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Sovětský diktát podepsán v Praze

Okupované Československo
se zdrželi hlasování a
zvláštní dík čtyřem sta
tečným poslancům, kte
ří . hlasovali proti, přijetí
okupační úmluvy.
Sovětští . okupanti ne
budou podle této smlou
vy podléhat českosloven
ským zákonům a právně
budou cizinci. Černík
řekl ve svém expozé, že
sovětské oddíly na če
skoslovenské . půdě tam
budou, v zájmu "ochrany
Smlouva říká, že neso- socialismu a revolučních
větské jednotky Varšav vymožeností” . Výslovně
ského paktu budou sta uznal, že země sovětské
ženy z Československa ho bloků musí .svoji ne
závislost omezit v zájmu
do vánoc.
komunismu.
Je to. totéž, jako kdy
Mezitím se množí, zne
by H itler slíbil, že mar
pokojující zprávy o čin-,
ďarské a: polské .jednot
nosti sovětských policej
ky v okupovaných úze
ních orgánů a jejich do
mích budou staženy, ale
mácích agentů.
že Wehrmacht a Gesta
Strach z represálií pro
po zůstanou natrvalo.
ti lidem,, kteří aktivně
Ministerský předseda ' podporovali Dubčekovu.
Černík přednesl návrh vládu ,.a . kteří
veřejně
smlouvy s okupanty v kritizovali Sovětský svaz,
Národním shromáždění.. se zvětšuje.
Smlouvu . schválilo 228
Z e spisovatelů, novi
poslanců. M ěli bychom nářů a specialistů, kteří
vyjádřit vděk a obdiv, byli v cizině, když Sodeseti poslancům, kteří (Pokračování na str. 2)

M Ikrran Džilas, opovědný nepřítel titoismu a intimní znalec poměrů za
ežezaou oponou, napsal 11. října tr. v anglickém časopise: "Československo je okupováno ale neporaženo. Sovětská tajná služba věděla o všem —
po d le všech zpráv i o tajných myšlenkách československých vůdců, ale neraohla prokázat svým zaměstnavatelům službu 'y tom, že. by je informovala
o rozhodností a vůli Čechů a Slovákům Okupační armády nevítaly ani děla
arrai květy, ale byly uvítány mravním odporem celého, národa, odporem, jenž
o h rom il celý svět a obnovil víru v neuhasitélnost touhy po pravdě a v nezniGŠtekxost svobody. Ideologická, m orální á politická porážka Sovětského svazu
je nevídaná a téměř nepochopitelná. První země socialismu, kdysi středisko
světového komunismu, osvoboditelka Českosloívenska od nacistických oku
pantů, nenašla v celém Československu jediného Jidáše, který b y ,byl; scho
pen vytvořit novou vládu, a musila, vyjednávat se zajatými vůdci a postavit
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je znovu do č e la . . .’’

Džilasovo zhodnocení
československé situace je
bezpochyby správné, i
když nepřesné. Víme už,
že Jidášové byli po ruce:
Indra, Bilak a další. . .
Domníváme se, že se
Sovětský svaz rozhodl
převzít správu Českoslo
venska po etapách, po
užít znovu Rakosiho . po
věstnou "salámovou tak
tiku” .
Dny Dubčekovy slávy
jsou sečteny tak jako
tak. Jeho popularita kle
sá v přímém poměru se
sovětskými . požadavky.
Šediny generála Svobo
dy nemohou zakrýt ka
pitulaci, která byla sjed
nána v Moskvě a podepsána v Praze.
O tom, kdo přivedl
Československo k tomu
to krachu, není jistě po
chyb. Komunistická stra
na
Československa , to
byla, a její revizioiiističtí vedoucí mají na vy
branou: buď setrvat v
komunistické tragikomedii á .vzít na sebe spolu
zodpovědnost za krach,
nebo se zříci minulosti a;
odsoudit to, čo se stalo.
V předvečer padesá
tého 28. října nebylo;
žádné známky, že by

Dubčekovo vedení hod
lalo obdikovat.
Po jednáních v M o
skvě přiletěl ; do Prahy
Kosygin a podepsal okupáční úmlúvu. V Če
skoslovensku' bude na
stálo pětasedmdesát ti
síc sovětských vojáků,
nepočítajíc "administra
tivní.”
personál a pří
slušníky. T o znamená,
že Československo má
natrvalo nasazen nespe
cifikovaný počet - sovět
ských policajtů ,v zemi,
jejichž úkolem bude in
filtrovat státní ■aparát a
přizpůsobit jej požadav
kům sovětského vedení.
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"M ě li jsme a máme právo na svůj; stát, ale
toto právo si musíme hájit sami a samostatno
sti musíme dobýt a udržet ji vlastními silami.
N em ěli jsme oč prosit a neprosili jsme, třebaže,
jsme se o přátelství a pomoc všech Sppjencůucházeli.”

T . G. M . ve Světové revoluci

MINUTA V HISTORII

V padesátém, roce trvání Československé repubiiky mohu jako Čechoslovák cítit jen zármutek nád
osudem své země. Jako československý exulant'mám-•
však důvod- cítit také osobní uspokojení, že volba,
kterou jsem před dvaceti lety udělal,. byla volbasprávná. Vývoj .událostí v Československu znovu po
tvrdil správnost naší tehdejší diagnózy: pokud je u
moci Komunistická strana Československa, není na
děj e na osofbní, politickou a státní svobodu. Pokud
vládne - strana, jejíž . politický program a podmínkaexistence je monopol moci ve státě, není naděje;
ani na sociální ani na socialistickou demokracii. Tím,
že jsme odešli, volili isme demokracii. Uplynulých'
padesát let československých dějin je jenom minutay historii. Ale' i tato minuta stála za to.
Vytvoření Československé republiky znamenalo vpodstatě .pokus o zavedení demokracie _v dň é íčásti
světa, kde dosud nebyla prováděna. Za prvních' dva
cet let republiky se zakořenila. Právě letos to bylo.
znovu prokázáno. Dubčekova - vláda žádala - Moskvu-'o hospodářské, uvolnění, československý lid., žádal'
Dubčekovu vládu o demokracii. K do toto popírá,
Ú v a h a k "M oskevské dohodě”
neporozuměl protichůdnému postoji vlády a lidu v
Československé republice v roce 1968. Komunistická-,
vláda žádala o širší pravomoc. Československý lid ;
žádal o širší svobodu, z níž by mohla vzejít svobo
Často se nás, nových uprchlíků, nyní ptají, jaký byl náš poměr k D ub- da obecná, již není třeba blíže klasifikovat a výhra-.ničovat. Dubček a jeho soudruzi byli ochotni nastolit;
čekovi, Smrkovskému, Černíkovi, nebo i k Janu Procházkovi a dalším před
titoismus, systém, ve kterém se projevují demokra
stavitelům komunistické kultury. Snad nebudu mluvit jen za sebe, řeknu-li, tické, prvky především v hospodářské soustavě, ale;
(že jsme v ně sice doufali, leč příliš jim nevěřili. Jako se-tonoucí chytá i jsou pevně řízeny a- kontrolovány, politickou diktatu
stébla, tak i národ, který nemá opravdu vynikající ¿osobnost,, musí vzít rou. Z komunistického hlediska to -byla liberalizace,,
revizionísmus, uvolněni. Ze stanoviska českosloven- zavděk podřadnějšími.
ského lidu to byl první stupeň n a ' cestě k politické;
Smrkovský, deže, jako jednoho z demokracii, k systému, který se snáší s diktaturou ,
Opravdový státník v _Dubček,
soibě musí spojovat ne Černík i další byli a jsou hrobařů skautingu a pi jako oheň a voda.
Po událostech padesátého roku Československé re
jen vynikající hodnoty komunisté a jejich, filo satele "socialisticky rea
publiky se zamýšlíme nad vlastním stanoviskem k
r ománů.
politické, ale i mravní. sofie je filosofií marxi listických”
Československé republice. Po zkušenostech padesáti:'
tyto- muže. let, po půl století existence státu,'máme měnit své;
A jaké mravní hodnoty stickou, filosofii neuzná Chceme-li
může v sobě mít repre vající duchovní hodnoty dneška lépe poznat, sta politické postavení a požadavky? Máme- se i my, po
zentant - nej nemravnější lidství. Mohli jsme tedy čí prolistovat - několik vzoru domácích revizionistů,' stát révizionistickými:
exulanty? Budou lidé, kteří budou říkat, že tvrdý
ideologie pod sluncem? . jen doůfat, že jejich ročníků čs. novin a hned postoj exulantů znesnadňuje situaci .a vývoj událo-;
stí doma. Jsou toho někde důkazy? Myslíme, že ne- ,
státnické kroky nebudou víme, na čem jsme.
jsou.
•
~
znamenat..pro národ ka
Právě proto se mi zdá,
Československá, republika vznikla jako;démokratic- •
Západní tiskové agentury hlásí z Prahy, že 22. tastrofu,
ale . nemohli že úvahy západních no
ký stát, obklopený státy bez demokratické minulo- října záhadně zmizel člen presidia ÚV KSČ docent jsme v ně bezvýhradně
vin k "Moskevské doho sti. Československý, pokus byl kvalifikován ja k o Zdeněk Mlynář, když byl předtím varován, že bude
dě’’, podle nichž "Ruso zdařilý v celém svobodném- světě.: Důležitější pro,-'
zatčen. Dvě hodiny potom, kdy spěšně opustil byt, věřit. .
nás je, že právě v nesvobodné části' světa še čím dá- dostavili prý se pro něho dva členové Veřejné bez
Dubček,., vystudoval v vé zůstanou v Českoslo
le tím silněji' projevují touhy napodobit českoslo
pečnosti spolu s několika příslušníky sovětské tajné Moskvě,
Smrkovs'kého vensku, a ť se to čs. vůd venský pokus. Nedokazuje to . jenom politický Jkyas
policie. V Praze sé proslýchá že Mlynář' uprchl za
hranice. Jeho zmizení nebylo do uzávěrky HD z zase živě pamatuji z -do cům líbí nebo ne’’, by ve státech sovětského bloku. Dokazuje to především
by, kdy řídil Českoslo tněly znít poněkud jinak: sovětská falzifikace demokracie. Proč se dodnes ko
Prahy ani potvrzeně ani popřeno.
munisté namáhaji předstírat, že zachovávají demok
Není také ještě zřejmé, zda důvodem zmizení Mly venské
státní statky a Zůstali by Rusové v Če
ratickou formu vlády? Nedělali by to, kdyby-občané :.
náře, považovaného dosud za možného “následovní prohlašoval, že bez so
skoslovensku, i kdyby. komunistických států netoužili po demokracii.
ka trůnu”, který se v posledních týdnech velmi sna
(Pokračování na straně 2)*8
žil získat důvěru Sovětů opatrnými projevy a zdů větských vzorů by naše čs. vedoucí vytrvali v
razňováním nutnosti přizpůsobit se dané situaci, by zemědělství bídně zhynu rozhodném, o d p o r u ?
Published by F. Váňa,
byl strach ze Sověty inspirované čistky nebo spíš lo. Je mi líto, ale i Jana Podporu národa, tedy
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
strach z'domácích konkurentů. V každém případě
Procházku mám tu čest nejen- členů -strany, k to
tato zpráva potvrzuje, že se poměry v zemi mění
Printers: “ Unification” Ptyv Ltd.
stále jasněji na protektěrátní: stoupá pocit bez znát jako velmi iniciativ mu- měli.
497 Collins S t„ Melbourne, Vic.
ního muže ve Svazu mlá (Pokračování na- str. 2)
mocnosti, nejistota, nedůvěra, osočování, strach.

Prospěl by odpor ?

Zdeněk Mlynář zmizel
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H L A S

D O M O V A

28. 10. 1968

O KU PO VAN É ČESKO SLO VEN SKO
(Pokračování se str. 1)
větský svaz přepadl Če
skoslovensko, se zatím
nevrátil nikdo, kdo by
stál za ■zmínku,
¡Příznačné je, žě např.
Jiří Mucha, který byl vy
slán na Západ s příka
zem přesvědčovat inte
lektuály, že jejich místo
je: v Československu a ne
v exilu, Se rozhodl, že se
nevrátí.
Také případ bývalého
místopředsedy Dubčeko
vy vlády a vedoucího ná
rodohospodáře dr. Oty
Šiká vzbudil velkou po
zornost. :
Podle posledních zpráv
přijel dr. Šik do Švýcar
ska, kde požádal o právo
asylu. Všeobecně se čekáítí, že se Šik usadí v
Jugoslávii, kde jednal s
Titovóu vládou v době
sovětské invaze.
Je málo pochyb o tom,
že mnozí další by chtěli
nebo budou, pokud okomošti. dovolí, následo
vat jeho příkladu. Sovět
ský policejní, aparát je
.výkonný, má dlouhou
pámět’ a obsáhlé rejstří

času.
Stalinisté, kteří půso
bili jako specialisté v po
licejním aparátu, zatím
sbírají materiál a čekají
na rozkazy.
Západní tisk už uve
řejnil jméno Josefa Jodase, bývalého náměstka
min. vnitra za Novotné
ho éry, který byl zřejmě
pověřen sbíráním komp

romitujícího
materiálu
proti dubčekovcům a de
mokratům, kteří veřejně
vystoupil: proti sovětské
mu imperialismu.
Jodas je označován za
příštího ministra státní
bezpečnosti ve
vládě,
která má převzít moc po
Dubčekově odstoupení.
Čím dál tím víc je
jasnější, že Dubčekův

režim jé používán so
větským vedením v M o 
skvě
jako přechod k
tužší a spolehlivější vlád
ní sestavě. Tím také je
zřejmější,
že
nejkon
struktivnější akcí,
již
může Dubček v zájmu
republiky .udělat, je od
stoupit, kdy odstoupení
bude správně pochope
no.
vm

(Pokračování se str. 1} I pro ně je ovšem dost ačkoli to třeba na baletu
Odpověď je ovsem jen těžké se rozhodnout; čo není tak zřejmé jako
jedna: Rusově by pocho by bylo horším zlem, zda například na literatuře.
pitelně zůstali- Dubček. otevřený masakr ' nebo Austrálie si zatím snad
Smrkovský,
Černík : pomalé vraždění, které může dovolit nevidět tak
Svoboda by možná svou náš národ bezpochyby jasně podstatu komuni
troufalost zaplatili živo čeká.
stického nebezpečí, pro
ty. Jistě je těžké -žádat
Když jsem luštila 'ko tože ji od Evropy oddě
na jednotlivci takovc: mentáře australských li luje půl zeměkoule.
oběť. Někdy je vsak le stů k vystoupení sovět
Co však brání Rusům,
pe zemřít na štítě než ského baletního souboru,
aby - navnaděni tučným
být ubit na kolenosibylo mi jasné, že svět soustěm - stejně záludně
Kdyby však vládní rep (mohu snad v tomto pří
nevtáhli do jiné země?
rezentanti skutečně polo padě generalizovat) ne
Kdo může nyní tvrdit,
žili své životy, byl by to dovede vystihnout pod
když Československo oalarmující výkřik pro ce statu komunismu, tvrdi
ficiálně okupaci přijalo
lý svět. Všichni by vidě li, že umění nemá s po
a tváří se jakoby nic, že
li otevřenou táno malé litikou nic společného.
stejné hrůzy nečekají
ho národa, znali by jeho
Uskutečnit vpád ‘ do dřív nebo později jiný
hrdinství a nakonec by malé země nebyla pouze
menší národ?
pomohlL
technická záležitost. By
ky.
ý
:
Dubček, Černík a je
Možná, že věc posuzu la to akce promyšlená,
' Dubčekově vládě se
přóžatím podařilo za ji naivně, snažím se však organizovaná,
podílely jich spolupracovníci ne
držet • vlnu zatýkání a vystihnout, jaké otázky1 se na ní mozky, byla strhli před celým světem
perzekuce. Bohužel je dnes trápí milióny če podporována a je odů masku z tváře Sovětské
očividné, že je to otázka ských -a slovenských lidí. vodňována ideologicky. ho svazu a pod zámin
Byla to tedy do jisté mí kou, že nechtějí prolévat
ry také záležitost kultur krev, uvrhli do smrtelné
ní, i když se jednalo o ho nebezpečí nejen svůj
kulturu zcela zvrácenou. nešťastný národ, ale i
můžete letět luxusním džetem
Komunistická kultura národy další.
Z A U S T R Á L IE D O V ÍD N Ě A Z P Ě T
Marcela Čechová
má vždy politické cíle,
Z A Z V L Á Š Ť S N ÍŽ E N É J ÍZ D N É 5 821.40,
ve skupinách (A ffin ity Groups). aspoň 15 osob
''
čímž ušetříte $ 352.00 za osoba.
C H R IS T M A S H IL L S
Podrobné
informace
10 akrů buše za $ 3.000
odhotně sdělí

