čele s jugoslávskou státní vlaj(vládní delegaci a skupině průmyslových odbor
■iia celkovém počtu obyva- Bylo zaznamenáno 72.368
kou a transparenty, vyjadřujícími přátelství k li
níků/, které byly v Československu. D n e 18.
r.tel asi 0.35%. Na světové kriminálních trestných či
d u bratrské země, a odebrali se k jugoslávskému
průmyslové
výrobě se nů, z toho majetkových
března pak uspořádal "Pražský studentský par
však ČSR podílí přibliž- 55.568, násilných 9.446 a.
velvyslanectví. Cestou se k mládeži přidávaly
lament’’ v Lucerně mítink, na němž hovořili
mě 1.4%, tj. asi čtyřná mravnostních 4.042. Mezi
spontánně stovky dalších občanů. Pracovníkům
účastníci bělehradského sjezdu o problematice
sobkem svého podílu na násilnými' činy je 138
jugoslávského
zastupitelského
úřadu
odevzdali
Jugoslávie.
počtu obyvatel” .
vražd, z nichž jen 9 zů-
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ČSSR zblízka
UBÝVÁ N Í ČLENŮ KSČ
" I v řadách KSČ existuje'členský pohýb citlivě rea;• gnjící na situaci - například v r. 1948 do ni vstoupilo
přes milión členů, nyní zase odcházejí někteří z těch,
'jimž šíraná svěřila průkaz komunisty před nebo za' čátkem šedesátých let.. . . Odcházejí pro stáří, nemoc,
nezájem o další členství, nesouhlas s předlednovou
politikou, neschopnost se orientovat ve složitostech
. veřejného života, osobní záležitosti atp. V posledních
měsících je jich o několik více. Proč? - Dělník ž L IA Z
Rýnoviče, továrny na motory, odůvodnil zrušení své' ho členství tím^ že byl otřesen odhalením deformaci
v padesátých letech. Uvítal polednovou politika
a .nové. vedení styany v čele se s. Dubčekem, ale je
zdrcen, protože toto vedení nenalézá vždy porozumění ů některých členů ŮV KSČ. Nesouhlasí také s cen' zurou, se srpnovými událostmi Nechce se dále politic
ký angažovat. .Přemíra citového přístupu k událos
tem, které jsme . všichni prožívali a vlastně státe
ještě prožíváme, ... spolupomáhá vyvolávat onu J»bilitu, která dává přednost odchodu před dalším zá•pasem o cíle, které byly a jsou hrdostí civilizovaného
lidství..., .Jsou i další, kteří vrácením členského prů
kazu vyjádřili, jak se domnívají, svou nespokojenost
' s řešením některých problémů v místě, v závodě, v*
státě. Nyní pří změněných podmínkách nemohou se
' smířit se skutečností.. .Téměř polovina z těch, kteří
. v poslední době na Jablonecku ztratili členství, ne
splnila základní členské povinnosti. Přišli jako « w ' putníci, odcházejí a nikdo pro ně nebude smutný—
Převážně odcházejí bez cti, i když se tváří povznese
ně, odůvodněně. Chtějí klid, rozjímat bez přijetí
spoluzodpovědnosti, kritizovat, jak to ostatní vedou
či dělají... M, Hájek v Rudém právu, 14. března 1963
EXISTENČNÍ M INIM UM
Miluji průzkumy názorů a statistiku. Po zveřejnění
je to občas četba k popukám. Pištím blahem, když
se například dočtu, že průmysl potravinářský splnil
opět plán na 108% a táži se, cože koma dobrého to
přinese.. .Nicméně zajímavý byt výsledek prosincové
ho průzkumu. Lidé soudí, že řada výrobků je m nás
- značně drahá. Ve' výčtu chybí např. káva. Osobné sou
dím, že až bude zřízena prodejna na Měsíci, bode tem
káva. levnější, a to i při najfantasiičiějším přepočtu.
A zde jsme u jádra věci V poměru k éema jsou naše
ěěný vysoké? Ké' světovým cenám? Ale nám chybí
plece' solidní propočet naší koruny k tvrdým měnám.
Je dolar 7, 16, 24, 36 nebo 50 Kčs? Obávám se, še
.přepočet 500 hřiven stříbra nebo půl kopy pražských
grošů na paši současnou měnu by byl lehčí__
Dotazovaní usoudili, že k slušnému života je třeba
"pró čtyřčlennou rodinu 3.153 Kčs. Protože podle jiné
'Statistiky tento příjem mají asi 4% našich občanů,
plynou z uvedeného tyto závěry: -96% rodin m a s
žít ze dvou platů, - traktáty a učené disputace na té
ma žena-vychovatelka dětí bez jeslí, školky nebo ba
bičky, jsou utopií, * už konečně by měl někdo odpo
vědně propočítat, za kolik se dá v Československa
slušně žít a jaká je naše životní úroveů v porovnání
řekněme s Rakouskem, NDR a Jugoslávií...
- Obroda, Brno, 12. března 1969
PODVODY KVETOU
Co bude znamenat její jméno v pedagogice, se ješ
tě neví, ale pravděpodobně nic. Zato však 251etá
učitelka a vychovatelka Eva S. z Ostravy vstoupila
do dějin naší kriminalistiky, a to velkolepými pod
vody, při nichž vylákala na pěti rodinách v krátké
době 290 tisíc Kčs. Výbájila sí skvělé dědictví v ka
pitalistickém zahraničí a v radostném opojeni nad
takovým štěstím se doširoka rozevřelo její srdce až
\dosud stísněné v nevlídném a tupém prostředí 4 B. I
nabízela známým tuzexové bony v jakém koli množ-
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Reportér se táže: Spouštíme železnou oponu?

Cestovní ruch s překážkami
N e n í překvapením, že ze všech zpráv z Československa, jsou v. poslední
době zřejmé obavy, nejistota, co bude dál, že, se poukazuje na nerozhodnost
úředních míst, že každé jen trochu významnější rozhodnutí provází více
nebo měně skrývaná otázka, co tomu řekne Moskva.
O tázka " C o bo d e dál?” si nyní1 klade asi zvlášť naléhavě jeden z nejlepších československých časopisů, týdeník Svazu českých novinářů "Reportér” ,
který už Loni v listopadu byl dočasně zastaven, když jeho psaní nešlo dle
názoru těch nahoře " s duchem doby’’. Jak Reportér přijme (nebo nepřijm e)
právě ohlášené další drastické omezení tiskové svobody, jé těžké předpoví
dat. Žatém přetiskneme z čísla, vyšlého před zvýšením cenzury (číslo Í2. z
27. 3. 1 9 ® ) článek "Spouštím e železnou oponu?’’, protože ten asi vystihuje
nynější situaci v zemi aspoň v jednom oboru — y cestovním ruchu.
Ředirrii

Cestovní

kan

váného devizového inka menty jsou k tomu pa
seláře mládeže M arkovi sa (samozřejmě v tvrdé trně přísně tajné - se oje nenávratně pět zabraňuje vstupu do
není d o zpěvu. Cestovní valutě)
kancelář, která ještě v fuč. A že tedy bude mít Československa studen
loňském roce (mimo ji daleko méně prostředků tům a novinářům,
byť
né také na setkání orga na to, ahy se naši mladí mají platná vstupní víza.
nizátorů mládežnické a lidé mohli podívat ven. A. zastupitelským úřa
studentské turistiky) by
Chronologie
smutku dům se, pak dává pokyn,
la hodnocena takřka je  ředitele M atka začíná už aby -další víza těmto sku
nom v superlativech, zí v listopadu. Studentská pinám neudělovaly.
skala za nepříliš
dlou
h ou dobu letošního romi
ohodnocení naprotso opačné. Neseriózní, ne
spolehlivý partner - vy
jádřeno ve stručnosti.

stávka v Československu
přináší první rozhodnuti
ministerstva vnitra. Je
to příkaz hraničním pře
chodům, podle
něhož
nemají být vpuštěni do
D o zpěvu mu však ne ČSSR zahraniční studenn í jenom z toho, co se o ti.
jeho
podniku povídá.
Příkaz se pak opakuje
Smutný je i proto, že už v lednu. Podle ústního
teď ví, že třetina pláno- podání - protože doku-

ství za necelé tři koruny. Kdo by nebral, když je
může obratem střelit za dvojnásobek, kdo by za ta
kových okolností váhal vysolit balík našF nehodnotné měny na dřevo. Jedna rodina z Havířova přinesla
v krabici od bot dokonce 113.000. Policie už -histor
ku uzavřela a nelítostný okresní prokurátor v Ostra
vě podal na dědičku s dobrým srdcem žalobu.
Lidová demokracie, 11. března 1969
VÝZK UM VEŘEJNÉHO M ÍNĚNÍ N A SLOVENSKU

Ten, .kdo rozhodnutí
vydává,
informuje sice
pečlivě
(i když, jak se
ukáže dále, nepříliš pře
sně)
hraniční přechody
a
zastupitelské
úřady,
leč neinform uje
toho,
koho se to v Českoslo
vensku týká. T ed y ce
stovní kanceláře, z nichž
C K M je vzhledem k to
mu, že se jedná o stu-

| Hospodyni!
ispolehlivou, která-, by;
;Se starala o domácnosti
|se dvěma dospělými.!
Moderní dům v Northi
Sbore. Telefon (Sýd-i
n ey): 519-1011-v obch.;
době nebo 40-2838 (po:

Ve výzkumu veřejného mínění ve dnech 8. -16. února se vyslovilo na téma Slovensko po uskutečnění
federace celkem 1.200 lidí. Přes 70% tázaných pova
žovalo za největší klad celého vývoje od ledna 1968
prohlubování demokratizace. Za nejvýznamnější udá
i
hodinách)
:
losti v lednu 1969 označují respodenti federativní
uspořádání našeho státu /51.9%/, sebeupálení stu
denta Jana Palacha /31. 3'%/ a programové prohlá
SWISS TRAINED
šení vlády SSR, CSR a federativní vlády. Více než
WATCHMAKERS
60% respodentů očekává, že se vytvořením federace
prohloubí na Slovensku demokratizační proces a ví
K.
E b-n e r
ce něž 21% se domnívá, že federatívním uspořádá
19 .York St.,
ním se zlepší poměr Slováků k českému národu. Té
Sydney
měř 60% tázaných vyslovilo .přesvědčení, že vytvo vchod do Wynyard.- Stn
řením SSR se rozvoj Slovenska a jeho zvelebování
naproti pohyb, schodům)
urychlí a zlepši. Žebříček oblíbených osobností na
Telefon 29-7543.
Slovensku vede president republiky L. Svoboda, na
drahém místě je. ..A. Dubček, na třetím.. O. Cer,
nik, na čtvrtém.. .dr. G. Husák.
Rudé právo, 20. března 1969

dehty, postiženou nejví
ce, ne však jedinou. C e
stovní kanceláře nemo
hou tedy (nemají vlast
ně proč) informovat své
. zahraniční partnery, k
československým hrani
cím přijíždějí
zbytečně
célé výpravy, vracejí.' se
domů, stěžují si, ..zahra
niční cestovní kanceláře
si stěžují do Prahy a vy
povídají uzavřené. kon
trakty, protože nevěří ve
spolehlivost a serióznost
československých podni
ků cestovního ruchu. A
nelze se jim příliš divit.
Stávají se pak další ne
pochopitelnosti - je o d 
mítáno vízum i sportov
ním novinářům, kteří ze
Švédská chtějí přijet na
hokejová utkání národ
ních mužstev, v sázce je
osud návštěvy sportov
ních novinářů ve V y so 
kých Tatrách, kde jsme
jim chtěli ukázat, jak.se
připravujeme na mistrov
ství Světa v lyžování o ty
to dvě záležitosti se na
konec urovnají, ale ve
stejné obě se od česko
slovenských hranic vrací
západoněmecká výprava,
protože v ní bylo něko
lik
vysokoškoláků,
a
(Fokračbvánína str. 8)

