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Československo po moskevském Mnichovu

Setkaní na Vltavě
Poválečný komunistický mír- byl mír zhoubnější a potupnější než jiné bo
lestné historické etapy předtím. Jako zloděj v noci přikradla se nakones Rudá
— Osvoboditelka, aby zachránila Československo před zkázou reviňnninnn a svobody. Podruhé ve dvacátém století byli lidé v Československu
probuzeni rachotícími tanky a kamióny. Z lý sen se splnil. Po nacistické oku
paci přišla okupace bolševická. A ť se díváme na události v Československu
jakkoliv, jistě je, že V posledních třech týdnech byl československý režim
podroben rozkazům vojenských hejtmanů. V první chvíli se 'zdálo, že Dubčekova vláda udrží alespoň zdání svrchovanosti tím, že bude vyjednávat pří
mo s kremelskými diktátory. Dnes i to je pochybné.
'Z d á se, že sovětským
místpdržícím v Českoslo
vensku je v těchto dnech
zplnomocněnec sovětské
vlády Kuzněcov., Z dá se
také, že politické vedení,
dosud ztělesňované so
větským
velvyslancem
Červoněttkem, je zatím
odsunuto na vedlejší kolej.

Čimického háje nebo ze
Špilberku do Židenic.
Kdyby Sovětskému svazu
opravdu záleželo na ně
jaké dohodě v rámsi spo
jenectví, sovětské jed
notky by už byly dávno
pryč a nebylo by dalších
bleskových konferencí v
Moskvě.

dané situaci přihodit.
Československo
má
dnes ještě vládu, které
lid vyslovil' důvěru v
klamném předpokladu,
že bude hájit jeho zájmy
až do těch příslovečných
hrdel a statků.

poru, a tento symbol se
lhal. Spolu s ním opět
selhal dnešní president
Svoboda, stejně jako se
lhali ostatní vedoucí K o 
munistické strany Česko
slovenska.
Ministerský předseda
Černík a jeho pobočníci
byli znovu narychlo po
voláni do Moskvy, aby
byla dojednána sovětská
účast na českosloven
ském hospodářském ži
votě.
Je jasné, že hlavním
sovětským argumentem
byla otázka závislosti če
skoslovenského
hospo
dářství na sovětském blo
ku, a je stejně jasné, že
po sovětské okupaci ne
může být jiné řešení než
sovětské.
(Pokr. s. 2)

Nemůže být nejmenší
pochyby o tom, v jaké
Z a posledních čtrnáct náladě byl národ po so
dní se však stalo to nej větském útoku. Dubček
, Slovo mají vojáci, a
strašnější, co se mohlo v představoval symbol od
celá- situace se otáčí ko
lem. otázky odchodu so
Problémy Čechů a Slováků v západní Evropě
větských jednotek z če
skoslovenského území.

TU R ISTÉ A U PRCH LÍCI

Je to chytrý trik se
strany Sovětského svazu,
Okupace Československa překvapila i lépe informovanou světovou veřej
ale zdá se zase, že zá nost. Tím spíš zastihla lidi doma bez přípravy na novou situaci. Pohled na
padní svět je připraven tanky okupantů v ulicích měst a vesnic byl sice hrozivý, ale mnoho zpráv,,
hrát sovětský gambit.
často bláhových, dávalo jim přece naději, že jvše není ztraceno. "Zachovejte
Nezáleží na tom, zdali klid! Nedejte se vyprovokovat! Vláda je s vámi, jedná za vás! .. .” Rychlá
sovětské tanky ustoupí z a zásadní rozhodnutí nebylo snadné. K útěku za hranice bylo třeba rychlého
Václavského náměstí do rozhodnutí.
V prvních dnech po
Největší nával byl a
okupaci byl útěk celkem dosud je v Rakousku,
snadný. Mnozí čs. úřed kde se zzastavila i spou
T sobotu 14. tm. to na sydneyském letišti Mascot
nevypadalo Jako v Austrálii. Člověk měl spíše pocit, níci v Praze i Bratislavě sta čs. turistů na cestě z
že je v Československu, protože angličtiny bylo po měli pochopení a vydá Jugoslávie. Ani pro ty
malu a žily čeština a slovenština. Důvodem bylo trys vali pasy podle v té do nebylo snadné se roz
kové letadlo Quantas, které přistálo přesně 10 minut bě dosud platných před hodnout. U většiny z
po 5. hodině odp. a ve svých útrobách přinášelo 173
příslušníků nového čs. exilu, který asi bude zván po pisů, někdy ještě ochot nich však rozhodlo, že na
srpnový. Jejich, přivítání bylo poněkud odlišné od něji, než předpisy naři ně čekal zbytek rodiny v
našeho před dvěma desítkami let. Postaralo se o to zovaly. Rovněž někteří Čedkoslovenskuněkolik set sydneyských Čechů a Slováků, kteří se pohraniční úředníci za
Ostatní se buď roz
snažili smazat každou stopu osamělosti, již by mohla
vírali
obě
oči,
když
ne
hodli
zůstat trvale ven
vyvolat u nově příchozích tak náhlá změna prostředí.
My, kteří jsme prožili v Austrálii dlouhých 18 let, byly všechny cestovní ku, anebo prodlužují dá
nedovedli jsme se ubránit pocitu dojetí při shledání doklady v naprostém po le svůj legální pobyt za.
s tak velkou skupinou lidí, která vyšla po létech za, řádku.
hranicemi na tak dlouho,
podobných okolností z téže země. Nebylo to jen dojak
to jen bude možné —
j enmélale i zajímavé a poučné. Z těchto 173 lidí jsem
Tak se dostalo ven le
niěl příležitost více mluvit jen asi s dvaceti a nechci gálně několik tisíc lidí — v důvěře, že se snad pře
proto generalizovat. Skutečností však je, že z těch dva
ce jen něco přihodí, co
ceti, a byli mezi nimi inženýr, horník, student, zkrát- do Rakouska, do Němec by návrat domů ulehčilo.
ka lidé různých oborů, ani jeden neprojevil sebemen ka, Švýcar, Francie, A n 
ší sympatie k dnešnímu režimu v Československu a glie i jinam. Jen menší Úředníci čs. zastupitel
všichni dojednoho odmítli jakoukoli formu komuni množství čs. občanů se o ských úřadů nedělali za
smu. Dvacet lidí samozřejmě neznamená národ. Na
tím při prodlužování po
padlé mě však," jestli jsme my v minulých měsících "legalitu’’ svého odcho volení k pobytu v cizině
tak trochu nepřesvědčili sami sebe, že lidé doma stojí du nepokoušelo a snažilo
zvláštní potíže — ani oni
jednotně za Svobodou a Duhčekem a jestli nebyl se "obejít” ne tak ostra
správný náš první odhad, že se tato podpora vztahuje žité strážce čs. hranic, i často nevědí, jak se vlast
ně zachovat.
jen na konfrontaci se Sovětským svazem a za nic ji
když snad byl v dohledu
ného.
Pod zřejmým tlakem
' Nedá še ovšem vyloučit, že toto jsou lidé, kteří cizí tank.
okupačních mocností za
učinili rychlé rozhodnutí a kteří jsou tímto rozhodVětšina pololegálních číná se však situace stále
hutím do důsledků ovlivněni. Pro mne osobně byly
"turistů’’
se pak přidala horšit. Dne 5. září ozná
jejich názory nejen nečekané, ale také potěšující,
protože vzbuzují naději, že jsme ani po dlouhých k většímu proudu těch milo bavorské minister
létech neztratili kontakt s cítěním lidí doma.
Čechů a Slováků, kteří stvo vnitra, že podle no
Doufáme, že srdečné přijetí neskončilo na sydney- |
ském letišti a že; se budeme všichni snažit ulehčit odjeli z republiky před vých pokynů z Prahy ne
těmto novým uprchlíkům za svobodou jejich první invazí a teď se venku ní čs. občanům nadále
kroky v novém světadílu.
-kw- rozhodovali, co dělat.
(Pokračování na str. 2)

Setkání v Mascotu

. . . Nikdo nás přece nemůže přinutit, aby
chom uznali cizí nesmyslnou zvů li. . . Kdyby ná
silím byly . . . zákonně zvolené orgány smeteny,
pak za ně může nastoupit pouze vláda okupač
ní, cizí, se vším, co k tomu náleží. Kdyby se na
šel jediný Čech anebo Slovák, který by s těmito
násilím nám vnucenými orgány spolupracoval
nebo dokonce do nich vstoupil, pak nechť ví,
že . . . bude navždy lidem této země považován
za zrádce . ... Vyzýváme vás: nesmiřujte .se se
situací, nepřiznejte jí ani nejmenší zdání normál
nosti a legality . . . V duši jsme. všichni svobod
ní .. . Zůstávejte na svých pracovištích, neshro
mažďujte se na volných prostranstvích a v uli
cích . . . Vykonávejte pouze tu práci, která za
jišťuje bezprostřední potřeby obyvatelstva . . .
Z prohlášení Svazu čs. spisovatelů, Svazu
českých novinářů, Svazu divadelních
umělců, Svazu filmových a televizních
umělců a Svazu architektů ve zvláštním
vydání Literárních listů z 22. srpna 1968.

V OLYMPIJSKÉM DUCHU
Rozhlas hlásil, že někdo' ukradl jedné paní
tašku . . . Páni ve voze pouliční dráhy .si povídali o
kriketu . . . Na předních stránkách novin to .zas v y 
hrál rohovnieký mistr světa . .. Muž v televizi děl,
že jest třeba šetřit Vodou . ..
“Statečný nový svět” ‘běžel dál, nevyrušen ze svých
všedních starostí, ze splátek, z honby za přepychem;
ze sbírání známek a motýlů, z nadšení na fotbalových
hřištích, ze . starostí o nejnovější módu, z plánování
dovolené, z života, ovládaného .slovem “ JÁ ” .
Proč také ne? Nic se nestalo, jenom daleko — da
leko, protože to nebylo tady, byl ubit národ, pohřbí
vali svobodu a tlupa vrahů. — zákeřníků “ metala ko
stky o jejich roucha” .
Přišlo jaro, pod mosty tekla voda, z našich očí slzy
a z našich srdcí krev. Poznali jsme význam slova sa
mota, poznali jsme, co to znamená být opuštěn, du
silo nás pokrytectví netečného světa. Změnili jsme
se uvnitř k horšímu, protože v nás umřela důvěra v
lidskost, a na je jí místo se vplížily nenávist a hořkost.'
Pokrytectví světa působilo tíživěji než násilnost
zvířete. Falešné slzy byly prolity, vznešená slova by
la pronesena, ale nikdo nehnul prstem. Nejsme poše
tilí snílci, víme o ničivosti nukleárních bomb, neče
kali jsme křižácké tažení za..svobodu. malého. Česko
slovenska. Odmítáme však přijmout pilátská ujišťo
vání, že se nedá nic dělat. Existují diplomatické, ob
chodní, kulturní á .sportovní sánkceýsankcé;. které sice
nezachrání-zadá vénou obět^.-ateikteré-. izSlují a- bo
lestně zraňují útočníka a tím;: nepřímo; chrání <jai§f
oběti před Zadávením.
Je moc hezké prohlásit: toto je vrah, zákeřník a
barbar. Co však říci o lidech, o státnících a hlavácn
států — o plazech u našich vlastních nohou ani ne
mluvě — , kteří si pak s týmž vrahem, barbarem a
zákeřníkem sednou beze studu za jediný stůl.
Vzpomínám na rok J.956. Také.-tenkrát byla :zadávena oběť, také tenkrát se utrhlo od řetězu zvíře,
také tenkrát konaly se olympijské hry. A samozřejmě
také tenkrát byl odsouzen slovně vrah a násilník.;
Někdo potom v slabé chvíli navrhl pošetile, že by
snad byl na místě — jako gesto solidarity s maďar
skými vlastenci, vražděnými v ulicích Budapešti —
bojkot olympijských her, zúčaštrií-li se jich sovětský
útočník.
A po celém světě, v patách hlasitého odsouzení tra -:
vlče a vraha, nastalo hluboké a rozpačité -ticho,- ne
b o ť v sázce byly věci závažné: výlet do zámoří a f i 
nanční úspěch her.
Ta olympiáda, jak víme, byla ý- Melibotirne a v den
zahájení.začali nastupovat do stadiónu:-Sovětský svaz
a Spojené státy, Sečko a Polsko,' Francie a Itá lie ,'
Švédsko a Norsko, Dánsko a Brazílie, Belgie' a Fin-sko, Švýcarsko, .Egypt, Irsko, Indie, Pákistán, Anglie, ;.
Jugoslávie a další a další. A na stožárech vlály vedle,
praporu, z něhož kapala krev, prapory všech států, až.’
na jediný: jenom Holandsko, jediné žé všech států/
dalo přednost morálce před cestou do zámoří. Měl-;
bournské olympijské hry, pak vešly,do dějin jako hry;
Klučový, neboť tento ruský borec vyhrál pět a deset"
tisíc metrů. A nikdo se nikdy nezmínil, že melbourn-,
ská olympiáda měla místo toho vejít do dějin jako
olympiáda holandská a že právě pro Holandsko měla,
být vyryta ta největší zlatá medaile a na ní vepsáno’
velikým písmem “V olympijském duchu” . ..
(Pokračovaní na straně 2)
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Setkání na Vltavě
(Pokračování

se str. 1)

- Není zatím ještě1mno
ho zhámo o osudu dr.
Hájka,
krátkodobého
ministra zahraničí, který
ve Spojených národech
protestoval proti sovět
ské okupaci, a který se
později vrátil do Prahy.
Bělehradská zpráva, že
podal resignaci, nebyla
do uzávěrky H D potvr
zena z Prahy, ale jeho
resignaci lze v každém
případě očekávat v nejbližsí době.
Podle
posledních
zpráv je situace v Česko
slovensku na rovině —
té sovětské. Po vzpouře
přijdou na řadu represálie, i když byly zatím, z
taktických důvodů odlo
ženy na dobu pozdější.
V denním životě Se vše
vrací ke starému. Opoje
ní posledních šesti měsí
ců opadá, Víme, že byla
znovu nastolená cenzura
a že tajná policie znovu
zahájila činnost na plné
obrátky. Její
sovětští
"poradci” jsou znovu v
Československu v plném
počtů. Televize znovu
zahájila přerušená vysí
lání a Československá tis
ková kancelář se omluvi
la za odmlčení, způsobe
né "okolnostmi mimo je
jí kontrolu” .

Československo
se
smiřuje s nevyhnutel
ným, ale dává najevo, že
to není smíření dobro
volné. Je to zvlášť patr
né v konfrontaci s Ru
dou armádou,
Po "setkání na Labi”
v čtyřicátém pátém přišlo
"setkání na Vltavě a na
Dunaji.” Po skončení
války byly sice veliké vý
hrady k chování "spoje
necké” armády, ale ne
bylo to nic proti tomu,;
co se stalo v roce šede
sátém osmém.
Těsně po válce převa
žovaly důvody citové

nad důvody/ rozumový aniyna nejpokrokovéjší a
mi. Letos se teprve pro nejslušnější živly uvnitř
jevila hloubka nenávisti komunistické strany. Če
demokrate
vůči sovětskému zřízení skoslovenští
nejspontánněji — právě byli obviněni z -mnichov
ve styku s jednotkami so ského debaklu.
Dubčěkovi řeyizidnistré
větskými.
Místo
"usměvavých selhali letos v Čierné, v
rudoarmějců” to tento-■ Bratislavě," v-.: Moskvě-;
znovukrát byli okupanti právě Napříště/' bude
takoví, jako ti z třicáté nutno bojovat za všech
ho osmého roků. A ten ny o všechno. A le vedení
tokrát nebyl nikdo, kdb už nesmí" být polovičaté.
A by se zase- neopako
by znovu lhal, že se žije
lépe, žije veseleji've stí vala smutná pťavdá,- že
československý lid chtěi
nu sovětských tanků.
Nejhlavnější poznatek zpívat s andělí a byl zno
je však v tom, že napří vu přinucen výt s vlky..
-' ■Vlil
ště není možno spoléhat

Turisté a uprchlíci
(Pokračování se str. 1;
dovoleno překračovat západoněmecké hranice na
žádném ze tří oficielních
přechodů bez zvláštní
doložky pražského mini
sterstva vnitra k cestov
nímu pasu. Posledním
rychlíkem Praha—Paříž,
na který se toto nařízení
ještě nevztahovalo, pře
jelo čs.-německé hranice
-550'čs. občanů.
Omezení výjezdu do
Rakouska bylo nařízeno
naproti tomu až 9. září.
i Do té doby se stalo z
Vídně hlavní město čs.