V ÍT E, ŽE

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

•

63-4002

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

$ 600 D E P O S IT, £ 10 T Ý D N Ě

Veřejná cesta, nádherný výhled,
pouze 28 mil z Melbourne
Od obchodu v Christmas Hills jeď te f míle
směrem Yarra Glen, potom zahněte vlevo do
Osborne Rd., jeď te l i míle, pak zahněte opět
vlevo a pokračujte 100 yardů. Najdete parcelu
č. 9.
Volejte majiteli: 663-3706,
nehlásí-li se: 63-4291

Malý oznamovatel
HOSPODYNI

K E W CO NTINENTAL
BUTCHERS PT Y . LTD.
M A JITE LÉ

J. 8c H.

KOPECKÝ

326 H IG H STREET, KE 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
v

• TEPLÁ D O M ÁC Í SEKANÁ
D RŮ B EŽ
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

středního věku, včetně
bytu (samost.) v Caulfieldu. Výtečné mzdy a
podmínky. Tel.: 50-5482
HOSPODYNI
do domácnosti se vším
moderním zařízením přij
meme. Zaměstnaní man
želé a 1 školní dítě. Na
bízíme byt, plné zaopat
ření a $30 týdně. Volejte:
419-1606, večer 24-6635.
HLEDÁME BYT
pro ~ rodinu (1 d ítě)’ v
Nelbourne. Žena může
event. pomáhat v domác
nosti.
Nab. prosíme na
[tel.:'341-1787.

M A LÍŘ S K É A N A T Ě R A Č S K É PRÁCE
spolehlivě a výhodně provede
kdekoli v Melbourne

i. MELIH

PROSPĚL BY ODPOR?

ALMA

RING WOOD FOOT CLINIC
Odborná péče choroipodistická
2 A" Station St., Rmgwood, Vic.
Otevřeno denně od 9 hod. dop. do 5 hod odp.
v sobotu 9 - 1 2 hod., ve středu též 7 - 9 večer
Volejte: 870-9632,
česky: Jarku Grossmanovou, NSCH Dipl.,
anglicky: A. Coender

přijme ženy k šití podle
příkazů zákaznic. Dosta
nou výtečné mzdy a bo
nus. Týdně mohou pra
covat 8 hodin přesčas.

141-159 Capel St.,
North Melbourne
1 tel. 30-1458

telefon (.po 6. hod. večer): 546-0503

Černobílé — barevné — kolorované
svatební, módní, reklamní, technické,
dekorativní nebo reportážní

FOTOGRAFIE
DLE VAŠEHO PRANÍ
vždy v prvotřídním provedení
zhotovuji na objednávku
STANISLAV VYBÍRAL
F. 4, 3 Chambers St.,
East Brunswick, Vic.

Minuta v historii
(Pokračování se strany 1)
Demokratické tradice v Československu samém
přežily nacistickou diktaturu, a není důvodu, proč
by neměly přežít
diktaturu ■ komunistickou. Při
prvních známkách uvolnění se objevily požadavky,
jež tvoří základní strukturu demokratického státu.
Lidé začali žádat vytvoření skutečných politických
stran, jež by se skutečně podílely na moci ve státe.
Lidé začali žádat, aby byla odstraněna náboženská
diskriminace. Lidé žádali nezávislé odborové svazy,
svobodu spolčovací, svobodu projevu, svobodu a víc
svobody.
Kdokoli by chtěl revidovat postoj československé
ho exilu k dnešnímu režimu, narazí na toto neodstranitelné a nepopiratelné svědectví o obecném smýšle
ní českého a slovenského národa. Za krátkých mě
síců Dubčekovy liberalizace řekl jeden českosloven
ský spisovatel, že demokratický stát si nemůže dovor
lit občany-exulanty. Jsme snad všichni zajedno, že
boj o demokratické Československo musí jít dál a
že to je naše povinnost a náš dluh Československé
republice. Nemůžeme a nesmíme se dnes zařizovat
jako zámořské kolonie Československé republiky.
Jsme-li dodnes československými exulanty, jsme -in
tegrální částí té republiky, z níž jsme odešli. Máme
povinnost se podílet na obnovování demokracie v
Československu a máme povinnost držet linii, jejíž
platnost stvrdili lidé doma činy, nejenom slovy. Mu
síme žádat stát, který by neměl exulanty.
Máme povinnost přemýšlet o tom, jak nejlépe a
nejúčinněji napomáhat vývoji události doma. Nemá
me však právo měnit a opravovat mandát, který
jsme při odchodu z domova převzali. Nemáme právo
taktízovat. A ni na minutu.
jun

N Á B Y T E K VŠEHO DRU H U ,

VELKOOBCHOD
DÁMSKÝM PRÁDLEM

GLOROWIN

Lot 8, Wardale Rd., Springvale Sth., Vic. 3172

KOBERCE, Z Á C L O N Y
a ostatní zařízení domu
K O U P ÍT E
NEJLÉPE

od

PAISLEY HOME
FURNISHERS
110 Miller Rd., Nth. Altona, Vic.
(G. Zapadlo) — tel. 314-6968

DECOR CENTRE
315 La Trobe St., Melbourne
(M. H ájek) — tel. 67-6649

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421

958 Nepean Highwayj M O O R A B B IN , Vic., 3189
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DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Sovětský velvyslanec
Červoněnko
projevuje
znovu zvýšený zájem o
čs. soudnictví. O jeho
rozhovoru- s ministrem
spravedlnosti Kučerou re
feruje Rudé právo 8. říj
na nenápadně: “V ovzdu
ší vzájemného pochopení
byly projednány otázky
týkající se současného po
litického vývoje i našeho
soudnictví.” — V noci ze 6. na' 7. říj
na došlo v obci Kobylnice
na okrese Brno-venkov k
poškození pomníku sovět
ských vojáků. Z pomníku
byla též stržena pěticípá
hvězda.
— Pod tlakem nových poměrů po okupaci přistou
pil přípravný výbor So
kola na podmínky,
dle
nichž bude vytvořena so
kolská organizace, ale v
rámci jednotné tělový
chovné organizace
Čs.
] svazu- tělesné výchovy.
Ďosud existující dva pří
pravné výbory ’ vytvoří
společný
ústřední pří
pravný' výbor Čs. tělo
cvičného Svazu Sokol, je 
hož úkolem bude : řídit
činnost přípravných výbo
rů nižších složek a vypra
covat návrh konečné or
ganizační struktury jedi
né sokolské
organizace.
V přípravném výboru So
kola ČOS jsou: dr. Lad.
Honzadr, Jan Hiller a M.
Kousalová, v přípravném
výboru Čs. tělocvičného
svazu Sokol:
dr. Jar.
Šterc, Jiří žižka a E. Bémová.
— Ze 121.000 potratů v
r. 1967 bylo jen 25.000
samovolných.
V 55.000
případech šlo o potraty
kriminální. Největší po
čet potratů je na pohra
ničním území severních
Čech a ve velkoměstech
(mimo Košice).
— V pražské vinárně poe
zie “Viola” se konal 14.
října večer Jana Čepa
pod názvem “ Poutník na
zemi” .
— Vláda udělila titul za
sloužilý umělec třem slo
venským
výtvarníkům:
akad. malířce M áíii Zelibské, akad. malíři Vlád.
Dropipovi a akad. sochaři
Rud. Uhrovi.
— Dne 7. října se konala
na předsednictvu vlády
instruktáž o provádění
cenzury. Oficielně se oznámilo, že se konala ce
lodenní porada šéfredak
torů listů a vedoucích
pracovníků ČTK, Čs. roz
hlasu,
Čs. televize
a
Zpravodajského filmu s

pracovníky
Úřadu pro
tisk a informace a jeho
zmocněnci v jednbtlivých
časopisech. Hlavní slovo
měl hlavní cenzor, tj. ře
ditel Úřadu pro tisk a in
formace J. Vohnout.
— Drahomír Kolder za
slal dopis předsednictvu
NS ve věci žádosti obča
nů Havířova o jeho odvo
lání z poslanecké funkce.
Píše, že se ničeho nečest
ného nedopustil a stěžuje
si na “ lživé informace
rozhlasu” v prvních dnech
okupace.
— Svaz čs. spisovatelů
vydal prohlášení, v němž
se plně zastává . svého
předsedy Eduarda Goldstueckera, který byl na
paden v listu Svazu sovět ■
ských spisovatelů Liter aturnaja Gazeta. V prohlá
šení se praví, že čs. spi
sovatelé
považují útok
L G na E. Goldstueckera
za dosavadní vyvrcholení
v kampani proti cti čs.
spisovatelů a čs. literatu
ry a žádají, aby sé Svaz
sov. spisovatelů za otiště
ní článku omluvil. E.
Goldstuecker je zatím v
Anglii, kde přijal (podle
zprávy The N ew York T i
mes) místo hostujícího
profesora na Sussex Uni
versity.
— V Modřanech u Prahy
zemřel 25. září ve věku
68 let básník František
Branislav.
— Nedávný přední komu
nistický “ liberál” , brněn
ský Josef Špaček, napsai
do R P
(5. 10.) článek
“Vedoucí úloha strany základní záruka dalšího
rozvoje socialismu” , který
dokazuje, že se autor sna
ží hodně přizpůsobit nová
situaci v zemi.

— Státní banka oznámila,
že do 30. září došlo na
Fond republiky 225,770.
899 Kčs a na zlatý poklad
republiky 72.560 g zlata.
— Dne 2. října vyšlo p rv
ní číslo nového týdeníku
Svět práce, který vydává
ÚRO. Jeho šéfredaktorem
je spisovatel Jan Drda.
— Stav oběžíva činil k
30. září 16.389 mil. Kčs.
Od počátku roku do kon
ce září je stav oběživa o
810 mil. Kčs vyšší než za
stejnou dobu minulého
roku. Zpráva Státní ban
ky nemluví o tom, že oku
pační vojska také dispo
nují čs. platidly, které si
padle některých zpráv ne
opatřila legální cestou.
— Dne 2. října zemřel ve
věku 73 let člen ÚV KSČ
a poslanec NS František
Tymeš. Býval význam

ORMOND JEW ELLER
majitel Jindřich Silvan
HODINÁŘ A KLENOTNÍK
roh North & Katandra Řds.
(přímo u nádraží)
O K M O N D , Víc.
Telefon: 58-7488, večer: 58-7361
Bohatý výběr nejlepších ŠVÝCARSKÝCH H ODI
N E K (včetně Omega, Tissot, Rolex aj. — 30% pod
cenou) — hodiny- a budíčky, moderní klenoty,
snubní a zásnubní B R ILIA N TO V É PR STE N Y
(vyráběné ve vlastní dílně). — Provádíme odbor
ně všechny opravy. — BEZKONKURENČNÍ CE
N Y . — Informujte se s důvěrou písemně líebo te
lefonicky (samozřejmě česky).

ným členem sociálně de
mokratické strany, který
—stejně jako Fierlinger se dal plně
do služeb
KSČ.
— Sólistka opery SND v
Bratislavě Margita Česányová dostala titul národ
ní umělkyně.
— Kongres Mezinárodní
ho výboru pro ' dětskou
knihu, který zasedal ve
Švýcarech, udělil národ
nímu umělci Jiřímu Trn
kovi medaili Hanse Chri
stiana Andersena za jeho
celoživotní dílo y ilustrač
ní tvorbě pro děti. M e
daile se uděluje jednou
za dva roky.
— Dosud nedošlo k jm e:
nování čs: ministra zahra
ničí. Moskva ■ prosazuje
Vladimíra Kouckého, ale
Praha se dosud zdráhá,
navrhuje
dosavadního
náměstka V. Pleskotá.
— Delegace Národního
shromáždění,
která se
snažila koncem září pře
svědčit čs. občany v Ra
kousku,. Švýcarsku a v
Jugoslávii, že se mají
vrátit do vlasti, byla ve
složení: inž. Štefan Gasparik, J. Zedník a doc.
V. Kaigl.
— ÚV Svazu protifaši
stických bojovníků vydal
prohlášení k článku mo
skevských
Izvástijí,
v
němž byl bývalý ministr
zahraničních věcí dr. Jiří
Hájek obviněn ze spolu
práce s Gestapem, že toto
obvinění postrádá jakéko
li opodstatnění. Jiří Há
jek byl zatčen gestapem
,a odsouzen k 12 letům.
Nikdy
se
nejmenoval
Karpeles,
jak
tvrdily
Izvěstije. Jde zřejmě o
záměnu s Bedřichem H áj
kem, “zasloužilým členem
KSČ” , který však také
nemůže být z podobného
činu obviňován.
FÉI/HD
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Žiadost, ab y Spojené národy porozuměli
komplikovanú situáciu v Československu

Pleskot
na Valnom zhromaždení
N a V aln o m zhromaždení Spojených národov prehovoril 4. októbra úradujúci československý zahraničný minister V áclav Pleskot. U j a l sa slova
krátko p o tom, čo přišla z M oskvy zpráva o výsledkoch československo-sovietskeho vyjednávania. V o svojej reci v jadre vlastně požiadal Spojené
národy, aby porozuměli komplikovánu situáciu a výnimocné podmienk-y pre
vývoj — podmienky, v ktorých sa Československo pokúša splnit’ moskoivskú
dohodu o normalizácii pom erov a tak aj o odchode cudzích vojsk. Reci a
komentáre k okupádi Československa, ktoré odznievajú z úst diplomatov
na V aln om zhromaždení, Pleskot nepokládá za užitočné pre Spojené národy
a nie sú — p o d l á něho — ani v zaujme Československa, móžu slú,žiť vraj
iba podnecovaniu studenej ýojny.