Divka
nebo
SAM OST. ŽE N A ,
znalá

domácích prací, může
najít krásný, pohodlný
domov. Jen lehká -prá
ce.. Plat $ 30 (čistých.)
týdně. -Hodně volného
času. Volejte do 10.
hod. dop. nebo po 4.
hod.
odp. (Sydney)
36-5785

S Y D NEY

Obchodujeme s přistěhovalci uf 20 let
; Tisíce, a tisíce Italů, Řeků, Něm ců, J-ugoslávců, Poláků, M aď arů, M al tézanů atd. jsou našimi stálými a spokojenými zákazníky. Velm i se těšíme,
>: •
že budeme moci posloužit i novým československým přistěhovalcům!
>V našich prodejnách dostanete všechny druhy nábytku, domácích elektrických spotřebičů, osvětlovačů, koberců atd. a. to za nejnižíí ceny a za
, výhodných podmínek

Frisco Hom e F u rn ish e rs
264 K I N G S T R E E T , N E W T O W N

(S Y D N E Y )

T elefon : 57-3664, 57-7855. * U nás se domluvíte česky neb slovenský
Prodejtay též na: 672 K ing St., St. Peters * 1205 Canterbury Rd.. Punchbowl * 132 Burwood Rd., Burwood
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NORMÁLNOST ZNAMENÁ CIZOVLÁDU

Snímania z kríža
M IL A N R Ú FU S

Ferdinand Peroutka
V posledních týdnech podstata vztahů mezi sověty a Československem třikrát se projevila, aspoň ta
podstata, jak ji sověty zamýšlejí. Sověty zakázaly Československu hledat půjčky na západě, aby zmodernisovalo svou výrobu a s lepší nadějí mohlo soutěžit na mezinárodních trzích. N ic takového, pravi
ly sověty. Zakázaly poslat československou delegaci na jubilejní sjezd jugoslávské komunistické stra
ny. N ic takového, - opět pravily sověty. A novinami prošel výrok Brejžněvův, že není spokojen s normalisací v Československu.
,
j
Lidé se obávají návratu stalinismu. A le k tomuto poměru sovětů k Československu není třeba stali
nismu, na to stačí historický komunismus, takový, jak existoval po padesát let. Komunismus, jak byl
ne v knihách, ale v životě uskutečněn, znamenal naprostou nadvládu sovětské komunistické strany
nad komunismem, a předlouho komunistické strany v jiných státech byly prodloužená ruka strany so
větské a všichni komunisté souhlasili, aby tomu tak bylo.
K dyž Brežněv poroučí Československu, právem sé domnívá, že pokračuje v padesátileté tradici.
K dyž mluví o normálnosti, myslí tím, že nadvláda sovětů nad Českoslovenkem je normální. Pokud jeho pam ěť sahá, nebylo jinak. Poněvadž však sověty ýáhají veřejně normalisaci tak tvrdě vysvětlit,
jak V jejich mysli existuje, někteří praktičtí politikové jsou nakloněni ke kom prom isuá snaží se sově
tům vyhovět, aniž by věděli, že jim nemohou vyho vět, dokud nebudou souhlasit s tím, že normálnost
a internacionalismus znamenají pro Čechy a Šlová ky cizovládu - tím nebo oním způsobem.

strana
se
Někdy Češi a Slováci munistická
hledají mezi sekou toho, zmocnila vlády, tu závakdo je vinen 21. srp 2tik poslušnosti nebyl
nem. Praví viníci jsou pokládán za více méně
soukromé ujednání me
skoro všichni mrtvi.
Československá ko - zi dvěma komunistický
• munistická strana hýla mi stranami, nýbrž auto
založena roku 1921 a té maticky nebo s velkou
měř ihned přijala jeden smělostí byl přenesen na
advacet podmínek komu celý stát
Není možno vyvrátit,
nistické internacionály .
které dohromady zname že sověty měly důvody
naly, že vůči sovětům zvyknout si na tento stav.
přijímá nezrušnciný zá Jako je měl Shylock.
Heinrich Herne byl
vazek posiušnostL
představení
Ideové důvody, kte přítomen
ré tu byly, byly posíleny ''K o p ce benátského’*, kdy
ještě tou okolnosti, že r^íim.a v hrteťtTvr- povsta
strana přijímala od sově-, la a zvolala; " i o s i a smr
tu peníze na svou exis ž i se děje bezpráví.”
Shyiodk
stél jakési
tenci a účetní strany měI
středověké pcávo na. lib
velké slovo.
Postupně se strana ra masa z těla dlažsiShozbavila těch, kdo živa-., tva* okolnosti se .spicly
zek poslušnosti knazo-i itak. že svou lájtu aeslováli něho jím i cloumali-* istal a dáma se rtmřiížaMezi jinými se zbavila! I A le i když nedostáva
i jediné své velké posta-1 ly svou dáma v MedSti.
vy, dra. Šmerala a jed-1 Isověty samy sí určitým.
nou bylo vyloučeno ve-| Itvým. způsobem mysli,
dění strany. Kariéru v e ' «íe se jim děje křivda,
kri lisovány za
straně vždy nakonec dě json-lí
lal poslušnější proti -mé řnvasíVěří. že jednaly podle
ně poslušnému. Když
vnitrokomunis pak československá ko jakési

AMERICAN
Continental Suit Co.
VEDOUCÍ ZÁVOD

PÁNSKÉ M Ó D Y

Specialisté na importované košile a obuv

50 BOURKE STREET
MELBOURNE, 3000
Telefon 662-1273

tiské legality, posvěcené
desítiletími.
Skoro by se mohlo
zdát, že mají dobré svě
domí. Se zvláštním poci
tem nevinnosti daly bít
pažbou
revolveru
do
hlavy Alexandra D ubčeka, šéfa československé
homunističké
strany
a hlavní postavy ve stá
tě, a v řetězech ho odvez
ly do Ruska.
Snad, podle jejich mí
nění i právo na toto by
lo obsaženo v ujednáni
z roku 1921 mezi jejích
dnes mrtvými a našimi
dars mrtvými muži. N e 
bo vrKaffi nalézají oprav-

divem pozoroval, že pro
ti němu povstali i tí, kdo
tak dlouho sdíleli jehozatvrzelost a dopouštěli
se stejných činů nebo
je schvalovali. Přál by si
jistě, aby v životě bylo
více stálosti.

V kraji, kde iba vietor snímat z kříža,
člověk sa rodil s klincom na dlani.
N ím príbih ho k zemi milovanej.
T ak žil, tak tímieral.
A všetko je už preč.
Klínec i kříž. Z em , nie už milovaná,
nepřijímá. Z e m nikoho. A zvyk
poháňa ešte od nej ťažkú dlaň.
Kříž chudoba. Len spomenie si naň
básník. A niečo tuší, Šepká si:
—

I snímajúc ho

%

kříža, zabili ho.

A le i on je mrtvy. Nekřičí.
A b o ji sa, že nevie.
A b o jí sa, že vie.

KOMUNISTŮM MEZI NÁMI

Hlas domova otiskl v minulém čísle m ůj, dopfc,
adresovaný těm novým uprchlíkům, kteří nastoupili
0 dvacet let později naši cestu. Teprve když jsem si
ten dopis znovu přečetl, jsem si uvědomil, že jsem
v něm (až na malou poznámku) přehlédl malou sice,
ne však bezvýznamnou skupinu, která se i tady V
exilu sešikovala otevřeně pod posvátnou korouhvi
Dubčekova komunismu.
Přítomnost této skupiny vytváří nesmírně zajůpaSověty mají dost hmot vou situaci Napadlo mě například, že to je poprvé
né síly, aby si v Česko v mém životě, kdy mohu debatovat s českosloven
ským komunistou, aniž by za umou stáj policajt & fa
slovensku vynutily, co
ním strana, která je stát, poltete^ armáda, souhrn vše
chtějí. Jestliže přece vá ho, zkrátka moc.
..... ........
hají, má to příčinu v tom,
Je to nová a jaksi spravedlivější situace, protože
že chtějí být více než jen oba dva stojíme s holýma rukama a oba dva sé mů
jednou z velmocí. Nacis žeme spolehnout jenom na vlastni mozky, vlastni
svědomí a vlastni slušnost, pokud jaká. Obávám se
mus byl brutální sobectví
ovšem, že to nebude lehká debata, protože z koi^ujednoho kmene a z ji _nismu se stal strašně gumový pojen. Šlápněte jim něj
ných národů zlákal jen jv Pekingu a natáhne se vám až do Moskvy. Přišláp
desperáty. Sověty o d Sa n ěte je j v Moskvě a natáhne se až do Týrány. Chcete
j-fi, veďte je j dáte a dojdete přes Bukurešť a Bělehrad
mého začátku měly cti
|třeba až do Prahy, “ V případě potřeby”, mělo b y
žádost být universální stát na obalu, “přestřihněte ve vhodném místě,
žsšásrr cI csese 1^ ^ . '. "i’-'
brr-rr- a předložit r>3„ií-rř 'odhoďte nehodící se a zbytek žvýkejte dál.”
tes ■e*nůrmK»n m r kserý SO~ i té a by
byt
■1 Přijde na to, co kdo chce v komunismu vidět; teorii
***JF samy m sepsali té
ja t* veSkýsai počty lid í v e nebo fakta? Je roněné vyvolávat duchy Marxe, Engel
c© jc s d i
7^*se a Lenm ajirabat se dialektickým materialismem
v s e t i ostatních zemích.
a t hluboké vědecké debatě rozebírat klady a zápory
-Nym reakce jiných ko- dlouhých. H ifi usm iř tvůrců, vykladačů a prvních
'v,'hd.TMřs.I j —, , r i i
v ^i
T-žr —— apoStolů komunismu. Myslím si, že komunisté uvnitř
Nejspíše v-š^r d m se
žala, že nepokládají m ra- ié ďnásé viny našeho exilu dávají přednost tomuto
toho, že i soudy sznávsr
dnám drbaly, neboť jako ostřílení dialektici dobře
s za Kaiversáía-ě poefeo- vědí, že je překrucování teorií daleko snazší než pře
jí zvykové právo sobe.
OiiiDjťls8
.-h~ iš— T
S* djť-f?krucování skutečnosti.
kdo po několik desátek
za ařjafcé sovětské sebeoJá dávám přednost faktům, protože jsou solidnější
let chodil přes cizí pole.
tvL Sovětští toaamtšsé. |* v konečném důsledku zahrnují i teorie, jsouce je1 ajce pan
-A.— zr-i
jteh průsečíkem, jejich přirozeným důsledkem.
Novotný nepochybně
DEKimívám se tedy, že řekne-li takový komunistický
r--^’i,v.;
pocit, že mu bylo ukřiv
exniant komunismus (a říkají to někdy -tak důrazně,
a ž á a ý s i gjaifc- -r Česla>~ ie člověk trne hrůzou, kdy z nich vypadne to origi
děno. Dopustil se jis
sk>rassáciznální “komunismus, to zní hrdě”), myslí asi na k=hitých činů. a kladl prčáé
hGTnu plnou Marxe, Engelse a Lenina. Mpě se při
S&rézsgz ďcoessisissse vi loni slově vybavuje něco .jiného, mým yším zni ten
meze myšlení sv ě ta i ji
i2H5TCT$ži- pojen asi tak hrdě, jako “fašismus:” Nevidím gni
ných, byl zatvrzelý, ale d i T
ps*o Marxe, ani Lenina, vidím popravy, vidím mučení,
ne snad více. než bylo 32Í
-v historickém komunis Tseámy země s. ^icdm r vidím, umírající hladem, vidím ne stovky, ne tisíce,
ae statisíce, ale milióny mrtvol, vidím potlačená pžjšmu považováno za nor pržťgTTosa. Oávají naje- va národů, pošlapanou lidskou důstojnost, vidím mýd
mální. Když dospíval, "o, že tsm asska je uči- le a závory, které brání a zakazují, aby člověk n^y£I M sám za sebe, projevoval své myšlenky svobodně
neviděl kolem sebe jiné SsiXs S.COCjOjkls.V-iaxX,
komunisty než byl sám je lidem m ožno, ztrr ibr- a volně je uváděl v skutek.
Jenomže ovšem, já vím, nejde o obyčejné tornua ve straně mu nikdo ne i i n e o m y l n L
nfety. Prostý komunista nahrazen byl ‘‘.Dubčekovým
dával jiný příklad. S ú- { Poácračováni na str. 6 } \komunistou” a důraz je na prvním slově. Jsme členové a stoupenci Dubčekovy komunistické strany, říkaji nám otevřeně a vybízejí nás k jakési národní
Provádíme veškeré práce optické
jednotě. Tak nevím. Nevím, jak upfip-mě to myslí
a nevím, jak dalece domysleli své nové postavení.
přesně, rychle a za temé ceny
Viděl už jsem v západním tisku vytištěno slo.yo
;“dubčekismus”. Je to beze sporu nové slovo, otázka
však je, co nového se za nim skrývá. Napadají sně
jeho předchůdci: stalinismus, maoismps, -.titoismps,
gomulkovština, castroismus, guevarismus, kádárismus
chruščovísmus, malenkovština, rumunská škola, ital
573 Hampton St.
ská škola...
Hampton, Vic.
V čem se od sebe liší? Ve stupni brutality, v počtu
Telefon 98-5755.
vězněných, v počtu zavražděných, v důrazu na inter
nacionalismus, v důrazu na národních aspiracích,
v rozsahu omezené svobody jedince.
V čem se neliší? V posvátné nedotknutelnosti p ri
vilegovaného postavení komunistické strany ve státě.
A v tomto, bohužel, se neliší od ostatních forem
(Pokračování na straně 6)