Naše rovy
SE S O V Ě T S K Ý M S V A Z E M
Z A E V R O PS K O U B E Z PE Č N O S T
Dne 19. srpna byl zahájen na Kokoříně letní
seminář, věnovaný otázkám evropské bezpečno
sti. Pořádá jej Svaz čs.-sovětského přátelství,
česká redakce časopisu N ová doba a Ústav pro
mezinárodní politiku a ekonomii. Přes 70 účast
níků vyslechne přednášky a bude besedovat s
přednúni čs. odborníky ;v čele s dr. A . Šnejdárkem. Očekává se rovněž účast sovětských lek
torů L. N. Trofinovové, členky redakční rady
časopisu N ovo je vremja, á G. Mirského, dokto
ra historických věd.
Rudé právo, 20. srpna 1968

V ÍT E. ŽE
můžete letět luxusním džetem
Z A U S T R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T
» Z A Z V L Á Š Ť S N ÍŽ E N É J ÍZ D N É jí 821.40,j
íve skupinách (A ffin ity Groups) aspoň 15 osob'
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné
informace
ochotně sdělí

ALMA
TRAVEL SERVICE
330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
Melbourne, Vic., 3000
Telefon 63-4001,

63-4002

16. 9. 1968

V olympijském duchu
\.
(Pokračování se strany 1) .
i Uběhlo dvanáct lét,' padla další oběť avblíMjsě''dSÍ|
ší! olympiáda, teňtqkrát v . Mexiku. A takt přfemýšlfnjí
o dní zahájení, který teprv'přijde. Khlik*’asi* prapor#
bude chybět vedle toho zbroceného krví na stožá
rech účastníků, kolik asi národů zachová,se v “ olym
pijském duchu” '?"
Obávám se,, že jich nebude mnoho, vyškytne-li; se
vůbec nějaký. “ Statečný riový svět” poběží dál v.-.
Muž. v- televizi,bude povídat, kdo vyhrál medaile ...
Páni v elektrice se zaradují nad novým rekordem . ..
Rozhlas nám1řekne, kdo běžel v rozběžích ...
.. Pod mosty poteče netečně (voda a z hrstky opuště
ných očí-a( sfdeí tV slzy-'a-krev.
-kw-

Ozvěny
Z DOM OVA

— Z úvodníků'pražské Lidové demokracie’ po ňnvázh
přetiskujeme: “ Rusové říkají, žé: odejdou,, až-bude;
u nás normální .situace, ale situace nemůže být,nor-,
mální, dokud, jsou tady. Je to začarovaný kruh.”
— Ministr vnitra Pavel, který byl Moskvou v "m i
nulých měsících ■nej častěji kritizován; rešigixoválí
— Študentská ' “ stráž” ' u sochy-'sv. Václava skorrčila->
3. září. když sovětské velení’ pohrozilo použitím tam.
kú. Městský národní výbor zřídil proto kolem pqmníku obražené květinové záhony.
,
— Zástupce sovětského ministra zahraničí, Kuzněcov
měl po návštěvě v Praze dlouhé rozhovory s Gus
tavem Husákem v Bratislavě.' '
"
’’
— Náměstek ministerského přédsedy prbf.' Ota Šiky:
který íe mimo Československo, résignoval. .
— Ruská armáda vyklidila vnitřní' Prahu, Brno. a.
Bratislavu a utábořila se na okraji těchto měst.
'

uprchlíků a těch neroz nich západoevropských
hodnutých. Mezi nimi je státech rovněž převažuje..
i početná skupina čs. in V Anglii je početná sku
telektuálů — skoro 100 pina čs. studentů, avšak
lidí (A . J. Liehm, Milan jen část zatím požádala
Z C IZ IN Y
Kundera,
Skvorecký, o udělení politického aGoldstuecker, L. Veselý, sylu. V Londýně byl u- — Čs. delegace u Spoj ených národů popřela, že- chce.
ministr zahraničí Hájek vytvořit, čs. vládu.-v exilu..
Mňačko, I. Sviták, Mi; tvořen zvláštní čs.' p o  — Z popudu Rafaela .Kubelíka po.depsal velký počet
Forman, J. Němec a mocný výbor, který se evropských umělců rezoluci, v níž se podepsaní za
mnoho jiných, — nepo stará o podporu jak no vazují, že nebudou účinkovat v zemích Varšavského
tvrzená zpráva se zmiňú - vých exulantů,- tak i" ne paktu, dokud zůstane Československo okupováno.
rozhodných turistů. Re — Ministerský předseda Černík uzavřel v Moskvě
je i o W erichovi).
novou hospodářskou “ dohodu” , která — podle mos
Již v minulém čísle akce veřejnosti na pro-, kevské- Pravdy — váže Československo k- Sovětské-’
jsme uveřejnili referát blěmy ' obou skupin je ‘ mu svazu na dlouhá léta.
dr. K. Schwarzenberga o rovněý velmi přátelská. — Zástupce sovětského ministra zahraničních věcí
opatřeních na pomoč’ čs. .Studenti; mají příslib sti Eirjiikíh -byl- přivítán v hlavním městě Indie' Dilí
demonstrací a výkřiky : “A ť žije Československo!”
uprchlíkům a turistům pendií, umožňujících, do .Demonstrace byla organizavána poslanci opozičníchve Vídním Vedle práce končení studia Ve V . Bri stran.
tamních krajanů je třeba tánii; ostatním docházejí — Sovětský vyslanec u OSN Malik varovai před
zdůraznit, že se i rakous nabídky zaměstnání, uby projednáváním. čs. otázky ve Valném shromáždění-'
, a hrozih protiakcí. . . .
ké úřady, různé jejich tování atd.
Maďárští filosofové, mezi nimi 87. letý marxistic
organizace i jednotlivci ■ Podobné
zprávy,
i ký teoretik Georg Lukacs, protestovali na letním
starají o čs. uprchlíky i když přece ne tak přízni 'filosofickém ’ semináři v Jugoslávií proti okupaci
o čs. turisty, kteří se vra vé, docházejí z Francie Československa. Jejich protest byl vysílán jugosláv! ským rozhlasem. Po návratu do Maďarska odůvod
cejí do vlasti, lépe, než a ze Švýcar. N a různých nil svůj protest v dopise ÚV KSM.
by se dalo od malého á, místech Evropy byly rov
dost chudého státu oče něž zřízeny pořádný ^
kávat.
‘
pomocné výbory. Z po
Čtrnáct dní je na událostvv Československu dlouhá*
T i z Čechů a Slováků, radny v Hamburku píše
kteří se už rozhodli zů např. redaktor Sklizně doba. Mnoho se za poslední dva týdny změnilo à zrně*
: nfio se také předsednictvo ústředního Výboru Kostat v cizině, začínají Ra A. Vlach, že tam požáda ; munistické strany Československá, a ť už s plným né-»
kousko opouštět. O prv lo do 7. září 125 čs. tu |bo částečným požehnáním Sovětského svazu. N ás při ním hromadném letu do ristů o prodloužení po í rozené zajímá o Československu všechno a zajímá nášAustrálie — prvním hro volení k pobytu a 11 o ; tedy í nejnově^í “sestava” staronových vůdců-KSCl
i Vypadá takto:
'
-•
:
'•
madném odchodu ž Ra politický asyl.
| Alexandr Dubček (generální' sekretář), .‘ Oldřich
kouska vůbec —- píšeme
Z Prahy se zatím mno: ! Černík, Gustav Husák, Josef Smrkovský, Ludvík Svo
ve zvláštním referátu. ží výzvy vedoucích stra boda, Bohumil Šimon, Josef Špaček,' A . Tažký, J.
Podle zprávy australské nických a vládních čini Zrak/ Š. Sadovský, Vasü B il’ak, Jan Piller, Evžen
ho ministerstva přistěho telů, aby se Češi.a Slová Erban. L. Hrdinová. Z. Mlynář, J. Hettes, V. Kabrna,
V. Neubert, J. Pinkava, Václav Slavík a Václav Ši
valectví bylo dosud při ci, z ciziny vrátili, .že svo
meček, Novými náhradníky .jsou František Barbírek,
jato k emigraci do Au boda občanů bude i na Josef Lcnárt a Karel Poláček.
. )
strálie 350 čs. uprchlíků dále vládou a stranou, za
Přestože byl počet členů presidia zvýšen z dřívěja počet zájemců dále ručena, Dubčck. Černík, ších l l na 21. přestala se některá, jména vyskytovat.
stoupá. Příští týden se Svoboda a ostatní ovšem Mezi.nim i Kolder. jehož nikdo nepostrádá, Indra,,
který je stále ještě v Moskvě a Kriegel, jehož mnoho
zde očekává přílet další veřejně, neříkají,, že. ani. lidi postrádá, protože by rádi věděli, co se s ním sta
ho zvláštního letadla.
jejich. • osobní svoboda lo! Poslední zprava o něm/tyrdjiá,, že. byl jediným,
Nerozhodnost
mezi nemůže nikdo z Čechů a československým delegátem,, který odmítl podepsat
Čechy a Slováky v ostat Slováků zaručit...
-sv- moskevský diktát. Pokud někdo hledá v novém- před-

Více lidí a méně moci

K O N T ÍN Ě N T A L N Í R ESTAUR ACE

P r aha
137 Church St., Middle Brighton,, Vic.

Telefon: 92-6757
Otevřeno celý týden
Prvotřídní jídla.
Denně drštková polévka. — Oddělená místnost
pro soukromé oslavy všeho druhu (do 30
osob). Objednávky po 4. hod. odp.
Srdečně zve R. Danešová

■sednictvu také nějakou záhadnou existenci, najde jiv osobě nového generálního tajemníka Slovenské ko
munistické strany Gustava Husáka, který býl jeden
d.en představován světu, jako velký, liberál, a druhý
den jako Vyvolenec Moskvy.
,
- ,

Mužstvo, je tedy pohromadě a hodně se spekuluje
o tom,, m ají-li převahu “liberálové“; “konzervativci”;
“neutrálové” anebo ti; jejichž stanovisko prý jé do
sud neznámé. Obáváme, se, že na tom příliš nezáleží;
Základní matematika nám říká;-že jasnou -převahu
má půl miliónu mužů “spojeneckých^ armád; a- ještě*
větší p ár lidí v Kremlu, kteří, těch pětset tisíc kon
trolují.

16. 9. 1968

HLAS

DOMOVA

-3Z prvního poinvazního vydání Světa v obrazech

— 'Plněni, plánu postup
ného naprostého podříze
ní čs. , života
přáním
Kremlu
pokračuje .. -dle
programu. Formálně by:
podniknut významný krok
tímto směrem, když se 14.
září jednohlasně ‘‘usneslo’1'
všech 277 . přítomných po
slanců NS na opětném za
vedení cenzury, omezení
shromažďovacího práva a
práva ■volně •cestovat dó
ciziny. Nový zákon potvr
dil tak praxi, prováděnou
už druhý týden na zákla
de mimořádných opátřerií
vlády. Návrh zákona o
cenzuře byl krátce před
“ projednáváním” ,v par
lamente změněn tak, že se
nyní vyžaduje předběžná
cenzura, nikoliv tedy cen
zura až po vytištění novin
nebo jiných publikací.
,
— . .Vedoucím • cenzurního
Úřadu, který má dohlížet
na tisk, rozhlas a televizi,
býl jmenován muž s -při
léhavým jménem - 'Josef
Vohnout, Jeho prohlášení,
že chce být mírným a
správedlivým
cenzorem,
nemá velkou cenu. Na je 
ho záměrech totiž vůbec
nezáleží.

lení-okupačních armád ůtvbríli Společnou koniisi,
která má jednat o problé
mech, které-souvisejí 's
okupací země*
—' Zpráva západních agen tur o. zatčení L, Mňač-ka není pravdivá. Mňačko
je -mezi..početnou skupi
nou 5s. 'intelektuálů ‘ve
Vídni. ■ ‘
.
— ČTK zahájila zpravo
dajskou službu pro zahrar
ničí dne 9. září a to omlu
vou, že 19denní odmlčení
bylo způsobena “ okolnost
mi m im o ’ naší kontrolu” .
— Č.tyři dny před -invazi
měl Vasil. Bďák, považo
vány za jednoho z hlavních pro-šovětských kola
borantů, projev na televi
zi, přetištěný v - Rudém
právu (17.. 8.). Řekl y.něm
mj.: “ Chci zdůraznit, že
růzhé pověsti, podle kte
rých, prý sovětská ktrahá
usilovala o podporu, sil,
které b y sledovaly návrat
k- ■předlednové . situaci,
jsou nepravdivé, uměle
vykonstruované! . .''Nikde
nám nevytýkali to, co' se
uskutečnilo v lednu, ani
nám nevnucovali . jinou
cestu, která by nevyhovo
vala našim podmínkám.'..
Naší šuveíenity ;í nezávis
losti jsme dosáhli- za pod
poru Sovětského svazu a
jsem přesvědčen,. . . že
především ve' Spojenectví
se .Sovětským svazem ; fi
svoji suverenitu i nadále
nejlépe uchráníme

ná há konec srpna, -bylá
odřeknutá.
'
— Svobodné slovo, které
vyšlo V den invaze Česko
slovenska (20. 8.), uveřej-n ilo. rozhovor Z ,. Šikla s
bývalým ministrem spra
vedlnosti Prokopem Drti
nou. V závěru řekl Drti
nám “iMůj- advokát- podal
další podnět k revizi mého
procesu , a, věřím, že. ten
tokrát se mně dostane
p r á v a ..."
'
— Ještě před invazí zru
šila -sovětská organizace
CKM Sputnik sjednané
zájezdy skupin sovětské
mládéže do Českosloven
ska, aniž k tomu dala ně
jaké vysvětlení. šlo o 61
skupin mládeže.
— Dne. 20. srpna obdržei
titul národní umělec slo
venský malíř a grafik
prof. Vincent Hložník. Té
hož dne. byl udělen titul
národní umělec průf. Já
nu Mudrochovi in memoríam za celoživotní malíř
ské dílo a ¡pedagogickou
činnost... .
— D ne-24. srpna bylo vy-i
dáno .druhé poinvaziií čís
lo Literárních listů. Má 2
stránky a je‘ Částečně psá
no strojem á rozmnoženo.
Dům svazu čs. spisovatelů
na Národní třidě byl ob-

O K U PA CE V O BRA ZECH
Bezprostřední reakce bývá nej výstižnější. Proto věnujeme v dnešním čísle
bodně místa reakci čs. informačních prostředků na nezvanou a nevítanou
. návštěvu armád státu Varšavského paktu. Všimněme si tedy především
prvního poinvazního vydání pražského Světa v obrazech, tj. čísla z 21. srpna
1968.
N a titulní straně Svě ny, začalo zatýkání čest čany jsou namířena děla,
ta v obrazech je "záběr ných osob, ničí se maje kulomety, samopaly. Tu.
situace před pražským tek českého a slovenské a tam hoří domy. Řada
rozhlasem 21. srpna v ho národa. Náš odpor důležitých budov je ob
10.35 hod. "N a ulici je proti násilí však nikdy sazena. Porůznu še ozý
spoušť zničených vozi neustane! Chceme, aby vají výstřely, krev teče i
del, z budovy se valí hu to byl odpor klidu, roz po pražské dlažbě a skrá
stý kouř, ale vysílání je  vahy a duševní vyspělo pí půdu i v ostatních čá
ště
pokračovalo.
Pod stí, který je našim náro stech republiky. Zbraně,
snímkem je titul "Proč" dům vlastní a s nímž má které zabíjely a zraňova
a tento text:
své historické zkušeno ly, nejsou v našich ru
kou. Poprvé v historii
" V e chvílích, kdy Pra sti.’’
komunistického
hnutí
hu okupovaly sovětské
N a další straně jsou
tanky, kdy sovětská ar snímky Svobody, Dubče- vstoupily armády socia
máda internovala pre ka, Černíka, Smrkovské- listických států do nezá
sidenta republiky, řádně ho a Císaře s legendou vislého státu, kde vládne
komunistická
strana.
volené ústavní činitele, "V ěrni zůstaneme!”
Jedná se o bezpříkladný
členy vlády, čelné funk
Další
celostránkový akt, ale naše soudnost a
cionáře
předsednictva
záběr
je
z
Vinohradské přesvědčení o spravedl
Ů V KSČ i Národní
ulice
v
Praze
a ukazuje nosti odmítá na násilí
fronty, kdy vojska pěti
armád začala obracet sovětský tank a vedle ně odpovídat násilím. V yzý
vniveč čs.-sovětské přá ho skupinu mladých ob váme proto občany, aby
telství, kdy byla věro čanů, kteří na nosítkách, v zájmu svém a v zájmu
budoucnosti obou našich
lomně porušena Varšav odnášejí zraněného nebo
druha.
Pod národů zachovali klid a
ská smlouva, kdy jedno mrtvého
rozvahu! Nenechte se
stranně byly porušeny snímkem je otázka: "Je
vyprovokovat! ’’
výsledky porad v Čierné toto obraz přátelství a
N a zadní straně je
Následuje
a ujednání v Bratislavě, spojenectví?
sedm snímků se záběry z
připravujeme tento do tento text:
pražských ulic bez textů.
kument doby. Desítky
"Průčelí
pražského Znázorňují zkázu a od 
našich bezbranných lidí
Národního
muzea
je por občanů. Vedle sním
byly už zabity a postřelerozstříleno, komunikace ků je citát z provolám
j utrpěly pásy sovětských i mimořádné schůze N S ze
okupaei ČŠSR.
Ijiných tanků — naších dne 21. srpna, v němž se
— Poslední číslo L L vyšlo spojenců, nad naší repu
mj. žádá "kategoricky
29. srpna. Je v něm sen blikou hučí letadla při
okamžitý odchod vojsk
zační výzva k bojkotu jstátů
V aršavskc
kupantů. Vrátíme se k n ě vážející zbraně í vojen pěti
(Pokračování na str. 8)
mu příště.
FE/HD ský výsadek- N a čs. ob

— íaietý syn A . Dubčeka,
který .přijel do 'Egypta
před sovětskou .invazi, se
vrátil do Československa.
iÍ2(BCOA TUI^JISjaAOS UBZlBS
22. srpna ráno. Okupová
— Sovětští -okupanti pro
no bylo i nakladatelství
jevili záj em •o •knihovnu ru
Čs. spisovatel: a budova.
Karlova mostu v Praze, v
ČSAV. V tomto vydání .i e
níž jsou soustředěny pře:
rozhovor se západoněmecvážně technické knihy ze
Západu a kterou hoj ně po
kým
Spisovatelem
' H.
užívali studenti pražských — Krátce před příchodem Boellenem, ‘který přijel
Vysokých škol.. Po důklad cizích armád byl na do do .Prahy 20.-8. na pozvání
né, prohlídce celé budovy, poručení' kárné komise SČSS, ,a dále informace,
kterou zřejmě uhtělý o- odvolán z. funkce krajské pokyny a sarkastické uzháčit za “špionážní cen ho : prokurátora - v Brně, pozornění na “ Odplatu, za
sovětským
trálu”-,- odvezli-nákladním JUDr, Jan Nebi* který pohostinství”
autem záznamy se jmény měl nadále zastávat jen intelektuálům. L L konsta
„n
ižší....
funkce...
Nypí.
’
má
'
tují, že se nenašel ani je 
a.-, adresami těch, kteří..:
knihovnu používali a s opět všechny předpokla-1den “mistr sovětské kul
dy, k rychlému povýšení. tury, který by rozhořčeně
knihami* které -četli.
7
— Rudé právo napsalo 5. -r, Í23. zasedání Meziná- zvolal: Nemohu mlčet!” k
z á ř ífž é š k o d a způsobená rodního geologického kon
okupačními vojsky jen v gresu, -které se konalo ód
Jihočeském kraji činí 130 19. srpna v ; Praze, bylo
po okupaci Českosloven
miliónů Kčs.
—- Po odchodu, většiny ar ska. předčasně ukončeno.
mádních' okupačních jed Na kongresu bylo; 3.200
Tyto zprávy jc ovsem nutno h rát s u ro to ü
notek z vnitřní části vel odborníků z 91. zemí a s
rezervou,
zvláště když d o jd o u v tak pohnuté
nimi,
přijelo
do
ČSSR
i
kých měst sé začaly zno
době, jak o u nyní prožívá Československo# P ou
v u ^ objevovat tabulky s několik set příslušníků je
názvy ulic a čísly domů. jich rodin.
hé podezřen í se
vydavat za sk stcčao st.
Byla rovněž zahájena cí- š— -Návšěva generálního
lidé s m im ilostí- která h y zra-du připouštěla, si
tajemníka Sffojenýds. ná
viln í letecká doprava.
nnmhnn v hodině .zachezpeci uvědom it s ^ é sp ráv
— Čs. vláda a sovětské ve rodu U Thaata. lááiMwa-

Zrádci a kolaboranti

....