A le úřaduj úci zaí^raničný minister nepově
da!, čo by Českosloven
sko urobilo alebo čo by
mohlo urobit’, keby ako sa aj očakáva - dip
lomati na Valnom zhro
maždení poriadne česko
slovenský případ predebatovali. A tu sa žiada
poznamenat’, že repre
zentanti Venezuely, Pá
kistánu, Japonska a H o 
landska sa jednoznačné
přidali k tým, čo vehementno žiadajú okamži
tý odchod cudzich vojsk
z Československa.
. Je iste pozoruhodné,
že Pleskot sice zdóraznil,
že Československo je so
cialistická krajina a že sa
nikdy od socializmu ne
uchýlí, ale súčasne hovo
řil-o rozhodnosti Česko-"
slovenská upevnit’ suve
renitu a socialistické spojenectvo - no, ani raz ne
použil výraz "socialistic
ké spoíočenstvo náro
dov” , výraz, ktorým šer
moval vo svojej řeči na
Valnom zhromaždení sovietský- minister zahrani-

čia Gromyko.
A ešte ďalši pozoru
hodná vec si na Pleskotovej řeči diplomati do
kladně ■povšimli. Ple
skot mimoriadne zdórazňoval "nové skutočnosti”
v Československu, kto
rým musí pražská vláda
čelit’, to jest
vstupu
vojsk piatich krajin Var
šavského paktu na čs. úzetnie. A dodal k tomu,
že přitom čs. l ’ud zacho
val příkladný kPud a
jednotu,
že prezident
Svoboda mal plná dóveru l’udu. Potom citoval
vyhlásenie předsedy vlá
dy Černíka v Národnom
zhromaždení, . v ktorom
ministerský předseda vy
slovil vďaku, tým kraji
nám, ktoré sympatizovali
s Československom v je
ho nedávných krušných
chvíPach. Pravda, Ple
skot musel samozřejmé k
tomu .dodat’, že si nerobí
nijaké ilúzie o motívoch,
ktoré viedli k sympátiam
niektoré vraj "imperiali
stické” krajiny.
Uradujúti
minister

zahraničia v závere svo
jej řeči povedal, že ústavní činitelia Českoslo
venska, napriek existujúcim problémom, majú
neotrasitePnú dóveru vo
vieru, že politické rokovania sú predpokladom
závislosti a národnej su
verenity.
A zatial čo na Valnom
zhromaždení Spojených
národov čs. úradujúcť
zahraničný minister fo r
málně žiadal, aby sa vec
Československa
naprejednávala, korespondenti
z Washingtonu hlásí, že
okupácia Československa
nepřestala byť predme'tom jednaní na najvyšších úradných mieštach
Spojených štátov. V o
výbore ■poslaneckej sně
movny, ktorý má na sta
rosti . příděl finančných
prostriedkov na obranu,
sa v tajnom zasedaní uvažovalo o tom, aké vo
jenské implikácie móže
mať čs. případ pre Spo
jené státy a pre ich spojencov v Atlandckom
(Pokračování na str. 8)

Australský protest
D avid H o o d je mladý australský komponista,
který se účastnil protestní akce proti sovětské
invazi v Československu. O sobě nám napsal:
"M yslím , že bych měl především něco říci o
svém stanovisku. Nepatřím k žádné straně, je 
dině snad k té, složené z muzikantů a kumštvřů, z nichž všichni se zajímají o lidi a m ají je
rádi. M o je reakce na události v Československu
byla zcela osobní, reakce člověka, jehož osobní
čily byly zraněny tím, že viděl, jak lidé, kteří
chtěli žít lepší a plnější život, byli bezohledně
znásilněni o zó n útočníkem.’’
D av id H o o d zaslal svůj protest sovětskému
vyslanectví v Canbeře. Překlad dopisu zní:
"V ážen í pánové, zatímco se situace v Česko
slovensku zhoršuje, píši vám, abych se připojil
k těm lidem, kteří cítí jako já, že sbvětská in
tervence v Československu mne popuzuje a o d 
puzuje.
N em ohu se smířit s tím, že vaše intervence
směřuje proti zemi, v níž Antonín D vořák slo
žil svoji "Novosvětskou” a Smetana "M o ji
vlast”. Jak nešťastní se musí cítit hudebníci v
- Československu po nedávných událostech v P ra 
ze.
K olo dějin se znovu otočilo naplno. D vořák
í Smetana skládali v nesvobodné zemi a dnešní
skladatelé mají tvořit za ještě horších podmínek.
C ó mám říci o zemi, která dnes zradila Česko
slovensko? Je to země, ve které jistý pan Stalin

se posmíval Šostakovičově "L a d y Macbethové’’.
Můžete se zeptat, proč vám toto píši? O d p o 
věď je prostá.Chci, abyste věděli, jak hluboce
se události v Československu dotkly Australana.
N em o h u mluvit za všechny Australany jako
náš ministerský předseda, ale vím, jak cítí a jak
jsou znechuceni akcemi Sovětského svazu.
M y patříme ke společenství národů, ale jak
se toto společenství liší od sovětského bloku?
N e n í to nějaká velkolepá organizace, ani není
mocná a je jí výsledky jsou skrovné. A le žádný
národ není nucen dělat něco, co dělat nechce.
Z našeho společenství národů může kterýkoli
národ kdykoli odejít. Zatím pouze dva národy
tak učinily. Myslím , že to taky něco znamená.
Je zajímavé, že systém, který vy nazýváte ko
loniálním, dal nezávislost mnoha zemím. N e n í
mi jasné, jak si můžete tento prostý fakt srov
nat v hlavě a udržet si přitom sebeúctu.
Je ovšem jedna jasná stránka na českosloven
ské tragedii. A musím vám za ni poděkovat. V áš
"blitzkrieg’’ způsobil, že Austrálie získá nové
občany. D o b ré občany, občany se schopnostmi,
které tu můžeme potřebovat.
Litujeme, že musili opustit zemi, ve které byla
zkomponována " M á vlast”, ale vítáme je s otevřenou náručí.
Jejich schopnosti nebudou zmařeny a oni se
uplatní ve svobodné společnosti. O ni jsou ti
šťastní mezi občany Československé republiky.
V á š D avid H o o d
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Ukládejte u
’’Státní“ banky

3.5
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’ Zaručena
vládou státu
Victoria
ČSSR zblízka
Z TOHO M USÍ VYCHÁZET
VŠECHNA O P A T Ř E N Í...
'■'“•"’S&žaý ’ komunista 'm u sí. . . jednoznačně chápat, že
'.perspektiva vývoje naší země je ve spojenectví se
» Sovětským svazem a druhými socialistickými země
mi. Ž toho musí vycházet všechna opatření v poli
tických, hospodářských,
kulturních a vojenských
' VžtázíChv’ To1 je závazné zejména pro hromadné sdě
lovací prostředky, jejichž činnost je třeba rozvíjet
ye .vyhraněně socialistickém duchu a na podporu
úsilí strany v plnění bratislavské deklarace a mo
skevského protokolu. Předsednictvo uložilo dále upevnit jějich řízení . . . Je třeba . .. zachovat všech
ny! pozitivní, zásady dosavadní politiky (spojení stra
ny g, lidem, .účast pracujících na tvorbě a realizaci
politiky strany) a zároveň čelit případným anarchizújícím tendencím, dosáhnout urychleného sjednoco
ván í Všech společenských sil na principech demok
ratického centralismu . . . .

,....

Zpráva, ze schůze předsednictva ÚV KSč,
Rudé právo, 9. října 1968
p o t íž e v h o s p o d á ř s t v í t r v a j í

Ústřední komise lidové kontroly ve svém stano
visku konstatuje, že v národním hospodářství pokra
čovaly nepříznivé tendence: Trvají hlavní rozpory
-vývoje, posledních lét, vyúsťující ve vnitřní i vnější
rpynpváhu. To se projevuje mj. i v tom, že se in
flační tendence v národním hospodářství nezeslabu' jí(: spíše naopak. Jedním z nejslábšich míst je nízká
-efektivnost investiční výstavby. Máme slabou úroyeň ; projektů, což pramení z nesprávných technicko-ékonomických parametrů, z nepříznivé situace
dodavatelských kapacit, z nedokonalého odhadu trhu
■ atd. Chronické potíže v investiční výstavbě spolu s
f nízkým využitím postavených zařízení podvazují
) tempo hospodářského 'růstu, zatěžují a ochuzují
5 státní rozpočet. S ohledem na nové podmínky, v
) nichž se naše země, ocitla ne vlastní vinou po 21.
’ srpnů, se komise., lidové kontrolý zaměří zejména
l na pomoc1k- urychlené přípravě opatření směřují' cích k rozvinutí našeho; hospodářství. Situace je to| tjž.: taková, že v srpnu nám vznikl výpadek výroby
| ve,výši 2,5 miliardy kořím. I když se v září situace
f poněkud zlepšila, manko zé srpna se nepodařilo do: hna,t.. . Počítá sé s další komplikací v dopravě, ktel ráíbylá- citelně zasažena... Pro. sběr brambor bude
| ttebá pomoci nejen školní mládeže, k čemuž si již
| vyn dal ministr zemědělství ve vládě výjimku, ale
i dospělých občanů. . . Hospodaření bytových orga\ nížácí řízených národními výbory skončilo loni ztrá■ tou 2 1/4 miliardy korun...
) ;?o<í
Práce, 2. října 1968
DOŠLO N A PAM ÁT NÍK Y
SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ
| Vláda se na své poslední schůzi zabývala zprávou,
f podle níž v souvislosti se srpnovými událostmi byly
I v některých místech zničený památníky a hroby sof větskýeh vojáků padlých při osvobozováni naší vla| st> v roce ,1915. Vláda tyto případy odsuzuje, neboť
) odporu jík u l turním a humanistickým tradicím naše| ho lidu. Více než 140.000 hrobů sovětských vojáků,
| kteří položili v Československu životy v boji proti
( fašismu, je fakt, který nelze znevažovat. Proto byla
i přijata opatření, aby se poškozené památky a hroby
j obnovily a uvedly do pořádku a napříště se zabrá
ni nilo podobným nežádoucím jevům,
f ; ‘
Rudé právo, 28. září 1968
ODPOVĚĎ N A OTÁZKU?
| Pro naprostou většinu lidí není osoba Alexandra
1 Dubéeka otázkou, nýbrž naopak je pro ni odpovědí
na. otázku, která ležela v našem povědomí a v naší
• duši už několik dlouhých předchozích let. Tuto otázI ku nelze vyjádřit jednou větou, byla složena z ne-
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Úkol: podpora sovětské moci
F E R D IN A N D P E R O U T K A
Z různých důvodů, hlavně pro hlasitý nesouhlas v komunistické internacionále, Sověty pocíti
ly, že by měly říci něco souvislého o invasi dó Československa.
Učinily tak obsáhlým článkem v
moskevské Pravdě. Ž a lo b y na invasi jsou bezpodstatné, začíná Pravda. Sověty dostatečné dokázaly,
že jsou pro. suverenitu států. Dokázaly to dostatečně tím, že odsuzují americký podnik vé V ie t
namu — nepotřebují to dále dokazovat ani na příklad tím, že by nevpadly do Československa.
I tak může být každému známo, že Sověty jsou pro sebeurčení národů. Avšak suverenita nesmí
být pojímána íormalisticky a abstraktně, praví Pravda. Kritika invase do Československa vychá
zí z formalismu. Suverenita nesmí být pojímána abstraktně. Je třeba uvést fenomen suverenity do
souladu s jinými fenomény, praví Pravda. Existuje na příklad ten fenomen, že ostatní komunistic
ké státy mají určitá přesvědčení, zřízení a potřeby. S tím čs. suverenita musí být uvedena do sou
ladu. Jestliže se Československo o d přesvědčení těchto jiných států odchyluje, upadá do suverenity
jen abstraktní.
Je omyl myslit, že [vládá určitého státu je odpovědna jen svému vlastnímu lidu, to právě je ab
straktní suverenita. Sovětští theoretikové na příklad z. celé duše věří v čistý a nerevidovaný marxleninismus. Teprve až Československo se uvede v soulad s tímto fenomenem, bude mít konkrétní,
ne abstraktní1suverenitu. Suverenita se m ůže zvrhnout v jednostrannost. Takový jednostranně su
verénní stát může zapomínat na to, že má závazky a povinnosti ke všem jiným komunistickým stá
tům, v jejichž čele a nad nimiž stojí sovětské Rusko.
Komunistické strany v různých zemích m ohou jít vlastní cestou k socialismu, ale musí to být uve
deno v soulad s ostatními fenomény, zejména s tím, jakou cestou jd e k socialismu sovětské Rusko.
Jestliže Sověty vpadly do Československa, odstranily tám je n abstraktní suverenitu, ale ponechávají
tam konkrétní, s jinými fenomény v souladu jsoucí suverenitu. V e světě nyní existuje určitý objek
tivní zápas. T o je fakt, nezávislý na vůli lidí. Poněvadž to není závislé na vůli lidí, Češi a Slováci
se musejí účastnit tohoto zápasu.
Článek Pravdy končí tím, že Sověty, mimo jiné vpadly do Československa ve prospěch demokracie.

Když SoVěty vpadly
do Československa, řek
ly, že byly vyzvány če
skoslovenskou
vládou,
aby tak •učinily. Od té
chvíle mohl být každý
připraven na to, že So
věty kdykoli řeknou, co
koli se jim zlíbí a cokoli
jakkoli-vyloží, a že když
porušily suverenitu, bu
dou říkat, že ji neporu
šily. T o se právě stalo
v článku Pravdy.
V článku tom se vy
skytuje mnoho slov, kte
rá všechna ztratila ja
koukoli počestnost. A le
je snad třeba to uvést v
soulad s tím fenomenem,
že tomu tak bylo po ce
lou dobu sovětské exi
stence a lidé si na to
mohli
zvyknout-. Tak
nikdo ani není příliš
překvapen, a jediná stíž
nost může být na délku
článku. Pravda to všech
no mohla říci velmi krát
ce. Mohla citovat jedi
nou Stalinovu větu, kte
rá vše beze. zbytku vy
světluje.. "Ú k ol komuni
stických stran mimo Ru
sko je podporovat sovět
skou moc” , řekl Stalin.
Definice
suverenity,
kterou Pravda podala,

ukládá
Československu
"povinnosti a závazky”
vůči "všem členům” ko
munistického světového
hnutí.
Walter Ulbricht, dej
me tomu, se bojí západ
ního Německa: tu je po
vinností a závazkem pro
Československo ho chlá
cholit a pomáhat mu,
aby se nemusil bát. Gomulka se, dejme tomu,
bojí vlastní země:-Česko
slovensko se musí uvést
v soulad s tímto f enome-,
nem. Venezuelská ko
munistická strana je člen
světového komunistické
ho hnutí a Českosloven
sko má povinnosti vůči
venezuelské guerille. Se
verní Vietnam a severní
Korea: další závazky. Z
povinnosti ke komuni
stickému hnutí Praha
má nepochybně^ zůstat
středem
komunistické
špionáže.
Československo je su
verénní, ale nesmí se od
chýlit od sovětského ho
spodářského modelu, ne
smí obchodovat, s kým
by mu to bylo prospěšné
a nesmí mít vlastní za
hraniční politiku, musí
mít politiku obligatorní.

spočtu velmi vážných otázek, jako proč u nás tolik
zbujela nespokojenost, proč se lidé komunistické
strany spíš báli než aby ji milovali, proč tato nej
progresivnější strana ztrácela přízeň mladých lidí,
proč právě ve straně se prohlubovala propast mezi
některými vrstvami, když ve smyslu třídním tu byla
mezi většinou národa jednota názoru, proč všude
taková šněrovačka, proč ta tíseň a proč ta hořkost
a stále nejasnější palčivá touha... Když plénum
ÚV KSČ rozhodlo samo hledat odpovědi a když stra
na učinila v lednu svůj patrně nejhistoričtější krok
za dobu dlouhé existence, zasvěcené jedinému cíli
— prospěchu země a vlasti — bylo neobyčejně důle
žité, aby v jejím čele stanul póiltik pro všechen lid
co nejrychleji spontánně přijatelný.
V tom totiž
stranické rozhodnutí velmi bystře zhodnotilo význam
demokratické tradice našich národů ....
Zemědělské noviny, 24. září 1968