M.CHRPA
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Normálnost - cizovláda
:i (Pokračování se stx;. 5)
na
rozhodující
schůzi v záujmu sovětského stá
,j Je-li to tak výtečná hlavní sovětský ideolog tu, jak si jej představu
nauka,
mixy so marxismu Suslov vystu
jívětští korn^nisté „ zaklá- poval proti invasi a byl
T o platí nejen o inva
ď ají na ní
.či-r přehlasován generály.
si, nýbrž i o jiných či
;*iy? Z d a mohou, na pří. H r á l tedy asi marxis nech, jimiž sověty občas
k la d , citovat M arxe jako mus při této příležitosti vzrušují svět. K dyž do
autoritu pro vpád jedno- velmi skromnou roli, ač vezly atomické zbraně na
ího soéfáííšfičkěho státu koli M arxů v portrét pra-' K ubu a postavily tak lid
-do drulhého? O d p o v ěď kdépodbbne
visel
na stvo na pokraj nukleární
■
’na tuto otázku je úplně stěně.
války - jak v tom byla
:v mlhách?1 ' *
V yjevu je
še určitá obsažena M arxova auto
Je těžko zapomenout, pravda: současný sovět rita? V berlínské zdi jže, kďýžnrřvásě' se*již při ský politik nalézá v mar která je tak podobna
pravovala, orgánriSfc>věť- xismu díru. 1M arx psal prastaré Čínské zdi isjkých spisovatelů, který v době, kdy komunistic kolik je v n£
'bohužel byl jedním z při- kých států ještě nebylo, a vědeckého socialismu,
■pravovatělů, ... necitoval a, pokud se týká zahra vedle cementu a ostna
M arxe, nýbrž Bismarcka. niční politiky, v jeho o d  tých drátů? Kolik vědy
P|:f$m,riěl výrok Bis-, kazu není předpis pro je v tom, že sověty se sta
ly spojencem felahů a zamarckův: "K d o ovládá dnes žijící komunisty.
$e*chý, -'bvláďá Evropu,’’
Je tedy Politbyro nu staiosti a postavily se tak
a lKbhčil. švdů. argumen ceno v zahraniční politi rozhodné na strana nes
ce užívat své vlastní, ne mírné početní převahy
taci.' r i - ■*? -,
•,v.'A :poíil'e í-všeeh' Zpráv, M arxovy hlavy a činí čis A ra b ů proti maličké m o
fetěrě;!nebyly''. Vy vráceny,- tě politická rozhodnuti derní Istaeli? Pokud je
co o M arxův, známo, jesvrchované pravdépo dobno, že by sympatžsovai opačné. Tm sovětská
politika není nic jiného
než mrazivá mocenská
kalkulace.

ce
Československo
na
konci let šedesátých ský
tá zcela jiný obraz než na
jejich začátku.
Česko
slovenská revolta vznikla
z jiných pramenů, než
jaké uznává orthodoxní
materialista. K dyž rozum
shledá nedostatky, sna
ží se je odstranit a kdo
cítí ponížení, učiní mno
ho, aby se ho zbavil. T u
spíše než bedlivý pozoro
vatel výrobních procesů
má pravdu předmarxistický Voltaire,
který
napsal: "K d y ž národ jed 
nou začne myslit, je ne

možno to zastavit.”
Lidé v Československu
se ptají, jaký konec vez
me jejich revolta. N a to
lze odpovědět s nadějí.
Jestliže tato revolta je
částí otázky světové, je 
stliže tytéž příčiny hýbou
myslemi i v j mých komu
nistických státech, jestli
že tato revolta předsta
vuje dialektický obrat, je
poměrně bezpečná.
U rčité poměry praco
valy k tomu, aby se vy
A jsou v M arxovi i ji tvořilo sovětské! impé
né mezery než ty. jež mu rium.
Sověty
vyučují
ukládala jeh o doba. Jsou dialektice, ale zároveň ji
i mezery, jež m u ukláda zkrotily tak, aby se zdá
la jeho vlastní narrlra lo, že dialektické změny
Příliš dojpnatk&y- zto se týkaji každého mimo
tožnil průběh
historie nich. A le dialektický pro
s rozvojem
výrobních ces je bezohledný ke kaž
prostředků.
Sovětsky dému. Neochočená dia
student marxismu, kte lektická nauka učí, že
rý p o jm e tento dogm a celky jednou vytvořené
tismus. činí se neschop se zase rozkládají během
ným pochopit současné doby. Jesdiže toto je

chest x-ray
~ís compulsory for all
,21 yeárs and over.
go when the x-ray unit
;is' in your area!
p ^ř^.syědčte .se, zda mají všichni členové
: kvaši rodiňy roenťgenováný plíce- Kdokoií
” -thíůžě mít tuberkulózu — můžete být je-'
jím nosičem a přenést- ji na jiné. Je zvlášť
■’/ důležité,

' aby se starší členové

rodiny

f ppdrpljiíi' tomuto rychlému, jednoduchézjištění. T . B. se dá léčit snadno a
*'V jyohjé? Včjpřípadě potřeby delšího léčeni
vyplácíživitelům rodin státní pense.
Rdénťgěhování je zdarma. Obdržíte zprá?, -vp,. kdy 'bude roentgen prováděn ve va• šém okolí. N e b o můžete zajít kdykoli do
Máss X-Ráys,

.25 Flinders 'Lané, M el-

•bourne-City, telefon 63-4191.

The VictoriánTúbérbulósIs Associalion
lonsdale Street,-MetboúVne, 3000.

TB509

NESTOJÍ
O NIC VÍC
POUŽIT
VŠESTRANNOU
BANKOVNÍ' SLUŽBU
THE NATIONAL
Vkladní knížky *
Cestovní šeky *,
Služby cestujícím *
Zařizování investic *
V k lady

na úrok *

Pravidelné poukazy a inkasa *
Úschova cenin *
Služby pro zahraniční obchod *

THE
OF

NATIONAL- BANK
A U S T R A L A S I A

L IM IT E D

Používejte raději The National Bank,

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní: ceny
Ceník na požádáni

:

J. KINDA & CO, PTY. LTDcr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
•nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)

československé události- dialektický proces, nebu
V šedesátých letech se de z něho vyjmuta ani
výrobní poměry v Česko nadvláda sovětů v Česko
slovensku ani hmotná slovensku a v jiných ko
sociální otázka nijak výz munistických státech.
I
( Pokračováníí- se strany 5)
namně nezměnily, a pře
(Projevy k dom ovu) Ikomunismu ani “ dubčekismus” , pokud-se držíme jeho

Komunistům mezi námi

j předinvazního akčního programu, a. - docela realistic
ky - čeho, jiného se můžeme a máme držet?
Myslím-li tedy na komunismus specificky DubčeČ E S K Ý Š É F K U C H A Ř P Ř IP R A V U J E
kův, je pravda, že už nevidím popravy, mučení a mr
tvoly. Dále však nemohu nevidět “mříže, a závory,
P R V O T Ř ÍD N Í (T É Ž Č E S K Á ) J ÍD L A
které brání a zakazují, aby člověk myslel sám za sebe, projevoval své myšlenky svobodně a hlavně vol
V
R E S T A U R A C I
ně je uváděl v skutek” .
A tak -tedy v tomto místě se buďto dohodneme ne
bo nedohodneme. Naši komunističtí exulanti nám
musejí říci jasně, do jaké m irý vlastně podporují
akční program KSČ a do jaké -míry věří lidem, kte
138 Swanston St., M elbourne-City
ří ten program dali dohromady. Stojíme totiž v ' dvojsměmé ulici a kdo chce být přijat, musí být ochoten
V poledne též obědy — tři chody za $ 1
i přijmout nás, úplně a bez výhrad, s celou diverzitou
Večeře se podávají do 10 hodin
Telefon: 654-4613
'našich politických názorů a s právem na jejich prakítickou aplikaci. Učiní - li tak, jsou vítáni, lhostejno
: jestli si plně uvědomí, že právě zamítli důležitý pilíř
I Dubčekova programu a že tím vlastně zabouchli dve
ře za komunismem a otevřeli jiné, které vedou k de
mokratickému socialismu.
Z L O B Í
V Á S
O Č I ?
Jiná situace vyvstane, znamená— li “ jsem Dubče
Bolí V i * hlava?
kův komunista” opravdové a důsledné vyznání viry,
znamená— li to neomezené přijetí jeho programu,
Noste brýle od O P T Á !
včetně nedotknutelnosti privilegovaného postavení je 
diné strany. V takovém případě nemohou čekat slavobrány a nezáleží na tom, jak vysoko šlehá plamen
v Naardenu. Jsou vyšší hodnoty než úzce národní.
Lidská svoboda je jednou z nich.
Capitol H ouse, 113 Swanston St.
Zbývá pak už jenom dodat, že těm lidem prostě
M E L B O U R N E , (vedle kina Capitol)
nerozumím. Vůdcové, jimiž věří bez výhrad, řekli
mnohokrát a jednoznačně, že zaručují bezpečnost
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
1 všech, dokonce, i heretiků o věřících ani nemluvě.
Zdá se mi tedy logické dojít k závěru, že tito vě
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, i
v nutných případech i telegraficky
, řící komunisté porazili svou věc už samotnou přítom
nosti mezi námi.
Karel Wendt