P R V O T Ř ÍD N Í
M A S O A U Z E N IN Y
VŠEHO D RU H U,
N A K O U P ÍT E V Ž D Y .
U F IR M Y

«. .

KKW CONTINENTAL
BUICIIERíS PIV. I.TI).
M A J I T É LÉ J. & H. K O P E C K Ý
326 H IG H S T R E E T , K E W , V IC .
T E L E F O N : 86-7178 _
V Z I M N Í C H M Ě S ÍC ÍC H D O M Á C Í
JA T E R N IC E A J E L ÍT K A
■

TEPLÁ D O M ÁC Í SEKANÁ
DR ŮB E Ž
N A Š E Z Á S A D A : DOBŘE S L O U Ž IT
■' , Z Á K A Z N Í K Ů M

sou jmenováni). Největší aktivitu ihned po oku
pací zahájil Indra a na Slovensku Bďák, na
proti tomu Barbírek se veřejně obhajoval proti
podezření z kolaborace.
Rozhlas a noviny (tajně vydávané) odsou
dily ostře náměstka ministra vnitra Šalgoviče
a "některé pracovníky Státní bezpečnosti z Pra
n é izásto. P řece v ša k ije zajím avé vem n out s i
hy pod vedením plukovníka Molnara’’ , kteří
těch , tta T9r* se dtatfHg tdcazu^í v
zahájili zatýkací akci mezi příslušníky Státní
f3rn -pesSezB jako
- domácí neprát^e.
bezpečnosti. Podle dosažitelných pramenů by
Podezření na ^páíoa. koh^Ezi*7 vzniklo už
lo zatčeno asi 80 členů StB, z nichž bylo v
před okupací, když 60 zaznestnasam závodu
posledních dnech 5 propuštěpo na svobodu.
Č K D a 39 je p d t rodionycfi príslmníku podePlzeňský rozhlas vysílal 23. srpna tuto
psalo dopis ’ 'sovětskénm lidn” . který Moskva
zprávu :
propagačně zneužila k ospravedlněni svého zá
"Celozávodní výbor vyzývá všechny zaměst
kroku, zvláště když mohla později oprávněně
nance ČTK, aby nepřijímali žádné příkazy od
tvrdit, že signatáři dopisu byli ostatními za
ústředního ředitele Č T K Miroslava Sulka. V
městnanci závodu a celou veřejnosti prudce
hodinách, kdy. se začínala okupace naší vlasti,
napadáni a dokonce ohrožováni na životech.
přinesl M. Sulek anonymní dokument, kterým
Po okupaci padlo nejzávažnější podezření na
měla být okupace zdůvodněna. Zásluhou pra
skupinu 22 členů Ú V KSČ, kteří se sešli 21.
covníků Č T K nebyl tento dokument vysílán ani
Srpna v hotelu Praha, k nimž se později dosta
do ČSSR ani do zah ran ičí...”
vili další "pod záštitou zbraní okupačních sil’ ,
Různé noviny a letáky, vydávané pó okupaci
(jak tehdy ohlásil polooficielní rozhlas). Jed
:v jednotlivých krajích a okresech, uváděly čas
nali těsně před narychlo svolaným .X IV . sjez
to plná jména místních kolaborantů a varovaly
dem KSČ, o němž pak referoval rozhlas mj.
před nimi. Kdy se budou moci všechny tyto
toto: "N a žásedání še kolaboranty ukázali Měs
zprofanované osoby plně zapojit do "nového
tek, Vilem Nový, Jakeš, Piller, Indra, Barbípořádku’’ , nelze ještě bezpečně odhadnout. Jerek a Kolder.” (Většina slovenských delegátů
sjezdu byla zadržena sovětskými jednotkami u¿ i«3jich veřejné odhalení pochopitelně sníží cenu,
-svBřeclavě, tamní možní kolaboranti proto nej-f Hl kterou by mohly mít pro okupanty.
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

573 Hampton St.
Hampton, Víc.

Telefon 98-5756.

Optical Service
ČSSR zblízka
P R O H L Á Š E N I L IT E R Á R N ÍC H L IS T Ů
Nevíme do této chvíle, zda slova, jež píšeme, ne
jsou poslední nadlouho, snad navždy. Prosíme, slyšte
je! Naše země, jež si' přála žít v socialismu a v míru,
byla znásilněna mocí, proti níž nemáme jiné než du
chovní obrany. Použili jsme jí. — Tanky cizí země
rachotí pod okny, z nichž k vám voláme v nejvyšší
nouzi. Sliby jsou zase jen lež, pravda zase slabý zvuk.
Okované pažby tlukou na naše dveře, cizí vojska táh
nou městy, jež po staletí bývala příbytkem moudro
sti, rozumu, ducha, jen proto, že jsme otevřeli brány
věznic nevinným, že jsme otevřeli okna, za nimiž ne
možno člověku dýchat. Je to naše hodina pravdy, v
níž neopouštíme zemi, jejímž jazykem píšeme a m lu
víme, neopouštíme lid, který nám poskytoval sluchu.
— Dokud aspoň žijeme, nepřestáváme věřit a doufat
v sílu své pravdy, jež je pravdou svobody a slušnosti,
rozumu, pravdou nás všech, jež je tím, co dělá člo
věka člověkem. Ještě bojujeme zbraní slova, i když
bojujeme snad svoje poslední minuty. — Věříme
však pevně, že za těmito slovy nepřestane — i když
zmlkne jejich zvuk — potřeba, která jím dala vzni
kat: vůle žít v svobodě, lidské cti, ve věku rozumu.
A věříme ve smysl té vůle, kterou ještě nikdo v dě
jinách člověka nezlomil. — I ten, kdo se musí podro
bit násilí, neztrácí povinnost násaím pohrdat. P o 
hrdat všemi, kdo se pošpiní, kdo podlehnou. — K dy
bychom se snad s vámi už nesetkali, přejeme vám
všem, abyste se milovali, dobrých násilím tlaěiti ne
dali a pravdy každému přáli.
Redakce Literárních listů.
(Zvláštní vydání Liteerárních listů o dvou
stránkách z 22. srpna 1968).
PO D P Á S Y T A N K Ů
Zničené silnice, zpřerážené sloupy, poražené stro
my, rozbité domy. Tak vypadá cesta z Tábora na
Hradec Králové (přes Kutnou Horu, přes Havlíčkův
Brod ruská vojska nepouštějí). Od půl čtvrté hodiny
ráno jezdily Táborem, husitským městem, tanky a
automobily okupantů. Město je obsazeno, střílelo se
v něm stejně jako v Třeboni a v Českých Budějovi
cích. Naštěstí nikdo nepřišel o život. — Všechna voj
ska, která jsme cestou potkávali, se stahují k západ
ním hranicím. Dlouhé kolony aut ucpávají silnice.
Mnohde musí soukromá vozidla po polích. Po polích
však také jezdí okupantská vojska. Ty to však pro
vozují jako sport. Je nepochopitelné, že by si tank
sjel na pole a po třiceti metrech se na ni zase vrátil.
Na celé trase jsme viděli téměř 250 nákladních auto
mobilů, obrněné transportéry, raketonosiče a tanky.
Mnohé z těchto vozidel nejely, buď proto, že se jim
porouchaly motory, nebo proto, že se srazily. Dva
tanky spadly z vysokého náspu, jeden zapadl do mok
řiny. P řeji jim všechny ty poruchy, přeji jim i' ten
déšť, který je včera postihl. Všichni okupanti' jsou
poznat jen podle nápisů v azbuce. Nikde neuvidíte
velké hvězdy. Když, tak na nenápadných místech a
velmi malé. — Většina sovětských vojáků, kteří k
nám, podle typů, přišli často až odněkud z Asie, jsou
vlastně ještě děti. Normálně by je člověk litoval, ale
dnes jim nikdo nedá nic. Ani na záchod je nenechají
dojít. Okupanty “vítají” v městech celé republiky ji
nak než v roce 1945, kdy nás opravdu přišli osvobo
dit. Vítají je hesly: Pryč s okupanty! Jděte domů!
Na mnohých místech jsou zničeny nebo přemalovány
směrovky. Ukazují na Moskvu, na Varšavu. Tam by
měla okupantská vojska ze zemí, které se ještě před
třemi dny podle vydávaly za naše přátele, odtáhnout.
Ve svobodném Československu je nechceme!
Citováno z listu Pochodeň, Hradec Králové,
(datum nebylo na výstřižku uvedeno).
R A B U JÍ
Podle severoslovenského svobodného vysílače so
větské okupační jednotky mezi Trenčínem a Brati
slavou zastavují na některých místech auta, zabavují
zavazadla, potraviny a tranzistory.
Pochodeň, Hradec Králové, (datum chybí).
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Sjezd Společnosti pro vědy a
umění

Srpnová invaze sovětských armád do Československa se přičinila o to, že
IV . sjezd Československé společnosti pro vědy a umění v Americe ve dnech
30. srpna až 1. září ¡ve Washingtoně na Georgetownské universitě soustředil
na sebe velkou pozornost tisku, rozhlasu, televize i americké, zejména inte
lektuální veřejnosti.
Sjezdu se zúčastnilo na 300 osob. V přednáškové části se soustředilo přes
100 přednášejících z U S A , Kanady a Evropy — včetně Západního Německa
a Československa. Z Československa se na sjezd přihlásila řada vědců z Pra
hy, Bratislavy a Brna, přijelo však pouze šest. T i totiž byli v době invaze už aa
cestě do U SA.
Mezi nimi byl i prof.
Ivan Sviták z Prahy, je
den z předních činitelů
liberalizačního procesu v
Praze. Prof. Sviták se ta
ké zúčastnil tiskové kon
ference S V U ,
kterou
obeslaly všechny přední
americké televizní spo
lečnosti, západoněmecká
televize a řada novin.
Dr. Sviták přečetl novi
nářům v anglickém pře
kladu "Manifest proti
agresi” , který vypracoval
spolu s řadou jiných čs.
intelektuálů den po in
vazi ve Vídni. V odpovědech na otázky noviná
řů dr. Sviták zdůraznil,
že čs. lid důvěřuje síle
myšlenek a ne hrubé mo
ci, protože ví, že jediriě
myšlenky trvale vítězí
nad mocí. "Volím e stra
tegii pravdy a ne taktiku
moci” , řekl dále. "Nem á
me jinou zbraň než zbraň
slova, myšlenky, ale vě
říme, že myšlenky rozÍeptají moc, jakkoliv sil
nou.’ ’
Tato část sjezdu S V U
sě'zřejmě nelíbila sovět
ským okupantům, proto
že den poté, v sobotu 31.
srpna vydal T A S S v M o 
skvě zprávu o sjezdu
S V U a tvrdil v ní, že se
ve Washíngtoně pod ná
zvem
"Československé

společnosti pro vědy a
umění’’ sešli kolaboranti
s nacisty, kteří' odešli z
Československa po válce
spolu s hitlerovskými ar
mádami, aby prý nyní
plánovali oddělení. Če
skoslovenska od "socia
listického tábora” .
V přednáškové části
sjezdu upoutala zejména
symposia k 50. výročí
Československa a k ny
nější situaci ve východní
Evropě, dále různé diskuzní panely, na příklad
na thema "Vyučování če
štiny a slovenštiny v za
hraničí” a, "Problémy a
perspektivy české a slo
venské žurnalistiky v za
hraničí’ ’.
S V U má nyní na 1.300
členů a nové vedení má
v plánu zintensivnit ná
bor členů mimo U S A ,
zejména v Austrálii, kde
by chtěla mít činné pra
covní skupiny.
V e volbách byl zvo
len novým předsedou dr.
Jarosláv Němec z W a 
shingtonu, místopředse
dy dr. Vojtěch Andic,
dr. Miroslav Rechcígl
ml., dr. Rudolf Sturm
(má na starosti meziná
rodní kontakty a pomoc
čs. intelektuálům z Če
skoslovenska) a dr. Jiří
Škvor. Generálním ta-

jemníkem byl zvolen dr.
Hanuš Lexa z New Y o r 
ku, pokladníkem arch.
Emil Royco z Washing
tonu a publikačním re
ferentem dr. Andrej Eli
áš z Washingtonu. Dále
byli zvoleni tři čestní čle
nové: prof. Harrison
Thompson (americký hi
storik a přítel ČSR), dr.
Václav Hlavatý a dr.
Vratislav Bušek.
Americkému tisku a
televizi byla také přečte
na rezoluce S V U , která
odsuzuje invazi Česko
slovenska a vyzývá svě
tové veřejné mínění k
podpoře věci čs. svobody
a svrchovanosti.
Sjezd byl zakončen
manifestačním banketem,
na kterém kromě dr.
Karla Steinbacha byla
hlavním řečníkem ame
rická spisovatelka Marcia Davenportová, ně
kdejší přítelkyně Jana

Masaryka. Ta ve svém
projevu rozhořčeně od
soudila
představitele
U S A a celého západního
světa, že už od roku 1938
přihlížejí jako paralyzo
vaní, jak temné síly dik
tatury a agrese lámou
odpor malých národů.
Řekla také. že už je na
čase, aby se západní de
mokracie vzchopily a na
šly způsob, jak znemož
nit Sovětům jejich bru
tální, nelidský a cynický
postup. Marcia Daven
portová informovala své
posluchače též o tom, že
nemíní zůstat jen u slov
a že už sama rozeslala na
příslušná místa telegra
my, ve kterých žádá, aby
západní svět bojkotoval
politicky, hospodářsky i
kulturně všechny agreso
ry, kteří tak záludně na
padli Československo.
Marcia Davenportová
závěrem zdůraznila, že je
nyní na nás, abychom se
postarali, aby se svět po
stupně nesmířil s osudem
Československa podobně,
jak tomu bylo v případě
Maďarska z roku 1956.
-W -

“V L A S T A ” PR O T I O K U P A N T Ů M
Ve středu 21. srpna 1968 byl smrtelně zasažen ko
munismus. Vše, co k němu má patřit: svoboda, demo
kracie, lidskost, volnost, svéprávnost, co člověk měl
na dosah ruky v této malé zemi uprostřed ztřeštěné
ho světa v poslední třetině dvacátého století, probodl
bodák, prostřelila kulka vojáka s hvězdou komuni
smu na čepici a na krunýři t a n k u ... Jmi nepřítel
nezrázuje, jen nepřítel! Přátelství, láska a bratrství
podepřeny bodákem jsou jen pokrytetvím a lží —
jsou zločinem!
Mrtvým se srdče zastavilo, živým buší na poplach:
iditě damoj, něubivajte nas, iditě damoj, eto náša ro
dina, — my jsme tu doma, okupanti jděte dom ů. . .
A bude bít jako zvon, protože srdce všech nelze a
ani se nesmí zastavit.
Vlasta, 24. srpna 1968

Nenechte si ujít napínavou akrobatickou jízdu na
koních, předváděnou důstojníky indické armády
třikrát denně v hlavní aréně. Celý tým byl dopra
ven do Austrálie letadly Quantasu.

