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28. říjen 1968 v Československu

Ať žije svoboda !

28. října 1968 byla československá vláda v ošemetném postavení. N ejprve kého sboru. Největší opřipravila okázalé a dalekosáhlé oslavy padesátého výročí vzniku Českoslo vace sklidil dr. J. Hájek,
venské republiky a pak snažně žádala československý lid , aby příliš neslaviL bývalý ministr zahraničí,
Československá vláda dnes jedn ou rukou cosi podává, druhou rukou cosi když se objevil u vchodu
bere. Přirozeně že bere — nebo alespoň se snaží brát — to, co je důležité paláce.
a podstatné: svobodu. A 28. října 1968 občané Československé republiky na
Demonstranti provolá
vyzvání vlády odpovídali co nejhlasitěji: A ť žije svoboda! Československá vali slávu známým od 
vláda se právem obávala projervů cítění lidu ve výroční den zrození česko půrcům stalinismu. Pro
slovenské svobody. Ještě více se obávala hlasu lidu, až se bude snažit osla fesor Goldstuecker, ge
vovat výročí vzniku tak zvané širší, m ezinárodni, bolševické svobody dne nerál Pavel, tajemník
7. listopadu.
I
Kriegel a bývalý místo
Ministerský předseda pravdu, že sovětský so ce a odpor vucí Sově předseda vlády Šik byli
vpuštěni mezi oslavovanými,
Černík napsal v předve cialismus byl vnucen Če tům. Nebyli
i
čer 28. října do moskev skoslovensku p od hroz dovnitř, ale policie zřej když v nepřítomnosti.
mě nehodlala zakročit.
ských Izvestijí
článek, bou tanků a bodáků.
Menší demonstrace se
Ministerský předseda
ve kterém pravil, že
A le lidé sami znají
konala před budovou
Dubčekova vláda upev pravdu. 28. října byli v Černík měl urychlenou
sovětského velvyslanec
sovětském
nila moc Komunistické ulicích a hlásali: Sovět poradu na
tví, ale tam byl policejní
strany
Československa. ský svaz má zbraně, my velvyslanectví a sovětské
kordon tak silný, že se
Neošálil ' tím
nikoho. máme pravdu. Na jed  velení patrně rozhodlo,
nikdo k budově nedo
Pravda je, že po půl ro nom z transparentů nesli že bude nejlépe nezakrostal. Jiná demonstrace se
demon čovat mocí.
ku KSČ sledovala poli českoslovenští
konala večer u N árodní
Demonstranti,
větši
tiku, jež byla vynucena stranti nejpádnější obvi
ho divadla, kde se hrál^
"osvoboditelů” : nou mládež, potom unejen okolnostmi, ale i nění
Smetanova "Libuše” ..
"Budapešť 1956, Varša spořádaíi protestní shro
vůlí lidu.
V ýročí v Bratislavě
Československá vláda va 1959, Praha 1968 - máždění na Staroměst
ském náměstí u pomníku bylo ve znamení podemá dnes právě takovou kde to skončit” psání zákona o česko N a Hradčanech
se Jana Husa.
moc, jakou mělo N árod
federaci
N a Hradě . byla uspo -slovenské
ní souručenství po mni sešlo na pět tisíc mla
chovském diktátu. S vůlí dých lidí, aby demon řádána slavnostní recep (podrobnosti na str. 3).
lidu to nemá nic společ strovali . věrnost republi ce za účasti diplomatic- (Pokračování na str. 2)
ného.
Richard N ixon povede západní svět
Komunistická vláda se
snaží vysvětlit, že m o
skevská kapitulace byla
podepsána, aby byl uT o je jedn o z hesel, s nimiž šel d o amerických presidentských voleb re
pevněn socialismus. Ani
kdyby k tomu sebrala publikánský kandidát Richard N ixon . U kázalo se, ¡že to b ylo h eslo nejpů
odvahu, nemohla by říci sobivější. Štábu pom ocníků zkušeného politika nedalo v nákladně kampani
m noho námahy vyhledat a prezentovat hříchy, p o
tíže nebo nedostatky, které se daly přičíst na vrub
nynější Johnsondvy administrativy a tím i na N iPřes všechna varování, ujišťování, prosby a hroz
by režimu došlo v Československu koncem října a xonova. dem okratického rivala H um phreye a pak
počátkem listopadu k veřejným projevům odporu dokazovat, že potřebují operativní zákrok, který
proti okupantům, jehož síla překvapila. I některé může provést s úspěchem jen president nezatížený
čs. noviny oslavily 50. výročí republiky přiostřením
politickým balastem posledních let.
tónu, jakým reagovaly zvláště na některé nehoráz
Johnsonův velkorysý, merika přihlížela celkem
nosti, obsažené v sovětské “ Bílé knize” o událostech
v Československu. Nejostřejší odsouzení otiskl týde ale nesplněný program bezmocně jak ke klesání
ník Svazu čs. novinářů Reportér, který knihu ozna sociální, rasová otázka, významu N A T O , tak i
čuje za sbírku polopravd, pověstí a nevědeckých
domněnek. Dokonce i pražská televize přišla se svou která se ocitla v popře k sovětské okupaci Če
veřejného
zájmu skoslovenska, jsou prob
troškou: dala na obrazovku muže, který byl podle dí
tvrzení sovětské “ Bílé knihy” “ brutálně zavražděn” prudkými demonstrace lémy, které přičítali mno
čs. kontrarevolucionáři Týdeník Politika otiskl (31. mi černých občanů Spo zí američtí voliči - i když
10.) kritický rozbor “ Bílé knihy’?, provedený členy
Čs. akademie věd a na jiném místě varuje, že pří jených států i vraždou částečně neprávem - ne
lišné přizpůsobování se vedoucích by mohlo zname jejich umírněného vůd rozhodnosti, rozhárano
nat odcizení se lidu.
ce, všeobecně zvýšená sti nynější vlády.
Okolnost, že čs. cenzura ještě nepracuje naplno a kriminalita.
především
Pro Američany hrály
že čs. úřady nezakročují ostře proti provinilcům, se
ovšem Moskvě a jejím satelitům nelíbí. Tak se TASS mládeže a pokračující rozhodnější vliv problé
pozastavil 3. 11. nad tím, že z KSČ dosud nebyli inflace dolaru jsou nej my domácí a těm asi
vyloučeni ani ti, kteří po 21. srpnu opustili vlast. tíživější problémy domá věnuje i příští president
Polská Trybuna Ludu zase dokazuje na posledních cí, bezvýhledná situace
více pozornosti na úkor
událostech, že kdyby prý bývalo nedošlo k srpnové
okupaci Československa, muselo by k ní v zájmu ve Vietnamu, zmenšení zájmů zahraničních.. O vlivu
na čekávalo se to konečně
socialismu dojít později a zákrok by pak prý musel amerického
být krvavý.
Středním
východě
a od obou hlavních kandi“ Oslavy” 51. výročí Říjnové revoluce, které měly zvláště v Evropě, kde A - (Pokračování na str. 2)
být bodně “mírné” , aby nevyprovokovaly čs. oby
vatelstvo, daly přece příležitost zvláště mladým li
Published by F. Váňa,
dem v Praze a Bratislavě k akei: |k veřejnému pá
3. Moorhouse St., Richmond, Vic., 312]
lení ' sovětských vlajek, ke skandování protisovětských hesel nebo k trpné stávce pražských vysoko
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školáků. Policie zakročovaia poměrně mírně, ale ně
497 Collins St., Melbourne, Vic.
kolik desítek demonstrantů přece zatkla.