T o všechno dohroma
.Třídní justice - ve
dy příliš vypadá jako jménu .které třídy? D ěl
satira, než aby se to u- nické třídy ovšem. Avšak
drželo. Satiru lidé čtou, dělnická třída, před níž
ale nesmí v ní žít, a po byla postavena tato lá
hyby života zase omezí kavá vyhlídka, se chová
mimovolného
satirika. podivně. Praví se tu děl
Aby dojem satiry do níkům, že okupace jim
vršila* Pravda toto vše, dá bývalé nadpráví a
co okupace ukládá Če ostatním bývalé podpráskoslovensku,
nazvala ví a že soudy jim budou
"nuancemi’’ suverenity,*- sloužit, ale čs. dělníci,
na které prý Českoslo kde se projevují slovem,,
vensko zapomínalo,
písmem, hlasováním, pe
O jedné, povinnosti, ticí nebo stávkou, stojí
která má být uložena, se proti okupaci, tomuto,
nesluší žertovat.
jak se mohlo zdát,, své
Pravda jako hlavní mu nejlepšímu příteli.
hřích, z něhož ostatní
T o se děje dokonce v
hříchy pocházely, uvádí
mezinárodním měřítku.
to, že čs. komunistická
Nemůže být žádné po
strana zapomínala, že v
chyby o tom, že komuni
komunistickém státě "ne
stická světová federace
jsou a nemohou být zá
odborových dělnických
kony, které nejsou tříd
organizací mluví hlasem
n í!’’ T ó je pravdivá ob
dělnické třídy. A le před
žaloba. , Československá
stavenstvo této světové
komunistická
strana
dělnické organizace se
vskutku na -to nyní za
sešlo a usneslo se na pro
pomínala, a pokud ■vzpo
hlášení, ve kterém, odsu
mínala na dobu, kdy: v
zuje vojenskou interven
zemi se také vládlo pod
ci a vyslovuje
"plnou
le
třídních
zákonů,,
solidaritu s čs. dělníky a
vzpomínala na to se stu
■čs. lidem” .
dem a s omluvami..
Sovětské Politbyro te
Nynější liberální ve
dení za osm svých měsí dy jedná za dělníky, i
ců učinilo vše, aby od když oni nechtějí. V y 
halilo ponurý obraz a světlení toho jde až ,k
morální bídu té periody, Leninovi, který pro to
kdy vládla třídní justice. připravil půdu. Podle
přesvědčení,
Jesdiže kdy která poli-, Leninova
tická strana se chtěla ro které mnohokrát tím ne
zejít se svou minulostí,. bo oním způsobem vy
kterou pokládala za ha světlil, lidstvo jako ce
nebnou, tato strana chtě-- lek je tak neinteligentní
la. Avšak, s obvyklou, a zkažené, ié je třeba,
svou necitelností k otáz aby bylo vedeno malou,
kám morálním, zvyklí autokratickou. skupinou
každé hanbě a spoléha uvědomělých revolucio
jíce jedině na sílu . oku nářů. Nevyloučil ani děl
pace, Sověty žádají, aby nictvo z obecné lidské
třídní justice byla obno pošetilosti a mnohokráte
vena.
(Pokračování na str. 6)

28. 10. 1968

HLAS

DOMOVA

-5-

“ Finále bez iluzí” — Třetí komentář psaný pro Hlas domova československým spisovatelem

DOPIS Z PRAHY

■

Tolik oslavovaná a proklamovaná "jednota komunistické strany a československého lidu” dostá
vá v posledních zářijových dnech povážlivé trhliny. Jeti politický romantik nebo velmi m ladý a
nezkušený člověk m ohl doufat v neměnnost a definitivnost této národní integrity. O b jev u jí se kolisává, zbabělci, kariéristé s nečistými úmysly i patolízalové kvalifikovaní dlouhou epochou stalini
smu. K nim se druží lidé omezení. T i všichni využívají pesimistické atmosféry k prosazení nebo
obhájení vlastních záměrů a zároveň tuto atmosféru posilují a dotvářejí. N aším největším nepří
telem je strach z vlastní malosti.

M nichov roku 1938
' národ se znovu začal
odehrává i dnes, po
tůn, do jaké mírý se

sjednotil národ "zlévá i zprava” , jakmile však odezněla hořkost z pokoření.
štěpit a diferencovat p o d le nových, "aktuálních” kritérií. O b d o b n ý proces se
podepsání Moskevských dohod. A navíc je ono dělení a třídění komplikováno
ten nebo onen člověk podílel na moci minulého dvacetiletí.

Fiktivní jednota se zvolna rozplývá. A je tak dobře. Romantický opar dramatického týdne po
srpnu prořídl — a zbývá nám tvrdá a všední realita. O d samého počátku jsem odmítal kon
cepci, podle níž byl postoj vůči sovětské okupaci hlavním měřítkem národních a demokratických
ctností, odmítal jsem — a je třeba opakovat to stále hlasitěji — vyhlášení neoficiální amnestie, podle
níž byl každý zpróštěn všech politických provinění, kterých se dopustil po únoru 1948, jestliže se
postavil proti okupaci a za Dubčeka.

21.

Přiznání se k "demok
ratickému
socialismu” ,
pokud sé omezilo jen na
slovní prohlášení, niko
ho k ničemu nezavazo
valo. Jakkoli to zní ba
nálně, důležitý je čin,
akce, konkrétní práce a
její výsledky. Svůj po
stoj mohou tito lidé kdy
koli změnit - dokonce o
sto osmdesát stupňů. By
lo by prostě nedomyšle
né, kdyby se v počáteč
ní fázi okupace kdokoli
veřejně postavil proti po
lednovému vývoji, ob
hajoval nutnost a zákon
nost okupace. Pokusil se
o to Drahomír Kolder,
ale pak odjížděl z praž
ského Hradu sovětským
obrněným transportérem
- nikoli vládním auto
mobilem.
V žd y jsem obhajoval
realistickou politiku. A
dodnes nemám, co bych
na této koncepci refor
moval nebo odvolával.
Doma sc tohoto pojmu
zneužívá a má se za to,
že politický realismus je
totožný s poraženectvím
a kolaborací. Chápu re
alistickou politiku jako
souhrn racionálních prv
ků, z nichž žádný nesmí
Záviset
ha impresích,
zbožných přáních, faleš
ných předpokladech a
iluzích.
Komunistická
politika - přes v-éškeré
úspěchy a- s ohromným
aplombem vyhlašovaná
vítězství - nikdy reali
stická nebyla.

Z L O B Í
:

V Á S

Odmítám víru v zázra
ky, ale připouštím,
že
rozklad bolševického to
talitního modelu, jenž
začal roku 1956 v Pol
sku a .Maďarsku, nabyl
v Československu zcela
konkrétních rysů. N e 
troufám si předpokládat,
že Dubček chtěl a mohl
dovést tento proces až k
demokratické společnosti
v praveni slova smyslu,
ale v dnešních podmín
kách je každý odklon od
pravověrného stalinismu
pozitivním
politickým
aktem. A je i neuvěři
telně nakažlivý. V této
infekčnosti můžeme spat
řovat první zdroj našeho
optimismu- Komunistům
přirozeně nejde o de
mokracii, jde jim jen o
přiměřenou míru demok
ratizace. Neodevzdávají
mocensKý monopol, jen
se zbavují těch prvku,
které se přežily . . . Je to
vlastně zoufalý zápas o
fungující
socialismus,
jenž se snaží respektovat
evropské
humanistické
tradice.
Dokonce i komunistic
ké strany Západu poká
raly. Rusko, ale zatím se
s ním nerozešly. Myslím,
že se s Moskvou ani ro
zejít nechtějí. Jejich po
litický význam
by bez
tučných dotací z Kremlu
poklesl - a to velmi brzy.
Jestliže nyní odmítají
moskevskou schůzku ko
munistických stran, je
tento póžadavek Kremlu

OČI?

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

o PT O
Capitol H ouse, 113 Swanston St.
M E L B O U R N E , (vedle kina Capitol)

8. poschodí
Telefon 63 -2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUH©
Vašim přibližným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

‘no .
worries

prospěšný. Kdyby
na ská inteligence není spo
schůzce trvaly, musely kojena s domácím reži
by, pokud jejich pokřik mem - a už se tím tolik
nad naší okupací nebyl netají. Jde však o revol
jen taktickým manév tu zcela umírněnou, o
rem, odsoudit Moskvu revoltu "mírného pokro
"Ž á d n é starosti — jejich možnosti získat
a definitivně se s ní roz- ku v mezích zákona” . A
půjčku na dům nemohou být lepší —kmotřit. Takto - podob je nám známo, že jed
oba totiž ukládají u "Státní’’ banky”
ně tomu bylo i po říjnu nou z nejúčinnějších,
1956 - očekávají, až váš nejrychlejších cest, jak
The State Savings Bank
ně vychladnou a začnou zabránit domácí nespo
pomáhá získat vlastní domy většímu
hledat nové formy
kojenosti, je vojenská
množství obyvatel Viktorie než kdokoli
temacionáiní” spoluprá expanze nebo vnější ojiný. T o je další důvod, proč
ce.
hrožení, ať již reálné ne
Brežněv dosáhl přece bo fiktivní. V SSSR ne
je rozumné používat bankovní
jen významného úspě pochybně existují síly,
služby SSB. Založte si vkladní
chu: sjednotil Evropu a jež usilují o restauraci
knížku nebo šekový účet.
opět prokázal, že SSSR stalinismu a o nové
Nebo obojí.
ctí pouze síla. Je dokon sbratření s Čínou. Avšak ■
ce možné, že se obával ani to není realistický |
případného konce N A pohled.
Rozpory mezi j
Bank with the ‘State’
T O , neboť po jeho zá Čínou a SSSR
nejsou j
niku by ztratila právo na dány rozlišným vykla- \
The Sta te
existenci
i Varšavská dem marxismu - lenini
S a v in g s B an k
smlouva.' A tím by byl smu. Mao-Ce-Tung ne
znemožněn - nebo ale smí pouštět ze zřetele
o f Victoria
spoň značně ztížen - po- .hlediska
populační
a
byt sovětských vojsk na geopolitická. A Sibiř je
území "spřátelených stá úrodná a liduprázdná.
tů” .
Někteří tzv. "dobře in
Není. vyloučeno ani to, -formovaní”
nevylučují,
že SSSR - vzhledem k že ke konfliktu mezi Čí
jeho dnešní převaze - nou a SSSR může dojít
má žaludem vvřfdit si v době velmi blízké.
Plánujete cestu do zámoří;
nebo máte v úmyslu pozvat,
účty s neposlušnou Čí
Měsíc
září
nebývá
své příbuzné na návštěvu'1
nou. Pak by ovšem oku příznivý českým a slo
Obraťte se s důvěrou na
pace a obrovské přesuny venským dějinám. Říjen
ruských vojsk do N D R . bývá úspěšnější. V zemi
ODRA
a Bulharska měly jiný vyčkává
na
600.000
význam, totiž "krýt si "spojeneckých” vojáků.
záda” .
Přestože o jejich demo
27-29 Elizabeth St, Melbourne, 3000
N elze podcenit ani ralizaci nemůže b ý t. po
Telefon 62-2908
vnitropolitické
rozpory chyb, jsou nevyzpytatel
-uvnitř SSSR. M ají, 'jak ní - a. především snadno
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady *
jinak, ekonomickou, ale. manipulovatelní. I do
zprostředkujeme
bezplatně
cestu lodí
nebo
i
nacionální povahu. Bulharska přijíždějí dal letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Vcelku nevinné řešení ší kontingenty
sovět
s Mluvíme česky
česko-slovenského vzta ských vojsk. Prý proti
hu na f ederalizační - bázi neukázněnému Rumun
vyvolalo prý na U kraji sku, prostořeké Jugo dí opouští zemi* neboť rální zdůvodnění a dou
budoucímu fají v lepší existenci i
ně znepokojení, jež ne slávii a drzé
Albánii, nedůvěřují
lze za dané situace po která
"proti
zájmům vývoji. Jedni prchají ze střechu nad hlavou, jiní
míjet. Pokud •: běží. o ži vlastního lidu” tak leh stradhu před všetečnými odvádějí daň hysterii, a
votní standard, bylo do kovážně opustila V ar prsty sovětské tajné po panice, jež se nepřetrži
hnání
a
předehnání šavskou smlouvu. V ka licie, druzí doufají, že tě líhne ve známých
kavárnách.
U S A odloženo zatím na zašské
Alma-Atě, jež za hranicemi na ně čeká pražských
velká
příležitost, Zatím (24. 9.) nevím o
neurčito. ( V zájmu ob prakticky
leží na čín ona
jektivity však musím u- ských hranicích, proběh která poštovní úředníky nikom, kdo by byl zat
přesnit, že od časů J o- la velká civilní protiato- proměňuje v nonšalantní čen, a myslím, že mé in
milionáře, další utíkají formace nébývají nějsefa Stalina, stoupla ži mová cvičení . . .
votní úroveň v SSSR
Doma je situace tíživá proto, že pro sebe sama horší. T o neznamená, že
str. 8)
nezvykle vysoko.) Sovět a pochmurná. Mnoho li- získali dostatečné mo (Pokračováni
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Dopis z P rah y
(Pokračování

se str. 5)

bydh si troufal podce
ňovat píli a puslušnost
sovětských agentů.
Ani
neVyylučúji, že k zatýká
ní dojde. Jestliže ozbro
jená kontrarevolu ce ne
existuje, inu, holoubko
vé,
sami ji ozbrojíme,
odhalíme a věrolómníkům krokem zakroutíme,
čaje a vodky na přátel
ství popijeme a družbu,
nu, krví utužíme, jak za
našich otců bývalo.
čtvrtá emigrace v prů
běhu. padesáti čtyř let je
pro národ zhoubná. O d 
cházejí
většinou •lidé
mladí a
kvalifikovaní.
Emigrace je - bez ohledu
na subjektivní úmysly a
motivace - symptomem
beznaděje a nevíry. T v r 
dím, že .většina těchto li
dí zůstává v cizině zcela
bezdůvodně, dokonce je
i pravděpodobné, že ty
to útěky zapadají do so
větské propagandistické
hry.
"Kontrarevoluce
prchá ke sýým kapitali
stickým chlebodárcům’’,
tak nebo podobně bude
znít titulelk v moskevské.
Pravdě.
Jednoho dne se zeptá
me všech emigrantů, kte
ří odešli po 21. srpnu,
co je vedlo k útěku a o
co se starali za hranice

mi; zda dbali jen o svou
existenci a bezpečí - ane
bo odešli proto, aby tam
činně pomáhali domovu?
Mechanické srovnání
s rokem 1948 neodpoví
dá politické realitě. Před
časem (č. 10/68 H D , p.
r.) jsem varoval poúno
rové emigranty před ukvapeným návratem do
vlasti. 21. srpen mi dal,
bohužel, plně zapravdu.
Dnes bych chtěl varovat
lidi doma před zbytečný
mi útěky - a jsem pře
svědčen, že i v tom mi dá
vývoj plně zapravdu. A ť
to zní jako nejomšelejší
fráze: naše místo je do
ma, kromě těch, jimž
prokazatelně hrozí ne
bezpečí.

tiž Indra, Kolder a spol.,
je naprosto zdiskredito
vaná a těší se všeobecné
mu pohrdání a posmě
chu.
Husák a Mlynář nezů
stanou zřejmě osamoce
ni. S nimi půjdou po
stupně všichni, kdož by
li polednovým vývojem
existenčně ohroženi, te
dy
zkompromitovaný
funkcionářský aktiv a
polovzdělaní hospodářští
pracovnici. Nic na tom,
že i oni se budou hlučně
hlásit k polednovému
vývoji.
A konečně se od ná
roda odděluje střední
vrstva maloměšťáků a
konzumentů.
"Všední"’
starosti jim nedovolují
V tomto procesu dife jakkoli se exponovat pro
renciace
se od národa národní věc. Ostatně to
oddělují i politikáři, z všecko zavinili spisovate
študáci a
nichž je třeba jmenovitě lé, novináři,
upozornit na dra. Gusta máničky před pomníkem
va Husáka a - docenta sv. Václava. Tito hodní
kteří
Zdeňka Mlynáře. Brzy o a spořádaní lidé,
nich uslyšíme víc - ale by neublížili ani kuřeti,
nebudou to zprávy potě v pátek odpoledne pečli
šující. O b a dva chladno-1 vě omyjí svůj vůz v ceně
krevně kalkulují s národ 44.000 Kčs a pak v kli
ním
neštěstím a bez du odjíždějí do rekreač
ohledně prosazují své o- ních kolonií natírat plo
sobní cíle. V ů či Moskvě ty a česat švestky. Také
se projevují poddajně. je třeba nasušit něco hub
Jejich cena je o to větší, na zimu. T i smělejší s
že první garnitura, jíž jistou dávkou osobního
Krem l vsadil do hrv, to rizika obnovili pokoutní

Vitóme vás
do Austrálie
THE E S & A BANK
T H E E. S.