O B R A N A PŘED Z A T É K Á N ÍM
Z projíždějících aut, z otevřených oken činžáků, z
kapes chodců — všude na ulicích se v pátek (23. srp
na) během několika hodin rozlétly letáky a lístečky
s čísly aut a varováním, že jsou to vozy zrádce Šalgpviče (náměstka min. vnitra, p. r.) a jeho lidí, kte
ří jezdí zatýkat naše přední kulturní a politické pra
covníky. Jen národ tak jednotný, jako je v těchto
chvílích náš, dokáže tak pohotově zareagovat: do ve
čera zmizely z pražských ulic všechna jejich označe
ní, z domů jsou stržena čísla i vizitky na bytech. P řá 
telům poradíme a zrádci — a ť si nás hledají. N e
najdou nás. Ale přijde chvile, kdy my najdeme je. JE T A M
Vlasta, 24. srpna 1968

VŠE!

19.— 28. Z Á Ř Í
včetně neděle 1.30— 6 h. odp.
(plný program)
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OBRANA SLOVEM A P Í S M E M

D »ě stránky tohoto čísla věnujeme převážně těm československým rozhlasovým a televizním pracovníkům a čs. novinářům, kteří se v nejdramatičtěj-

Sidb. diarrii poválečné československé historie, ve dnech bezprostředně po okupaci vojsky států V aršavského paktu, snažili vést d ál předem ztracený boj,
fcacčž ae smažili referovat o událostech dom a tak, ja k je viděli a cítili a niko liv ja k kázali okupanti a ja k nabádaly ohledy na vlastní budoucnost a bezZ j d tjtm t úryvky z rozhlasového vysílání představují kus pohnuté historie a neměly by být zapomenuty. Jso u dokladem obrany a pevnosti, které
melami».b § t až «nad později plně doceněny. Rovněž způsob, jakým bylo udržováno vysílání, používání stále se měnících tajných studií v soukromých dommrt* a továrnách, z nichž byla přesto většina program u napojována na centrální rozhlasový systém, byl i pozoruhodný výkon technický.
V" aSsafa* *S e « t dní okupace jednoho města*’, (n a další straně H D ) vybral pak kolega ukázky obsahu novin, které vycházely v jeho rodišti. Z působ
pm m těchto novin je typický pro ostatní krajské nebo městské listy, kterým, se dařilo nějak udržet vycházení, je typický pro všeobecnou náladu v zemi.
I když J e směno počítat s tím, že tlak budoucích dn ů zlomí některé z těch odvážných lidí z rozhlasu, televize a novin, že je donutí se přizpůsobit, slou
ž it -věci. i t e t i sam i nevěří, vědom ě lhát á učit lhát, psát opatrně a nudně,- zůstanou snad i jim dlouho na mysli dny, na něž se budou moci ohlédnout
'__________ s hrdostí: dny po 20. srpnu 1968.

SMRT ČASOPISU
V TsžssSfen čtie HD jsem se zmínil. (Neomylný
mznásBaas), ja t jsme se museli v čs. časopisech učit
“novoíešfesď* a hledat nové výžnaiiiy pojmů “de: fcrasaee. socialističtí přátelé, buržoázní demokracie”
■■ atd —
«»a la seisám teď nepříjemná věc. Právě když jsme
nabyti pjiesněďčgnf, že už máme ten h ový' slovnik
. kampSetaí, -vyskytly se nečekané komplikace. Vyno
řilo se aové české slovo moskevského původu (mnoho
iy A flin sotiž m ék, má a hude mít původ moskevský)
- —
a učinilo nám ze slovníku hašé.
Ono totiž bodné záleží na tom, co kdo považuje za
nanaSfaL C&čeme-li prozkoumat' tů nejnovější nor- máiasst, rosEŽme jít hodně do hloubky. V zásadě se
snad dá 3 a , že ve svém posledním významu znamena
normátoasf ta, co bylo včera, nenormální, že se však
znova obssovuje normálnost toho, co byló ža. normál
n í považováno před lednem. V té souvislosti bude
např- aaítao. úplně zrušit ono populární slovo defor
mace, neboť ve smyslu obnoveného cenzumího záko ■
na i ničemu takovému nedošlo.
Již se téSřm,. jak si počtu v obrozeném tisku v me
zích nikterak mírného cenzumího zákona o “přátel
ských armádárii Varšavského paktu, které nám přišly
na pomoc, když hrozila kontrarevoluce” . Takový je
totiž nový předpis, a někdo se najde, kdo to napíše.
Není ta tak těžké, stačí obrátit Svitákovo “ nemůžeš-li
mluvit pravda, mlč” a předělat to na: “Ani-mlčet ne
smíš, musíš lhát!”
S -uspdkDjessím konstatuji, že už jsem zase schopen
jízlivosfi, což znamená, že se také já normalizuji. Bo
hužel, je ta jfziřvost hodně povrchní. Uvnitř je temná prázdnota, mezera po přátelích, jejichž tváře ne
známe a s nimiž jsme se nikdy nesetkali, po přáte
lích, jim ž vděčím za mnoho, především a nadevše
za ta, že nám vrátili víru ve vlastní národ, a že nám
v naší unavenosti dali novou, svěží inspiraci.
Nesouhlasili jsme s nimi ve všem, byli jsme však
s n im i zajedno v tom podstatném, tj. že národ má
nárok .na vlastní cestu a člověk nárok na vlastní dů
stojnost, — . každý národ a každý člověk, A i když
jsme přirozeně se všemi těmi spojenci bez tváří ne
souhlasili v prostředcích, jim iž je těch dvou ideálů
možno dosáhnout, a i když tedy někteří z nich mohli
se je v it v určitém úseku své filosofie jako nepřátelé,
byli to nepřátelé respektovaní a — paradoxně — přá
telští.
Prolili jsme už krvavé slzy nad znovu znásilněným
národem, stále ještě se mam ě snažíme překonat bo
lest, která je chvflená nesnesitelná.
Těchto pár řádek chce však být věnováno jenom
jedné malé jednotce toho národa, malé skupině lidi,
jež bojovala bez bázně a ze všech sil na stránkách
časopisu, který se jmenoval Literární listy. Ten ča
sopis, který nám b yl tak blízký, protože dokázal, že
čas a v z d á l e n o s t neudělá z přátel cizince, umřel tak
hezky, jako žil.
Jedno, poslední normální vydání: hlaveň sovětské. ho kulometu a pod ním “Proletáři všech zemí spojte
se, —‘ nebo vás zastřelíme!” .... Potom už jen vzdor
né ticho, které křičí do světa: “ Raději mlčet, než
lhát!”
Poslední vítězství, vítězství nad cenzurou.
Toto jsou sobecké řádky, a sobecká tryzna, neboť
si uvědomuji, že nemyslím na propast, kterou zánik
“Literárek” zanechal doma v národě, který je tím
všim postižen daleko hůře než my, ale sám na sebe,
na to, co sám ztrácím -a o co sám přicházím. Vedle
inspirace snil jsem o plodném dialogu. Jestliže jejich
řádky zastihly naše uši, naše řádky, doufal jsem, za
stihnou možná jejich. Jedině tak se dostavila nová
chuť a nový elán!
Ted’ je po nich, umřely jako ten časopis, jenže ne
tak slavně. Každý úder do klávesnice psacího stroje
zdá se přinášet dutou ozvěnu, jak písmena a slova
narazila prázdně ha exilní zeď a odráží se hluše zpět.
Člověk, myslím, chce. k něčemu vzhlížet, potřebuje
svoje hrdiny. A ť si tedy někdo vybere Dubčeka a j i 
ný Svobodu. Já sám budu asi ještě dlouho pokládat
malé kytičky .u. pomníku, který ve mně zanechaly L i
terární listy.
Karel Wendt

Československý rozhlas oznamuje...
Čs. rozhlas Praha, středa 21. srpna, 4.30 hod. ráno:
“Probuďte i teď v noci své známé, probuďte naše
spoluobčany Ve svých domovech* protože za malý
okamžik-bude Čs... rozhlas Praha vysílat mimořádně
důležitou zprávu ...
Včera dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, pře
kročila vojská SSSR," Polské lidové republiky, N ě
mecké demokratické republiky, Maďarské lidové re
publiky a Bulharské lidové republiky státní hranice
ČSSR. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky,
předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i
prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů. V těchto
hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo
se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV
KSČ. vyzývá všechny občany naší republiky, aby za
chovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor-.
Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milicie
nedostaly rozkaz k obraně země. Předsednictvo ÚV
KSČ považuje tento akt za odporující nejen zásadám
vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření zá
kladních norem mezinárodního p rá va . . .
Protože některé naše'vysílače jsou vyřazeny z pro
vozu a nevíme, zda vysíláme pro celou republiku,
prosíme vás, vážení posluchači, abyste tuto zprávu
rozšířili všemi možnými prostředky. . . (přeruše
n í) . . . Jsme tedy obsazeni. . . Chceme ovšem zacho
vat k lid !. . . Přesto-, žé jsou odříznuty i některé tele
fonní linky z haší budovy a přesto, že nad budovou
rozhlasu od dvou hodin ráno slyšíme kroužit letad
la . . . ”

4.40 hod. ráno
“Vážení přátelé! V hodinách, které jsou zatím nejtěžší zkouškou pro naši vlast a pro každého občana
této republiky, vám musíme říci, že my, pracovníci
čs. rozhlasu, shromáždění tady v budově na Vino
hradské třídě v Praze, stojíme zcela Za presidentem,
republiky, legální vládou a předsednictvem ÚV KSČ
v čele s A. Dubčekem. . . Ujišťujem e vás, že dokud
budeme mít technické prostředky, splníme svou po
vinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje
po obsazení republiky jednotkami států Varšavské
smlouvy a tlumočit rozhodnutí jedině legální vlády
a vedení Dubčekovy strany, k němuž máme napro
stou důvěru. . . Celý svět se dnes v noci probudil z
klidného spánku. Protože naše dálnopisy normálně
nefungují, jsme odkázáni jen na poslech zahraničních
stanic . . . Vážení posluchači, některé naše vysílačky
jsou vyřazeny z provozu. Nevíme, zda vysíláme pro
celou republiku. Prosíme vás, šiřte vysílání čs. roz
hlasu všemi možnými způsoby ...
__ Chceme vás upozornit, že vysílač V L T A V A , kte
rý hovoří v českém a slovenském jazyce, není vysí
lač československý, ale okupačních vojsk. Vyzýváme
vás, vážení posluchači, abyste . . . zachovali klid. To
je jediná možná reakce. Abyste vyčkali dalších pro
hlášení našich ústavních činitelů . . . ”

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
iv é příbuzné na návštěvu'1
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbourne, 3000
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně
cestu
lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.

Mluvíme česky

07.27 hodin
“ V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba z Vino
hradské třídy. Lidé prchají směrem k naší budově
před střelbou kulometů, samopalů a vykřikují: Dubček, Dubček! A my se k nim připojujeme. Přátelé,
v těchto okamžicích se už střílí na dvoře Čs. rozhla
su. Myslím, že to budou poslední slova, která od nás
uslyšíte .. . Věřme dále v socialismus a demokra
c i i . . . Chceme socialismus, ale lidský socialismus . . .
-Věřme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přá
telé, být klidní a nenechat se vyprovokovat. . . Věř
me, že pravda z v ítě z í. . . A ž uslyšíte . . . (přerušeno)
. . . (Čs hymny).
Čs. televize Praha, 21. srpna, 08.08 hod. — Poselství
presidenta republiky:
“ Drazí spoluobčané, v posledních hodinách vznikla
v naší zemi složitá .situace. V současné chvíli vám
nemohu říci více k jejímu objasnění. Jako president
ČSSR se k vám obracím s plnou odpovědností, kte
rou jsem přijetím této funkce převzal, a naléhavě
vás žádám, abyste zachovali- plnou rozvahu a napro
stý k lid . .. S důstojností a kázní, kterou jste proká
zali v minulých dnech, vyčkejte dalších kroků ústav
ních orgánů republiky. . . ”
“ Z Prahy jsme dostali právě zákaz vysílat, ale
Ostrava může .vysílat. Ostravo, jeďte.”
Rádio Praha, 14,15 hod.:
Zpráva z předsednictva vlády:
.. Považujeme akt
násilné okupace za roztrhání dohod uzavřených v
Čiento nad Tisou, v Bratislavě a Karlových Varech,
roztrhání, které němá obdoby mezi komunistickými a
dělnickými stranami a iehož následky budou pro ce
lé mezinárodní a dělnické hnutí nedozírné .. .”
Radlo Praha, 18.41 hod.:
Prohlášení čs. vlády: “Všemu lidu ČSSR:' ČSSR b y
la dnes proti vůli své vlády, NS, vedení KSČ a své
ho lidu okupována vojsky pěti států Varšavské smlou
vy. Tak se poprvé v dějinách mezinárodního komu
nistického hnutí odehrála agrese proti státu řízenému
komunistickou stranou a v provedení spojeneckými
armádami socialistických zemí . . . Řada členů vlády
a vedení strany, čelní funkcionáři NS a jiní jsou in
ternováni, posledním spojovacím článkem zůstává poloilegální Čs. rozhlas, udržovaný jen s krajním vypě
tím jeho pracovníků a postupně um lčovaný...”
Rádio Praha, 21.00 hodin:
A edoucí představitelé KSČ Dubček, Smrkovský,
Kriegl, špaček a další byli internováni od ranních
hodin v uzavřených místnostech ÚV KSČ. Po 14. ho
dině byli přemístěni do dvorních prostranství a odtud
jednotlivě odvezeni v sovětských obrněných vozech
na neznámé místo . .
Rozhlas Praha, 22. srpna, 13,26 hod.: (Prohlášení N á 
rodního shromáždění):
—Občané, obracíme se k vám o pomoc. Naše jedná
nybude o ío účinnější a rychlejší, čím víc rozvahy a
kudu projevíte vy. Vyhýbejte se jakýmkoliv sráž
kám, které by mohly vést k zásahům. Vstupujte v
jednání s místními veliteli cizích sil, předávejte jim
své rezoluce. ^Žádejte, aby stáhli- své jednotky mimo
města a sídliště. Žádejte, aby uvolnili provoz a a-bv
pořádek zabezpečovaly naše orgány veřejné bezpeč
nosti. Stávkové akce, které se v některých místech
připravují, jsou neúčinné. Poškozují především naše
národy, naše národní hospodářství. . . Vyjadřujte
svou podporu Dubčekovu vedení, Černíkově vládě,
Smrkovského Národnímu shromáždění, Císařově Če
ské národní radě, Krieglově Národní frontě. Buďte
jednotní a plni důstojnosti, která je hodna lidu, vě
domého si svého morálního vítězství..
Rozhlas Praha, 22.16 hodin:
“ Z dobře informovaných pramenů máme informa
ci, že někteří pracovníci Státní bezpečnosti z Prahy
pod vedením plukovníka Molnara spolu s pracovníky
Sovětské státní bezpečnosti GPU zahájili zatykači
akci mezi pracovníky naší Státní bezpečnosti. Jako
jeden z primích je na řadě plukovník Rybář. Seznam
zatčených byl konsultován se sovětskou stranou. . . ”
(Pokračování na str. 6)
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OKUPACE JEDNOHO MĚSTA
Tady, na druhém konci světa, prožívali jsme si všichni své osobní bolestné agónie. Oči na televi
zorech a novinových stránkách, uši na rozhlasových přijímačích, slyšeli' a četli jsme slova o znásil
nění země, z níž pocházíme. Nebylo to horší násilí, než ta, jež titíž násilníci páchali a páchají v ji
ných zemích. Nebyli bychom však z masa a kostí, kdyby nás násilí na vlastních lidech netížilo a ne
bolelo stonásobně.
A tak jsme bezmocně přihlíželi, četli a naslouchali. Hrůza a naděje střídaly se s hrdostí. Slyšeli’
jsme o první vlně okupantů, o obětech odvážných Bdí, o jednotě národa, o pasivním odporu, o za
týkání, o jednáních v Moskvě, o tajných vysílačkách a také ovšem o "podzemním” tisku.
O tom posledním bude mluvit tato stránka, nebo, lépe řečeno, toto poslední bude mluvit z této
stránky. V odlesku a střepech tisku, který se pomalu stehoval ze svých redakcí do "podzemí”, uvi
díte alespoň záblesk začátku okupace jednoho jihočeského města. Z té kusé tiskové tříště vycítíte
vůli i odpor národa, jehož svoboda umírala dříve než se vůbec pořádné narodila. Bohužel, neuvi
díte to nejdramatičtější: přechod z tragických, ale novinářsky relativné norm álních vydání novin
v prvních třech dnech okupace k primitivně a horkou jehlou sesazeným jednostránkovým vydáním
dnů, v nichž už šlo opravdu do tuhého. Rozmazaný a místy téměř Mě ř i t e l n ý thk mluví někdy jas
něji, než nej dramatičtější slova.
O to tedy přicházíte. Přesto doufám, že ve vás nezůstane bez odezvy strohá a zmatená směs vý
křiků tisku jednoho jihočeského města, v němž v šestí dnech se svobodou tškn umřela, jak už to
bývá, také všechna ostatní svoboda.
-kwohrožen na svých životech.
Jsou to těžká slova. Kdo
Středa 21. srpna 1968
nás to ohrožuje na našich
NAŠE SVOBODNÉ
životech? Ne, tohle není
svoboda, tohle není komu
SLOVO
nismus. to je ruka na na
(možná poslední)
šem hrdle a na našich ži
Nevíme, jak dlouho bu
-V B C votech
deme k vám moci svobod
ně promlouvat. Možná, že
Pátek 23. srpna
toto večerní číslo je po
VŠICHNI ZA VŠECHNY
slední, které kolektiv re
Stovky, tisíce rezolucí
dakce Jihočeské pravdy
od našich lidí dostáváme
připravil.
Chceme proto všem čte na podporu Dubčeka, Svo
nářům sdělit, buď ještě body, Černíka, Smrkovvydáme noviny ve svo ského, prostě všech legál
bodném projevu, nebo ních představitelů naší
další číslo novin nevydá země. Nemůžeme z tech
me vůbec. Nikdo nás ne- nických důvodů všeehnv
donutí psát jinak, než my rezoluce uvést, nestačíme
slíme, nikdo z nás nedo dokonce ani uvádět jm é
káže zveřejnit jiná pro na, u nás v novinách. Je
hlášení, než jaká jsme do to jiné než v rozhlase- u
sud otiskli. Dostanete-li mluveného slova. Jsme
do rukou zítra, pozítří Ji všek ' nesmírně rádi, že
hočeskou pravdu, .která jsme všichni jednotní:
V
podpoře Dubčeka,
by hovořila jinak než do
sud, pak ji nevydal náš Svobody, Černíka, Smrkovského, Kriegla a dal
redakční kolektiv.
ších;
Čtvrtek 22. srpna
V ignoraci okupantů;
HISTORIE SE OPAKUJE
V neposkytování pomo
Byl jsem svědkem prv ci cizím vojskům;
V tom, že zachováme
ní okupace. Tehdy přije
li časně ráno a lidé pla klid, že se nedáme vypro
kali. Zatínali pěsti. Zmoc vokovat;
V tom, že budeme plně
ňovalo se jich zoufalství.
Od této chvíle uplynulo odmítat, izolovat, odsuzo
téměř třicet let a hle, oku vat zrádce, kolaboranty a
panti jsou opět v naší ze provokatéry;
Nebudeme nikoho jiné
mi. Okupanti z Německa,
Maďarska, dokonce i z ho uznávat, než legální
Bulharska a Sovětského představitele.
svazu. Pořád vidím teti
Buďme jednotní, v zá
obrázek z novin, jak Brež- vodech, na svých pracovi
něv zvedá ruku s kyticí štích, mezi sebou, mládí i
našeho starého dobrého staří!" Naši svobodnou
armádního
generála
a republiku nezradíme!!!
presidenta Ludvíka Svo
Sobota 24. srpna
body, který měl oči sklo
pené k zemi. Byla to jen NEDÁME SE UMLČET!
Půl hodiny poté, kdy
komedie? Jak ti je, náš
drahý
presidente?
Asi vyjela včera odpoledne
tak, jako všemu českoslo rotačka s druhým vydá
venskému lidu. Nejhorším ním JP, obsadila okupač
činem v lidských vztazích ní vojska naši redakci a
je proradnost a zrada. N e tiskárnu. Vojáci' vyhnali
myslíme na sebe, myslíme samopaly všechny přítom
na svoji vlast, na svého né redaktory a zaměstnan
presidenta a na svou vlá ce tiskárny. Ke vchodu do
du. Rozhlas právě hlásí, redakce se postavil voják
že
velitel
okupačních se zbraní. Stačili jsme
zachránit
hlavič
vojsk vydal výzvu, aby však
lid nevycházel ze svých ku našich novin. Jiho
domovů, že by mohl být česká pravda bude vychá
Jihočeská PRAVDA,