Čas k změnám

Kontrakritika a oslavy

Co dělat? Ptáme se a hledáme odpovědi. Od
některých je dostáváme. A zdá se mi, že z mnohých zní stále vtíravěji: přizpůsobit se. Český
“realismus” přítomný nejen v našem povědomí,
ale i v povědomí okolních národů o nás, bude
zřejmě hrát novou historickou úlohu. Jde a půjde
o to, abychom je změnili, o to, aby se naplnila
slova oficiálních dokumentů, mluvící o dočasnosti
dnešní situace, pak: A ť žije realismus! Jde-li o
novou formu národní filosofie přikrčenosti a ma
losti, zdůvodňující vlastní nehybnost, pak musí
me křičet — nebo alespoň šeptat — Pozor! ť
uplynulých dvou našich staletích znamenalo prvot
ní “přizpůsobit se” ve slovníku politiky často
postupnou rezignaci na jakoukoli touhu po pokro
kové změně, postupné ztotožnění se s existujícím
stavem. A nejen to: znamenalo často stupňující se
sveřepost proti těm, kteří — blázni dějin — ne
měli buňky přizpůsobivosti v krvi a byli pak označováni za neodpovědné buřiče a kazisvěty “ kli
du a pokoje” . . .
Karel Bartošek, “ Reportér” , Praha, 11. 9. 19C8