WIENERWALD
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Stanley W ein traub: Poslední velká pře
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W eintraubův titul platí, pokud přidáme ještě přídomek "romantická a tech byl Josef Goébbels.
dramatická” pře. Jak je — bohužel — známo z dnešních zpráv, krize inte Koruna asi p a tří,němec
lektuálů pokračuje i p o skončení španělské občanské války, po skončení d ru  kému komunistovi W illi
který
hé světpvé války, po válce na Koreji, během války v Indočíně, během stu Muenzenbergovi,
dené války. V e lk á pře ještě trvá. Odmítáme věřit, že španělská občanská za méně peněz dokázal
|válka byla tou "poslední” , jako dmůáme věřit, (že byla druhá světová válka daleko víc.’ ’
W illi Muenzenberg byl
poslední. V podstatě jd e ve W eintraubově knize o tento problém : jak se vy
rovnal anglosaský intelekuát s krizí, která hrozila skoro dvacet let. Přízrak šéfem komunistické pro
pagandy v západní Evro
fašismu a přízrak komunismu by l pro ně přízrak, nikoli skutečnost.
Jak sě tédy zachovali mistři pera á inženýři duší, když vypukla španělská pě d o roku 1940. Proto
že příliš
mnoho věděl,
občanská válka? Převážně byli na straně republikánské vlády. Jenže W ein byl nalezen jako oběše
traub zkoumá i příčiny, proč. Byla to doba, kdy se intelektuál "angažoval’’,
nec na útěku z poražené
doba před Mnichovem a doba před druhou Sjvětovou válkou. Byla to nut
Francie.
nost a byla to
pro n ěk teré— ■ móda. V elk ou při zdůraznil například Ja
Muenzeniberg měl na
roslav Seifert, když polomil věnec jménem Svazu čs. spisovatelů na hrob T .
daného spolupracovníka,
G . M asaryka letos v březnu.. P ro československého intelektuála nebyl faši
který se jm enoval Otto
smus a komunismus přízrak, ale smutná skutečnost. V e lk á pře p ů jd e dále,
Katz. Je-li správné, co,
třebaže velká romantická válka mezi španělským fašismem a španělským ko
munismem skončila.

V chronologickém sle: du vyšly dvě knihy, kte
ré vysvětlily
podstatu
španělské občanské vál' ký, předobraz "zkušeb
ní’’ války,
jakým je
dnes Vietnam.
Ernest Hem ingway na
psal "K o m u zvoní hra
na” ' . a Geořge O rwell
"P o c tu Katalansku” ,
, "K o m u zvoní hrana’’
je pravděpodobně
nej, lépší román, který H e mingwaý napsal. O "P o c 
tě Katalansku’’
nebylo
nikdy sporu.,

M alrauxův obraz byl bo
jovný, jak to kázala gal
ská
nátura.
Hem ingwayův byL dramatický a
Orw ellův zcela faktický.
Osobně si myslím, že
nejlépe přežije H em ing
way,
protože
"Kom u
zvoní hrana’’ přežije ne
jen jako historické dílo,
ale jako lidský doku
ment.
M alrauxova "N a d ě je ”
je příliš
diskreditovaná
revolučním
primitivi
smem a rádoby-sovětským polopatismem. Ja
ko lidský
dokument a
jako podčárník dějin zů
stane O rw ellova "Pocta
Katalansku” , deník člo
věka, který žil v první
linii, byl zrazen v první
linii a musil prchat ze
Španělska, za které chtěl
položit život,
jako po
dezřelý trockista. N ik d y

Se španělskou občan
skou válkou je ovšem
spojena historie meziná
rodních brigád, historie,
kterou dosud nikdo plně
nenapsal.
Mezinárodni
brigády
vc Španělsku
měly pestré a dramatic
ké osudy. V rch n í velitel
ství bylo v AJbacete. kde
seděl paranoický Fran
couz A n d ré M arty, kte
rý si na okresní úrovni
m ohl podat ruku s J o 
sefem Stalinem. Byl to
vrahoun
a
fanatik.
'Wein.traulj ve své knize
zachycuje Hem ingwaye,
jemuž kdosi vyprávěl hi
storku o vražedné činno
sti A n d ré M artyho. H e mingway komentoval su
še: "Svině.’’ A portrét
A n d ré M artyho zůstal v
literatuře zásluhou H e mingwaye.

Hem ingway
šel
do
Španělska jako bohatý
dopisovatel. G eorge O r 
Poslední velká pře by
well šel na frontu jako se však "Pocta Katalán- se nestala tím, čím byla,
dobrovolník v pluku a- sku” nebude rovnat v kdyby neměla
reklamu
halrdhistů, kteří
tehdy obecné přízni s Hetning- po celém světě.
W e in 
vládli v Barceloně.
wayem a M alrauxem . A si traub říká:
M alraux, Hem ingway proto, že O rw ellova kni
"J e možná nesprávné
a O rw ell podali nejlepší ha je nejpřesnější a nej říkat, že největší propaobraz španělské války. realističtější.
gandista v třicátých le

VĚCNÉ ČASY
čili
D A R J IS T O T Y
PETR C H U D O Ž IL O V

Jednou večer sedím v. Aténách a piji víno se dvěma
fyziky, poněvadž mne pozvali, když tu jeden povídá:
“Nejvyšší čas, abychom je li do Epidauru.” “Akorát
to stihneme,” povídá druhý, “dávají něco od Aristofana.”
Dopili jsme, nasedli do autobusu- a přes Korintskou
šij i. v noci odjeli na Peloponéský poloostrov. Jeli jsme
dlouho a Řekové v autobuse se těšili, jaká to bude
-■krása! Za námi a před námi po silnici jely stovky au
tobusů a tisíce osobních automobilů - taky do divadla.
, ; N a druhý večer jsme se usadili v kamenných la
vicích amfiteátru a v programu stálo ve čtyřech svě
tových, jazycích, že dnes bude světová priemiéra Aristofanovy hry Rytíři. Drama mělo poprvé premiéru
.před věčnými oasy a od té doby uplynulo mnoho set
let. Rukama jsem hladil trávu, která pučela z prask. léh o>mramoru,.díval jsem se dolů přes hlavy tisíců
lidí na malý kulatý plácek uprostřed amfiteátru a .ří
kal jsem si, panečku, tam dole kdysi chodil sám Aristofanes a ten amfiteátr tady stojí doposud.
• ; .Jak podivné, mušel jsem urazit tisíce kilometrů
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Last Gre a t C au se), W . H . Allen, Londýn, 1968

Intelektuál jde d o vá lky

; Protože W eintraubova
kniha
sleduje
osudy
Anglosasů, A n dré M alraux á jeho přínos, který
nebyl malý, není zcela
oceněn.

-

tvrdí Weintraub ve své
studii, byl to Otto Katz,
kdo vyráběl pamflety á
knížky, které se hodily;
Sovětskému svazu.
Arthur Koestler, autor
"Tem n oty 6 poleďnách” '
byl v té době jak ve
Francii tak ve Španělsku.
Jebo svědectví o Otto
K atzovi je přesně totéž.
K atz byl slepý příslušník
komunistické strany, a
jako člověk podřizoval
všechno zájmům strany.

Katz byl odměněn. N a
podzim
roku 1952 byl
popraven se Slánským a
jeho soudruhy v Praze
jako náměstek ministra.
Byl z něho trockista, sionista, velezrádce.
Visel
jako A n d ré Simone.
, Jak to zní neuvěřitel
ně. španělská občanská
válka - asi proto, že se
přihodila v tak napjaté
situaci a v tak romantic
ké zemi,
kterou dosud
neobjevili turisti - přivá
bila bo u fy inteíěktuálnícb
návštěvníků.
V
A n g lii a v Americe zřej
mé platilo k dobrému
tónu mezi intelektuály,
aby buďto přispívali špa-

od domova, abych našel místo, kde ve mně může cosi
triumfovat, kde se mně dostane zadostiučinění a ta
ky hnacího .motoru.
Těsně před začátkem představení přišla řecká vlád
noucí junta v dvouřadových oblecích a s manželka
mi. Někteří lidé. tleskali, jiní se smáli a vzadu kdosi
pískal, maličký policista v korektní uniformě se po
díval tím směrem a. lidé pískali tím více a tím vic se
i smáli, policista vypadal jako zlý ptáček, díval se
bystře a hlavu dával na stranu, zhaslo světlo a začala
hrát líbezná smutná .hudba, jako když se sypou kře
menové oblázky tloukly miniaturní bubínky a flétna
pískala velice, něžně a policista nedůvěřivě pokuko
val po flétně.
■ Rytíři, ježdilř na dřevěných koníčkách a hlasitě se
radili proti králi. Nejvíce se mně zamlouval rytíř, kte
rý uprostřed nejsmutnějšího chorálu hodil dřevěným
koňským zadečkem a zadupal bujně nohama, že je
to- jako divadlo a ne pravda, protože rytíři smutně
zpívali o čemsi, co je navždy pryč, na věčné časy. L i 
di jenom seděli ani nemukali, nahoře podivně svítily
hvězdy, vál z nich chlad a říkal jsem si kaž
dý by jednou měl sedět v amfiteátru. Řecká vládnoucí
junta seděla v první řadě a ohromně se bavila. Hra
skončila dobře, král padl přičiněním lidového mu
drce-, kterého vym yslel a před věčnými časy hrával
sámi Aristofanés. Pak jsme se drali k východům, dr
želi se s fyziky a jednou Angličankou za ruce, proplé
tali jsme se davem a hlasitě šeptali: “ Pospícháme,
pospícháme.” Lidé nám udiveně uvolňovali cestu.
“Pospícháme, pospícháme,” děkovali jsme uctivé

SNĚŽNÉ

VÍNO

PETR P R O U Z A
Přituhuje.
Les zamlčel ptáky.
N a větvích ostaly jen kalíšky
sněžného vína.
M izí z krajů
spása. M izí,
a nevím kam.
M o h u říkat drobná,
mohu říkat má . . . ?
Přituhuje.
Bílá střídá bělostnou,
křik kavek
plní dlaně i přímo holou
hruď.
Rýč v zemi neotočím,
tát brzy nebude.
Sejm u jen málo
sněžného vína.
Smilovaná, co už ti
nesmím říkat?

nélské republikánské vlá
dě nebo aby se sami vy
spravili' do Španělska na
safari.
N en í dost jasné, jak se
mezi "intelektuály” do
stal Errol Flyn, film ová
divá mužského pohlaví.
A le byl tam, a zřejmě
ani anarchisté v Barcelo
ně ho- nešmakovaíi.
P řiliv
intelektuálních
turistů byl organizován
krypto - komunistickými
organizacemi. Dnes mlu
víme o "špinavé válce’’
ve Vietnamu. Z W eintraubovy knihy je zřej
mé, že španělská válka
byla zrovna taková "špi

navá válka’’.
Španělská občanská vál
ka musila být výmluvou
i omluvou pro a n g lo a 
merické
intelektuály.
M nozí z nich podlehli
lákadlům sovětské pro
pagandy. M nozí z nich
netušili, oč vlastně jde.
M nozí z nich měli ješ
tě p o letech v Americe
potíže s M cCárthyho vý
borem pro vyšetřováni
neamerické činnosti.
A le to byla všechno
jen legrace ve srovnání s
tím, čím musili projít
"španěláci” ve Stalinově
císařství. Intelektuálové
nebo analfabeti.
jun