Veškerá PO JIŠTĚ NÍ odborně provedou

zet dále. šedám e se a s t- a beq m iija ja i, rozezná
čeíl
váme jen vlastenec, č i koPrávu, pravda, je na. na tabmaaáy.
ší straně. Budeme k ván- _ Z rezoluce malé obce
však promtaivat v- man- . Hojovice se Pelhřimov
hem stíženějšácfc podmín
sku. (z rezoluce, která je
kách. Nejh ocši je ta. i e
heslem celého národa) .
pro omezené technické
NEVĚŘTE
možnosti nebude aákiac
KOLABORANTŮM !
JP takový, jako dosud.
M ilí čenáři, moc vás
Poslední čista nž dosairnv sis. nákl:aáu 92.000 výti prosíme, nenechte se vy
sků. Protože se podařilo provokovat k žádným ná
dostat mezi čtenáře jen silným a neuváženým či
nepatrnou část posledního nům, které vyvolávali
nákladu JP, přinášíme z provokatéři a na které
ní v tomto čísle některé, kolaboranti a okupanti
důležitější články. Bude 'čekají. Nevšímejte si oku
me se snažit dostat noviny pačních vojáků, nedávejte
se s nimi do řeči, nic jim
i do okresních měst.
nevysvětlujte. Vaše snaha
Protože budeme vydá
je házením hrachu na
vat naše noviny v omeze
zeď. Ignorujte je! Místo
nějším množství, prosíme
diskuzí s okupanty popiš
vás o jedno. Po přečtení
te všechna volná místa
novin je předávejte dál. hesly, zejména, v azbuce.
A ť se dostanou do největ
Poslouchejte jen vysílání
šího počtu rukou! Neničte
svobodného rozhlasu a te
je, ale šiřte je. Staňte se
levize, čtěte jen svobodná
všichni nejen našimi čte
vydání legálních- novin.
náři, ale i kolportéry.
Kolaborantská vysílání a
Kroky vedly na STB
tiskoviny poznáte sami.
DÍVALI JSME SE
Dejte pozor na provokaté
ry! Dejte pozor na sebe,
ROVNĚ DO OČÍ
zachovejte klid a rozvahu.
Byli jsme otřeseni zprá
vami, že zatýkají funk
Neděle 25. srpna
cionáře a lidi s rovnou pá
(SVOBODA)
teří, kteří nechtějí sklonit
ZPR ÁVY Z FRONTY
a shrbit záda před nási
lím. Kolaborantům slouží
Tisíce, snad milióny he
automobily s poznávacími sel odpovídají v našicn
značkami AB 55.13, AD
městech a vesnicích sovět
30-01, AE 40-01, K K 53- skému vedení na jejich
13, AE 40-01, A B A 7119.
báchorky o koirtrarevohiSnad už je jich v téhle
ci v Československu a
chvíli víc. Byli by také.ne- přátelské “ pomoci” jejich
gramoty, kdyby si uz zase
děl a tanků. Z těch tisíců
nezměnili čísla. Počítejte
snad jedno nejlépe, v y 
tedy i s tím.
jadřuje .náš postoj.: N eví
Kroky novináře vedly taným hostíkn ani sousto,
včera k soudruhům ' zě ani kápku, ani pohled. To
Státní bezpečnosti v Č. poslední krédo — ani po
Budějovicích. Padla jedna hled, je prodchnuto hu
jediná otázka: Máte se manitním soucitem nad
znamy? Odpověď: Sezna těmi dvacetiletými chlap
my jsme neměli, nepsali ci, kterým snad tahle ško
jsme je — a psát nebude la pomůže, aby v letech
me. Co když vás přinutí? chlapské zralosti dokázali
Nedáme se přinutit, nene ve svých zemích dát so
cháme se zneužít, nechť cialismu lidskou tvář.
náš lid ví, že jsme s nimi.
Neděle 25. srpna
T E LE V IZO R Y
V naší obci už neexistu
jí rozdíly mezi komunisty
R A D IA
spolehlivě opraví
a udržuje

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers

Tel. (Melb.) 95-2421

958 Nepean Highway, M O O R A B IN , 3189

V.

N IK O L IC

153 Separation Street
NORTHCOTE, Víc.
Telefon 48-4758

Letáky nadepsané: "Předav ejte vojákům Varšavské
smlouvy”, tištěné česky, rusáy, německy, bulharský,
polský a maďarský:

P R O V O L Á N Í K V O J Á K Ů M VARŠAVSK É
SM LOUVY
Všechen lid Jihočeského kraje bez rozdílu politické
příslušnosti stejně jako všechen lid. v Československé
socialistické republice stojí jednotně za legální vlá
dou, reprezentovanou presidentem republiky soudru
hem Ludvíkem Svobodou, předsedou vlády inž. Old
řichem Černíkem a předsedou Národního shromáž
dění Josefem Smrkovským.
: Jihočeský lid plně uznává politickou linii ÚV KSČ,
v jejimž čele stojí: soudruh. Alexandr Dubček a řada
zkušených soudruhů, kterých si vážíme a plně je re
spektujeme.
Po pozitivních jednáních, našich, představitelů v
Čierné a v Bratislavě je obsazení naší země vojsky
Varšavské smlouvy aktem, který neodpovídá lenin
ským zásadám suverenity a svéprávností každého
'státu.. Nikdy nepozvedneme zbraň proti vám! Proč
přicházíte se zbrani v rukou vy, které Jane až dosud
měli za skutečné bratry?
Přesvědčte se sami, že si přejeme pracovat v klidu
a- bezpečí a upevňovat nadále přátelské styky s vámi,
-beze zbraní, na zásadách rovnoprávnosti a respekto
vání státní suverenity a samostatnosti.
Vrátíte se do svých zemí, do svýeh domovů, ké
svým rodinám!
Lid Jihočeského kraje

Pondělí 26. srpna
Dubčeka, hesla a nápisy
Co nám škodí - co pomáhá podobného znění:
Buďme všichni Dubčeký,
O N E JLE PŠÍ HESLO
V našem boji za spra čeho jsme se nevzdáli, je
vedlivou věc svobody a ště jsme neztratili Strach
suverenity nám nezbývá před ránou už jé rána.
Citáty z Schillérá nebo
mnaho prostředků. Zůstal
vlastně jediný: společný vtipná lidová tvořivost
odpor, odsouzení agrese, ukazuje, že se dá bojovat
ignorace okupantů. Tento proti okupaci lépe, třeba
prostředek je však silněj i švejkovský než vulgari
ší než zbraně. Záleží jer. tou. Proto dnes zavádíme
jak bojovat. Hesla, letá rubriku nejlepších a riejky, výzvy, projevy, slova vtipnějších hesel
Dnes za nejlepší pova
musí být účinná. Rozhod
ně nepomohou hákové žujeme:
Tvůj osud je v tvé
kříže a šibenice, kterými
pomalujete města. Jejich vlastní hrudi;
Věřte, ie štěstí je ve
smysl je jasně zřejm ý na
šim lidem, ale ne těm, svobodě a svoboda v od
vaze:
proti kterým bojujeme.
Sama smrt před mužem
Naše lidi není třeba pře
svědčovat, jsou v odporu často prchla;
Silniční značky neulehproti okupaci jednotní, to
dobře víme, je třeba pře čují křížovou cestu;
Když nemáš v Havě,
svědčovat vojáky, kteří
sem přicházejí. Přicházejí samopal nepomůže.
A nakonec Viktor Dýk,
nové jednotky, nenasáklé
poznáním jejich špatné který už tehdy vystihl na
věci.
Šibenice,
hákové ší dobu;
Ná domovině šero- leží,
kříže uvnitř hvězd je jen
zradíš-lí světa věcný
utvrdí v tom, že jsou v
přívod
zemi kde je kontrarevo •
zradil jsi
luče a nepořádek. Pro ně
sebe
budou mít jiný význam.
dětí
Budeme tak jen hrát na
život
struny jejich propagandy.
Jak daleko lepší snímky
NEZRAZUJi

Čs. rozhlas oznamuje
(Pokrač. se str, 5)
Tento krátký záznam vysílání v 'kritických oka
mžicích československá ukončíme reprodukováním
zprávy, kterou vysílal Rozhlas Ústí dně 22. srpna v
03.00 hodin:
“ Z. Liberce jsme dostali dálnopisem, následující
text, jehož autorem je Václav H a v e l. . . Zdá se, že
okupanti, jsou bezradní, zřejmě v tuto chvíli zoufale
hledají, někoho, kdo by byl ochoten zradit zemi. a v y 
tvořit, novou vládu. Pravda, někteří funkcionáři KSČ
prý už zradili. Národ je však odsoudol a vyzývá na
veřejných shromážděních justici k jejich stíhání-pro
vlastizradu. — Co -se tedy. vlastně stalo? Země, je pře
plněna tisíci hochů z Ukrajiny a Kazachstánu, kteří
pořádně nevědí, v jaké zemi jsou, nerozumějí jejímu
jazyku a nechápou, proč všude, kudy projíždějí, lidé
hrozí pěstí a proč nesou nápisy vyzývající k návra
tu .. Zakazovat, ničit,' bořit, zavírat a zabíjet mohou
dle libosti. Ale konstruktivně pracovat nemohou. T i
hoši ž Kazachstánu nemohou převzít národní výbory,
nemohou naplňovat ¡noviny a časopisy svými články
a básněmi, nemohou číst kolaborantské komentáře
v rozhlase. Náš úspěch je ve vašich rukou. Nehude-ii
jediný zrádce, nezbude jim nic jiného než odtáh
nout . . .
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Milan Kundera: Žert. Československý spisovatel, Praha

Optimismus je opium lidstva
U ž po mnoho století vyjíždějí tak jako dnes v moravských dědinách chlap
ci s podivným poselstvím, jehož písmena, psaná v neznámě reci, předvádějí
s dojemnou věrnosti,: aniž jim rozumějí. . . Jejich poselství nebude nikdy
rozluštěno nejenom proto, že k němu není klíč, ale i proto, že lidé nemají
trpělivost naslouchat mu |v době, kdy je již shromážděno tak nepřehledné
množství poselství« dávných i nových, že jejich překřikující se sdělení jsou
nevnúnatelná. U ž dnes jsou dějiny jen tenká šňůrka pamatovaného nad oceá
nem zapomenutého, ale čas kráčí a přijde doba vysokých letopočtů, jež ne
zvětšená paměť jednotlivcova nebude vůbec s to pojmout. Celá. staletí a tisíci
letí budou z ní proto vypadájvat, staletí obrazů a hudby, staletí objevů, bitev,
knih, a bude to zlé, protože člověk ztratí ponětí o sobě samém, a jeho histo
rie, nepojmutélná, neobsáhnutelná, se scvrkne do několika schematických,
smyslů zbavených zkratek. Tisíce hluchoněmých Jfed králů budou vyjíždět
vstříc těm dalekým lidem s žalobnými a nesrozumitelnými poselstvími a nikdo
nebude mít čas je vyslyšet.
(strána 270)
Kunderův "Ž e rt” mne pocit historie jako hlavní
stál několik bezesných hnací sílu života. Z ne:-,
Ůocí a menší dávku ben- domyšleného žertu se. vy
zedrimu. Je to královská vinul řetěz lidských tra
jízda džunglí a pustinou gedií . všedního života.
poválečného
českoslo Zúčastnění se nakonec
všichni sešli v malém mě
venského života.
Je to také vyznání néj- stečku na Moravském
hlubšího pesimismu a Slováčků, kde se okázale
zoufalství člověka, který pěstuje každoroční Jízda
je zachycen v beznaděj králů, prastarý lidový
ném soukolí moderních zvyk, o němž nikdo neví,
jak vlastně započal a co
dějin.
í
Pro jednoho z hlav symbolizuje.
ních účastníků Kundero- Kunderovi symbolizuje
va "Žertu” uspořádaly Jízda králů nesmyslnost
dějiny krutý žert v podo současného života, ve
bě pohlednice, již z pou kterém lidé už nejsou
hé zbůjnosti poslal své schopni ani zapomenout
rádobymilence. N a po ani odčinit:
"Ano, je to tak; většihlednici napsal:
"Optimismus je opium, - na lidí se klame dvojí
lidstva. Zdravý
duch chybnou vírou: věří na
páchne blbosti. A ť žije -věčnou památku (lidí,
věcí, činů, národů) a v
Trockij.”
Pisatelem lístku byl odčinitelnost (činu, omy
komunistický student, je lu, hříchu, křivd).”
"O bě jsou to falešné
muž strana vštěpovala

víry. V e skutečnosti je to
právě naopak: vše bude
zapomenuto a nic nebu
de odpuštěno.’ ’
"Úlohu odčinění (po
mstění, odpuštění) za
stoupí zapomenutí. N i
kdo neodčiní křivdy, jež
se staly, ale všechny
křivdy budou zapomenu
ty-” . ,
Tak uvažuje bývalý
komunista. A jiný člo
věk, který se ještě před
několika lety cítil součá
stí dění "za volantem hi
storie” , vynáší nakonec
strašný soud nad svojí
dobou:
". .’. Ž ít ve světě, v němž
nikomu není odpuštěno,
kde jsou všichni nevykoupitelní, to je totéž ja
ko: žít v pekle.”
Účastníkům Kunderova "Žertu’ ’ už táhne na
padesátku a pociťují od
por k dnešní nevycválané

mládeži, která nechce ro
zumět tradicím, vytvoře
ným jejich otci..
Hrdinův
spolužák,
velký pěstitel folklóru, je
například potrestán sy
nem, který se odmítá
účastnit Jízdy králů, ač
pro otce to bylo míněno
jako pocta:
"Kdysi
si
dělávali
chlapci Jízdy králů sami
a z vlastní vůle. Ted’ to
organizuje deset organi
zací a schůze o tom má i
okresní výbor strany.”
"N ic už dnes nemohou
lidé dělat sami a ,z vlast
ní vůle. Všechno je ří
zeno shora. D řív
si
chlapci vybírali krále sa
mi. Tentokrát jim shora
doporučili
Vladimíra,
aby se zavděčili jeho ot
ci, a všichni museli po
slechnout. Vladimír se
stydl, že je protekční dí
tě. Protekční děti nikdo
nemá rád.’’
Tolik o vztazích mezi
lidmi "lepšího, nového
světa” , který dnešní ta
tínkové vybudovali pro
nevděčné děti. A le ani
tatínkové to nemají leh
ké::
"Soudruzi.. .
týkali
mi sice (jak je pravidlem
mezi soudruhy), ale ne
bylo to najednou přátel
ské tykání, nýbrž tykání
úřední a hrozivé.’ ’
"Přiznám se, že od té