NUTNOST PŘIZPŮSOBIT SE
Marcela Čechová
Zázraky se v dnešní době bohužel již neději, kdežto
náhody se ještě stávají. V době, kdy hvězda Dubčekovy slávy plála naplno, ale lidé už neomylně cítili
nebezpečí nového přitažení uzdy, začaly se ve všech
větších závodech v republice zakládat takzvané V ý
bory na obranu tiskových svobod. Dělníci žádali od
stranění jakékoliv cenzury, chtěli zase jednou po le
tech slyšet a číst jen a jen pravdu. Dopisy z továren
nám chodily do redakcí jako lavina. Mezi těmi, kte
ré jsme dostali do Mladé fronty, byl náhodou i list
jednoho z největších pražských závodů, Tesly v
Hloubětíně. “Bude-li svoboda tisku ohrožena, půjde
me všichni do stávky” , psali. Protože list vyjadřoval
mínění víc než čtyř tisíc zaměstnanců Tesly, nebylo
dosti dobře možné nechat tento hlas oslyšen. “Za
jeď tam” , řekl mi šéfredaktor otráveně, neboť jako
dobrý straník věděl, že s omezením svobody- stojí i
padá tato rudá ideologie, “ ale nic jim prosím tě ne
slibuj.”
I jela jsem do Tesly a ptala se po předsedovi zá
vodního výboru ROH a dalších funkcionářích, kteří
by s věcí mohli mít co společného. Stačilo několik
běžných seznamovacích vět a bylo mi jasné, že ne
jednám s normálními funkcionáři, ale se slušnými
lidmi, před nimiž lze mluvit upřímně. Osazenstvo
Tesly - zvolilo v tajných volbách své nové zástupce
— a “náhodou” mezi nimi nebyl žádný komunista.
“My do té stávky- klidně půjdeme” , ujistili mne,
“ ale jak poznáme, že svoboda tisku je omezována?
Dají nám to snad novináři vědět?”
Dnes mi ten rozhovor připadá skoro symbolický.
Ukázalo se, že pracovníci tisku, rozhlasu a televize
nemusili nic říkat. Všichni poznali, že i té relativní
; svobody slova je konec. A jestli přece jen někteří
dělníci z Tesly byli na vážkách, vytmavil jim to 11.
října odpoledne sám Alexandr Dubček. Snad věděl,
proč se svým projevem jede právě do Tesly. “V no
vinářských kruzích” , řekl mimo jiné, “není tajem
stvím, že jsme v červenci uvažovali, aby- NS zmoc
nilo vládu přijmout mimořádná opatření. . Po udá
lostech v srpnu jsme zavedli cenzuru, kterou bude
stát používat k tomu, aby- byly respektovány základ
ní principy- jeho politiky. Musíme požadovat, aby
informační prostředky působily vyhraněně v socia
listickém duchu, aby bez výhrad podporovaly- úsilí
strany- a vlády o plnění bratislavské deklarace a m o
skevského protokolu, aby plně vyjadřovaly skutečné
zájmy širokých mas . ..”
Co si asi dělníci z Tesly- mysleli o “skutečném
zájmu širokých mas” , není těžké uhodnout. Domní
vám se, že málokterý z nich je ještě dnes přesvěd
čen, že by Alexandr Dubček mluvil a jednal jen 3
jen pod tlakem moskevského diktátu. Každý z ve
doucích, v nedávné době ještě populárních politiků
československé vlády dává do svých projevů chtě
nechtě i kus svého vlastního mínění, své vlastní
osobnosti. To, že Dubček už v červenci, ba i v červnu
a- dříve, usiloval o přitažení uzdy svobodnému pro
jevu, je nevyvratitelná pravda.
Také Čestmír Císař měl 14. října v Praze projev
te studentům přírodovědecké fakulty UK. Tento mi
láček mladých dal důvěřivým studentíkům pěknou
lekci, když prohlásil: “Věřili isme” — rozuměj: my,
komunisté — “že náš lid nedopustí a v zárodku po
tlačí jakýkoliv pokus o návrat ke kapitalismu. Byli
jsme připraveni použít i mocenských prostředků,
jestliže by k takovému pokusu došlo. Byli bychom
v nové podobě opakovali třeba únor 1948, abychom
ochránili základní socialistické vymoženosti.”
Lze ještě pochybovat, že to nejsou slova, vytrysk
lá přímo z Císařova přesvědčení? Podobně můžeme
rozebrat projevy Smrkovského, Husáka, Černíka a
dalších. Do jakých rukou to český a slovenský- národ
vložil obrovské bohatství nadějí a víry?
(Pokračování .na straně 2)
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A t žije svoboda !
(Pokračování se str. 1)
V předvečer 28. října
měl řadu konferencí s
vedoucími představiteli
režimu - a s dalšími sou
druhy - -sovětský místodržící Kuzněcov.
Jeho
poslání bylo zřejmě dvo
jí. Zaprvé měl zajistit
průběh výročních oslav,
jak říjnových tak listo
padových. Nevíme, jaké
záruky mu českosloven
ští 'komunisté dali, ale
zdá se, že uchlácholili
rozhněvané
veličenstvo
natolik, že okupační ar
máda alespoň nedráždila
na ulicích. Zadruhé asi
sondoval půdu, jak by
bylo možno
odstranit
"liberální’’ režim a na
hradit jej starými spo
lehlivými osobami.

Pravověmé křídlo se
začíná za pom oci sovět
ského velvyslanectví or
ganizovat. A čkoli není
stále jasné, kdo je vlast
ně na čí straně, zahra
niční zpravodajové hlá
sí, že československé p o
litbyro je rozpolceno a
že většina hlasování kon
čí nerozhodně.
N a Kuzněcovu radu se
stalinisté v ústředním vý
boru snaží oddálit kondr.
ní mimořádného sjezdu
strany na příští rok, za
tímco Dubček a jeho
spojenci trvají na pořá
dáni sjezdu ještě letos.
Je zřejmé, oč jde.
Jesdiže se sjezd bude
konat letos, budou dele
gáti
sjezdu
většinou
Dubčekovi
stoupenci.
Uvnitř Komunistické J esdiže bude sjezd od lo
strany
Československa
pokračuje boj o kontro
lu
istátního
aparátu.
Některé zprávy tvrdí, (Pokračování *e sir. 1)
že pevný postoj několika dátů, dokonce od nyněj
vedoucích
komunistů šího presidentského ná
slábne, patrně jako dů městka H . Humphreye
sledek Kuzněcovovy čin spíš než od Nixona.
Z mezinárodní politinosti.