RUČNt V Á Z A N Í
České

KNIH

knihařstvf

MARIA B00KBINDING
16 Brunning St., ST. K U J )A , V l« ., .
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně od 3 odp. do 8 večer,
v sobotu po celý den.
a s nadšením jsme slyšeli, jak se kolem nás v širokých
kruzích rozlévá masové šeptání Řeků: “ Pospícháme,
pospícháme,” Za chvíli šeptalo půl amfiteátru. Když
jsme míjeli řeckou vládnoucí juntu, zašeptal jsem
velm i zdvořile: “Pospícháme, pospícháme!” Jeden
juntáš si pro sebe potichu zkusil: “ Pospícháme, pospí
cháme!” zachechtal se.
. . . ... .
Na věcné časy' jsem si znovu vzpomněl před Ná
rodním divadlem v Praze, jako jeden z mála vyvole
ných, kteří pronikli kordónem: stál jsem před' vstup
ním areálem a mamě přemýšlel a snažil se vyba
vit si, jaké to tam uvnitř je, jak jsou polštářována
křesla, jaký panuje v atmosféře duch, jeslipak se bu
dou návštěvníci ohromně bavit.
Myslel jsem na věčné časy a- m ěl jsem chuť něko
mu říci, představte si, když herec stojí přesně upro
střed amfiteátru á mluví, tak dvacet tisíc lidi ho sly
ší tak krásně, jako >by Stál jenom dva kroky opodál.
A taky se říká, že kdyby herec upustil na zem
špendlík a-dvacet tišíc lidí na. vteřinu přestalo dý
chat, tak že by bylo slyšet, jak špendlík udeří dó mra
moru amfiteátru a dvakrát, třikrát poskočí. Dnešní
stavitelé a inženýři dovedou postavit letadla pro 720
vojáků a tři tanky, ale takový amfiteátr, jako je
v Epidauru, postavit nedokážou, ani kdyby se
zbláznili. - ■
. ,
A le nebylo .mně z toho ,smutno: naopak jsem byl
šťasten á na malý okamžik se mně dostalo daru jis
toty.
Listy, Praha 3. f\.
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HLAS
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DOMOVA

C estovní ruch s překážkami
.JPateaMvaní se str. 4)

uskutečnit své plánované

psoto j i na přechodů nepcsdli do ČSSR pro ji

zájezdy

od jiných zemí využít. A
do kapitalistic napadá mne také pohled
kých zemí, které sice už na vídeňské ulice, zapla
stotu celou. Z a "nežá má inezi naší mládeží vené poutači a plakáty
Bulharsko,
doucí”
považuje
náš prodané, ale na které na "Navštivte
konzulát v 'Holandsku i konec si nebude moci vy snadno, bez komplikací,
dvanáctileté
chlapce, dělat. Čedok je sice b o  bez víza!”
Cestovní kanceláře se
protože mají rovněž ye hatší, ale ani tam není
obrátily s tímto problé
svých dokladech napsá situace růžová.
mem na V lád n í
výbor
no, že jsou studenti.
N a p a d á mne při pře
pro cestovní ruch. Ten
T o všechno samozřej
mýšlení nad celou touto
odpověděl tak, že p o 
mě má nejenom etický
záležitostí
staronová
všechně zopakoval naří
výsledek.
Vzpoménuté
pravda, kterou teprve lo
zení ministerstva vnitra
již řeči o nespolehlivosti
ni jame začali jaksepatří
a uvedl, že "studenti do
a neserióznosti českoslo
objevovat. Pravda o luk
Československa , ■mohou,
venských cestovních kan
rativnosti cestovního ru
ale pouze se souhlasem
celáří. T o má výsledek
chů, o tom, že dolar zde
ústředí” . N eh ledě k d al
[ i hospodářský. A vůbec
můžeme
vyprodukovat ším nepřesným form ula
| se tedy nedivím smutku
daleko
nejvýhodněji, cím jsou i tato slova při
| ředitele M arka r ' jeho
mnohoznač
i prohlášení,
že
pokud pravda o přitažlivosti na nejmenším
j bude tato situace pofcra- ší země pro turisty, o pří ná a jak další vývoj si
dají se
S čovat nadále, těžko budě rodních krásách, kterých tuace ukazuje,
moci Cestovní kancelář jsme neuměli na rozdíl vykládat na různých mí-

stech různě.
Paradoxní
pak je, že vládní orgán,
jehož hlavním a jediným
zájmem by měia být sta
rost o rozvoj cestovního
ruchu,

se vlastně

za nařízení,
rozporu
s

staví

které je v
všeobecně;

schvalovanými a platný
mi dokumenty.

Akčním

program em K S Č počína
je a p rogram ovým -pro
hlášením

české

Plánujete cestu
do zámofi
nebo. máte v úmyslu pozvat
- své .přihužné na návštěvu?
Obraťte* šě -s' důvěrou na

ODRA
TRAYEL SERVICE
27-29 Elizabeth St, Melbourne, 3099
Telefon 62-2908

.

Poradímevám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně cestu
lodí* nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Zasíláme, dárkové balíčky, do celého .světa

vlády

konče.

A tak nevím, co si
vlastně o celé záležitosti
myslet. Když přihlédnu
k listopadovým , omezením výjezdu našich ob
čanů do zahraničí, pak
to všechno
dohromady
ve mně vytváří pocit, že
se někdo snaží opět na
československých hranitcích spustit železnoú
oponu. Visela tam dlou
ho
a
o
škodlivosti
sednictva Ú V K S Č S . je 
ho taj omník, a předseda- takové politiky jsme se
snad' přesvědčili více než
Byra Ú V K S Č S pre čes
ké zeme. V o svojom pre- dostatečně.

Posrpnoví se brání
Milan Suk si klade v článku “ O poslání exilu” v
imnichovském Českém slově otázku, kolik bý skuteč
n ě emigrovalo od nás lidí v posledních 20' letech,
;
kdyby životní úroveň -obyvatel svobodných zemí by
■
la nižší než nesvobodného .Československá. .
;
: Mnozí z nás posrpnových, kteří nikdy neměli pří
I ležitost opustit území naší vlasti, si .mnohdy ani ne

uměli představit, jak ve skutečnosti vypadá svobod
;n ý svět, jak vysoký je jeho standard politické a ná

boženské svobody a jak vysoká je. jeho životní .úro
veň. To poznali teprve tehdy, když přišli do Rakou
ska, jedné z chudších zemí západního světa. Taci
lidé odcházeli spíše za snem a ideály; Lze tedy říci
-že u těch asi moment zištnosti'nehrál hlavní úlohu.
Dnes už se plně vžívá označení “ poúnoroví? a. “po
1- Dósledne rozvinúť
srpnoví” uprchlíci. Mnozí z nás nových však měli
; (Pokračování se str. 3)
v úmyslu opustit svou vlast již dřivé. Když však se
v ' masovoikomunikačných. program strany na zákla
jim to brzy po únoru 1948 nepodařilo nebo když byli
próstriedkbch,
ktorí de rezolúcie pléna Ú V tehdy ještě příliš.mladí, zbývala jim později jen pra
"irifeuzívajú tlacoyu slo- K S Č S z n o věrno r a 1968.
nepatrná možnost dostat se ven. Vzpomínám,. jak
D ru h á možnost výkla ■ještě v říjnu 1967 byl konečně vydán, pas manželovi
" bodů liáí mátenie, poj2- Posilnit’
jednotu jave sa plné stotožnil
' moy, ha šineme názorov a disciplínu, strany.
s Husákom a. představil du pak spočívá v půso k návštěvě Vídně a o měsíc později mně, avšak v zá
pětí byl manželovi odebrán s odůvodněním, že je u
a ; bradísk, ktoré sú
ako příklad bení. "kontrarevoluce’’ i
3- Bojovat’ proti kon- Slovensko
něho důvodné podezřeni, že by se již se mnou ne
' v rozpore s líhiqu ’ stra-, zervatíynym sektářským pre prác.u strany v .celom ínateratoi úfc^ku, Dův-o vrátil zpět. Invase vojsk pěti států do naší vlasti
jhý, .alebo i na. vyvoláva i prayicovoopoctunistic- státe.
dem k tomuto výkladu ovšem ještě utvrdila naše rozhodnutí odejít. Domní
ní e kampaní a vášní, kto- ikým tendenciám.
jsou
dva články, které se váme se, že se považujeme právem za exulanty* ne
N a podklade odporúb o ť vývoj politických událostí. u nás nedává, žádnou
řé narušujú ko.nsolidačný
4- Zvýšit’ záujem ve čania Předsednictva Ú V objevily v mezinárod
záruku, že bychom mohli svobodně žít politicky i ná
. proces ,u nás ’ .
řejnosti o sociálně pro K S S schválilo plénum ních časopisech pro ce božensky.
a jejichž'
"K e ď nebude možné blémy.
viaceré kádrové' změny stovní ruch
Do Austrálie jsme nepřišli, abychom měli plné
politický sa dohovořit’”
5- Vytvořit’
systém vo vedúcich orgánoch autoři jsou vedoucí pra ledničky, vily a- tučná bankovní konta, chceme svo
-'pohrozil - ”hude zrejme ideologickej práce a stra KSS.
Kolom an Bod’a, covníci Orbisu, polské bodně žít. Proto se pnávem bráníme, chce.-li nás někído zařazovat do kategorie sydneyských pisatelů do
.nevyhnutné siahnuť aj nického školenia.
minister - předseda fede- cestovní kanceláře. T i
pisu pražskému Zítřku. Ód těch se chceme še vší
totiž
uvádějí,
že
Česko
. ku '. kádrovým . ■-. opatre6- Bojovat’ proti anti- rálneho výboru pre pol’rozhodností distancovat. U nich se nejedná o lidi
! hiám.
■..,.. , •;
sovietskym
tendenciám nobospodárstvo a výži slovensko těmito opatře inteligentní, jak bylo psáno v posledním čísle HD,
” A j v tomto smjere zastá a pracovat’ za zlepšenie vu. Stanislav Lupták, mi ními brzdí cestovní ruch ale o příživníky, hochštaplery, s nimiž nemáme a
vá prof. Kusý diametrá- vzťahpv k "soeialistie-. nister priemyslu a M ária do Polské lidové repub nechceme mít nic společného.
Mnohé články v čs, zahraničních novinách správ
AínteSí^dlišhé'- štanóviskó. kým’’ krajinám.
Sedláková
ministerka liky, protože znemožňu ně psaly, že důvod k odchodu nebyl u všech uprchlí
|áV interview poskytnutou)
7Posilnit’ vedúcu úlopráce a socialných věcí, je : občanům kapitalistic ků motivován jen ideály, svobody. Jsou jistě tací,
£ Světu v obrazech? (č.7, hu strany.
boli vo svojom členstve kých zemí tranzit do P o l kteří odešli z důvodů zlepšení existenčních .poměrů
a jsoů i tací, kteří odcházeli, poněvadž to bylo v mó
18. I I . )
obhajoval či- aj 9- Sústrcdiť pozornost’ v
Predsedníctve
Ú V ska.
dě. T i i oni se pak mohou cítit nespokojeni, zklamá
‘Čnnosť1 hromadných ko- Stranických
organizácii K S S nahradení a počet
A tak tedy nevím. A le ni ve svých představách, zvláště když vwžně praco
í;munik ačných prostřied- na denně problémy v ob jeho členov sa súčasne přes
smutek
ředitelé vat nechtějí.
jk o v a vyslovil ’ sá1proti lasti ich činnosti.
zvýšil z 12 na 13.
M arka mám radost, že
K e cti australského vyslanectví ve Vídni nutno ří
vádiminístratívnym ;.; žásaPrvých šest’ bodov boN ovým i
členmi
sú: nejsem sám, kdo neví. ’ ci, že nás o poměrech v Austrálii řádně informovalo.
Že se dnes chtějí někteří vrátit.domů,.nás..nepřekva
yíhom ako riešeriiu len lo vtělené d o , nakoniec R SD r. Ladislav A b r a 
puje — neměli, k odchodu dostatečné ideální důvody.
dočáshému á vývoláva- schváleného
uznesenia hám, Jozef Elšík, inz.
Nebraňme jim, stejně sem nepatří. A ť poznají doma,
:Júceniu "mohutný pro- pléna.
.
co pro ně bude znaméhat “ výlet” ,na západ.
M íchal Hanko, á inž. Ju
^títlaÚV. ,
’ .H lavným
oficiálnym lius Turček. ,
Náš dík patří jistě i oněm “ poúnorovým” .... Vy
cítili jsme Však, že se mnozí z nich na nás dívají tak
Přej.í najhližšiu, b u d ú -: hosťom na zasadnutí bol
Z členstva v sekreta
■trochu zkrz prsty. Snad proto, že jsme nemuseli pře
c/ttosť form uloval H usák Lubom ír Strougal, člen, riáte Ú V K S S holi uvol’cházet státní hraniče s nasázením vlastního života,
tieto. úlohy:
Výkonného výboru P řed  není tajomnici inž. Štefan
nebo že jsme nezažili jejich počáteční potíže. Tako
vým bychom,, jenom chtěli připomenout, že náš ži
; Sádovský, předseda vláLACNO A ODBORNÉ
vot v komunistickém Československu nebyl žádnou
I dy S N R , a doc. inž. j o idylou, že těch útrap tam ■bylo dost a dost. Nebyli ;
' POKLÁDÁM
.
ani na tom přes všechny obtíže lepší? Vyhnuli se ko
. ' parkety,. dlážky, mozaiky, linoleum, obloženie ! zef Z ra k , jej předseda,
munistickým persekucím,. vybudovali si zde své 6tuš- :
. ktorí však zostávajú členstien z dřeva a z-umělých hmot
*né existence. My jsme přišli' nyní s ranečkem y ro-,.;
; mi Předsednictva. Boli
OBNOVUJEM
'ce a zvláště ti starší začínají za dosti těžkých pod
'-•.parkety-, mozaiky,' dlážky, brány, vchodově ; nahradení ďalší členovia
mínek. Nezávidíme, jen konstatujeme.
dveře, barové pulty, zahradila a dřevené
sekretariátu, Ú V
K SS:
Nás nové však velm i zaráží, že mnozí z těch stár-;;
%K.- obloženie.
.
ších mají tak neúplné a někdy velmi- ideální před
; Vojtech Daubner, Ján.
v,:- ;F R A N T . J U R IK
stavy o životě v 'Československu a že mnozí z nitfej
■Kosceláňsky-,
Vladim ír
74 Gipps St., Eást M elbourne
se natolik odpoutali od svého češství a natolik se
Pirošík,
M ilan Strhán
ZNAČK
A
K
VALITY
aklimatisovali, že jejich děti -už. ani česky nem luví....
■' 'r ; Tel. 419-2601
■a Eugen Turzo.
iMnohým z nás, kteří jsme přišli po srpnu do J íe íA STYLU
iboume, se zdá, že český kulturní život zde není Še
Prvotřídní ručně šité
kový, . jaký. jsme si představovali, neboť kromě če
obleky .
Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou
164 Acland St., St. Kilda ských. novin, českého kostela a tu a tam českých d i
vadelních představení zde není žádná .kulturní o r& Vic. Tel. 94-2260
-ndzace, která by spojovala všechny zdejší Čechy a
Též prodej veškerého
Slováky k větší 'pospolitosti. Pořádání tanečních zá
pánského konfekčního
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
bav za kulturní akci nepokládáme.. Mnozí z ras a a zboží
958 N epean H íghw ay, M O O R A B B I N , Vic., 3189
j í za to, že by se dalo dělat víc. Bude-Ii třeba, ráC.
přložíme ruku k dílu.
Jarka Vlčková, Melbocrae