,Nene chtěl začít v parku, kde se postavil na lavici,
aby promluvil, ále študáci ho odnesli na ramenou
ha náměstí, kde ho postavili na náklaďák. Začal svůj
proslov omluvou, že je analfabet a hned dodal, že
Irka Os t r a v s ká
bude dělat to, co nejlépe umí: přednášet folkloristic
Inocencio de Oliveira, přezdívkou Nene, zednický ké (básně. Z toho měli študáci velké povyražení, které
pomocník, skoro analfabet, je pravý brazilský caboc- si Zvětšovali tím, že někteří vlezli pod auto a přes
lo, tj. domorodec brazilského vnitrozemí, míšenec b ě ' škvíry opalovali cigaretami bosé nohy kandidátovy.
locha s indiánem, Je vysoký, břichatý, s kloboukem Nene ■začal poskakovat jako koza a hulákání davu
á la Santos Dumon na hlavě, nosí plátěnou košili, kal nebralo konce K dyž už to nebylo k vydržení, požádal
hoty vysoko nad pas, štyfle, •brýle s kulatým okra Nene o ticho a, dívaje se na ty pod autem, řekl kaza
jem a knírek a má ovšem lidovou výslovnost. Při telsky: “Esli nepřestanete, tak počurám všecky, co
každé příležitosti se úsilovně snaží citovat několik jsou tam dole.” To byl ovšem pokyn k dalšímu hroz
Úryvků z bible, které se naučil.- Je spiritualista, ačkO: nému hulákání.
Pasíední den volební kampaně byl pro Inocencia
lív neví proč. Říká o sobě, že je véden duchy a .považuje se za něco více něž jsou druzí. Ná urážky' má zvlášť šťastný. Podařilo se. mu .uskutečnit největší
pohotově jednoduchou Odpověď: dokud mi jen nadá-- mítink v -historii města Braganca ve státě Sao Paulo.
váš, nemůže to vadit, horší by bylo, kdybys mě mlá Studenti, plakáty a ohňostroje přeplňovali večer ná
městí. Básník-kandidát Inocencio stojí na palanku s
t i l ! ..
- ... ..
.Jednoho, krásného dne zaslechl Inocencio h la sz ne otevřeným deštníkem, přestože je nádherná noc a
bes, který mu oznámil'stručně: “Nene, jsi předurčen!” nebe plné hvězd. Krabice od bot představují tele
Hlas však neřekl k čemu a proto se Nene rozhodl pro vizn í kamery, plechovky od rajského protlaku coby
politiku, což je v Brazílii dost obvyklé. Od té doby rozhlasové mikrofony. Nene začíná svůj proslov,
“Já vím, že máte chuť hodit na mě rajská jablíčka,
se snažil zainteresovat nějakou politickou stranu. Na
bízel, se všem, ale žádná se dlouhou dobu .neodvážila smradlavá vejce ěi dokonce kameny a proto to ra
riskovat posměch veřejnosti, kdyby představila kan ději udělám za vás, ušetřím vám práci.” A za checho
didáta bosého, ubohého, skoro analfabeta. Už už se tu celého davu si vylil plný hrnec vody na hlavu.
chtěl Nene svých pokusů- vzdát,, když ho náhle jm e Hried potom začal sliby:
“ Nechám udělat ťnost ve vesnici Aparecida” , pro
novala bývalá sociálně demokratická strána kandi
dátem do městské rady. Dostal číslo 1110, což tady hlásil, avšak dav odpovídal:' “ A le Nene, v Aparecida
v loterii znáči osel. Jmenovala ho h lavn ě. proto, že není žádná řeka ani. potok!” “ To nevadí” , nenechal
právě neměla po ruce žádného vhodného muže, který se odradit kandidát, “nechám taky udělat řeku!” N ě
by měl váhu u třídy zednických pomocníků. Že Nebe kteří študenti žádali nové schody pro “ Ponto Azul” ,
přežije dlouhý čas jako karididát stejně nikdo nevěřil. tj: piro- hospodu, kam se chodí obyčejně v noci hrát
Inocencio, člověk prostý duchem, který j í rád slad biliard. v
I tento 'problém slíbil kandidát vyřešit: “ Nechám
kou vatu a “ popcom” , analfabet, který však nemá
s hlupákem nic společného, si uvědomil, že se mu na udělat nové schody do Ponto Azul, nechám tam po
skýtá velká životní příležitost. Nějak se dostal k stli- stavit jezdící schody, stačí?”
Když už bylo řvaní na náměstí děsné, požádal Nene
deritům, kteří mu pro legraci začali volební kampaň.
Pozvali ho nejprve na mítink na náměstí. “ Jdu” , řekl o trochu ticha a pak vykřikl rozhodně, poukazuje na
Nene, “ ale tak, jak jsem — roztrhaný, bez kabátu číslo své kandidátky: “ K dyž jeden osel mluví, druzí
oslové sklopí uši!”
a bez bot!”
; '

ZOON POLITIKON

21. srpna 1968
Tak už jste tady .. . vítejte!
Vítejte, letní hosté
z hlubin mrazu,
vítejte nám
po starém obyčeji
s pancířem chleba,
s tímto krystalem slzotvorné soli,
jež rozežífá
vše, co padlo s nebe.
Vítejte v láskyplném objetí,
V němž praští kostí,
sákne krev
z plodů
na sklonku výsluní.
A znovu
hluchoněmí s chluchoněmými.
A znovu osiky,
osiky, které se otřásají
při pouhém pomyšlení na Jidáše.
N a úsvitě zařičel kohout.
Zapírám,
že jsem vás kdy znal.
Zapírám podruhé,
potřetí.
(Otištěno na titulní straně zvláštního vy
dání Literárních listů z 22. srpna 1968.
Autor není uveden).

doby mám k tykání aver
zi; má být původně vý
razem důvěrné blízkosti,
ale jsou-li si tykající lidé
vzájemně cizí, nabude
okamžitě opačného vý
znamu., je výrazem hru
bosti, takže svět, v němž
si lidé tykají všeobecně,
není světem obecného
přátelství, nýbrž světem
obecné neúcty.”

Kunderův "Ž ert” je
tragické
panoptikum
zklamání a selhání. Zkla
mání se životem, sejhání
v lásce a ve vztazích k
ostatním lidem.
Kunderovy
postavy
končí vesměs jako smut
ní trosečníci uprostřed
organizovaného
davu,
každý strašně sám se
(Pokrač. na straně 8.)

Nene -byl samozřejmě velkou většinou zvolen měst
ským radou, avšak nikdo mu nedával víc jak měsíc
politického života. Kdekdo si -byl jist, že -bude brzy
zbaven mandátu. Avšak vychytralý caboclo začal jed
nat při plenárních zasedáních velmi opatrně. M luvil
málo a nepřidal se na žádnou stranu.
“ Jsem městský rada našeho Pána Ježíše” , říkal,
když ho žádali, aby se vyjádřil, na čí straně vlastně
je. Při jedné rozepři v městské radě zahrál rada
Nene svou nejvyšší hru. Utvořily se totiž dvě sku
piny a v každé z nich devět radů. Nene zůstal upro
střed. Ani tentokrát se nepřidal k žádné straně. Když
pak za ním přišli zástupci jedné skupiny, aby jim hla
sem pomohl, nabídl: “ Ano, ale jen když mne zvolíte
místopředsedou rady. Jináč nic!” A tak byl navržen
a zvolen.
i
Při jednom z pozdějších zasedání se dlouze roko
valo o pojmenování nové obecné školy. Jedna sku
pina byla pro “ Školu Alcindo Bueno” , ale druhá byla
proti. .Minervin hlas-padl na místopředsedu. Ten se
zhostil- úkolu těmito slovy: “Na co tolik rozčilování.
Alcindo Bueno nebyl sice učitel, jenom autorita, ale
může dát škole jméno, ne?”
Nene je takový — jednoduchý a objektivní ve
všech svých rozhodnutích. Nesnese však neuznání;
Jednou hlasoval proti jakémusi návrhu, který před
tím schvaloval. Později svůj hlas odůvodnil takto:
“K dyž ten rada, co návrh předložil, mě nepozdravil, když přišel do jednací síně. Přece nechce, abych
mu dal hlas!”
Nene často říká, že je veden jakýmsi osvícujícím
duchem. K d yž však řekne příliš velkou hloupost, tvr
dí s klidem, že se do jeho duše vloudil nějaký volskv
duch. Po takovém prohlášení zůstane několik minut
zticha, aby měl ten volský duch čas odejít, uvolnit
místo duchovi chytřejšímu.
Teď chce pan Inocencio de Oliveira, zvaný Nene,
kandidovat na státního reprezentanta a podle slov
jednoho z kolegů není tím nejhorším v městské radě
města Braganca a jistě i nebude tím nejhorším stát
ním reprezentantem.
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V Americe převládl pesimismus
Z . Černý

a H.

H e jný

Otřes a pobouření, s jakými Amerika reagovala na. sovětský vpád do Československa, nezůstaly po
chopitelně bez vlivu na politické myšlení lve Spojených státech. Událost je ovšem ještě příliš čerstvá
¿na to, aby bylo mojžno posoudit její dlouhodobé účinky na. americkou politickou scénu. Ale bez
prostřední účinek už se dá měřit — a to je úkol, kterého se okamžitě ujaly ústavy pro výzkum ve
řejného mínění. Zatím byly uveřejněny výsledký prvního takového průzkumu, který provedl ústav
/Lou Harrise už 24. srpna, tedy tři dny po sovětské invazi. .

16. 9. 1968

OKUPACE V OBRAZECH
(Pokračování se str. 3)
smlouvy a plné respekto
váni : státní suverenity
ČSSR” . ;
Pod snímky s ' citátem,"
který táké obsahuje v ý 
zvu, aby lid upustil od
násilných akcí proti oku
pačním vojskům a nedal
sé vyprovokovat "různý-,
mi sílami,'které si chtějí
obstarat důkazy pro' oprávněnost intervence a
Využít situaci fc samozva
ným akcím” , jsou -tato
další poučení:
1:
"Nedejm e Si vzít sprá
vu svých věcí z vlastních
rukou!
Neuznávejte jakékoliv
rozhodnutí samozvanců;
jimž "moc a vládu ’ se
pokusí proti vůli našeho
lidu dát okupační síly! í
Nevstupujte do žád-

V Americe převládl • ■Právě uveřejněné vý pět ku třem. Nyní, ve domnívá, že je možný..
nyní pesimismus v názo sledky výzkumu je mož-' stejném poměru, převa Mezi těmi, kdo jsou roz
hodnuti Masovat pro
rech na to, zda je možno no porovnat . se sondou žují pesimisté.
uzavřít se Sovětským provedenou v červenci,'
A tento výkyv v názo Humphreýho, je poměr
svazem realistické doho kdy byla" veřejnosti také rech na to, zda je možný opačný: 39 procent se
dy', které'by zajistily svě položena otázka, jaké, mír se Sovětským sva domnívá; že-m ír s Rus
jsou vyhlídky na uzavře zem, má ovšem důsledky kem je možný, a 31 pro
tový mír.
Pracovníci Harrisova ní efektivních dohod me pro postavení jednotli cent, že není možný.
ústavu pro výzkum ve zi Spojenými' státy a So vých kandidátů na úřad
Nixon* je populárnější
řejného mínění navštívili větským' svazem — do presidenta. Mezi voliči, mezi těmi, kdo se domní
1.715 domácností po ce hod, jimiž by se snižova kteří jsou dnes rozhod vají, že mír se Sovětským
lé zemí, aby zjistily reak lo riziko válek ve světě. nuti hlasovat pro Nixo- svazem není možný, a
ci veřejnosti na krizi ko V červenci piřevažovali v na, se 42 procent domní Hutnphrey je ' populár
lem Československa. A Americe v této otázce vá, že mír s Ruskem není nější mezi těmi, kdo věří.
jak bylo právě oznáme optimisté, a to y poměru možný, a 36 procent se že je "možný.
FE
no, zjistili toto:'
Většina Američanů
!
v poměru 63 ke 20 pro
centům — se domnívá,
ž e . se obnovila studená
Den po invazi Českoilovenska vypracovala řada československých intelektuálů ve Vídni
válka.
manifest, jehož text uveřejnilo v překladu několik zahraničních listů a který přečetl anglic
■ Většina — 59 procent
ky pro americkou telěvizi prof. Ivan Šviták (v iz referát o sjezdu S V U na str. 4.) Je to další
k 27 — zastává názor, že
dokument, který stojí za přetištění :
invaze ' do Českosloven
“
My, čeští a slovenští umělci, vědci a novináři, í - bloky, .které chtějí vytvořit svou kulturu na j i 
ska dokazuje, že všechny
jsme s radostí uvítali a podporovali program de ných základech než na lidské svobodě, jsou jen mo
komúnístické země jsou mokratické obrody Čs. socialismu. Y historických derními podobami otrokářství. Násilná praxe v po
stejné a nedá se jim v ě  hodinách právě probíhající okupace suverénního sledních dnech znovu ukázala, že totalitní diktatu
řit. A většina —- 65 pror- Československa považujeme za nutné vyjádřit zá ry jsou největším ohrožením lidstva.
9. J e lhostejné, s jakou ideologií přijíždějí ¡tanky
cent k 19 — také odpo kladní společné názory, které sdílíme jako intelek
tuálové, jako Češi a Slováci a jako státní občane
věděla kladně na otázku, socialistického Československa — bez ohledu na ná do .pokojné země a s jakým i motivy se střílí do ne
ozbrojeného lidu. V hodinách, kdy okupanti nasto
zda mají Spojené státy zorové růzností týkající se taktických zřetelů.
lili' v naší zesni nový protektorát, klademe si otáz
1. Domníváme se, že jako intelektuálové máme ku, zda v srdci Evropy již není m ožný ani takový
zesílit svůj obranný a
spojenecký systém, jako vůči svému národu za všech okolností povinnost rozsah osobních svobod a zákonných . práv zástupců
mluvit pravdu bez ohledu na taktické zřetele Jsouje například Severoat li ústupky taktice ústupky od pravdy, pak volíme legálních vlád, jaký je obvyklý v kterémkoli ma
lém africkém státě .Okupace Československa je roz
lantický obranný pakt, extremismus pravdy. Disciplina pravdy je nejtvrdší sahem své zločinnosti srovnatelná jen s nejbezostyšaby se připravily .. na ze všech disciplin.
nějšími imperialistickými agresemi.
2. Důvěřujeme síle myšlenek a nedůvěřujeme
obranu proti, agresi kde
I0 .1Obracíme se" na světovou veřejnost, zejména
moci, protože víme, že jedině myšlenky vítězí -trva na věhlasné autority mezinárodního uměleckého a
koliv ve světě.

MANIFEST PROTI AGRESI

ných funkcí, které byly
dříve svěřeny, -právoplat
nými volbami lidem! Je
dině oni mají' mandát
nás zastupovat!- v ;■
Vzpomeňte si ňa osud
kolaborantu za nacistické
okupace!’ ’
Další číslo Světa -v
obrazech; -které vyšlo"
24. srpna, ještě drželo
linii.
Titulní'' list riesé
héslá "Jsm e: s vámi —
buďte s ¡námi!” a "Byli
jsmé á "budem! ” Pod ni
m i je snímek sovětských
tanků před Prašnou bra
nou a legenda :
1 "Okupantskě- t a n k y
obsadily 'stát,: neotřásly
však ..našimi ,n á r o d.y.
Avšak; uvažujme: .Exis
tuje ještě pro nás nějaký
důvod setrvávat ve svaz
ku! Varšavské smlouvy,
když jsme poznaly tuto
otřesnou zkušenost? ..Ne
ní pro- naši budoucnost
neutralita ..nejspolehlivěj
ší zárukou?”
.