8C A .

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

mimomanželskou činnost
s elegantní sekretářkou.
Těchto oblastí se okupa
ce zatím nedotkla - a
proto volejme s těmito
hodnými lidmi: Okupač
ní podzim bud’ pochvá
len.
—

0

—

'

Jestliže první velká
krize byla zažehnána za
cenu nijak obludného
krveprolití, nikdo nemů
že předvídat, co přinese
zítřejší pokračování. N a
še pozornost se upírá k
Moskvě, ke Kremlu, k
oněm jedenácti mužům,
kteří uvedli tuto lavinu
do pohybu.
Praha, 24. 9. 1968
-hope-

(Pokračování se štr. 4)
řekl, že dělnická třída
dřímá a není si vědoma
svých zájmů. Letos tedy
Politbyru, cvičenému v
této nauce, vyšlo, že děl
nická třída zase jednou
dřímá, zase jednou ne
poznává své zájmy, a že
je jí třeba pomoci, i kdy
by snad bila ruku, která
jí pomáhá.
Někdejší americký za
hraniční ministr Byrnes,
napsal ve svých pamě
tech, že zkušenost celé
ho jeho života ho nepři
pravila na setkání s pa
nem Moíotovém. Podi
voval se tomu, jak vypa
dalo jednání s tehdejším
ruským zahraničním mi
nistrem. Molotov vyslo
vil thesi, partner na to
odpověděl, Molotov be
ze změny svou thesi opa
koval. Partner opět něco
řekl, Molotov opět the
si beze změny opakoval.
Tak třeba desetkrát.

P Ř IS T Ě H O V A L C E

Ď O TÉTO ZEM É
T h e E. S. fii A . banka může pomáhat Vám i Vaši rodině
v m noha směrech
V každé odbočce E. S. 2£ A. banky je soustředěn celý soubor bankovních ,
služeb, které Vám umožní provádět jakékoli peněžní transakce
Vyžádejte si podrobné informace o kterékoli z bankovních služeb u ře-;
ditele nejbližší filiálky E. S. Sc A. banky

Poradí Vám ochotně, velmi přátelsky, s plným porozuměním
a co nejlépe 1

Založena 1852

THE ENGLISH SCOTTISH AN Di
STRALIAN BANK LIMITED

1 C ÍH R P A
O p tic al Service
K ONTINENTÁLNÍ RESTAURACE

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

Úkol: podpora SSSR

B A N K S T É M Ě Ř 550 O D B O Č K A M I PO CELÉ

A U S T R Á L II SR D E Č N Ě V Í T Á N O V É

573 Hampton St.
Hampton, Yic.
Telefon 93-5756.

ZN AČK A K VALIT Y
A STYLU
Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Acland St., St. Kilda
Vic. Tel. 94-2260
Též prodej veškerého
pánského konfekčního
zboží .

Je možno, že mnohé
lidi celoživotní zkušenost
nepřipravila
na
čtení
článku v Pravdě. Není
třeba pochybovat o tom,
že Pravda je připrave
na desetkrát, vícekrát,
kolikrát bude třeba, opakovat, že Sověty invasí neporušily suvere
nitu Československa.
New York Times na
psaly, že takový význam,
jaký Sověty přikládají
slovu suverenita, se ne
najde v žádném nauč
ném slovníku, co jich
bylo vydáno.
Je
to
správná, ale zatím bez
mocná poznámka.
Sověty se rozhodly
zatím, snad na dlouho,

zase pojednávat nepočestnými slovy o všech
problémech. Thesi, : na
níž se usnesou, budou opakovat- přes všechny
naučné slovníky světa a
přes všechny dosavadní
výsledky lidského myšle
ní, badání a definování.
V článku Pravdy se ne
argumentovalo, tam se
protáhl a napjal . svaly
mocný ruský stát.
Fakt je jeden: po invasi, po článku v Prav
dě nejsou už rozeznatel
ný ani poslední stopy
mezinárodního
práva.
Bude nebezpečno s tím
žít.
Z projevu k domovu,
5. října 1968

DO SVĚTA NA “ RUSKÁ VÍZA” -2
HYNEK STEHLÍK (Melbourne)
Nehmotné a dotěrné nic lehtá víčka. Qpět a opět
se uprchlík vrtí a labilní lehátko rakouského Červe
ného kříže jaksi cize vrže. Jeho střední podpěra
tvrdě uvědomí spánkem zmučené i ^změkčilé tělo o
jsoucnosti skupenství tuhého a pražský flichtling
konečně otevře oči po první noci v táboře.
“ Tak půjdeš pro tu podporu?” , zpola zaječí odně
kud z kouta místnosti ženský hlas. “Noj.o!. .” , nevrle
zamručí jakýsi chlap. “ Tak jdi zase dělat na černo
k tomu lakýrníkovi, dobrých' sto šilinků .. ” , vede
stále svou ženská. • “Neraď, není ti šedesát, a vů
bec . .
“Jseš chlap, tak se starej o rodinu!” , ječí
dál ženská. “ Já mám hlad! Mamíí, půjdeš pro snída
ni?” , přerušuje dialog dětský hlásek.
Rozhovor tluče do vědomí nejen rozprávějících,
ale i uprchlíka. Ten se vypíná k velkému fyzickému
výkonu: pozvedne přední polovinu trupu — i s hla
vou, obtěžkanou právě procitnutým vědomíím Těká
očima kolem, tříbí zvuky, pachy i svědění kůže.-Moc skel, prostor, hodně prostoru. Přepážky — bý
val tam asi úřad. A lůžka, lůžka a opět lůžka. Pa
leček v puse tříletého chlapečka, narvaná podprsen
ka, vpadlý zarostlý hrudník, desítky šedohnědých
houní. Hrníčky, lžičky, vedle skoro policajtské uni
form y Červeného kříže. Rauchen verboten!. Denně
dostaneš ráno šálek horkého mléka a něco jako žemli. Vrzání parket, tamten mastný flek vypadá jako
Severní Amerika, a hele, hned vedle je na zemi te
lefonní přístroj! Sluchátko vypadá opuštěně, ti lidé
tady bigotně. Zívání, šoupání nohou, polykání. Se
střička Červeného kříže začíná uklízet.
%

Jfc

Procházejí Lincem. Vozy od volkswágnů po merce
desy, zelené tramvaje, signální semafory, křižovatky.
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Charles Bateson: Válka s Japonskem (The W ar W ith Japan) U re Smith, Sydney — Londýn

Konec v Nagasaki
Australský historik Charles Bateson napsal příkladnou, stručnou a vy
váženou historii války proti Japonsku, kterou by měl mít každý z nás v
. knihovně jako vítanou příručku. Batesonova historie je výtečně doplňována
referencemi nezbytné literatury, k níž se může .zájemce uchýlit, zajímá-li se
o jednotlivé fáze války v Pacifiku,. Největší předností Batesonovy historie
je vyvážený pohled na vývoj válečných operací z ptačí perspektivy, který*
dává: laickému čtenáři ucelenou představu o celkové situaci, aniž by něco
ubíral z průběhu jednotlivých operací na nepřehledném bojišti. Autor dal
sivé práci podtitul "Stručná historie’’, ale po jejím přečtení opravdu nezbývá
příliš mnoho dohadů a otázek o maličkostech. Je to moderní historie v nejlepším slova smyslu» psaná s odstupem, vyvážená a dokumentovaná. Navíc
se čte jako napínavá kniha, ve které historická data nikdy netlumí dramatický děj. Pokud p\°bu soudit, je to dosud nejlepší kniha o dějinách války
proti Japonsku, kterou jsem četL
Charles Bateson se: domnívá, že konec války s Japonskem mohl být uspí
šen o nejméně šest měsíců předtím, než z rozhodnutí presidenta Trumana
byla válka zakončena atomickým bombardováním Hirošimy a Nagasaki. To
je Vskutku otázka, jíž se musí zabývat každý, kdo zkoumá příčiny, jež vedly
k otevření atomicikého věku za tak tragických okolností.
Bateson je přesvědčen, ních stranách novin den
že válka s Japonskem ze dne.
Odpovědní
japonští
byla zbytečně prodlou
žena deklarací o bezpod politikové také v té do
bě věděli zcela dobře, že
mínečné kapitulaci.
Domnívá se, že kdyby Japonsko ; už , v á l k u
se spojenci rozhodli dát prohrálo. M ěli ovšem
Japoncům na vědomí, že překážku v typicky ja
nedotknutelnost postavy ponské tradicí císařství,
japonského císaře bude v orientálním spojení ná
zaručena, že by Japon boženství a nacionali
sko bylo ochotno kapi smu, ve spojení, jež je
stále, symbolizováno v
tulovat dřivé.
Je pravda, že Japon postavě císaře.
J ak Bateson správně
sko už bylo vojensky na
lopatkách, když padly ■dává uvážit, je otázka,
atomové bomby na H i zda-li bylo možno při
vést japonské militaristy
rošimu a Nagasaki.
Je ovšem taky pravda, k rozumu jinak než bez
že v té době skončily ohlednou vojenskou ak
americké vojenské síly v cí, která by nakonec dala
Pacifiku dvějnejkrvayěj- císaři záminku zasáhnout
ší bitvy o strategický pří do vojenské sféry a na
stup k' japonským ostro řídit skončení války.
Je pořád nejasné, do
vům. Jména Iwo Jima a
Okinawa byla na před jaké míry se japonští

diplomati pokoušeli sjed
nat mít. Bateson se kloní
k;1názoru, že spojenecká
diplomacie se nesnažila
zahájit jednání na diplo
matickém poli.
Naneštěstí se japonští
vůdcové, ,z důvodů za
tím nejasných, rozhodli
navázat mírová jednání
prostřednictvím
Sovět
ského svazu.
Sovětský svaz ovšem
neměl zájem na ukonče
ní války v Pacifiku, po
kud nevypověděl válku
Japonsku a nebyl vojen
sky připraven podílet se
na kořisti.
Z Batesonovy historie
je jasné, že japonské ná
vrhy byly
Sovětským
svazem prostě ignorová
ny.
. Atomické výbuchy v
Hirošimě a v .Nagasaki

nejenom prokázaly vo
jenskou
nemohoucnost
japonské armády, ale na
konec daly císaři a jeho
generálům záminku ka
pitulovat.
V japonské verzi nekapitulovalo
Japonsko
před vojenským souko
lím spojenců, ale před
novou a neznámou zbra
ní, proti níž nebylo ob
rany.
Konečné číslice o poč
tu vojáků a konvenčních
možnostech pokračovat
v defenzivní válce by
měly zakončit rozpravou
o tom, zda-li byla trage
die v Hirošimě a Naga
saki vojensky ospravedl
nitelná.
Pokud jde o morální
pochybnosti, stojí tu pro
ti sobě dvojí morálka:
na jedné straně japon
ské vedení, neschopné
skončit beznadějnou vál
ku z pohnutek, které Ja
poncům byly stejně mo
rální jako morálka spo
jenců, snažících se za
mezit prodloužení ma
sakru a utrpení dalších
statisíců lidí.
Bateson například vy
zdvihuje málo
známý
fakt, že spojenecké nále
ty konvenčních bombar
dérů na Tokio byly da
leko zhoubnější než ato’ mový útok na Hirošimu
a Nagasaki.
Posledně
jmenované
město bylo uchráněno

Přeplácané výlohy plné zboží, noviny silné jak tuc- ta němčina všude kolem ho trochu dráždí. Jinak,
: tový svazek československých, Tyrolácké kloboučky nebýt toho špreehtění, necítil by se v Linci cizincem.
mužů, nezvyklé pumjpky, bílé podkolenky. Pudlíci
bílí i černí, velcí, střední, dámy. Německé šprechtěTuerheim. Teple vlhký čenich tříměsíčního Konní ze všech stran — to je dost rozčilující. Trubky dorka se přátelsky dotkně" jeho ruky. Očka, měnící
neonů oplétají hadovitě nápisy firem. A hodně kro tma/věšedomodr.ou štěněčť barvu za tmavohnědou ro
jovaných žen. Sluší jim to. Uličky, okna se vzájem hovku očí dospělých psů, se v naději dívají vzhůru.
ně důvěrně přibližují. Opravují silnici, a to -je pro,
.Hlavička s velkýma, již dávno stojícíma ušima, v y 
Čechoslováka báseň -L- rytmus, účelnost, preciznost spělé tělo ..se "silnýma, pěkně zaúhlenýma nohama,
’ i rychlost, jsdu překvapující. Pět. lidí, tři mašiny a vlkošedý capart měnící se v nohatého-, výrostka, s
náklad’ák přisunuje materiál. To u nás . . . .
dlouhým ocasem klackovšky se klátícím, s ještě ne
Šest let jezdil “ náklaďákem” — od doby, co ho dávno jemnou srstí podsady, která se nyní už honosí
pár pologramotných soudruhů z podniku dostalo z r tvrdými pesíky. Kondorek» chovatelský produkt od
redakce. A silnice doma, to byla často terénní ■zku vážného spojení ‘ německých ovčáků s karpatským
šebna technické ’ odolnosti všeho, co se p o h ybu je... vlkem, štěně, mezi jehož šestnácti- předky čtvrté ge
Rakušané se zachovali ohromně. Desetitisíce na nerace je patnáct výstavních psů a jedna pravá vlči
šich lidí prošly jejich zemí od ruské okupace: turi ce, j e nádherný, a každý'jeho detail dojímá “ flichtstů, uprchlíků, nerozhodných i vyžírků, kteří ■vypili, lin ga” .
:
vyjedli, vyfasovali. — a pak odjeli, zpět. Všichni se
Na druhé .straně dlážděného dvorku “ Tuerheimu”
měli kde vyspat, všichni- dostali najíst, mnozí dostali jsou kotce fen. Všechny čtyři vyrazí ven jak vystře
benzín zdarma. Rakušany stála okupace Českosloven lené šípy. Štíhlá, dvouletáj vlkošedá Agina je první,
ska milióny. Jen proto, že CHTĚLI pomoci. Ano, která se už po prvním kolečku vrací. Rozpustile a
uvědomil si, i on musí jít pro- podporu. Hned druhý lehce skáče vzhůru, znovu a znovu olizujíc pánovu
-den zažádal o Austrálii.
tvář. Pak již pán vrávorá, pod náporem oddanosti
Denní debaty v,, táboře byly k smíchu. Rakousko? čtyř psích' krasavic, které se předhánějí v lásky
plných projevech. “ Pojďte, holky!” , houkne koneč
•Švédsko?, .Kanada?, Anglie? Německo? Víte, že Šýý<
ně" přátelsky a jde s nimi ďo výběhu pod strmou ská
caři jsou ohromní? Dávají stipendia, po příjezdu
lu. Nahoře vysoko se k Sluinci. vzpínají trávy, keře,
•vám vezmou kufr z ruky,’ tři měsíce se o vás docela
stromy, dole,, v záseku úpatí kopce je utopen pro
starají a dávají vám načas, abyste se rozhodli: asyl
stor i budovy “ TuerŮeimu” s psudy nesčetných zví
•nebo dále? Jsme opravdu směšní, najednou nevíme,
řat ■— a tím- i nesčetnýčh -lidí. Podzimní unavené
gkam jít, abychům neprodělali, Několik let jsm e jezdi
slunce do toho praží z posledních sil, odráží se od
li ven bez valut jako žebráci a teď — v zajetí sentilesklých vod Dunaje, líbá lidi, laškuje se stíny sta
•mentálních sympatií — .nám celý svět otevřel náruč.
rých- arkýřů. Je září roku 1968 a — slunce nesvítí
B.A my?
jen pro tenhle směšně malý výsek země.
T eď si tedy jdou s Lídou do Rudolfstrasse pro 210
Nějakých Sto "kilometrů odtud odhalují hlavně i
šilinků podpory na tři dny. Nic jiného nezbývá, pra pancéře tanků špinaví, utahaní a hladoví, většinou
covat nesmějí — práce se umožní ien těm, kteří po ásiatští vojáci sovětských-okupačních armád. Čert tě
žádali- Rakousko o asyl a kteří tam chtějí zůstat. Ale vem, B režněve!. ..