Změny v orgánoch KSS

^

;

R. C. Kugler & Associates
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Dopisy redakci

HLAS
Malý oznamovatel

DOMOVA
PKEHL1ŽEČKY
(Overlockers)
pleteného zboží zapraco
vané přijmeme. Výhodné
sazby za práci ód kusu.
Spousta práce po celý rok.
,
TJtE — SUR
,
|
K NITTIN G MILLS
] 5 Easey St.>, Collingwood,
Vic.

HOSPODYNI
NAARD ENSKÉ S E T K Á N Í
(Podle dvou na sobě nezávislých zpráv napsal HD do čs. rodiny v Sth. Caulv č. 5, že při jednání členů londýnské ČsOL a zástup fieldu přijmeme. Buď s
nebo
ců Naardenského výboru zodpověděl p. Brodský do bytem (samostat.)
taz předsedajícího p. Vybírala, jak si přeje mít situa docházet. Prac. doba 5
ci doma, takto: “ A by byl v čele silný čs. komunismus dní - 40 hodin, plat $ 30
a plné zaopatření. Moder
s Dubčekem” .)
ně
zařízená domácnost.
D ÍVK U
Mám tu na stole Bílou knihu sovětských přátel,
V olejte (M elb.) mezi 9.
arabský časopis z Libanonu, moskevskou Pravdu,
k
počítacímu
stroji přij
hod. ranní a 8. hod. večer
londýnské Times a Hlas domova spolu z posledními
meme.
ní č. 94-2071, po 8. hod.
dopisy přátel z Československa, V Bílé knize se dozTRE - SUR
več. 53-8935.
' vídám, že jsem velký darebák s fašistickými tenden
K N IT T IN G M IL L S P/L.
cemi, chlapci z Libanonu mě zatahují do krize^ na
5 Easey St.
Středním východě tvrzením, že kuji pikle s GoldstůeeCollingwood, Víc.
HOSPODYNI
kerem a Šikem a bohatě odměňován sionisty, vytvá
NÁRODNÍ KROJE
řím celosvětovou antiarabskou a antisovětskou fron- samost., starší 30 let, při
tu, Tass se pozastavuje^nad tím, že jsem spolu s Ve- jmeme. Moderní dům v kyjovské, ručně šité, pro
. selým a Liehmem stále členem Ú V KSČ, moskevská Caulfieldu. K ruce pomoc dám výhodně. Dva pro
Pravda žaluje, že spolu s býv. velvyslancem Paretem nice. Je třeba trochu znát dívku 12 - 14 roků, 2 pro
jsem ovlivnil skupinu anglických poslanců, žádají anglicky. Výtečné mzdy a dospělé.
Tel. 306-4202
cích vyloučení Sovětského svazu z meziparlamentní podmínky, vlastní luxusní
(M elb.)
byt.
Telefon:
52-5309.
unie, Hlas domova mě oslovuje “ soudruhu” a ozna
i
HOSPODYNI
čuje za dubčekovce. Ponechám Tass Tassem: nebudu
Přijmeme
si všímat ani dalších vylhaných zpráv z východu. Ale,
; do menší moderní domácmusím napsat Vám, protože se domnívám, že někte POMOCNICI V DOMAC. j 1 školní dítě, přijmeme.
ří Vaši spolupracovníci se m ýli v hodnocení toho, na 3 dny týdně. Výtečné .Snadná práce, příjemné
co se, stalo v Československu, že vědí málo o naar- mzdy a podmínky, moder prostředí Samost. byt.
denském hnutí a že mě obviňují omylem. Využívám ní domácnost v North I Plat $22 čistých. —Čáspráva, .které m i dává svoboda tisku ve svobodných Caulfield, Vic.
|tečná znalost angličtiny.
Telefon : 25-1055 /večer/
Tel: 52 - 4114
zemích, tj. práva na odpověď.
Napřed prostý životopis, Narozen v jižných Če
chách, v mládí tělem i duší skaut, později kantor, ale
jen krátce, do osmačtyřieátého. Pak dělník. Do pade
sátého. Pak 10 let politický vězeň. A pak opět staveb
ní dělník. Zaměstnání, jak patrno, různá, náboženství
vždycky stejné: věřící katolík. Proto také nekomunisbyt, dům, podnik — kdekoliv v Melboume?
ta. Dnes je tomu právě rok, kdy jsem byl zvolen ge
Obraťte
se s důvěrou na odborníka! Doko
nerálním tajemníkem Klubu 231, klubu, který vyvo
nalá znalost řemesla umožňuje pracovat
lal tolik nadějí poníženého národa a tolik starostí
darebáků v Kremlu.
lépe a přitom a levnější ceny
127 tisíc lidí bylo uvězněno z politických důvodů.
Někteří se vraceli loni po devatenácti letech: oběšení,
zavražděni v polích a ubití při. vyšetřování se vrátit
M AJITEL J. W K H H
nemohli. Dokumentace těchto hrůzných let prokazuje
61 Wardale Rd-, Springvale Sth_, Víc- 3172
nad slunce jasně, že všechno zrůdné, nelidské nási
lí nese egidu Made in Russia. Ruský trojuhelníkový
telefon (po 5. hod. večer): 546-0503
systém kontroly - superkontroly - hyperkontroly,
uspokojí každého ákamita
ruští poradci, moskevská školení - to všechno bylo
Přesvědčte
se o mé práci kdekoli,
■vnuceno národu dvaceti lety vlády nevzdělaných rus
kých carů v srdci Evropy.
kde jsem j i již prováděl!
Po staletí usiluje Rusko o vpád do Evropy, kdysi
Rozpočet sdělím ochotně a zdarma
na. hlinských koních, dnes na sovětských tancích. N e
vím, byla-li to naivita roku 1948, která jim otsvřela
Masaryk řekl: Bibli a Kšaft. Nad hrobem Komen
■ dveře. Obávám se spíše, že to byla naivita nebo zlo
čin roku 1945, která předurčila vítěze z druhé svě ského jsme podepsali Naardenskou deklaraci, vyjadřu
tové války k roli otroků Moskvy. A le budiž. Přene- jící naše právo a povinnost bít se za svobodu země,
chme odpověď na tuto otázku historkům. A le pochop- k níž patříme. Americký delegát vyjádřil tuto vůli
, me všichni, že rok 1968 je rokem celonárodní, spon i jménem australských přátel. N a Vašem kontinentě
tánní vzpoury proti cizincům. Kdyby to byla zále jsou skvělí a zkušení lidé, kteří se postavili do čela.
žitost pouze jedné strany,. dávno už byla potlačena. Je třeba jim pomoci ve všech městech. Je třeba se
Potlačena však není a nikdy nebude, protože staletá nehádat a dát-se do práce. A přidá-li se poctivě ten,
masáž mozků malého Davida evropskými Goliáši v y  kteřý ještě včera byl Šavlam, vzpomene na Pavla.
tvořila jediný, společný mozek obrany, který dove Na onu velikou biblickou postavu z knihy, která nás
de vítězit i v bitvách předem ztracených. Obranu ne má provázet světem ...
Jaroslav Brodský, Londýn
řídí silní jedinci. Nestačili by. Podílejí se na ni vši
ch n i,'je to jakási nová forma čtvrté dimense politi
ckého myšlení. Proto jsou to jednou studenti, podru KOMUNISTÉ A M RAVNÍ Z Á SADY
hé dělníci, vzdělanci i prostí lidé. Proto stojí dnes su
Redaktor
svět
se mýli, když řiká, že byl
rová velmoc bezradně v politické aréně světa, který — li by uprchlým komunistou jakéhokoliv odstínu,
se dívá k Československu s úžasem. Bohužel, jenom odmítl by z mravní zásady pomoc kapitalistického
dívá. Nikdo nepomohl celonárodní vzpouře, nikdo režimu. A ť otevře Komunistický manifest. Nalezne
nezabránil barbarskému přepadu. Já se domnívám, tam, že pro komunistu je právo, morálka a nábožen
že Spojené státy mohly té kruté noci zabránit. Že by ství jenom množství buržoaznich předsudků, za ktepro to nevznikla atomická válka. Sověti rozumějí je  ' rými se skrývá stejné množství buržoaznich zájmů.
nom tvrdému postoji. Vzpomeňme na Karibské mo K dyž komunista využije těchto buržoaznich před
ře. A le tam šlo o Ameriku. Nevím, koho z nás může sudků, které jsou sestrojeny k tomu, aby držely pro
uspokojit řešení z roku 1945. Kdyby moudrost stát letáře podmaněné, vráti se budovat komunismus,
níků b y la . úměrná jejich odpovědnosti, nemuseli přinese s sebou kritiku naší nedokonalé společnosti.
umírat ještě dnes lidé v pražských ulicích a vojáci Nevadí mu, že i my všichni víme, jak je naše spo
ve vietnamských džunglích. To všechno bylo v ru lečnost nedokonalá, a že záleží jen na nás a na ni
kou vítězů druhé světové války.
kom jiném, jestli ji zdokonalíme nebo dovedeme
Ano, svět se dívá, dohaduje, kolik je ještě života k bankrotu.
v srdci Evropy. A le my, kteří jsme stejné krve s tě
Komunista ví, že Strana zná správnou linii pocho
mi, kteří se doma brání, my se přeci nesmíme pouze du a konečný cíl proletářského hnutí (v iz Komunis
dívat. M ý nesmíme pouze posílat rezoluce, které něk tický manifest). Po všech jejích vraždách a masa
do sotva přečte. Je nás ve světě více než milión. Je krech potřebuje však čas od času vzpruhu, kterou
to nesmírná sila, o které svět neví. Žijeme ve společ teď kupříkladu poskytuje Dubček. Jeho program
nosti, která nerada pomáhá slabým. Silným se pod měl to štěstí, že nemusel být vyzkoušen každodenním
pory dostane vždycky. Není na světě země, kde by životem. Zanechal však heslo — Socialismus s lidskou
chom nebyli. Nepotřebujeme vůdců, národ doma se tváři. Všichni demagogové komunistického světa se
brání skvěle i bez nich. Potřebujeme své mozky toho hesla chytají. Těžko jim je připomínat, že za
a vůli pomoci. Všemi prostředky. Nehledejme ne lidskou tváří je lidský mozek. Lenin-také dovolil prv
přátele mezi sebou. Zbavme se komplexu podezíravo ky kapitalismu, co následovalo, každý dobře ví.
sti. Je jen jeden nepřítel, který je společný nám všem
V závěru připomínám, že komunista se nemusí ří
doma i za hranicemi. Je to sovětské Rusko. Je naivní
uvažovat o svobodě a přít se vášnivě o drobnosti, do dit mravními zásadami, ale marxismem—leninis
mem, ve kterém není nic o mravnosti, zato ale mno
kud Moskva rdousí naši zemi.
Nebojme se, že Československo přijme fašismus ho o komunistické disciplině a svatosvatém právu
V jakékoli formě a barvě, až se bude moci svobodně ■komunistů býti vůdci diktatury proletariátu.
J. K. Lůker, N ew Norfolk
rozhodnout o svém osudu.