N a třetí a čtvrté stráně
jsou snímky z okupova
né^ Prahy, rozhovor-s de
legátem
mimořádného
sjezdu, který se" konal
22. srpna 1968 a odsou
dil okupaci republiky*á
rezolutně požadoval od
chod o kupa ntských ar
mád ze státního území;
Dne 22.- srpna večer
řekl ' pobočník presidenta
republiky, 'že ' "Sověti
jsou dost bezradní tím,
co se u nás děje. Čekali
podporu našich lidí, ■ale
setkali se s nenávistí a
odporem. ' Podařila se
vědeckého života, se ’žádostí, aby pomohly bezod jim sjce okupace vojen
kladně obhájit svobodně socialistcké' Českosloven
sko a řešit tak klíčovbu otázku moderních dějin. ská, áíe né politická. V o 
Mimo jiné se obracíme na Bertranda Russela, Jean- jáci nevědí, co mají dě
Paul Sartrea a ostatní členy tribunálu, pro válečné, lat,. začíná, se rozkládat
zločiny v e Vietnamu, aby vyšetřili okolnosti, za nichž morálka. President -Svo
došlo k invasi a okupaci ČSSR.
boda, který má volnost
K tomuto společnému prohlášení spojila. předsta
pohybu, se Chová velmi
vitele nejrůznějších politických a uměleckých smě
rů jednak náhoda, jednak názorová jednota o ži-. statečně, neohrožené, nevotníčh otázkách našich národů a našeho státu. -Vě ustupuje, nic.nepodepsal
říme, že světová veřejn ost.intelektuálů, umělců a . a nepodepíše.’’

le nad mocí. Volíme strategii pravdy a ne taktiku
moci. Nemáme jinou zbraň než zbraň slova, myš
lénky, ale věříme, že myšlenky rozleptají moc jak
koli silnou. Právě dnes si uvědomujeme, že boj
proti myšlenkám se stává krvavým bojem proti
člověku.
\- 3. Lidé mohou ztratit všechna občanská práva,
‘ale nemohou ztratit svobodu myslet. Totalitní dik
tatury .mohou lidi zbavit všeho — s- výjimkou vůle
člověka odporovat totalitní diktatuře. Tanky -nemo.hou okupovat myšlení.
4. Jako Češi a Slováci víme dobře z dějin, že na
še země hrály na evropské scéně již Vicekrát úlohu vědců připojí své podpisy k našemu prohlášení, že
Podepsal ovšem až dopropadliště pro chtivé agresory. Československo — podpoří naše úsilí o účinné akce proti agresorům
srdce Evropy — nemůže foý • transplantováno bez a každé další cesty k-.aktivnímu odporů proti- zná datečně.
smrtelného nebezpečí pro celou Evropu, jak ukázat’ silňování základních lidských práv.
N a 4. straně tohoto
již před třiceti lety Mnichov. Tanky okupantů vjely ■ A ť žije- svobodnésocialistické suverénní Česko
čísla
jsou další-záběry z
na propadliště dějin..
slovensko.! A ť žije jednota dělníků a intelektuálů! okupované Prahy. Jeden
. 5. Přepadení Československa nám, žňoví}, připomí.- A ť žije svoboda! jedince ve světě, bez agresí, bkuy.
'uk.azuj.ě.sovětskou ozbror
ná, .že se nemůžeme dějinami .prošv.éjkůváť Moderní' páčí a- válek!
■-’
diktarury nejsou dobromyslnými monarchiemi mi
. Na .manifestu; jsou podepsáni. m j.: režisér Miloš! jenou stráž před., budo
nulého století, jak prokázali tragické dny,! v nichž Forman, spisovatel Jiří rMuchá, režisér J. Němec, vou Svazu čs; spisova
K názoru, že americká strategická hodnota našeho území se ukázala být -spisovatelka Věra Linhartová; spisovatel Josef Ne- telů.'
’■ -■
vláda má vyžadovat, aby významnější hodnotou pro interventý než .tradiční, svadba, filosof Ivan Sviták;-spisovatel Josef škvoList
dále
cituje
para
sympatie, které naše národy Chovaly , k slovanskému recký aj. . . . .
’
.
Rusové odtáhli z Česko sousedu.
grafy 91 a 92 trestního
slovenska,, se kloní pouze
6. Mnozí Češi a Slováci, zejména mladí lidé a
zákona o - vlastiztadě a
Optimismus je opium lidstva •rozvrácení
nepatrná většina: 40 pro studenti, pochopili, že 21. srpna skončil sebeklam
republiky á
malého
národa
o
tom,
že
ie
bezbranný
přéd
osudem
cent ke 38. Podle H arri
;
(Pokrač. se ctr. 7)
dávno mimo dosah po-1upozorňuje kolaboranty,
sova ústavu pro výzkum předepisovaným mocí. Víme, že jsme zodpovědní |zpustošeným - srdcem a msty; že-si'klidně žije ve
žé "posluhováním jiným,
za svou svobodu sami, že zdrojem moci ve státě je.
veřejného mínění se v té lid a že myšlenku svobody nelze nahradit .žádnou, [zprzněným svědomím. A svém soukromém pekle,,
protiústavním ¿a proti
to sondě obráží skuteč ideologií. Kapitulaci před násilím nelže ospravedlnit. všichni žijí, či spíše živo neboť není radno „se ně
právním
činitelům ' se
7. Jako čs. občané odsuzujeme invasi a okupaci ří, stále obráceni k tomu,
nost, že většina Američa
komu :s-něčím svěřit a ne dopouštíte zločinu!” FE
nů odsuzuje irtvazi Če Československa ozbrojenými silami Varšavského, pak co bylo, co nemohou vyplácí se mít někoho
tu jako mezinárodní zločin. Nejde jen o cs. suvere
skoslovenska silami, so nitu, ale především o to, zda invase, okupace a přemoci ani zapomenout. rád, v pekle, kde .i pokus obludný.
V yzn i ještě
větského bloku, ale má agrese zůstanou beztrestné. To není jen otázka Če
A jejich životy se staly o sebevraždu nakonec kru-těji, když si člověk
velmi zdrženlivé stanovi chů a Slováků, to je klíčová otázka všech’ lidí, ná automatickými fraškami, končí strašlivým prů- uvědomí, že hy i on byi
’
sko, .pokud jde o risko rodů a států.
takového
8. Angažujerpe se pro lidskou svobodu v demo kde člověk se mstí dru jmetá 'na venkovském zá předmětem
vání války mezi oběma kratickém socialismu, pro svobodu jako pro nejvyš- hému, aby nakonec zji- chodku.
žertu, kdyby byl t a m.
velmocemi.
ší hodnotu lidstva. Věříme, že jedinci, hnutí, státy , stil, že ten druhý j e už
Kunderův "Ž e rt” je
ju n

Pocit rozhořčení nad
invazí Československa je
však v americké veřejno
sti doprovázen vědomím,
že v dnešním světě, ve
kterém může okamžitě,
dojít k .nukleární kata
strofě, se žádné problé
my nedají řešit snadno a
rychle. A tak je americ
ká veřejnost přesto pře
svědčena — v poměru 85
ku 5 procentům, že v
dnešním atomovém věku
je třeba usilovat.o...dosa
žení--míru' sé Sovětským
■svazem,

16. 9. 1968

HLAS

Dopisy redakci:
O L IN II L IS T U

..igledoval jsem s yelkýjn. zájmem., vaše stanovisko
k -ijiaálQStem v. .Československu...skoro celých 20 let
emigrace.a speciálně v době ód ledna. lětóšníhb' r o k u .
Dáv&l.jsem váš časopis k disposici, lidem z Českoslo
venska, které jsem v tomto .'posledním údobí měl
příležitost osobně poznat zdé i při své cestě do za
hraničí.. Bylo pro. mne příjemným překvapením sj
potvrdit, že vaše .myšlení bylo totožné š myšlením
těch lidí, kteří stále stačili myslet a kteří snad byli
mezi- těmi instrumentálními' v tom ,. jak. se -události
v Československu vyvíjely v '.posledníchměsících.
Sekl bych tedy eufemisticky, že vy i ti doma byli na
stejné' myšlenkové vlně. V posledních měsících' jsme
viděli; v Československu “ velké, usmíření’!.: Totiž,, že
lidé. partajní a bezpartajní se dokázali sjednotit a
dorozumět, Oficiálně.to dorozumění přirozeně, muselo
přijít ,z “ lůna -strany” , to ie od ;profesionálů,. kteří
snad:dostali určitou sprchu (kriminál)., idealistů, kte
ří poznali, že jejich idealismus byl zneužit. Proto snad
se nesmíme tuze. k ritick y. dívat na ..to,, že. liberálu,
hnutí vzešlo ve straně, vždyť žádný jiný organizo
vaný, kádr nebyl.k dispozici. U ostatních nebylo jed
no ty, nebylo důvěry jednoho k- druhému. Proto bych
dnes apeloval na to, abyste linii listu drželi více v
souladu se současným cítěním domova. Zdá se mi.
že návrat k tomu příliš radikálnímu antikomunismu
by dnes nebyl, na místě. .
A, N., Fairfield
O SO B N Í P R O H LÁ ŠE N Í

, K oznámení p. M. y minulém BD prohlašují.míšt.opříspžně, že jsem, dle,svého nejlepšího vědomí-a svě
domí nebyl příbuzný ani přátelský s-Emanuelem Mo 
ravcem z.Protektorátu a že mám stejně daleko :k své
mu*,jmenovci v, Melbourne..S. tím svým jménem mám.
někdy potíž.
Jaroslav Moravec,. Sydney
Velký výběr vín, lihovin a piva
(včetně Plzeňského)
dodáme kamkoli v Austrálii
-za velkoobchodní- čený
Ceník na požádání ,

. /

L m m A CO. PTY. LID
cr. Jonas & Victoria Sts./Richmond, Víc.
'
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Víc. (314r628l!

z l o b í
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Vás hlava?
PT

Boíí

N oste brýle od G

č i

?

A ! :

OPT©
Capitol House, 113 Swanston St.
M E L B O U R N E , ( v e d l e kina C apitol) .
"
8'.’ poschodí
’ Telefon 63 - 2231 "
DÓDÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez .lékařského předpisu,
v nutných .„případech i telegraficky.

M E RN D Á
19 mil od Melbourne, směrem
.. .. 2 i A K R U : (183’ x 512’ ) - za
Travnatá rovina — - Veřejná cesta
městského vodovodu a elektřiny,
- ' -. t . 1
.prodávajícího

Preston . ,
3-9-00
— Přívod
ná náklad"..

' $ZOO DEPOSIT, f 14 TÝDNĚ 1
., Bozemek je jen několik mil od...university .La
Trobe, v prostoru, který sé rychle zastavuje,
Dává možnost investovat- do velké plochý ■
• ’ země za cenuj..jaká:se platí za jedinou parcelu:,
stejně .vzdálenou od Gity v, jižních přédměV ,.
, .stích..
Volejte majiteli: 663-3706,
nelilásí-li se; 63-4291-

S V A T E B N Í H O STIN Y, T A N E Č N Í Z Á B A V Y .
O B C H O D N Í KO NVENCE, O S L A V Y VŠEHO
, D R UH U

.. provede nejlépe

•

A DL
^ t )o r c L e á le r

V

A LE X A N D R A GARDKNS. MELBOURNE

..- .

.

. Telefon 63-3923 ;■

v ' - -K dišpošiči tři'sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu

D O M O V A
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Sbírka pro uprchlíky

PŘÁTELÉ
HLEDAJÍ
- Prosíme čtenáře, aby přispěli na sbírku k podpoře
Karla Kapra z Nevřené, Jana Strnada (dříve- Koes. uprchlíků v Evropě i těch, kteří jsou již v AustráliL Příspěvky budou rozdělovány prostřednictvím Če jenup, Záp. Austr). a Zdeňka Sýkoru z Rcžmitáiu
skoslovenského pomocného fondu ( Czechoslovak Re
liéf Fundí, který byl zřízen (a úředně registrován)
loni darem p. J. Kopeckého z Melbourne v částce
Svátek sv, Václava
S1.8®0. Dispoziční právo s fondem mají společně ad
vokát dr. Milan Kantor, společník advokátní kance
jakož i
láře J. M. Smith & Emmerton, P. O, Box 48A, Mel50. výročí československé samostatnosti
bourne, 3MI, Vie. a redaktor Hlasu domova F. Váňa,
oslavíme
„kteří rozdělují peníze na.návrh a po dohodě s čs. de
NÁRO D N Í PO U TÍ N A ŠUMAVĚ
mokratickými organizacemi v jednotlivých státech.
které se zúčastní p. biskup Cullinane
¡'Dary budou kvitovány v Hlasu domova (jména dár- V Melbourne budou obě
: cň a obnos), použití fondu, tj. jména obdarovaných, továny obě mše sv. za
N Á R O D N Í POUŤ
jbudou na požádání sdělena zástupcům čs. organizací ty, kteří položili životy
nebo jiným vážným zájemcům. Celkové vyúčtování
za samostatnost a svobo
ZA DOM OV
i fondu bude rovněž uveřejněno v íí.D, Prosíme, přidu naší vlasti: v 10 hod.
;>Pějte brzy. Děkujeme.
Hlas domova

NiHĚLE 29. Z Á Ř Í

¡968

v St. Patrick’s College a
v 11.30 hod. v kapli -.
Bethlehem Hospital, 476
Caulfield.

■;— J- M astí, profesor po
litických věd na Queen’s
¡University v Kingstonu,
pntario. dostal cd “ Ka
nadského výboru" částku
$ 167.061 na výzkum úlo■hy poiinckýcíi stran a vo
leb v kanadském politic
kém systému.
;— Letos- oslavil ve Stutt
gartu strmme xitč-zské j ujbileum
dg.
kanovník
■'Adolf Němec, - který by!
-13 let misionářem v Bra
zílii.
.— * -I. D-uckáček. který
jpřednáši aa City Univer
s ity v N. Yorku, j e auto'rens už t ř e t í u č e b n i c e z
oboru peiitických věd. Je
ho třetí kniha se jmenuje
“Comparative Constitut
ions'-' a vydá ji v nejbližší době bostonské, nakla
datelství Little,. Brown a
'spoi.
— Redaktor rozhlasu Svo
bodné Evropy Zdeněk Su
da přesídlil do Pínsburku,
kde byl jmenován mimo
řádným profesorem srov
návacích studií komuni
stických společností na so
ciologické fakultě univer
sity v Píttsburku.
—i, Jeden z nejznáměj .ších kanadských komponi
stů proí. O. Síorawetz,
který je českého původu,
zhudebnil loni — jako
část svého oficielního pří
spěvku k oslavám stého
i výročí založeni kanadské
federace — báseň - Pavla
Javora "Pod Skalistými
horami“ a hudební skla
datel Bohuslav Havránek
z chicagské filharmonie
zhudebnil nedávno cyklus
“ Písně domova" na Javo
rový básně ze sbírky
“ Hořké verše".
— Od 1. října bude na tcrontské universitě před
nášena česká a slovenská
i literaturo jako řádný u] čébní .předmět. Profesoí rem byl ‘ jmenován Gleb
1Žekulin, pražský rodák,
.¡jehož otec — který by!
: ruským, uprchlíke:«
—
přednášel na Vysoké škcie
.obchodní. Gleb Žekulin
i studoval Vysokou školu
j obchodní v Praze a dostal
doktorát na filosofické fa 
kultě KU. Od r. 1963

přednášel na 'McGill Uni.versity v Montrealu.

Na Šumavě odp. ve 3
hod. bude procesí od bu
— Josef Martínek ml., dovy ke kapličce Praž
syn básníka Josefa Mar ského Jezulátka, kde bu-tínka, měl několik svýcn de pobožnost a modlitbv
sochařských prací na v ý  za domov. Kázání bude
stavě Otis Art Institutu v mít p. biskup Cullinane
Los Angeles. Umělec je a k výročí 50 let Česko
žákem profesora Mařatky slovenska promluví p. dr.
z pražské AVU.
Zika.'
— Slovenský rodák Ond
SVATY VACLAVE
řej P. Slabej'' dostal čest V kapličce bude posvěce
né členství Delta Tau no nové barevné okno s
NEDEJ ZÁHYNOUT1
Kappa, které mu udělila
obrazem Pražského -Jezuuniversita v Bridgeportu,
látká, které daroval p.
Conn.
dr. Zika.
^
— Pracovní skupina SVU
kraja
ve Washingtonu zvolila Prosím všechny
BEL GRAVE
ha rok 1968/69 předsedou ny, aby se zúčastnili v
M. Šumichrasta, místo , největším počtu. Kdo máA U S T R Á L IE
předsedy V. Nevluda a A. i te možnost, přijďte v náBořkovce, jednatelem B. ! rodním kroji.
Lajda, pokladníkem R. ! Na upraveném paloučku poblíž vjezdu na farmu
Paulera a dalšími členy bude odhalen pomník těm, kteří obětovali své životy
výboru: A. Švehlú, Č. Je- za samostatnost a svobodu naší vlasti,
šinu, -Z. Černou, H. HraNechť je neděle 29. září dnem motlitby za domov
bíko- ou, J. Kašpara-Páté'- a za ty, kteří položili život za vlast.
ho, A. Eliáše, L. BroděnoJ. Peksa, duchovní správce
vou, B. Podolskou, V.
Qbrciana a B. Horáka.
ČS. OBEC LE G IO N Á Ř SK Á
— Ze všech srán svobod žádá všechny bratry z Melbourne a okolí, aby sc
ného- světa
docházely zúčastnili v neděli dne 29. září odhaleni pomním:
zprávy o protestních shro- padlým, které se bude konat na farmě Šumava- u
. mážděních a demonstra Belgrave. Po projevu zástupce Čs. obce legionářské
cích proti okupaci Česko a odhalení pomníku poíoží k němu bratři z jednoty
slovenska, organizovaných ve. Viktorii věnec. Sraz ie na Šumavě ve 2.30 ho.d.
většinou čs. exilovými a odpoledne.
krajanskými organizace
mi. Místo nedovoluje zmi
REPRESENTAČNÍ VEČER,
ňovat se o všech jednot
pořádaný Společným výborem čs. organizací v M el
livě.
SVU/ČSNRA/SČSS/HD bourne, se koná podle programu dne 12. října v iiale
KSL v Caulfieldu. Oficielní oslava 50. výročí zalcžej
NOVĚ PŘÍCHOZÍ ČE ní Čs. republiky bude pak na melbournské universitě
CHOSLOVÁCI, chlapci a v sobotu 28. října.
děvčata, ve věku 17 až 20
Po skončení odpoledních oslav na farmě Šumava
let, žijící v Melbourne,
kteří zde dosud nemaj-. cíne 29. září 1968 se koná
mladé přátele, a ť se oPOUŤOVÁ TANE ČNÍ ZÁ B A V A
zvou. Čím více nás bude,
na
níž
hraje Eda Zlatý se svým orchestrem: tím lépe. Všichni budou
Pouťové koláče a různá jídla a pití
' vítáni. Pište na adresu: A,
(K disposice budou pouze nealkoholické nápoje)
' Somek, 5/574 Glenferrie
Na farmě již můžete obědvat
■R d, Hawthorn, Vic. 3122.