žen, pokusí se stalinské
křídlo revokovat delega
ce především těch členůj
kteří byli kooptováni na
sjezd koncem
srpna a
začátkem září.
Některé zprávy d o 
konce říkají, že stalinisté
se budou snažit zrušit
mandáty všech delego
vaných a prosadit nové
volby na sjezd. Operují
tvrzením, že Dubčekovi
delegáti byli najmenováni v “ ovzduší morální
ho teroru’ ’ .
Zatímco píšeme tento
komentář, začínají d o
cházet další zprávy o
průběhu "oslav” sovět
ské revoluce. Zprávy,
naznačují, že demonstra
ce byly bouřlivější než ty
na 28. října.
Příznačné však bylo,

11. 11. 1968

Nutnost přizpůsobit se

(Pokračování se strany 1)
Toto postupné odkrývání pravé tváře komunistic
že zatímco na Staroměst kých politiků je nevyhnutelný proces, jehož konce,
ském náměstí dem on  lépe řečeno hloubky, nelze zatím dohlédnout. Oku
pace republiky jej pouze urychlila a dodala mu na
stranti pálili sovětské
zřejmosti a jasnosii.
vlajky
a
provolávali. ■■ V této souvislosti nemohu přejít závěrečné věty
protisovětská hesla, p o  “Dopisu z Prahy” , (č. 22/68 p. r.) třídílného komen
dařilo se stalinistům u- táře, psaného pro Hlas domova jedním českým spi
spořádat
protidemon- sovatelem. “Naše místo je doma!” , volá a odsuzuje
všechny, kteří svým odchodem prokázali beznaději a
straci na Olšanech u nevíru. Jak ale věřit, jestliže vedoucí politici naše
pomníku padlých sovět ho národa by byli ochotni — i kdyby nedošlo k oku
paci — zopakovat celonárodní neštěstí z roku 1948?
ských vojáků.
Domnívám se naopak, že právě události poslední
A tak když Svoboda
doby by mohly republice pomoci najít nového Ma
s velkým "S ” , Dubček a saryka a Štefánlka. Ovšem jedině za hranicemi dnes
další kladli věnec u pom  někdo může připravovat lepší budoucnost našeho
níku, ozvalo se po dlou národa. Ti, kteří jsou uvnitř ostnatého drátu, musí
hé době nezvyklé volání: sloužit Kremlu — a mnozí z nich zůstali doma proto,
že se jim tato služba docela zamlouvá. Namlouvat
"Se sovětským svazem si, že bychom setrváváním na svých místech něčemu
na věčné časy!”
pomohli, je bláhovost. Museli bychom ustupovat —
Ani nejlépe zorganizo a čím idce bychom se snažili ústupky nevidět, čím v í
vaná demonstrace však ce bychom je omlouvali před vlastním svědomím, tím
více bychom se dostávali do pozice komunistických
nemůže zamezit, aby do politiků. Do pozice těch, kteří se nestydí z černého,
dějin nevešla skutečnost, udělat bílé a ze sebe poslušné šašky velikého sovět
že 28. října vyšel česko ského cirkususlovenský lid spontánně
do ulic. A volal: A ť žije
svoboda!
vm
Ivan Herben, novinář, býv. redaktor Tribuny, L i
dových novin v Praze a v Brně, po druhé světové
válce šéfredaktor Svobodného slova, v exilu redak
tor New Yorských U štů, později po dobu 15 let re
daktor rozhlasu Svobodné Evropy, zakládající člen
ká vláda jedná, že jen Společnosti pro vědy a umění a první tiskový refe
přiznalo porážku, jejíž rent a redaktor Zpráv SVU, zemřel náhle v patek,
vliv bude pociťovat celý dne 25. října 1968 v Pacific Grove v K alifornii ná
sledkem srdeční mrtvice.
svobodný svět i v daleké
Narodil se dne 26. února 1900 v Praze jako syn
budoucnosti.
spisovatele dr. Jana Herbena. Po nacistické okupa
Směr příští zahraniční ci dne 15. března .1929 se ihned zapojil do čsi. od
politiky Spojených států boje a významně se uplatňoval v redakci podzem
ního časopisu “V b o j”. Koncem roku 1939 byl zat
naznačil Richard N ixon čen a ztrápí celou druhou světovou válku jako po
před volbami několika litický vězeň v nacistickém koncentračním táboře
prohlášeními o nutnosti Oraníenburg - Sachsenhansen, z něhož byl osvobo
zabránit atomové válce zen až v květnu 1945. Z útrap iet v koncentračním
táboře se již nikdy úplně neuzdravil.
určitou formou dohody
Byl autorem knihy © TGM “Malé historky o vel
se Sovětským svazem a kém muži” , která byla vydána ještě doma naklada
dále ujištěním, že bude telstvím Melantrieh. Y emigraci napsal mnoho člán
požadovat, aby asijské a ků do různých novin a časopisů. Ještě i na odpočin
ku byl velm i činný žurnalisticky; jeho články o Ka
evropské státy dělaly da lifornii vycházely pravidelně v Torontských “ Našich
leko víc pró sVou obranu Masech”. Byl autorem knížky “ Tass v zrcadle prav
a nespoléhaly se tolik na dy” (1950) a “ Co dala Amerika T. G. Masarykovi”
Spojené
státy,
které (1955), jakož i knihy “Jan. Herben, český novinář
a spisovatel” (1956). B yl spotaredaktorem sborníku
hodlají být opatrnější v “ Padesát let” , který vydaly Torontské “Naše Masy”
přejímání závazků k o- k 28, říjnu 1968 pod záštitou Společnosti pro vědy
a umění a autorem dvou kapitol tohoto sborníku
braně dalších území. •
“Jenda je m oje sluníčko” a “Dvakrát 28. říjen”.
Budeme ho postrádat.
HOSPODYNI
H. J. Lexa, Tisková služba SVU
přijmeme a- to paní "
manželem nebo s dospíva
jící dcerou do ultramo
Novým přistěhovalcům
PÁTRANÍ
derního domu v Tooraku.
Máte-li zájem o Hlas
Synové
zesnulého
Vla
Poskytneme vlastní lu
domova, ■sdělte laskavě
dimíra
Tejčka,
dříve
5
xusní byt. Povinnosti:
svou adresu. Budeme vám
Orange S t, Braybrook,
lehké praní a žehlení, či
zasílat ukázková čísla po
Víc,, se žádají, aby se
stění a trochu vaření. Na
tři měsíce zdarma.
HD
ihned
přihlásili.
Dr.
S.
hrubší práce je v domě
F. Gaster, 618 St. Kří
další pomocnice. Výtečná
da Rd., Melbourne, tel.
mzda a podmínky. Dobu
DOPORUČTE
51-6050.
k představení sjednejte
EXILOVÝ
TISK
tel.: 50-4539.