JEN DÁL
JA N NERUDA
Ž bouřného času jsme se narodili
a-krok za krokem v bouřnýchř mračnech
jdem
vstříc hrdě (vznešenému cíli,
šíj kloníce jen před svým národem.
My, věděli, co na nás cestou čeká;
byt’ hrom však bil a mráz nám v kosti:
vál" —toť jenom česká hudba odevěká,
my při ní půjdem kpředu — dál» jen-dál!
S tím národem, jenž je tak čistý, jasný,
x
jak by byl z rukou božích vyšel dnes;
jenž dosud v prsou nese idol žasný,
byť byl i před věky již za něj kles!
Za volnost lidskou — v nás kdys
rozekvětla! —
dnes stojí Čech, jak druhdy za-ni stál:
ta myšlenka, která nás ve hrob smetla,
zas k slávě vznese nás — jen dál, jen d á l!:
Pryč se vzdechy, již ’umlkněte, rety,
že přízeň doby jasna tak!
My nevíme, co budoucnost nám chová —
’ však ještě žije českých bitev bůh,,
a pro vítězství veliká a nová
je dosud širý dost ten český luh!
A chce-li bůh snad dát kdys nové seče — ’
nám stačí hlas husitský na chorál,
dost v zemi železa na dobré meče;
i v krvi železo — jen dál, jen dál!
Ach hleďme pilně ke korábu svému,
jsme jeho plaňky, hřeb jsme svěmý v něm,
a věrně, toužně přilneme-li k němu
zas šťastna záhy bude Česká, zem!
větší zhouby než H iro no, jestliže spojeňedká
šima jenom proto, že v diplomacie nemohla uddbě bombardování bylo spíšit konec- války.. M a
bezvětří, které zabránilo ně napadá, zda-li byla
šíření požárů a radio dosud vážněji zkoumána
aktivního prachu.
úloha Sovětského svazu
Bateson podává tento.
v těchto závěrečných fá
podmíněný závěr: bom
zích války v Tichomoří.
bardování
atomickými
zbraněmi bylo oprávně (Pokrač. na straně 9)
Stříibrošedá Agina-leží v náručí uprchlíka a hlavou
se jemně dotýká paže. Čita, čtyřletá matróna, odváž
ná a důvěřivá» se opírá o jeho záda. Čemožlutá- roč
ní Gedra.honí mouchy ja k o doma: vztýčené-slechy,
hlava natočená vzhůru, rozpjaté nohýý'vym rští-se
do výšky, sledujíc “ svou” , mouchu a — čelisti sklap
nou naprázdno. Domov zvířat v Linci nebo zahrada
v Horních Ppčemicích — pro Cedru budou mouchy
na celém světě!
'
.

Sji

ÍJÍ

•

Zařinčel zvonek. Pootevření dveří, tmavou chod
bou se mihne světelný výsek. Áá, pójdtíe dál! ’ Dýa
uprchlíci sedí v útulném pokoji rodiny Riesnerovy.
.Starý přepychový nábytek, perské koberce, míšeň
ský porcelán, obrazy, vytříbený vkus. Pan í Ríesne
rová, asi čtyřicetiletá dáma, je jí maminka- paní Ří
hová. Uprchlíci popíjejí kávu po dobré večeři, snaží
se chovat “předpisově” . Paní Riesnerová je v Linci
dvacet let. Původem je z Moravy, stejně jako je jí
manžel. Uprchlíka a psy poznala náhodou hned první
večer po. výstavě. Pomohla s umístěním psů;
Uprchlík sedí, poslouchá kohversáci a pořád ten
konfliktový, zdánlivě konfliktový stav nemůže po
chopit. Češka, která byla před dvaceti lety- z vlasti
málem vyhnána, která v pětačtyřicátém jako man
želka Němce, padnuvšího na vojně, zažila--sv.é, ta
táž žena .o dvacet let později tak ochotně poináhá
úplně neznámým Čechům! .
.
ProM etá-bolševická’ propaganda! V ž y ť paní Riesnerové to- zřejmě připadá normální a správné! Stej
ně jako panu Boehmischovi, co mu vnutil sto šilinků,
stejně jako panu Muellerovi, co ho vozil po Linci
mercedesem a ztrácel s ním čas. A stydí se, moc se
stydí za to, že kdysi doma málem věřil pomluvám o
všech “ těch. druhých” . .
Nálada v útulném pokoji je skvělá, budoucnost se
zdá docela růžová. Za tři dny startuje letadlo do
Austrálie. A .lid é, lidé se tady venku zd a jí'více lid
mi než do-ma. Tady snad není člověk člověku vlkero?
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protože se kojili nadějí na--brzkou změnu poměrů.
Událostí posledních dnů a měsíců, naše naděje, A le reálná situace, den ze dne se zhoršující, mluví
práce, potom okupace a v neposlední řadě i emigra proti všem nadějím.
ce nám neponechaly příliš mnoho času ná úvahy,
K po-lednové změně nedošlo jen ze zbožných přá
jakým způsobem vzpomeneme letošních padesáti let ní, ale především z důvodů hospodářských. Není
..naší republiky. Musím také přiznat, že jsme žádné proto divu ,. že mnozí doma letos vzpomínali období
. z minulých výročí asi neprožívali tak opravdově ja  NEPu ( “Nové ekonomické politiky” ) v Sovětském
ko vy v cizině nebo jak je prožíváme teď s v,ámi: svazu dvacátých let a čekali, kdy československý
(Díky našemu “ věrnému 'přátelství se Sovětským pokus také tak skončí. Už tehdy bylo jasné, že uží
svazem” jsme vlastně toto výročí oficielně vůbec vané hospodářské metody nemohou dostat zemi ze
nevzpomínali, -28. říjen byl zaměněn “ Dnem zhárod- vzniklých potíží. To se pak opakovalo u nás. Z bohat
nění” , tedy symbolem, který více vyhovoval stáva ství, které jsme měli po válce, nezbylo v mnoha pří
jící vládní politice, a náhradou poskytnutý 7. listo padech již ani to dobré jméno. V e velké míře zů
pad manifestoval podle režimu dostatečně naší “ sa staly podniky se zastaralými stroji, nerentabilní v ý 
mostatnost” a “ svobodu” v rámci socialistického .bič robou, s, neschopnými vedoucími, dosazenými za po
íku (pod heslem “ Bez Velkého října nebylo by Česko litické zásluhy. Nevypočitatelné ztráty vznikly v.
slovenské republiky” ).
myšlení lidí stálým potlačováním iniciativy. Bylo
’ ■ Tato vládhí taktika byla celkem úspěšná. V ždyť třéba ■začít s novou silou novým systémem. Podni'konec konců kdo- z nás mladších znal okolnosti ve- kavost, konkurence, .'osobní zainteresovanost — to
:doučí ke vzniku republiky? A odkud je měl znát? byla hesla letošního “ jara” .
:Tyto otázky se objevily na světle až v průběhu le
Že ke změně Novotného režimu přispěl i vzrůsta
tošního politického1“ jara” spolu s polemikou o T. G. jící odpor především-studenstva a inteligence a naše
Masarykovi, o Mnichovu, Janu Masarykovi a s pře demokratická tradice, je samozřejmé. Došlo však k
hodnocováním období po roce 1948.
změnám, jaké ani čs. liberální komunisté nezamýš
\ Letos už s;e děly přípravy, na 50. výročí, i když leli. T i byli postaveni před vlnu, kterou museli buď
nešlo o přípravy oficiální, ale spíše psychické. Všich přijmout nebo se j í nechat zavalit. V olili sice první
ni jsme v duchu doufali, že se letošní říjnové osla možnost,' ale druhé nakonec nemohli zabránit — dí
vy doma stanou' tichou, ale velkou manifestací naší ky “přátelům v východu” . Moskvě ovšem jde o udr
samostatnosti, Jejich uskutečnění nebylo už ovšem žení komunistického bloku a. nezáleží j í tolik na
».v naší moci. Musíme se zatím.smířit s tím, že doba zlepšení životní úrovně a spokojenosti lidí, o přiblí
•skutečných spontánních oslav doma se posunula do žení se k demokratickému způsobu života. Pochybu
.daleké budoucnosti.
.
ji silně, že lidé v Kremlu Vůbec vědí, co je oprav
? Velice rád bych napsal něco optimističtějšího, něco, dová demokracie.
, co říkali mnozí z turistů, kteří se v době po okupaci
, To vše je důvod k pesimismu, uvažujeme-li k vý
■vraceli z ciziny domů, nebo ti, kteří doma zůstali, ročí republiky o možnosti brzké opětné změny v ze
mi. Něco se však už i pro budoucnost změnilo a to
od základu: vztah k Východu. Spadly poslední ilu 
ze, pokud jisme nějaké ještě směly. O věřili jsme si
vlastní síly, možnosti a naděje'a naučili jsme se opět
věřit jen sami sobě.
Padesát let je za námi — mezi nimi zatím víc těch
beznadějných. A le věříme a těšíme se na další i když
vzdálenější Jaro, které snad už bude trvalé.
M. F. (Melboume)
,

28. 10. 1968
Velký výběr vín, lihovin a piva
(včetně Plzeňského)
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

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

NESTOJÍ
O NIC VÍC
POUŽIT
VŠESTRANNOU
BANKOVNÍ SLUŽBU
THE NATIONAL
Vkladní knížky *
Cestovní šeky *
Služby cestujícím *
Zařizování investic *

Pleskot v SN
(Pokračování se strany 3)

obrannom spoločenstve
a. aké z něho vyplývá pre
spojencov.. ponaúčenie.
Před výborom predniesli
svojfe stanovisko minister
národnej obrany Clifford a náčelník spoje
ných
štábov
generál
Wheeler. Podlá názoru
týchto branných expertov spojenci N A T O bu
du můsieť byť v budúcnosti pohtovejší a po-,
zornejší.
(Priebeh jednania Kongres uveřejnil
až teraz - s vynecháním
niektorých pasáží.)

; Zajistěte, .aby měli všichni členové vaší
rodiny

provedeno

roentgenování

plic.

K dokoli může mít tuberkulózu — může
te'být jejím nosičem a přenést ji na ostat
ní. Je zvlášť důležité, aby se starší členo
vé

rodiny

podrobili

jednoduchému

tomuto

rychlému,

zjištění. T .B . se dá léčit

snadno a rychlé. V případě potřeby del
šího

léčení,

státní .pense.

vypláčí

se

živitelům

Roentgenování je zdarma.

D enní listy oznámí, kdy bude
prováděn

rodin

roentgen

hromadně ve vaši čtvrti nebo
městě.

The Victorian Tuberculosis Association,
406 Lonsdale St., Melbourne

Vec Československa sa
projednávala aj v záhraničnom výbore poslaneckej , sněmovně. Výsledfeom jednania bola rezolucia, v k-torej sa konsta
tuje, že invázía Česko
slovenska jasné porušu
je čs územnú integritu a
politická nezávislost’, po
rušuje ďalej medzinárodný poriadok a chartu
Spojených národov. Roz
vážnost’ a smělost’, sv
akou Pud Českosloven
ska čelil yojanskej přesi
le, si zasluhuje respekt
celého slobodného světa.
Poslanecká
sněmovna
odsuzuje inváziu a pova
žuje ju za urážku Pudskýcb práv a za bezpráv
né použitie vojenskej
moci, ktoré je v rozpore

s princípmy charty Spo- I
jených národov a med- !
zinárodného práva.
j
Rezolúciu schválil zahraničný výbor. Či sa
dostane aj do pléna, to
je dnes ešte ťažko poviedať.
Peter Drienka, N . York

Vklady na úrok *
Pravidelné poukazy a inkasa *
Úschova cenin *
Služby pro zahraniční obchod *

[t h F NATIONAL BANK
OF

AUSTRALASIA

LIMITED

Používejte raději The National Bank,

G E N E R A L ELE C TR IC
přijmou ihned

ZAMĚSTNANKYNĚ
(Process Wořkers)

na denní směnu. Pracovní doba: pondělí až čtvrtek od 7.45 hod. ráno
.
do 4.30 hod. odp., v patek od 7.45 ráno do 3.15 hod. odp.
I tyto nové zaměstnankyně budou moci nakupovat se zvláštní vánoční
slevou pro zaměstnance podniku cokoli z našeho velkého výběru elekt
rického zařízení všeho druhu.

•

Hlaste se laskavě ď

Australian General Electric
(Appliances) Pty. Ltd.
1 G A R D IN E R R O A D , N O R T H C L A Y T O N , V IC T O R IA
Denně obstarána doprava zdarma z Dandenongu, Nofele Parku,
Springvale, Claytonu a Oakleigh až do závodu.

28. 10. 1968
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Sbírka pro uprchlíky
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(Pokračování se strany 10)
rovných 49 vteřin zůstal jen o 0,2 vt. za svým nejlepším časem, vytvořeným v tréninkovém středisku
v South Lake Tahoe. Hvězdou finále byl nečekaně
241etý David Hemery z V. Británie, který časem 48,1
vt. vytvořil nový fantastický světový rekord.
S neobyčejným zájmem jsme očekávali finálový
běh púlkařů na 800 m, neboť se do něho nečekaně
probojoval i 191etý Jozef Plachý z Košic. A i když
Plachý nezískal medaili, zopakoval i ve finále svůj
.nejlepší výkon, zaběhl trať v čase světové úrovně
1:45,9 min. a obsadil velmi čestné 5. místo. Plachý
má sportovní kariéru zřejmě před sebou. — V jed
nom z nej dramatičtějších a nejzajímavějších půlkařských závodů olympijské historie protrhl cílovou pá
sku a olympijským vítězem se stal 231etý Australan
Randolph Douíbell. Časem: 1:44,3 min. vyrovnal svě
tový rekord Novozélanďana Petra Snella, jehož^ je
bezpochyby velkým nástupcem. 2. Kiprugut (Keňa)
1:44,5 min., 3. Tom Farrel ('USA) 1:45,4 min.
Senzací dne bylo vítězství volejfoalistů U SA nad
SSSR 3 :2 . Čs. odbij enkáři porazili po dramatickém
tříhodinovém boji V. Německo 3 : 2, čs. ženy zdolaly
mexické volejbalistky 3 :0. — Čs. vzpěrač Ondřej
Hekel z Bohumína obsadil v lehké váze 9. miste.
Zklamala sprintérka Eva Glesková, která v druhém
semifinále (jež se běželo za průtrže mračen) na 100
m obsadila časem 11,7 vt. až 6. místo (4 postupo
va ly) a byla tak vyřazena z dalšího boje.