"SUMMVA"

j Čtenář 'HD: nám zaslal
' c-bálku dopisu, který prá! vě dostal z Českosloven
ska. Na obálce je kulaté
razítko s nápisem: PR.A; H A — 3. 9. 1968 — JSME
S V ÁM I. Uprostřed jc
znázorněn lipový list a na
něm napsáno: Svoboda,
Dubček, Černík, Smrkovský.

IN FO RM AČ N Í M A T E R IÁ L O ČESKOSLOVENSKU
V poslední době dostávají mnozí čtenáři mater lál
o Československu (fotografie, noviny, časopisy atd.),
který by se dal použít propagačně v australském,
event. mezinárodním tisku. Budeme povděčni za za -«
půjčení. Po event. pořízení anglických překladů a fo 
tokopií bychom materiál doporučili k zpracování pro
minentním novinářům v Austrálii i jinde a snažili
se tak, aby věc Československa zůstávala stále na
očích veřejnosti. Zapůjčený materiál bychom řádně
vrátili. Děkujeme za spolupráci.
HD

větší provoz, jak přijížděli sydneyští čs. ' “ staro
ČS. U PRCH LÍCI V A U S T R Á L II
usedlíci” , aby hledali “ někoho ze svého- kraje” či
Telefonické dotazy svědčí o tom, že je o nově pří aby pozvali na návštěvu, na projíždku městem atd.
chozí Čechy a Slováky mezi čtenáři mimořádný zá Čáru přes rozpočet udělalo však mnohým z nich veijem. Zprávu na 1. straně doplňujeme sdělením, že ke hromadné uvítání a pohoštění, které připravily
mezi 173 čs. uprchlíky, kteří přiletěli v-sobotu 14. tm. čs. organizace a australské úřady na nedělní odpo
do Sydney, je 150 dospělých a 23 dětí. T i z nich, kte ledne. — Někteří uprchlici přiletěli jen s tím, co měli
ří zce měli příbuzné nebo přátelé, odjeli nebe odle-1 na sobě, ale náladu měli všeobecně velmi dobrou. —
těli z letiště* Mascot ihned na soukromé adresy (d.* Podle informací úředníka ministerstva přistěhova
Melbourne 2 rodiny), ostatní byli ubytováni v při- lectví nebylo dosud rozhodnuto, kam přiletí další le
stěhovaleckých střediscích ve Villawood a Dulvich tadlo s čs. uprchlíky, které zde má být asi za týden.
Hill (Orana) Po celou neděli byl v obou místech
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HLAS

DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Čs. sportovci odporují, zahraniční projevují sympatie

Důsledky okupace
Okupace Československa vojsky Sovětského svazu a dalších čtyř členů Varšavského paktu měla
ovšem nesmírný vliv na všechnu činnost v zemi. Přinášíme několik ukázek akcí československých
sportovců a důsledků, jaké má přítomnost cizích armád na čs. sport i na mezinárodní sportovní styky.
Z Á T O P E K T O N E M Á LEHKÉ
Už v prvních dnech okupace vyzvali funkcionáři
Čs. olympijského výboru prostřednictvím “ Svobodné
ho československého legálního vysílače” Mezinárodní
olympijský výbor, aby podnikl všechny kroky k to
mu, aby sportovci SSSR, V. Německa, Polska, Ma
ďarska a Bulharska nebyli připuštěni na olympijské
hřy v Mexico-City. Nejúspěšnější čs. sportovec histo
rie, čtyřnásobný olympijský vítěz Emil Zátopek, za
hájil v tomto smyslu podpisovou akci. V nej dramatič
tějších dnech chodil mezi Pražany, které vyzýval k
odporu proti okupantům. Když pak přišli do ČSR no
vé posily sovětské tajné policie, upozornil ho “ Svo
bodný čs. legální vysílač” , že se nemá vracet do své
ho bytu, neboť má být zatčen, stejně jako celá řada
signatářů dopisů “ 2.000 slov” . Ani potom nepřestal
451etý Zátopek s protisovětskou agitací a celých sedni
dnů — než došlo k Moskevskému diktátu — chodil
mezi lid, hlavně na Václavské náměstí, kde v krát
kých proslovech říkal mj.: “ Z našich bývalých přá
tel se agresivním činem stali naši nepřátelé! To, co
udělal Sovětský1svaz, to je fašismus, barbarství, zlo
činnost, jaká nemá v dějinách obdoby!” Když pak
president republiky Ludvík >Svoboda vyzval — po
Moskevském diktátu — všechny důstojníky, aby na-

Fotbalová liga
V celé republice byly prvé dva týdny so-větské oku
pace zrušeny všechny sportovní podniky, a jak půjde
vývoj v tomto směru dále, dá se >v současné době
těžko říci. Posledními sportovci, kteří před přícho
dem okupantů bojovali o mistrovské body, byli fot
balisté, kteří 48 hodin před 'vpádem sovětských hord
absolvovali ještě nerušeně 2. kolo 1. ligy. A už po
těchto prvých dvou mistrovských kolech se zdá, že
největšími aspiranty na titul mistra ČSR budou i v
sezóně 1968—69 slovenské týmy. Hned 3 jsou zase
v čele tabulky. Beze Ztráty [bodu jsou už jen fotba
listé Slovanu Bratislava a Spartaku Trnava. Y e v y 
nikající formě je mužstvo vítěze “ Československého
poháru” Slovanu Bratislava, které po vítězství v Pra
ze nad “ červenobílými” 3 : 0, rozdrtilo doma na Tehelnom poli pražskou Duklu 5 :1 . Bratislavští měli
střelecký den. Přesto však, že hráči Slovanu předvedli
po změně stran výbornou kopanou (poločas byl ještě
1 :1 ), výsledek neodpovídá poměru sil na hřišti. V o
jáci b yli dlouho Slovanu rovnocennými partnery, v
2. poločase se však na nich projevila nesourodost,
nervová labilita některých hráčů a zvláště chabá by
la bojovnost většiny útočníků. Za to útočné kvarteto
Bratislavy 'bylo na výši a převyšovalo ostatní řady.
— Obhájce mistrovského titulu Spartak Trnava ho
stil nováčka ligy Pardubice. Fotbalisté Pardubic za
měřili svou taktiku na obranu, s tím však nemohli
v Trnavě uspět. Prohráli 0:3, a cd ještě většího de
baklu je zachránil výborný brankář Liška. — Muž
stvo pražské Sparty porazilo doma VSS Košice sice
jen 1 : 0 (brankou největší své posily, dorostence J.
Boušky), převahu v poli však mělo zdrcující. — N a 
opak pražské Slavii se zatím nedaří. Po domácím de
baklu se Slovanem Bratislava 0 : 3 ponechalí_“ červenóbílí” oba body i v Košicích, kde podlehli místní
Lokomotivě těsně ale zaslouženě 0:1. — Spolu se
Slavií jsou po dvou kolech ligy bez bodu i fotbalisté
Teplic a druhý nováček ligy Banská Bystrica. Muž
stvo Teplic prohrálo v Trenčíně rozdílem třídy 0 :5,
a Banská Bystrica ponechala ■oba body v Ostravě,
kde prohrála s Baníkem 1:2. — Jediným týmem,
který nedokázal v 2. kole vyhrát v domácím prostře
dí, je Žilina. Ta uhrála doma s fotbalisty Interu Bra
tislava jen bezbrankovou remizu, a to nutno ještě ří
ci, že Inter dohrával zápas o 10 lidech.
T A B U L K A L IG Y : 1. Slovan Bratislava 4 body,
score 8 :1; 2. Spartak Trnava 4 b., score 6 : 2; 3.— 4.
Inter Bratislava a Ostrava (po 3 b.); 5. VSS Košice,
6. Pardubice, 7. Trenčín, 8. Žilina, 9. Dukla Praha,
10. Sparta Praha, 11. Lokomotiva Košice (všichni po
2 b .); 12. Banská Bystrica, 13. Teplice, 14. Slavia
Praha (bez bodů).

stoupili na svá mista, oblékl i Emil svou uniformu,
prohlásil však, že zůstane takový, jaký byl v prvních
nejtěžších dnech okupace, že nemá naprosto žádný
strach a že stojí za politickým kursem, nastoupeným
Dubčekem, Černíkem, Svobodou a Smrkovským v
lednu letošního roku. A redaktoru západoněmeckého
deníku “ Bild” prohlásil: “ Po dvaceti letech otroctví
mohli u nás lidé okusit (půlroční) svobodu, poznali,
že bez ní se nedá žít! Zůstaneme věrni a -to i tehdy,
budou-li kalibry sovětských zbraní ještě větší!”

S P O R T O V N Í SVĚT PROTESTUJE
K akci Československého olympijského výboru
“ aby se sportovci SSSR, V. Německa, Polska, Bul
harska a Maďarska nesměli zúčastnit OH v MexicoCity, se přidali funkcionáři celé řady západních stá
tů. A i když se jim to asi těžko podaří, vyjádřili tak
alespoň solidaritu s lidem i sportovci ČSR. Některé
akce se jim však už podařilo provést. Tak například
mezinárodní házenkářská unie rozhodla na svém za
sedání v Amsterodamu, že mistrovství světa žen v
házené o sedmi hráčkách, které se mělo konat v pro
sinci letošního roku, se ruší. Sovětský zástupce se
všemožně snažil na zasedání ovlivnit delegáty jednot
livých zemí, že “ vojska SSSR a dalších 4 členů Var
šavské smlouvy byla do ČSR pozvána” , při hlasování
však byli na straně SSSR jen satelité a proto byl svě
tový šampionát zrušen. — 8. září mělo dojít ve Vídni
k mezistátnímu fotbalovému střetnutí SSSR—Ra
kousko, v důsledku okupace ČSR však Rakušané
utkání “ odložili na pozdější termín” . — Sovětští ho
kejisté se měli ve Stockholmu spolu se Švédy připra
vovat už počátkem září na nadcházející sezónu. Švé
dové Rusům oznámili, že nemají no tomto společném
soustředění zájem. — Také západoevropské fotbalové
týmy odřekly s přeborníky SSSR a dalších východo
evropských komunistických zemí utkání 1. kola 14.
ročníku nejpopulárnější evropské fotbalové soutěže
klubových celků, Poháru mistrů, i soutěže “ držitelů
trofejí” .

16. 9. 1968

Ve zkratce
— Bývalý čs. hokejový reprezentant, později trenér
mužstva ČSR a Z K L Brna, profesor Vladimír Bouzek.
se stal trenérem národního mužstva Německé spol
kové republiky. Prof. Bouzek dostal už před rokém
v bavorské hokejové metropoli Fuessenu tříletou trenérskou smlouvu, nyní bude trénovat (spolu s Něm
cem Markusém Engenem) i západoněmecké reprezen
tanty.
*
— Předseda Mezinárodního fotbalového svazu A ngli
čan Sir Stanley Rous prohlásil, že po mistrovství svě
ta 1970 v kopané by se měl současný eliminační sy
stém světových mistrovství změnit, že by měl být v
budoucnu spravedlivější. Základem musí být snaha,
aby se mezi nejlepších 16 probojovala opravdu nej
lepší mužstva. Místo dosavadních vyřazováních kol
podle kontinentálního rozdělení chce zavést eliminační kolo pro 24 nebo 32 mužstev a posledních 16 muž
stev by určilo další kolo. Rovněž finálový turnaj po
sledních šestnácti by měl být změněn. Předseda F IF y
Rouse prohlásil, že by dal přednost dvěma skupinám
po osmi mužstvech, kde b y se utkal každý s každým.
Mužstva na prvních dvou místech by se pak střetla
navzájem. Vítězové o mistrovský titul, poražení p tře
tí místo.
— Čs. plavecké družstvo prohrálo (dva dny před
okupací) mezistátní střetnutí s Jugoslávci nečekaně
140 :145 b. Největším zklamáním byly porážky bý
valé držitelky evropského rekordu Olgy Kozičové. Ta
prohrála i svou speciální disciplínu 200 m volný způ
sob, když časem 2:16,7 min. byla až druhá za Jugoslávkou Šegrtovou (která časem 2:10,2 min. překonám
dosavadní evropský rekord Francouzky Mandonnaud o v é — 2:12,4 mih.).
— Tenisté Spojených států se stali v Clevelandu ví-,
tezi mezipásmového utkání Davisova poháru, když,
zvítězili nad družstvem Španělska 4 :1. Bojů o účast.
ve vyzývacím střetnutí s držiteli “ salátové” mísy,
s tenisty Austrálie, se zúčastní vedle U SA i Německá
spolková republika (vítěz B skupiny evropského pás
ma) a Indie nebo Japonsko (finalisté asijského pás
ma).
— Staří internacionálové pražské Sparty hráli dva
zápasy v Jižních Čechách. Porazili Koh-i-noor Č. Bu
dějovice 4 : 3 a Jiskru Třeboň 4 : 1. Nejlépe stříleli'
Jareš (3) a Zmatlik (2).
— Na veslařském mistrovství Evropy v Berlíně —
Gruenau čs. děvčata neuspěla. Ve skifu obsadila Fišáková až 5. místo, ve dvojskifu byly čs. dívky rov-,
něž až páté, ve čtyřkách s kormidelníci čtvrté, a. v
soutěži osmiveslic 4. (za loděmi V. Německa, Rumun
ska a Holandska, ale před S S S R ).
— 14. listopadu r. 1937 narozený Ital Vittorio Adorai
se stal novým mistrem světa v silniční cyklistice:'
T ra ť světového šampionátu v italské Imole, dlouhou
téměř 278 km, zajel Adorni z Parmy za 7:27:39 hod,
O 9:50 min. za ním dojel do cíle druhý nejúspěšnější1
závodník Belgičan Herman van Springel.

SVĚTO VÉ M IS T R O V S T V Í V PRAZE

SDĚLTE N Á M AD R ESY S V Ý C H PŘÁTEL.

NEBUDE

ZA ŠLE M E JIM U K Á Z K O V Á Č ÍSLA H D .

Jak se ani nedalo jinak očekávat, přišla 1. září z
Prahy zpráva, že Ústřední sekce čs. ledního hokeje
nemá zájem na tom být pořadatelem světového m i
strovství, jež se mělo konat v rámci oslav šedesátého
výročí založení Čs. hokejového svazu v březnu pří
štího roku v hlavním městě republiky. Čs. fanoušci
se na tento “největší světový šampionát” těšili (popoprvé o titul mistra světa mělo bojovat jen 6 nej
lepších reprezentačních týmů dvoukolovým systé
mem každý s každým), funkcionáři Ústřední sekce
si však správně uvědomili, že by tento vrcholný svě
tový podnik hokejistů mohl -skončit velkým skandá
lem. Hlavním důvodem odvolání světového mistrov
ství bylo: “ Protisovětská nálada v celé republice je
příliš velká, lid ČSR nyní přímo nenávidí sovětské
okupanty a tak by při zápasech SSSR mohlo dojít v
Praze k incidentům, které by -měly nedozírné násled
ky” . Mezinárodní hokejové ústředí akceptovalo přání
Čechoslováků a uspořádáním světového mistrovství
pověří některý ze západoevropských států.

Skvělá exhibice házené
Ještě nikdy v historii házené se nesešlo tolik vy-,
nikajíčích házenkářských individualit v jediném zá
pasu jako ,při exhiibičním střetnutí “ družstva světa”
s týmem ČSR, které bylo uspořádáno v rámci jubilejníoh oslav tohoto u nás tak populárního sportu.':
Mistři světa Čechoslováci prohráli v něm sice se svěř,
tovým výběrem (složeným z 18 nejlepších hráčů osmi
zemí) 21 : 24, porážka však příznivce čs. házené mrzet
nemusí, neboť mužstvo ČSR bylo prakticky týmem
Karvinné a ve vítězném týmu světového výběru bylí
velkými oporami čs. hráči jako brankář Arnošt a au
tory branek další Čechoslováci:’ Duda a Horváth
(střelili po dvou gólech), dále pak Mareš, Havlík
(dali po jedné brance) a Brůna. Utkání se velm i lí
bilo, hrálo se ve výborném prostředí (před 7.000 di
váky) a obě družstva předvedla moderní útočnou há
zenou, jakou snad fanoušci tohoto sportu ještě nikdy
neviděli.

FOTBALOVÁ BURZA

Mnichovský
odborný
časopis
“ Sport-Kurier”
přinesl v minulých dnech
zajímavou tabulku “ nej
dražších fotbalistů světa” .
Částky jsou pochopitelně
uváděny v západoněmeckých markách. Autor do
kumentuje, že v současné
době je na světě téměř 50
fotbalistů, kteří stáli - mi
lión a více marek. V je 
jich čele je mladý Sicilián
Anastasi, za jehož přestup
z Varese musel Juventus

Turín zaplatit 4,400.000
marek. Druhým nejdraž
ším fotbalistou je Brazilec
Sormani. Za toho musela
AS Roma zaplatit 2,800.
000 marek; — na 3. místě
v pořadí je Ital Rosato —
2,700.000. — Na prvních
sedmnácti místech jsou
pouze fotbalisté,
které
koupily italské kluby. Na
18. místě je přestup v A n 
glii, Za Clarka z Fulhamu
zaplatil
Leicester
City
1,400.000 marek.

HLAS

DOMOVA

•

Vychází čtrnáctidenně.
Řídi redakční
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Richmond, Vie., 312)
Telefon: 42-5980
R OČNÍ

PŘ E D PLA T N É :

(Austr.) $ 5 -, jed»
výtisk 20c.

PŘ E D P LA T N É D O Z Á M O Ř Í: lodi za přibližná M b»
předplatné, tj. austr. nebo N Z $ 5.-, £stg 1/5/-.
U S $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemí sdělíme na p a M M
obratem.