Zemřel Ivan Herben

Čas k změnám

České ochotnické divadlo v Melbourne
pořádá řádnou valnou hromadu v pondělí dne 9.
prosince 1968 v 8 hodin večer v místnosti Y. M. C. A.,
1, City Rd., South Melboume (nedaleko Princess
Bridge). Vyzýváme všechny členy, aby se v plném
počtu dostavili a zúčastnili se volby nového výboru
na rok 1969. Hosté jsou srdečně vitáni.
Odetupující výbor Č. O. D.

Ozvěny
Z DOMOVA
— Svaz českých novinářů se usnesl na rezoluci, v
níž se vyslovuje solidarita se syny východoněmecké
ho profesora Roberta Havemanna, kten byli odsou
zeni za účast na demonstracích proti okupaci Česko
slovenska. Schválil rovněž text dopisu, který Svaz
odeslal sovětskému velvyslanectví v Praze a v němž
se staví na stranu intelektuálů z různých států svo
bodného světa, kteří protestovali proti odsouzení sku
piny sovětského fysika Pavla Litvínova za podobný
čin.
— Asi tisíc sovětských turistů projevilo koncem říj
na hodně “ hrdinství” tím, že se odvážilo vydat v
autobusech ve skupinách asi 30 do země kontrarevolucionářů. Češi a Slováci tyto turisty ignorovali,
pokud bylo možno, ale k větším incidentům nedošlo.
— Nástup nováčků do československé armády byl
odložen. Na přání Sovětů má být početní stav čs.
armády -snížen. Důvodem je jednak nespolehlivost
čs. vojáků s hlediska SSSR, jednak nutnost uvolnit
kasárenské objekty pro armádu sovětskou. Jednotky
ostatních čtyř okupačních mocností už opustily Če
skoslovensko,
— Ministr národní obrany generál Dzúr má dosud
“zdravotní dovolenou” a zastupuje ho náměstek gen.
Rusov. Odstranění Dzúrovo z vlády se očekává jako
nutný ústupek Moskvě.
Z CIZINY
:— Většina západních diplomatů ignorovala pozvání
sovětských vládních činitelů k účasti na oslavách 51.
výročí Říjnové revoluce v Moskvě, aby protestovala
proti okupaci Československa. Banketu na sovětském
velvyslanectví v Canbeře se nezúčastnil téměř nikdo,
kdo by stál za zmínku. Výjimka: bývalý vůdce opo
zice Calwell.
— Do Moskvy přijel generální sekretář Komunistic
ké strany Francie Rochet. Předpokládá se, že se chce
pokusit urovnat spor západních komunistických stran
s Moskvou, který vznikl po okupaci Československa.
— Na závěr státní návštěvy presidenta de Gaullea
v Turecku bylo vydáno společné prohlášení obou
vlád, v němž se odsuzuje invaze Československa jako
hrubé porušení zásad nezávislosti států.

ky daleko převyšoval zá
jem o řešení problému
Vietnamu. N ixon se k
němu sice pevně nevy
jádřil - slíbil jej vyřešit,
ale neřekl jakým způso
bem - dával však aspoň
naději v řešení odlišné
' od nynějšího, které by
mohlo mít úspěch.
Zastavení bombardo
vání Severního Vietna
mu čtyři dny před vol
bami nebylo dost silnou
bombou, která by ovliv
nila amerického voliče.
Mnozí pozorovatelé se
dokonce domnívají, že
jen dramatičky potvrdilo
nerozhodnost,
s
níž
Johnsonova demokratic
ŽENU K ÚKLIDU
a žehlení v moderním do
mě v BaTwynu nastálo
l i dne týdně hledá dvou
členná rodina. Telefon:
67-4583.

ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V M ELBOURNE
Vás srdečně zve na

M IK U L Á Š S K O U Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 30. listopadu 1968
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Meíbourne-City
ZNAČKA KVALITY
A STYLU
Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Acland St., St. Kilda
Vic. Tel. 94-2260
Též prodej veškerého
pánského konfekčního
zboží
Vhodné vánoční dárky

K tanci hraje oblíbený- orchestr Edy Zlatého
LIK É R O V Á LICEN CE — B O H A T Á T O M B O L A
Vstupné $ 2.50
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30
Přineste si vlastní nápoje
Uvidíte tradičního českého Mikuláše
Dárky se přijímají u pokladny
Vzhledem k velkému zájmu o tuto zábavu, doporučujeme, abyste si
zamluvili místo včas
Reservování míst: tel. 379-2156 (Rosenfeld), 393-1340 (Skružaý)

11. 11. 1968

HLAS

DOMOVA
Smlouva o p odm ínkách pobytu sovětských vojsk v ČSSR

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
ku Otakar Sverčina byl
obviněn v Bonnu z vyzvědačství. Jeho činnost
prozradil sekretář rakou
ského tiskového úřadu
Josef Adámek, zatčený
spolu s jedním rakouským
detektivem a jedním po
licejním úředníkem rov
něž pro vyzvědačství.
— Anglický Observer (27.
10.) píše o populární čs.
zpěvačce Ivoně Přenosilové, která zůstala ve V.
'Británii. Žije v Bronesgrove, Worcershire v do
mě Leighton Alcocka, kte
rý je nyní jejím osobním
sekretářém.
— Podle prohlášení mini
stra spravedlnosti „dr. B.
Kučery bude se v reha
bilitačním řízení neprá
vem odsouzených osob
pokračovat a budou se
poškozeným vyplácet ná
úkoly” .
hrady, jak bylo dříve sta
— Z dosavadního oboro noveno. V hotovosti se
vého podniku CHEPOS má proplácet náhrada ve
byla zřízena trustová or výši 5% přiznané částky,
ganízate Se stejným ná nejméně však 20.000 KČS,
zvem a v čele s novým pokud tuto částku přesá
gen. ředitelem inž. Z. hly e. Zbytek se vyplatí v
dluhopisech
Chytilem.
Trustu jsou s t á t n í c h
podřízeny podniky: Krá splatných nejpozději do
lovopolské strojírny,* Bu- 10 let. Dr. Kučera k tomu
zuluk, Frigera, Chodos, řekl: “Každý soudný ob
Závody na výrobu che čan jistě uzná, že naše
mických
a potravinář nynější hospodářská si
ských zařízení v Děčíně, tuace nedovoluje vyplatit
ZVU Hradec Králové, během dvou až tří let na
Montas Hradéc Králové, jednou 3,5 miliardy Kčs.”
Chotětoořské ; strojírny, — Na nechráněném pře
Východoslovenské strojír jezdu mezi železniční sta
ny a PZO Technoexport. nicí Vysoké Mýto - CeOrganizační změny nasta rekvice došlo ke srážce
ly i v oborovém podniku^■motorového osobního vla
Škoda, z něhož byly vy ku s vojenským transpor
jmuty přidružené podniky térem Polské lidové ar
— První brněnská strojír mády, při čemž zahynul
na, ČKD Blansko a ČKD polský voják K. Spec.
Dukla, které jsou nyní Další tři vojáci a pomoc
' podřízeny přímo minister ník strojvedoucího byli
zraněni.
stvu těžkého průmyslu.
— Dne 23. října byla po- — Presidium Čs. akade
depsána v Moskvě doho mie věd předalo diplomy
da, ^ dle níž dodá SSSR novým členům: Z. Ser Ví
Československu 1,600.000 tovi, O. Zárubovi a A.
tun obilí, což je o 300.000 Zátopko-vL Diplom dále
tun více než v letošním zaslali nepřítomným aka
O.
Dubovi
roce.
Ze
smluveného demikům
množství pro příští rok (hydrologie), Š. Lubymu
dodá SSSR čtvrtinu, tj. (rodinné právo) a Otu
( ekonomie ).
400.000 tun, už do konce Šikovi (!)
Šik je zatím ve Švýcar
■letošního roku
— Č .TK
dementovala sku.
zprávy západního tisku, — Rada městského národ
dle nichž Zdeněk Mlynář ního výboru v Olomouci
rezignoval na funkce v se rozhodla věnovat pre
\ÚV KSČ a odjel do zahra sidentu Svobodovi zlatý
ničí. Mlynář prý dlí na gotický klíč -od památné
své řádné dovolené v čs. radnice a jmenovat ho
lázních. Tyto lázně ne čestným občanem Olo
jsou ve zprávě jmenová mouce.
ny a není uvedeno, kdy — Na mezinárodním fe
se Mlynář vrátí do svých stivalu v Mannheimu by
funkcí.
ly vyznamenány dva čs.
— Biskup František To dětské filmy: prémii v
mášek, apoštolský admi částce 20.000 marek do
nistrátor pražské diecéze, stal film Klaun Ferdinand
odjel počátkem listopadu a raketa a prémii 5.000
prvně po okupaci k ná marek krátký film Proč
vštěvě Vatikánu.
pláče žirafa?
— Hlavní korespondent — Počet hlášených one
ČTK v Západním Němec - mocněni kapavkou letos
— Čs. akademie věd vy
pracovala rozsáhlý text,
v němž filosofové, histo
rikové, ekonomové, socio
logové a odibomí pracov
níci Ústavu pro veřejné
míněni ČSAV
zaujali
společná
stanoviska
k
brožuře “K událostem v
Československu” , vydané
v Moskvě tiskovou agen
turou sovětských noviná
řů a označované většinou
za sovětskou “Bílou kni-'
hu” .. Kritika textu je mí
sty dost ostrá.
— Dne 21. října zemřel v
Praze ve věku 83 let dr.
Jan Gallas, bývalý ředi
tel Ústřední národní po
jišťovny.
— Novým čs. velvyslan
cem v Mexiku byl jmeno
ván dr. Richard Ježek,
který vystřídá Karla Ha
nuše, “ pověřeného jinými