Potřebujete vymalovat

Wardale Painting Service

-9PŘÁTELÉ

H LE DAJÍ:

Miloslava Strnada /přiletěl před krátkou dobou do
Sydney/. Lucii Bechníkovou /dopis/, Floriána Ma
xe/ který se přistěh, před 20 léty z Bratisl. do Melbouřne/ a Františka Krčku.
7,jistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
s„**i na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
V AD E LA ID E zemřel náhle 5. dubna bývalý čel
ný funkcionář tamního Čs. klubu Vojtěch Janšta.
ČESKA BESEDA V MELBOURNE
Opakovači hodina bude v sobotu 19.4. ve 2 hod. odp.
v hale vedle katol. kostela v Deer Park /Holt-Street/.
Všichni zájemci vřele vítáni. Informace: 95 - 6048.

Čs. pomocný fond
Do pokladny fondu přibylo $70 za vrácené příspěv
ky přistěh. a $ 1 za učebnice angličtiny. Z fondu bylo
v minulých dvou týdnech vyplaceno $50 na příspěv
cích novým přistěhovalcům do Austrálie a $1.23 na
poštovním za učebnice angličtiny.
ŠVADLENY
dívky i ženy •
V naši moderní továně na dámské prádlo, která je
vzdálena jen 2 minuty cesty od stanice Sth. Yarra,
.přijmeme
ZA Č ISÍO VAČ K Y A ŠIČKY N A ZIG -ZAG
STROJÍCH a BĚŽNÉ ŠIČKY, též k zaučení.
Plné nebo částečné zaměstnání. Bonus pro všechny
Ženy, které si vyvolí tuto práci za své povolání, nedrť
se hlásí u Mr. JAMES
TEXWEAR LINGERIE PTY. LTD.
14 YAR R A St, Sth. YAR R A
Telefon 24-6471

Hokejové
mistrovství světa
(Pokrač. se str. 11)
Sled branek: 14,16 min. Jiří Holík (z přihrávky
-svého bratra Jaroslava) 1 : 0 ; 19,13 min. (při přesilovce) Nedomanský (z přihrávky Jiřího Holíka) 2 :0;
21,50 min. Charlamov 2: 1; 33,00 min. Firsov (při
našem oslabení — Golonka na “ hanbě” ) 2: 2; 48,20
mřu. Horešovský (z přihrání Fardy) 3 :2; Jaroslav
H olík( po přihrávce svého bratra Jiřího po sólu)
4 : 2; 57,37 min. Ragulin - ' 4 : 3 . .
K A N A D A — FINSKO 6 : 1
V sobotu 29. 3., v předposlední den světového šam
pionátu, byla sehrána 2 střetnutí, která skončila
snadnými vítězstvími favoritů: Kanada zdolala Finy
6 : 1 a revanšovala se za porážku z OH v Grenoblů
i -s úroky, a Švédové deklasovali mužstvo U S A 10 :4.
V závěru utkání Švédsko’ — U SA došlo k rohovnickým vložkám a jen tak tak, že se střetnutí dohřálo.
NEŠŤASTNÁ PROHRA SE ŠVÉDY
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Cs. ho
kejové národní mužsvo, kterému b y bývalo stačilo k
titulu mistra světa remizovat se Švédském, prohrálo
nešťastně 0 : 1 , a tak zlatou medaili světového šam
pionátu získali znovu zásluhou mužstva “ Tře Kron or ’ hokejisté SSSR, kteří měli nejlepší brankový
poměr. Čechoslováci však už nemohli mít, víc smůly.
K zápasu nemohl ani tentokrát nastoupit Jan Suchý,
vyhlášený za nej lepšího obránce světového šampio
nátu, a už v polovině 1. třetiny byl znovu zraněn
Jarda Jiřík. Navíc kanadsko-americká dvojice roz
hodčích Vaillancourt - Trumble neuznala zcela re
gulérní branku obránce Pospíšila a to proto, že jih 
lavský útočník Hrbatý byl v brankovišti. Ovšem do
brankoviště byl Hrbatý švédskými zadáky sražen
■právě ve chvíli, kdy Pospíšilova střela směřovala do
švédské branky, takže sudí měli gól uznat. Další bran
ku pak rozhodčí zase odpískali pro ofsajd. V závěru
druhé třetiny mělo čs-. mužstvo v rozpětí jedné m i
nuty tři velké šance, stačilo jen kotouč “ doťuknout”
do švédské svatyně, ale všechno jako kdyby se proti
nim spiklo. V závěru pak čs. hokejisté zoufale úto
čili, ale nadarmo. Mám dojem, že měli ták otevřeně
hrát už od samého počátku a hru nezpomalovat.
Ovšem, osud byl k nám- skutečně krutý a tak, když
zápas skončil, bylo nám na Johaneshovu stadiónu
skutečně smutno, celé mužstvo lítostí plakalo.
Jedinou branku vstřelili Švédové Olssonem z při
hrávky obránce Miltona už v 18. mnuté 1. třetiny,
kdy Dzurila měl zakrytý výhled, střelu nečekal. Býla
to náhodná rána, z jaké bývá branka skutečně jen
jednou za dlouhý čas.
SSSR — K A N A D A 4 : 2
Sovětští hokejisté, vědomi si toho, že po porážce
Československa Švédském mají znovu velkou šanci
na titul mistra světa, zapli to proti Kanaďanům na
plno a zaslouženě vyhráli 4 : 2, přestože reprezentan■ti javorového listu vedli dlouho 1 : 0. Zápas byl jen
i průměrné úrovně.

HLAS
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můžete letět luxusním džetém
Z A U S T R Á L IE D O V ID N É A Z P É T
> Z A Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É J Í Z D N É $ 821.40,:
^ve skupinách (A ffin ity G roups) aspoň 15 o so b !
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné
informace
ochotně sdělí

K arel Janovský hlásí ze Stockholmu:
Švédové znovu připravili Československo o metu nejvyšší

ČSR ve Stockholmu až třetí

ALM A

Porazit na světovém šampionátu dvakrát hokejisty SSSR a skončit až třetí, to už se dá nazvat
vrchol sihůlý. 1? žájvěrečném utkáni se Švédském stačilo Československu dát jedinou branku a čs.
hokejisté by se bývali Stali po dvaceti letech zn ovu mistry světa. Prohráli však nešťastně 0 : 1 a ták
Sť z "milosti Švédů” odvážejí domů "zlato’’ světového šampionátu ve Stockholmu znovu reprezen
tanti SSSR. Prvá tři mužstva: SSSR, Švédsko a Č SR měla nakonec stejný počet bodů, takže rozhodl

TRAVEL SERVICE

-í it&hkbvý rozdíl. Bylé tedy škoda, že " v lehčích zá pasech’’ se cs. hokejisté

nesnažili

haštřílet

proto, žé by Dzurilla špatně chytal, ale neVedlo se
mu, heboť si ani nešáhl na puk a už jsme prohrávali
0:2. A v tom případě trenéři raději vyměňuji bran
káře. Lacký pak mužstvo “ podržel” , schytal nebez
pečné Střely Finů, a ti na něj byli skutečně rozezleni.
Ve zlosti si na něho stěžovali rozhodčím, že má širší
lapaěku, než dovolují předpisy. T i nechali napřeď
Lackého s touto lapačkou hrát (byla rozbitá, proto
byla širší) celé dvě třetiny a v nástupu, do závěreč
né třetiny (za stavu -3:2 pro nás) potrestali ČSR
dvouminutovým trestem. Finové bezpochyby doufali,
že Čechoslováky “ chytnou na švestkách” , 'doufali V
reprisu Vídně v r. 1967. Nepodařilo sě jim to, i když
čs. národní mužstvo — až na Lackého a Jiříka — ne
hrálo Valně. Čs. hokejisté nechali po devíti minutách
hry vést- Finy 2 : 0 a to byla velká chyba. Pák teprve
začali hrát, už se jim však nedařilo. — Třetiny: 2 : -2,
1 :0 a 1 : 0. Branky ČSR: Jiřík 2, po jedné Jarda Ho
lík a Nedomanský.
V druhém utkání dne zvítězila Kanada nad USA
jen 1.: 0. V zápase slabé úrovně došlo k prvním roL
hovnickým vložkám. Američané v poslední minuté
odvolali z ledu brankáře, vyrovnat íe jim však už
nepodařilo-.
-