Jiřího Kočího ze Vsetína (který přiletěl do Syd
V dalších dvou týdnech (do 26. 10.) došly další
ney 27. 9. tr.), Karola Mazurkoviče (v Austr. od r. příspěvky do Čs. pomocného fondu (v dolarech): pp.
1948), Tomáše Kratochvíla hledá bratr Václav ze M. Drdová, Caulfield 10, Anonym (Postal Order
Sadské, který přiletěl do Austr. a Tony Dubu (dř. GPO Melb.) 2, A. & F. Celnarovi, Camberwell 40,
Narrábeen, NSW ).
celkem $ 52.00. V téže době bylo vyplaceno z fondu
$ 215.00 potřebným novým přistěhovalcům v Austrá
ní chvíli, si v olympijské .soutěži poradila nejen s v y 
lii. Všem dárcům srdečně děkujeme. Šeky na další
soce favorisovano-u východoněmeckou skokankou Ridary laskavě vystavujte na “ Czechoslovak Relief
tou Schmidtovou, ale i se všemi sovětskými výškařFund” .
kami, když jako jediná skočilá 182 m. Sovětské rep
INFORMACE NOVÝM PŘISTĚHOVALCŮM
rezentantky Okorová a Kosyrová se musely spoko
jit jen se stříbrnou rešpektivě bronzovou medailí, v 'Melbourne: 315-317 La Trofoe St.,
když skočily 1,80 m. Jaroslava Valentová z pražské Melbourne-City, tel. 67-4385. nebo 67-6649.
Sparty skočila 1,78 m a obsadila 4. místo a bratislav Večer: tel. 850-1039 (H ájek), 42-5980 (Váňová).
ská Mária Faithová byla stejným výkonem šestá.
Krom ě výškařek, bojovali ve čtvrtek 17. X. o me světový primát svého krajana Ralph Bostona a Ru
daile atleti dalších 5 disciplin. Nejhodnotnější byla sa Těr Ovanesjana hned o 55 cm. Uvážíme-li, že svě
>outěž troj skokanů, ve které byl čtyřikrát překonán tový rekord legendárního Jesse Owense 8,13 m platil
24 hodin starý světový rekord Itala Giuseppe Genti- 25 let a jeho olympijský rekord 24 let, pak musíme
leho 17,10 m. Nakonec z toho nemilosrdného boje v y  uznat, že jé to výjimečný výkon historie lehké atle
šel vítězně sovětský reprezentant Viktor Sanějev, tiky. Druhý byl Klaus Beer (V. Něm.), třetí Ameríkterý posledním skokem dosáhl 17,39 m a stal se ričan Boston.
olympijským vítězem. Brazilčan Nelson Prudencio
Skvělou úroveň měl též finálový běh na 400 m,
skočil 17,27 m (několik minut byl světovým rekord
který skončil velkým triumfem USA, iehož repre
manem) a získal stříbrnou medaili. Ital Giuseppe
zentanti obsadili 3 prvá místa. Cílovou pásku protrhl
Gentile dosáhl 17,22 m a dostal “bronz” .
211etý Lee Evans v novém světovém rekordu za 43,8
V hodu kladivem se konečně podařilo dvojnásob
vt., 2. Larry James 43,9 vt., 3. Ron Freeman 44,3 vt.
nému držiteli olympijského stříbra a držiteli světo
Ve finále sprintérek na 200 m zvítězila Polka Ire
vého rekordu 311etému Maďaru Zsivockému porazit
na Szewinská-Kirzsensteinová rovněž v novém světo
sovětské reprezentanty a stát se olympijským vítě
vém rekordu za 22,5 vt. před dvěma Australankami
zem. Potřeboval však k tomu posledním hodem vy 
Drama tyčkařů
Boylovou a Lamyovou. Doménou Austrálie byl pře
tvořit
nový
olympijský
rekord
73,76
m.
P o nepříjemné průtrži mračen a záplavách usmálc
kážkový běh na 80 m. Cairdová a Kilbom ová si ve
Stejně
jako
už
ve
vytrvalecké
soutěži
na
10.000
m
se konečně ve středu 16. října — v pátý den OH —
zou domů zlato i stříbro, když dosáhly časů 10,3 vt.
a 3.000 m př. skončil i finálový běh na 5.000 m vel
na mexickou metropoli slunce. Na pořadu byl tento kým triumfem Afriky. Nejrychlejším mužem závodu a 10,4 vt. Překvapením je 3. místo reprezentantky
krát rekordní počet šesti lehkoatletických disciplin, byl 2Sletý seržant tuniské armády Mohamed Gamou- Národní Číny Čen-Čiové (10,4 vt.). V hodu diskem
avšak nejvíce upoutal úplný maratón, tyčkařů. F i di, kterému naměřili 14:05,0 min. 2. Kipčonge Keino žen stačilo držitelce světového rekordu Němce Westermanové 57,76 m jen na “stříbro” . Zvítězila 361enálové boje tyčkařské elity skončily totiž po 7:25 (K eň a), 3. Naftali Ternu (Keňa).
tá Rumunka L. Manoliuová v novém olympijském
hod.; byl to boj, nemající v tyčkařské historii obdoby.
Američtí překážkáří na 110 m, kteří vyhráli od r.
Výkony byly přímo senzační. V ždyť první tři tyčka- 1932 v Los Angeles všechny zlaté medaile, nenašli rekordu 58,28 m. Čestně obstála i bývalá čs. repre
ři zdolali 5,40 m, další dva 5,35 m a šelstý tyčkař ani v Mexiku přemožitele. Cílem proběhl jako první zentantka Olga Fikotová-Connollyová, která starto
dosáhl ještě 5,30 m. Menším počtem oprav získal 25ietý W iliie Davenport v čase 13,3 vt. 2. Ervin Hall vala už na čtvrté olympiádě, tentokrát v barvách
USA. Hodila 52,96 m a obsadila 6. místo.
zlatou medaili Američan Bob Seagren před Clausem (U S A ) 13,4 vt., 3. E. Ottoz (Itá lie) 13,4 vt.
Čs. fotbalisté deklasovali mužstvo Tajska 8 :0, je 
. Schiprowskim z NSR a Wolfgangem Nordwigem z
Suverénním vítězem chodeckého závodu na 50 km
V. Německa, 4. Christos Papanicolau (Řecko) 5,35 se stal 271eíý Christoph Hoehne z východ. Berlína likož však Bulhaři porazili Guatemalu 2 :1, přemo
m, 5. John Pennel (U S A ) 5,35 m, 6. Blizněcov v čase 4:20,13,6 hod., náskokem více než 10 minut žitele Čechoslováků, byli Čechoslováci vyřazeni z
olympijských bojů a nedostali se ani do čtvrtfinále.
(SSSR) 5,30 m.
před Maďarem Kissem a'švédem Lindbergem.
J.
Kůrka olympijským vítězem ve střelbě
V běhu na 3.000 m přek. dominovala Afrika. Po
Prvni zlatou v cyklistice získal 241etý Francouz
vítězství Naftali Ternu v závodě na 10.000 m dosáhli Pierre Trentin, který vyhrál 1 km s pevným startem
Sobota, osmý den olympiády, obohatila čs. sport '
běžci Keňi ještě pozoruhodnějšího triumfu na 3.000 v novém světovém rekordu za 1:03,91 min.
jednu zlatou, naprosto nečekanou medaili. O toto
m přek. Dva jejich borci, Amos Biwott a Benjamin
Jak se dalo plně očekávat, první dvě zlaté medai překvapení se postaral 251etý plzeňský střelec Jan
Kogo, udávali už od'Startu finálového závodu tem le v plaveckém bazénu získali Američané. Kraula- Kůrka, který vyhrál střelbu malorážkou vleže, když
po běhu a enormními “ trháky” zdeptali všechny své ři USA vyhráli štafetu na 4 x 100 m v novém světo odsunul obhájce olympijského prvenství z Tokia Ma
soupeře. Američan George Young obsadil v čase vém rekordu za 3:31,7 min. a americké plavkyně do ďara Laszlo Hammerle na 2. místo.
8:51,8 min. třetí místo.
Na slávu desetiboj ařů U SA navázal po 8 letech
minovaly v polohové štafetě, ve které vytvořily rov
Sprintérské běhy, ať už mužů či žen, jsou však i něž nový světový primát, jehož čas je: 4:28,3 min.
Bill Toomey a získal zaslouženě olympijské prven
n a , 19. OH doménou Američanů. Po triumfu Jima
Jako velké překvapení nutno klasifikovat vítěz ství v disciplině disciplin. Jeho výkony byly ohodno
Hiñese a Tyusové získává americká lehká atletika i ství 241etého Švéda Bjoerna Ferma v moderním’ pěti ceny 8.193 body, když jeho silou byly hlavně běžec
olympijský primát na 200 m mužů. Zásluhu o to boj i, který porazil vysoce favorisované Maďary. Ti ké soutěže a skok do dálky, ve kterém dosáhl 7,87
má 241etý bývalý světový rekordman Tommie Smith, si však tento neúspěch vynahradili v soutěži týmů, m. Nej hodnotnější jeho výkon je však 45,6 vt., v
který ve finále neměl vážnější konkurenci a byl v a tokijskou “ bronz” vyměnili za zlato.
nichž zaběhl 400 m.
cíli v novém olympijském rekordu za 19,8 vt. “ Stříb
Odbíjená mužů: ČSR — Japonsko 2 : 15, 3 : 15,
Poprvé v historii OH triumfovala v půlkařském
ro” dostal Australan Norman, Carlos (U S A ) byl 15 : 12, 15 :12 a 15 : 11.
běhu na 800 m Američanka, a to černá Madeline
třetí.
Manhigová, která si skvělým finišem zajistila “zlaDalší lehkoatletická senzace
Světový rekordman v hodu oštěpem Janus Lusis
Lehká atletika je zpestřena o další velkou senzaci. to” , novým olympijským rekordem 2:00,09 min.
(SSSR) hodil 90,10 m, čímž zlepšil jeden z nejstar Postaral se o ní v 7. den her 221etý černý americký
Čs. volejbalisté zdolali Brazílií 3 : 2, čs. oďbíjenších olympijských rekordů Nora Danielsena z r. 1956 dálkař Bob Beamon, který už prvním skokem dosáhl kářky prohrály s Japonskem 3 : 0. — Josef Odložil
v Melbourne o 4,39 m. 2. Kinnunen (Finsko) 88,58 fantastického výkonu 8>90 m> čímž zlepšil dosavadní obsadil v druhém semifinále na 1.500 m časem 3:52,5
m, 3. Kulcsar (Maďarsko) 8.7,06 m.
min. 5. místo a postoupil do závěrečného běhu.
V lehké atletice žen se rozhodovalo o vítězkách
O “zlatu” M. Duchkové a V. Čáslavské, “stříbru”
KONEC V N A G A SAK I
dvou disciplin: pětiboj vyhrála 261etá Němká Becdružstva gymnastek a o ostatních výsledcích olym
(Pokračováni
se
str.
7)
sobovací možnosti vyčer piády se dočtete v příštím čísle HD.
kerová a první zlatou medaili Francii získala Cohe
te Bessonová, jež časem rovných 52 vteřin vyrov ké uvádí na pravou míru pány natolik, že nebyli
spor o to, schopni dalších ofensiv.
nala olympijský rekord Australanky Betty Cuthfoer- dlouholetý
tové na 400 m.
kdo vlastně vyhrál vál
Strůjcem spojeneckého
LETOVISKO
“ŠUMAVA”
Velké pozornosti se těšila vzpěračská soutěž střed ku v Pacifiku. Jeho zá
Locke’s
Way,
poblíž
Belgrave South
vítězství
byl
spíše
admi
ní váhy, kterou před čtyřmi roky vyhrál Čechoslo věr se zdá být spravedli
rál Nimitz než generál
vák H. Zdražila
(letos už startuje v kategorii o
srdečně zve všechny krajany na
stupeň vyšší.) Olympijským vítězem se stal Rus Vik výKATEŘINSKOU
MacArthur.
Japonská
Válka v Tichomoří
tor Kurencov v novém
světovém
rekordu, když
moc v Tichomoří byla
vzepřel 475 kg, tedy o 30 kg více než tehdy Zdra byla vyhrána především
žila. Osmou zlatou medaili dne získal Rumun Yonel na moři a v kampaních zlomena v bitvě o Midkterou pořádá v neděli dne 24. listopadu 1968
way, nikoli v bitvě v K o
Drimfoa, který vyhrál soutěž v šermu fleretem jed
notlivců. Světového rekordů, který nemá cenu “ zla- proti ostrovům ve střed rálovém moři.
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
ta” , dosáhl zde Ital Giuseppe Gentile, který při dru ním Pacifiku. Australská
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Ale je také zřejmé, že
hém pokusu kvalifikace trojskokahů skočil 17,10 m, oblast nebyla nikdy váž
Jídlo
— pití
první předpoklady ke
čímž zlepšil o 7 cm osm let starý světový primát ně ohrožena,
protože
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
dvojnásobného olympijského vítěze Josefa Schmidta.
spojenecké ofensivě na
když se Japonci dostali
Výtěžek zábavy bude věnován na fond
Zklamali naprosto čs. fotbalisté, kteří v utkání s
Guadaicanalu dala aust
pro podporu čs. uprchlíků
Bulharskem vedli po 42. minutě hry góly Petráše z až na Novou Guineu, by

TANEČNÍ ZÁBAVU

Dukly Bánská Bystrica a Josefa Jarabinského z ly jejich vojenské a zápražské Dukly už 2 : 0, nakonec však se museli smí
řit s remisou 2 : 2, která je už prakticky vyřadila z
dalších bojů olympiády. V turnaji odbíjené produ
SWISS TRAINED
kovali slibnou hru čs. muži, kteří zvítězili nad volejWATCHMAKERS
balisty U SA 15 : 0, 10 :15, 15 : 7 a 15 : 7.
K.
Ebner
Konečně “zlato” pro ČSR
19 York St.,
O dosud největší senzaci X IX . OH v Mexico-CiSydney
ty se postarala jedna ? nejmladších čs. účastnic M i
vchod
do
Wynyard Stu.
loslava Rezková, která vyhrála souboj světové výškařské elity a stala se nečekaně olympijskou vítěz naproti pohyb, schodům)
kou. 22. července 1950 narozená zlatnice z Prahy,
Telefon 29-7543
která se do čs. olympijské výpravy dostala na posled-

ralská
obrana
Portu
Moresby
a namáhavá
. kampaň podél cesty ke
' Kokodě.
jun

Novým přistěhovalcům
Máte-li zájem o Hlas
domova, sdělte laskavě
svou. adresu. Budeme vám
zasílat ukázková čísla po
tři měsíce zdarma. . HD

U. N. I. C. E. F. AUXILIARY,
Fond Spojených, národů pro pomoc dětem, Mel
bourne, koná svůj dvanáctý výroční trh v pondělí
18. listopadu 1968 v Lower Melbourne Town Hall
od 10.30 hod. dop. do 9.30 hod. večer. V jednotlivých
Stáncích můžete zakoupit výhodně spousty druhů
zboží, zúčastnit se různého předvádění, shlédnout
program, vyslechnout hudbu, lze tam dostat občer
stvení včetně večeře atd. Výnos všeho jde k podpo
ře dětí na celém světě. Podrobnější informace sdělí
pí. I. Čapková tel. 52-1311.