V«lký výběr vín, lihovin o piva
(včetně Flzeftskčho)
dodáme kamkoli v Austrálii ,
ta velkoobchodní ceny
Ceník na požádáni

J. KINDA & CO. PTY. LTD
er. Jonas & Victoria Sts., RIehmend, Vie.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vie. (314-82S1)
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stoupá asi o 12% (loni
už stoupl asi o 25%).
— ÚV Svazu čs. divadel
ních umělců pověřil ve
dením Divadelních novin
Jaroslava Opavského. Do
savadní šéfredaktor. dr. 1.
Traeger se stál zřejmě
neúnosným. Opavský, kte
rý byl divadelním kriti-.
kem Rudého práva, patří
k ortodoxnějšímu křídlu
strany.
— Sovětská agentura Pečati Novosti - APN ozná
mila, že začíná vydávat
pro čs. čtenáře iiový tý
deník v českém a sloven
ském jazyce, “ Týdeník
aktualit” . Bude prý se
snažit podávat objektivní
informace o životě a prá
ci sovětského lidu.
— Na zasedání Vládního
výboru pro tisk a infor
mace se jednalo o progra
mových otázkách Čs. tele
vize.
Byla zdůrazněna
potřeba
“podstatného
zlepšení politické infor
movanosti vedoucích pra
covníků” .
— Koncem října se vrá
til z Vídně do ČSSR Jan
Werich.
— Dne 24. října byl zno
vu odhalen v Brandýse
n. L. třímetrový pomník
T. G. Masaryka.
— V pražském Divadl;
na zábradlí nastal rozkol.
Režisér Jan Grossmann
už divadlo opustil.
— Lidová demokracie oznámila, že ze studia na
Palackého universitě Olomouci byli odvoláni
všichni studenti Německé
demokratické republiky.
Někteří na lékařské fa
kultě studovali již několik
semestrů.
— President republiky udělil vyznamenání “21a
zásluhy a výstavbu” čle
nu činohry Slovenského
národního divadla O. Jariabkovi, řediteli Sloven
ské národní galerie dr. K.
Vaculíkovi a členům or
chestru SND K. Medvě
dovi a E. Polákovi.
FEI/HD

Mnichov 1968

V narychlo svolané plenární schůzi, která předcházela téhož dne, tj. 18.
října dopoledne jednání ústavně právního, branného a bezpečnostního a
zahraničního výboru, schválilo N árodní shromáždění smlouvu o podmín
kách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa. Schůze
se zúčastnil president Svoboda.
Obsáhlý výklad ke sm louvě přednesl ministerský předseda Černík a po
něm prom luvil společný zpravodaj shora uvedených tří výborů poslanec J.
N ěm ec. D otazy nebyly. Ú řední zpráva tvrdí sice, že v rozpravě promluvili
dva poslanci a tři poslankyně, ale neříká o čem.
D oslov měl zase Čer
ník a doznal v něm, že
byly různé připomínky.
"Dokument je východi
skem ze současné situa
ce a neuzavírá další mož
nosti. Nepovažuji však
za příhodné, aby brzy
vláda jednala dál” , řekl
Černík.
N a dotaz poslankyně
Sekaninové - Čakrtové
odpověděl Černík dále,
že Národní shromáždění
“ má samo určit, kdy se
má zkoumat, jak se plní
dohoda a pak by se pod
nikly další kroky. T eď
bychom vyvolali jen ne
místné iluze a nová ohniska napětí a nepřispě
li bychom k uvolnění.”
Bezmocnost čs. vlády tím
vyjádřil dostatečně.
Z 300 poslanců se d o 
stavilo na zasedání jen
242 osob a z těch hlaso
valo
228 pro přijetí
smlouvy (4 poslanci hla
sovali proti a 10 se zdrže
lo hlasování).
President
Svoboda
"smlouvu” pak bezod
kladně ratifikoval a té
hož dne, tedy' 18. října,
byly vyměněny na praž
ském ministerstvu zahra
ničních věcí noty, který
mi se obě vlády, česko

slovenská
a sovětská,
vzájemně informují, že
příslušné ústavní orgány
obou států schválily a
ratifikovaly
smlouvu.
Tak vešel oficielně v
platnost novodobý "mni'chovský” diktát.
Smlouva o podmín
kách dočasného pobytu
sovětských vojsk na území ČSSR má celkem
15 článků. Podle čl, 1,
odst. 2 jednala sovětská
vláda
"se
souhlasem
vlád Bulharské lidové
republiky, Madarské LR.
Německé demokx. re
publiky a Polské lidové
republiky5 .
aniž
se
ovšem říká, jak byl ten
to souhlas ustavně p ro
jeven a dokumentován.
Podle téhož ustanove
ní se obé vlády "d o h o d 
ly na tom, že část sovět
ských vojsk nacházejí
cích se v ČSSR zůstává
dočasně na území CSSR
za účelem zajištěni bez
pečnosti zemí socialistic
kého společenství před
sílícími
revanšisáckými
snahami
západoněmeckvcfa
mílitaristickvch