ČESKOSLOVENSKO — K A N A D A 3 : 2
N a takový nervák, jaký sme zde prožili v odvet' nsm .‘Utkáni Kanady s ČSR, na ten už je skutečně
'třeba silných nervů, .Vždyť toto střetnutí bylo . do
posledního hvizdu rozhodčích docela otevřenou zále
žitostí. A le i těsné vítězství nad Kanadou 3 :2 je
cenné, neboť zámořský soupeř b yl dnes k nepoznání.
Čs. národní mužstvo zůstalo za výkonem, který, před
vedlo dva dny předtím (v pátek 21. 3.) proti SSSR.
Nešel mu tentokrát přechod z Obrany k protiútokům,
mnohdy vázla souhra, co však zůstalo: Čechoslováci',
i když se jim hra. nedařila,. bojovali do posledních
sil a uchpyalí si přehled do konce. Nekapitulovali po
'vědoucí brance Kanady, nevzdali se ani, když se rep
rezentantům javorového listu podařilo necelých 13
minut před závěrem vyrovnat na 2 :2 . Mladý útoč
ník Kanady Caffeřry střílel, Dzurilla jeho bombu
. vyrazil, ibyl však v domnění,, že. má kotouč ve své
lapaěee. Touš však ležel před ňím půl metru, on
však o ničem nevěděl. K dyž na něho spoluhráči kři
čeli;. ‘Vládo', Vládo, puk je přied tebou” bylo už poz
dě. K e kotouči se dostal Kanaďan Bayes a vyrovnal
na >2:2. A od té chvíle se zdálo, že Kanaďané zví
tězí. V 52. minutě však Jaroslav Holik z -přihrávky
Svého bratra Jiřího vstřelil rozhodující branku. K a 
naďane y závěru zoufale útočili, ale bez úspěchu.
í v;Nějproďuktivnější b yl tentokrát, čs. “ H ” útok z ^Jih
la vy : Hrbatý a bratři Holíkvé, kteří dal 2 góly, A
sláva budiž i Golonkqvi, který dal Kanadě důležitou
vyrovnávací branku na 1 :1 , když dva Kanaďané
sedělina hanbě. '— Mám dojem, že čs. národní muž-stvo chybovalo v tom, že nechávalo soupeři prostřed
ní třetinu, kde si vždy zformoval svůj útok. Většinu
..zapasu byli čs. hokejisté až příliš nervosiií, snad prot o j ž e po triumfu nad Sověty nastupovali v roli v y 
sokého favorita. Správně však trenér čs. reprezentač
ního týmu Jaroslav Pitner na tiskové konferenci o
výkonu svých svěřenců řekl: “ Je příliš těžké chtít od
mužstva -během 48 hodin dvakrát vrcholný výkon!”
: Další střetnutí 23. března: SSSR — USA 8 :4
(brankář SSSR .Ziinger pustil dva “ šoufáky” z půlky
kluziště, za savu 6 : 4 jeli sami dva Američané na
sovětskou branku, nerozumněli' si však) a Švédsko
Finsko 5 : 0. ,
SSSR PORÁŽÍ ŠVÉDY 3 :2
Švédové bylí v tomto dalším klíčovém střetnutí
světového šampionátu Většinu zápasu rovnocenným
soupeřem,, nestačili však v závěru zápasu tempu
SSSR a prohráli tak trochu nešťastně 2 :3. Nešťast
ně proto, že /a stavu 2 : 2 na počátku 3. třetiny byli
íéoyětští hráči vyvedeni z konceptu, Švédové měli
'■dvě.-velké šance,. neproměnili je však. A tak se st-a10, že vc 48. minutě po .celkem nenápadném' útoku
:.mú&tvah<SSSR, ‘ '.Boris Michajlov vstřelil vítěznou
-branku. Tento jediný zápas hraný v pondělí 24. 3.
'byl střetnutím bohatým na rušné momenty a byl
ihráfe v prvých dvou třetinách ve vysokém tempu.
ČESKOSLOVENSKO — FINSKO 4 : 2
Příznivci čs. týmu Si oddechli až 65 vteřin před
koncem zápasu, kdy velký nezmar Jarda Jiřík za■■ suííul kotouč za zadá finského golmana Yloeniena.
což znamenalo pro ČSR vedení 4:2. Jiřík v zapase
prokázal, že-bude. v příští sezóně i v profesionálním
. St. Louis Blues velkou posilou. On jediný tentokrát
věděl,- co 'udělat v e shluku těl finských hráčů před
■jejich- ' svatyní, čehos dokladem byl 1. gól mužstva
ČSR. (Od prvého zápasu s Kanadou si nezabral, ne
m el hřát ;áni te ň to tó neboť má levou ruku- v ' sád■ře. T ři'h o d in y před zápasem však Jiřík uprosil lé
kaře výpravy a zapřísahal ho, že vstřelí Finům 2
branky. A svůj slib i coby nemocný splnil a přispěl
- tak. Velkou měrou k vítězství nad Finskem.) Nemé
ně velký výkon podal i “ náhradní brankář” Miro. slav Lacký z Pardubic,, který v 11. minutě 1. třetiny
za stavu 2 : 0 pro Finsko vystřídal Dzurillu. Ne snad
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su Za stavu 3 :2 pro Švédsko za vyprovokovanou
rvačku vyloučen na 15 minut (10 plus 5).. Kanaďané
17 --teřin před závěrem odvolali brankáře .Drydena.
Výsledkem toho bylo, že inkasovali v poslední vteři
ně do prázdné branky z hole Nygrena ještě čtvrtý
gól.
ČSR — “O K UPAN TI” 4 :3

Čs. hokejisté dokázali něco, v co snad nevěřil před
zahájením světového šampionátu nikdo z expertů:
přesně v rozpětí .8 dnů dvakrát pokořili reprezentan
ty .nenáviděného SSSR, dvakrát sovětské mužstvo
muselo stát ná konci zápasu v pozoru a. vzdát čest
čs. vlajce. A to je bezpochyby triumf našeho hokeje,
čs. týmu, který V té chvíli stál před metou nej vyšší.
Trenéři čs. národního mužstva neměli ani v odvet
ném zápase (28. 3.) se SSSR lehkou úlohu..'Nastofipii
sice brněnský Jiřík (ne docela fit ), ale zase nej lepší
obránce Jan Suchý musel pro zranění pravého uka
zováčku (v utkání s U SA ) sledovat zápas v roli nu
ceného diváka. Celý čs, tým dodržoval — až -na -po
čátek 2. třetiny — trenérem Pitn-ereíni předem stano
venou taktiku rozrušování hry soupeře už v jeho'zá
rodku v jeho obraimé třetině, všichni. bojovali sku
tečně do posledních sil, všichni bez rozdílu se podí
lejí na tomto triumfu. A přece je třeba vyzvednout
•jednoho muže: brankáře Vlada Dzurillu, který b y l
TAB ULK A MISTROVSTVÍ SVĚTA
1. SSSR
16 bodů, score 59 : 23 i hrdinou zápasu se -Sověty, byl o třídu lepší než jeho
sovětský protějšek Zinger, a to ;byl jeden -z důvodů
2. Švédsko
16 bodů, score 45 :19
krásných chvil, které zde prožíváme, které prožívali
3. ČSR
16 bodů, score 40 :20
.i všichni doma. V ždyť po tomto utkání celá. republi
4. Kanada
8 bodů, score 26 : 31
ka “povstala” proti okupantům, všude se Celou .noc
5. Finsko
4 body, score 26 :52
slavilo. Jen v Praze “ obléhalo” sochu svátého Vác
6. USA
0 bodů, score 23 : 74
lava na .čtvrt miliónu lid í s čs. vlajkami a nápisy:
“ ČSR — Okupanti 4 : 3” , “ Bez tanků nic nezmůžete” ,
“A L L STABS*
“Kam pak na nás okupanti — nestydatí provofcanDzoriHa
i
ti!” apod. V celé řadě čs. měst lid demoloval (i v
Suchý
Svedberg (Švédsko)
Praze) sochy sovětských “hrdinných, vojáků”, byla
Nedomanský, Sterner (Švédsko), Ftesov (SSSR)
vytlučena okna sovětských.komandatur. Čs, hokeji
sté dostali několik tisíc telegramů ze všedi koutů
Československa-, které byly protisovětského obsahu.
V tréninkovém tempu ČSR — U SA 6 :2
24 hodin po dramatu s Finy nastoupili Čechoslo -Radost, nebrala konce.
váci- proti hokejistům USA, nad kterými zvítězili
Pravda, odvetný zápas ČSR — SSSR nebyl ;pro
bez většího vypětí sil 6 : 2, po třetinách 2:0, 2 : 1 a oko divák-a tak líbivý jako před týdnem, ale m ě l pro
2:1. Černým bodem zápasu bylo zraněni obránce sobě dramatičnost a ze strany čs. mužstva nevída
Jana Suchého (v poslední třetině á zfamíl při krytí nou bojovnost. A nutno ještě zdůraznit: tento zápas
střely amerického útočníka pravý ukazováček, musel byl,pro čs. mužstvo, stojící v rozhodující chvíli m i
být převezen do nemocnice a dostal ho do sádry). strovství světa, důležitější. Jen tak Si lze vysvětlit
Bránky ČSR: Nedomanský 2, Havel, Černý, Pospíšil jeho nervositu. Na počátku 2. třetiny byl výkon čs.
a Machač po jedné. Poměr střel na branku: 45 :20. hokejistů trochu vlažnější, snad pod dojmem dvouHrdinou zápasu byl americký -golman Mžke Curran, branfcového náskoku, ale to už není'.zajímavé;' ČSR
který zachránil mužstvo od velkého debaklu,-přesto porazilo-Rusy 4 : 3 a splnilo plán — . jak m i řekl k a 
čs. hokejisté promarnili svou ležéntesíí celou řadu pitán‘ týmu Joža-Golonka — na 2-00 procent.
vyložených , gólových šancí, proti kterým by byl i
Tisková konference po zápase byla velmi rušná.
Curran bezmocný.
Trenér J. P ifeer se rozplýval Chválou -na ■celé' muž
Mužstvo SSSR zví těžilo nad Finskem 7 : 3. Ňejlep- stvo, a Jistě právem. Velký ,potlesk -Sklidil, když '-na
šíjn hráčem týmu S*S(SR byl útočník Malcev, kterého otázku jednoho švédského novináře: ““ Kdy- Zase "bu
jsrrié viděli už na juniorském mistrovství Evropy v dou Čechoslováci -podávat nice Sovětům?” .pravil:
Garmisch-Partenkirchenu. (Pochopitelné to byl teh “ Já myslím, že podává ruku. poražený a ne vitěž!”
d y — v lednu letošního roku — se strany SSSR pod A ze všech stran sálu se česky ozývalo: “ Až od nás
vod, a to z prostého důvodu: Alexander Malcev je okupanti odtáhnou!”
narozen 20. 4. 1949, tedy na juniorském mistrovství
(Pokračování na Straně 9)*8
Evropy v Ga-i?a už 'neměl co pohledávat.)

ŠVÉDSKO — KANADA 4 : 2
“Udělá Kanada -alespoň jednou favoritům světové
ho -mistrovství škrt přes rozpočet?” Tuto otázku si
kladli ještě mezi druhou a třetí třetinou jediného
čtvrtečního (27. 3.) střetnutí mistrovství světa Kana
da — Švédsko novináři z celého světa. A právem.
Kanadský tým* byl po 40 minutách čisté hry lepšímmužstvem a vedl nad Švédském 2 : 1. P ř i trochu ště
stí ve střelbě mohl, být výsledek pro Kanadu ještě
příznivější. Švědí až do této fwze hry byli nervósní.
nešla jim kombinace a děravá byla -kupodivu i jejich
obrana. Už však ve 43. mnuté U lf Steraer dosáhl ná
hodné branky na 2 : 2, Skandinávci se “ chytli” a.po
razili ještě Kanadu 4 :2. Celý :závěr pokazil útoč
ník ďShe-a, který -byl 3 minuty před koncern-zápa-
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