HLAS
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28. 10. 1968

DOMOVA

S p ort doma i v cizině

SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZABAVT,
OBCHODNÍ KONVENCE, O SLAVY VŠEHO
DECHU
provede nejlépe

Karel

DL

Řídí

Janovský,

M nichov

X IX . O LYM PIJSKÉ HRY
M EXIKO 1968
Celým sportovním

světem

dlouho

očekávaný den konečně nadešel. V sobotu 12. října úderem

jedenácté hodiny místního času přijel k maratónské bráně Estadia Olimpica v M exico-City mexic
ký státní president Gustavo D iaz O rdaz, aby pak v doprovodu předsedy M ezinárodního olympij
ského výboru . 811etého Američana Avery B rundage a členů pořádajícího výboru kráčel do čestné
lože. Po mexické státní hymně a vypuštění pěti olympijských kruhů dali pořadatelé pokyn k ná
stupu sportovců 111 států (re k o rd ), kteří pochodovali v pořadí podle španělské abecedy, s tou
ťrádiční výjimkou, že první přišli na stadión, zaplněný 80.000 diváky, sportovci Řecka a.,nakonec
družstvo pořádajícího Mexika. A není nejmenších pochyb o tom, že po Mexičanech největší- aplaus
v hledišti — a snad vůbec největší— .'měli Čechoslováci, kteří byli všemi nadšeně pozdravováni.
Uvítání ha mexickém stadiónu se stalo jasnou politickou demonstrací. V čele čs. družstva byl nej
starší člen výpravy, 371etý kapitán odbijenkářů vlajkonoš Bohumil Golian* následován dalšími svý
mi kamarády.

Čs. sportovci na toto nezapomenutelné přivítání

odpověděli radostným máváním a

úsměvy, při kterých! si zřejmě uvědomili, že jsou s nimi sympatie domácích Mexičanů.

-Když -přišli na stadión mexičtí sportovci
když
pak" nadšení v hledišti ustalo, prom luvil' k přítom
ným předseda pořádajícího mexického výboru Ra-'
m írez; Vasoues, a přédseda MOV A very Brundage
požádal mexického presidenta Diaze Ordáze, aby za
h á jil' Olympijské hry. Ten přistupuje k mikrofonu
a vé 12:33 hod. vyhlašuje: “ Prohlašuji olympijské
hry 1968, kterými oslavujeme devatenáctou olympiá
du 'itiověhó' věku, slavnostně za-zahájené!” Nato -za
zněte‘ olympijská hymna, vlajka -olympijských her
stbúpá na hlavní stožár.. M exický staíošta přistupuje
k předsedovi MOV a starostovi Tokia a přebírá cd
nich .vlajku olympijského města.
Nad stadiónem zašůmí křídla tisíce holubů, tisí
c e ’bdloňů še vznáší k obloze, letadla vykreslují pět
olympijských kruhů, zazní dělostřelecká salva, a s
olympijskou pochodní přibíhá na stadión mexická
závodnice E. Basi-liová a.krátce náto zažehává olympijský oheň. Mezitím už na řečnickou tribunu
vystupuje mexický maratónec Pablo Garrido. Levou
rukou uchopí cíp vlajky, pravou pozvedne k přísaze:“ Jménem všech, účastníků přisahám, že jsme zde
shromážděni k olympijským hrám jako čestní bojov
níci;, že. budeme, ctít pravidla; . zúčastníme se OH v
rytířském duchu, ke slávě sportu a ke cti našich druž
stev!” . —- Znovu zní mexická hymna, nastoupené tý
my ..opouštějí stadión., Slavnostní ceremoniál končí,
— a- p,o krátké přestávce se tu -na kolbištích rozpou
tají-velké boje o medaile.
Na X IX .’ olympijských hrách v Mexico-City se
bojuje v 19 různých sportech o 172 zlatých medailí,
stejný počet stříbrných a 183 bronzových (oba pora
žení „.semifinalisté rohovniekých soutěží nebojují o
bronzovou, ale automaticky dostane každý jednu),
což, je.-další nový rekord olympiád. Olympijským
sportem není tentokrát — v porovnání, s olympiádou
v Tokiu — judo, které še dostane na pořad OH zno
vu až za 4 roky v Mnichově. Zato však přírůstkem
OH v Mexico-City je komáří váha v boxu, střelba
na hliněné holuby a hlavně se zvýšil počet plavec
kých disciplin. A tak 172 zlatých medailí jě o 10 v í
ce. než před čtyřmi roky v Tokiu.
OLYMPIJSKÁ PREMIÉRA PATŘILA

ASII

AFRICE A

K překvapení došlo i v druhém olympijském zá
polení , v soutěži vzpěračů bantamové váhy, které
mělo dramatický průběh, PerŠan Mohamed Nasiii a
Maďar Imre Foeldi vytvořili světový rekord v olym
pijském .troj.boji, když dosáhli 367,5 kg. Šťastnější
byl 2.3ietý Nasiri, který byl o 300 gramů lehčí než
Foeldi, a tak se stal on olympijským vítězem. Bron
zovou medaili za výkon 352,5 kg dostal Polák Trenický.
Ž čs. reprezentantů byl nejúspěšnější ISíetý pál
kař Josef Plachý, který skončil .ve třetím-roafaSm.
na 800 m druhý za Němcem Adamsem ( v čase 1:43,5
min.) a probojoval se do semifinále) Jeho p t fid T o 
máš Jungwirth doběhl v pátém rozběhu až t ř t íí a
olympijské hry pro něho už skončily. — Dobře -i
vedl os. rohovník Josef Kapía, který v L to ie pošotěžké váhy porazil 5 : 0 na body Itala Faažtinrtí&o— Čs. odbijenkářky prohrály s družstvem SSSR 1 : 3,
v utkání, které se (v hale. přeplněné &MC diváky)
stalo znovu pročeskoslovenskow demmastracL Sovět
ské volejbalistky byly před utkáním -vj p isfcáay.
“ČERNÉ” FINÁLE SPRINTÉRŮ
V pondělí 14. října, třetí, dest 18her,
stálo na. nej vyšším stupni BstacKa ( H ú p r a S nových
olympijských vítězů. Snad pejin^auaantnéjšího v ý 
konu z nich dosáhl světový rtiaeedman na 100 m,
221etý černý Američan Jun Hrneš, který vyhrál nejrychlejší závod olympijské lústorie- v čase světo
vého a olympijského r e k o r d u ,« 9J9 vt. Jeho vítěz
ství nad 7 soupeři (vsátími cen a ) bylo suverénní,
odpovídající slavné tradici amerického sprintu. Ten
z odborníků, kdo pečlivé sledoval start Hínesa v Me
xiku, neubránil se dojmu, že .o» -jediný šetřil sílami.
Neplýtval zbytečně energií jako- jeho krajan Char
lie Green. či Kubánec Ramirez (oba. dva zaběhli v
rozbězích i mezibězfch stovku, za rovných 10 vteřin,
Ramirez pak “ vypadl” v semifinále). Představil se
jako inteligentní sprintér, jehož výkony byly dopro
vázeny ‘TnySeníař', pokud to je jen u sprintu mož
né. Stopky ukazovaly dokonce 9,89 vt., vítr vál- leh
ce, a S sflu 0,3 m /vt, takže nic nestojí v cestě uzná
ní tohoto času za světový rekord. Jim Hines sice už
spolu se svými krajany Roňme Ray Smithem a Char
lie Greenem zaběhlí 20. července tr. v Sacramentu
‘ ISO m 2a 9,3 v t , ale v důsledku používání nových
íreírů jsou pochybností o schválení výkonů těchto
3 hvězd za světový rekord. Tentokrát však je výkon
zcela regulérní, podmínky byly- splněny do puntíku.
Držiteli olympijského “ stříbra” Jamaičanu M illerovi
i třetímu sprintéru v pořadí Greenovi naměřili rov
ných 1S vteřin: další 4 běžci:. Kubánec Moňtes, Fran
couz Bambitek, American Pender a Kanaďan Jerome m ěli čas 10,1 ví., — a ještě 8. sprintérovi Raveiomanatsovi z Madagaskarů stopli 10,2 vt.

itdýž před osmi roky na OH v Římě stál na nejVyšších stupních olympijských vítězů za prvé místo
v maratónu sympatický Abebe Bikila z Etiopie, mlu
v ili mnozí o tom, že africký sport má budoucnost
p ře ď sebou. Už o 4 roky později v Tokiu obsadili
léhcí atleti černého kontinentu několik předních
míst, a tak se dalo očekávat, že to vše je teprve ná
stup, za triumfem. A jistě i když celá rada novinářů
typovala za vítěze prvého závodu OH v Mexico-Ciíy,
běhu na 10.000 m, některého z afrických vytrvalců,
Druhou zlatou medaili americké lehké atletice zí
nikdo nepčekáyal, jaká bude skutečnost. Olympijský
závod vytrvalců na 10.000 m skončil 13. října na tar- skal Randy Mafcson, vítěz soutěže ve vrhu koulí. Tentsnové dráze Estadia Olimpica nevídaným úspěchem l
’afrických běžců, kteří obsadili všechna 3 prvá místa i
HLAS
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a získali všechny medaile.. Á tím velikánem závodu I
Vyenázi čtrnáctidenně.
Řídí redakční * ,r
byl ^231etý^ Naíťali Teiriu z Keňi', který fantastickým
fitnšem..předběhl v, cílové rovince vedoucího závodAdresa: Hlas domova,
*
251’etého Mamo Woldeho z Etiopie, a v cíli byl na
S. Moorhouse St., Richmond, Vic., 312)
vysokohorské Mexico-City v dobrém čase za 29:27 4
Telefon: 42-5980 ■
min.. Stříbrnou medaili získal Wolde ,(29:28,0 min.i,
“ bronz’' pak Mohamed Gamoudi z Tuniska (29:34,2 ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5-, jedí -ouv
rtiih.). Čtvrtého hejlepšího času 29:35,0 min. dosáhl
výtisk 20c.
Mexičan Juan Martipez, pátý doběhl Rus Sviridov PKEDPLATNÉ DO ¡ZAMOŘÍ: lodí za přibližn*.
(29:34,2 min.) a teprve na 6. místě skončil několika - předplatné, tj. austř. nebo NZ $ 5 .-, £stg 2 /5 / -,
násobný ■držitel . světových vytrvaleckých rekordů US 6.j nebo ekvivalent v jiné měně.— -:Výši letec
Australan Ron' Clárke (29:44,8 min., což jě čas o v í
kého příplatku do různých zemí sdělíme na. poHdá®!
ce; než 2 minuty horší, než je jeho světový rekord):
obratem.

&L)orcheáter
A LE X A N D R A GARDENS, MELBOURNE
T elefon 63-3923

K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu
to 231etý americký “ kolos” (2 m vysoký á 110 kg vá 
žící světový rekordman), dosáhl hned ha 1. pokus
20,54 m, čímž zlepšil o 21 cm dosavadní olympijský
rekord svého předchůdce na olympijském trůnu Dal
lase Langa. Á stejně jako už na olympijských hrách
v Tokiu puteje i stříbrná medaile do USA. Získal
j i mladý George Woods, který vrhl' 20,12 m. T řetí
byl Rus Guščin (20,09 m).
K velkému překvapení došlo v soutěži dálkkřek.
Nečekanou olympijskou vítězkou se stsáa Rumunka
Visct^íoieanu, která skočila nový světový rekord
5,82 3Tfe*
jDotemi úroveň měla soutěž oštěpářék.- Její vítěz-,
kou byla Maďarka Angela Nem ethová. (-60,36 m ),
pčed oahájkyní olympijského prvenství Rumunkou
PesešovtxJ (59^2 m ) a Rakušankou Evou .Jankovou
C§íM>4 m ). — Chůzi na 20 km vyhrál znovu po 8 le 
tečtí Ras G ohiffiíH j, který ušel trať za 1:33:58,4 hod.
^ ^ n o a kuriositou byla soutěž vzpěračú pérové
váhy. Boprvě v historii bpjovali' proti sobě dva brat
ř i Jošmobu a Joskijuti Mijakovi a oba dva získali'
medaili. Olympijské prvenství obhájil 281etý •dů
stojník japonské armády Jošifiobu Mijake, který' vciympijskén trojboji vzepřel 392,5 kg. Jeho mladší,
Teprve 22Seíý bratr'Joskijuti se umístil třetí. Vzepřel
3S5 kg a ío mu vyneslo “bronz” .
Čs. sportovci se postarali o dvě senzace! Jednu- ne
příjemnou (prohráli v Guadalajaře v olympijském
turnaji v kopané s mužstvem G’iatemaly 0 :1 ), jed
nu příjemnou: 191etý Josef Plachý obsadil ve fanta
stickém semifinálovém boji běžců na 800 m velmi
čestné 3. místo (za Australanem Doubellem: 1:45,7
min, a Kiprugutem z Keňi 1:45,8 min.) v novém čs.
rekordu světové úrovně za 1:45,9 min. a Zajistil si účast ve finále. — Své příznivce potěšila i 251etá in
ženýrka chemie z Bratislavy Eva Glesková, která se
v běhu na 100 m probojovala až do serriifinále. Po
vítězství v rozběhu obsadila v meziběhu skvělým
časem 11,2 vt. (nový čs. rekord) 2. místo za Am e
ričankou Barbarou Farellovou, která, aby závod vů
bec vyhrála, musela vydat ze sebe vše a časem 11,1
vt. vyrovnala světový rekord. — Čs. ódbíjenkářky
zvítězily nad USA 3 :1 . Mistryně Evropy na 400 m .
Anna Chmelková “ vypadlá” už v rozběhu, stejně
jako E. Basiliová (M exiko), která dva dny předtím
zažehla-olympijský oheň.
DANĚK ZÍSKAL “BRONZ”
Úterý 15. říjen, čtvrtý den olympijských her,-;mož
no označit za -den velkých překvapení a fantastic
kých rekordů. Celkem se bojovalo o 6 zlatých me
dailí. O prvé velké překvapení se postaral veterán
diskařského kruhu 321etý Američan A lfred A-l Oerter, který už počtvrté (poprvé v Melboume 1956) za
své sportovní kariéry získal, olympijské prvenstvi:
A to je výkon, s jakým se nemůže pochlubit žádný
atlet. Přesně na den čtyři roky od triumfu v Tokiu
byl A lfred -A I Oerter i v Mexico-City pánem diskař
ského kruhu a. třemi hody nad 64 m deklasoval své
soupeře, Nejdelším 64,78 m pak vytvořil., nový olym
pijský ' rekord. Tak , trochu překvapením. -je . druhěmístó východoněmeckého . diskaře: 331etého Lothara
Mildeho,. který dosáhl 63,08 m a získal “stříbro” . M i
le překvapil Ludvík Daněk,, hodil. 62,92 a odváží- sí
domů bronzovou medaili.
Kromě A I Oertera obhájili. 15. října v Mexiko-Cityolympijské “ zlato” z Tokia i americká sprintérka
Wyomia Tyusová, polský vzpěrač lehké váhy Walde
mar Baszanovski -a družstvo . holandských- cyklistů.
231eté Tyusové. přispěly prý k olympijskému zlatu
a hlavně k dosažení nového světového rekordu (11,0
vt.) tak trochu i dva chybné starty finálových soupeřek. “Nějak mne to tak uklidnilo” , prohlásila na
tiskové konferenci černá Tyusová.
Stejně jako před 4 roky v Tokiu, dominovali nyní
i v Mexico-City cyklisté Holandska, kteří vyhráli
silniční závod, družstev na 100 .km hladce půldruhom-inutovým náskokem před vysoce favorizovanými
čtyřmi bratry Petersónovými ze Švédská. Třetí byla
Itálie.
Překvapení se zrodilo ve finálovém běhu na 400
m překážek. Stejně jako diskař Jay Silvester, ne
zvládl ani světový rekordman Američan Geofř Vanderstock roli vysokého favorita á skončil v poli po
ražených. Přesně -řečeno na 4. místě,' i když časem
..
(Pokračování- na straně 9)