okupantů budou odsunu
ta po etapách v průběhu
dvou měsíců, tedy do
18. prosince. Podle čl. 1,
odst. 3 počet a místa
stálých posádek sovět
ských vojsk "se určují
dohodou mezi vládami
ČSSR a SSSR” .
' V čl. 2 je ujištění, že
"dočasný pobyt sovět
ských vojsk na území
ČSSR nenaruší její su
verenitu. Sovětská voj
ska se nevměšují do
vnitřních náležitostí ČS
SR . • . Budou zachová
vat právní řád, platný v
ČSSR.”
V čl. 3 jsou ustanove
ní o nákladech vydržo
vání sovětských
vojsk,
povinnostech vlády ČS
SR. v tom.vO směru a spo
lupráci
obou
armád.
Způsob a podmínky vy
užívání vojenských ob
jektů a razných služeb
sovětskými vojsky se sta
noví "'po dohodě smluv
ních stran” .
ČL 4 upravuje svobo
du vjezdu a cestování
sovětských občanů do
ČSSR a v ní.
sir.
Čí. 5 rozvádí předchá
Podle téhož článku zející článek a stanoví
ostatní vojska SSSR a povinnosti
čs.
strany
všechna vojska cstatmcn (Pokračování na str. 4.)

Zásady federace
D ne 27. října přijalo československé N árod
ní shrom áždění na slavnostním zasedání ústav
ní zákon o federaci státu, který vejde v plat
nost dnem 1. ledna 1969. President Svoboda
zákon podepsal při slavnosti v Bratislavě dne
30. října 1968.
P odle toh oto zákona bude ponecháno šest fe 
derálních ministerstev (zahraničních věcí, ná
rodní obrany, hospodářského plánování, finan
cí, obchodu a práce a sociální p éče), přičem ž
bude dodržována zásada, že český federální mi
nistr bude m ít slovenského náměstka ,a naopak.
D ále bude ustaveno sedm federálních výborů,
které budou vykonávat činnost rovněž p ro ce
lou republiku, ale v d oh od ě a spolupráci s mi
nisterstvy České národní rady, resp. Slovenské
národní rady, v otázkách, týkajících se průmy
slu, zemědělství a potravinářství, technických a
konstrukčních prací, dopravy, poštovní a tele
fonn í služby, zpravodajství, jakož i vnitřního
pořádku a státní bezpečnosti. Všechny ostatní
záležitosti budou spravovat zcela nezávisle příslušné národní rady.
Federální národní shrom áždění bude mít dvě
rovnoprávné kom ory, jak je navrhla Slovenská
národní rada: Sněmovnu lidu a Sněmovnu ná
rodů. První bude mít 200 poslanců volených

podle poměrného zastoupení, což znamená, že
v ní budou mít české země asi dvoutřetinovou
většinu. Sněmovna národů bude mít 150 poslan
ců a to 75 z českých zemí a týž počet ze Sloven
ska. Nejzávažnější rozhodnutí jako volba pre
sidenta republiky, změna ústavy a vypovězení
války budou •vyžadovat šedesátiprocentní větši
nu ve Sněmovně lidu a šedesátiprocentní většinu
v každé z obou polovin Sněmovny národů.
A by se předešlo dominování kterékoli národ
nosti, stanoví zákon, že pro dvacet dalších zá
važných záležitostí musí být dosaženo většiny v
obou polovinách Sněmovny národů. Týká se to
mj. otázek občanství, měny, daní, rozpočtu, ob
chodních smluv s cizími státy atd.
Předchozí návrh SNR, aby byl změněn i ná
zev státu na Československá socialistická federativní republika, nebyl nakonec přijat, takže
zůstal dosavadní název ČSSR.
Podle zpráv z Prahy a Bratislavy zůstává ješ
tě několik nevyřešených dílčích problémů, kte
ré budou vyžadovat jednání českých a sloven
ských zástupců v nadcházejících týdnech. N ejde
však už o věci zásadní. Všeobecně se předpoklá
dá, že federace státu bude mít úspěch a že na
konec přispěje k celkovému uklidnění a kon
solidaci poměrů v celé republice.
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Bláhová víra v m oc argumentu
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

"iCTTHRPA

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

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

FOTOGRAFIE

Obrana odrazováním
V e francouzském Figaru (23. října) se vrací generál Béthonart k problé
mům soudobé evropské strategie. Vojensko-politický žargon ve Francii si
objevil n ovou nálepku na nebezpečnou situaci v E vropě— předpokládá lék,
který je vyjadřován slovem dissuasioů, tedy odrazováním. V írou v odrazování
se pak operuje tak usilovně a tak hlučně, že Bychom s e ’mohli domnívat, že
jd e o novou účinnou zhraň, ¡Nic takového to však není. j e to jen pokus roz
mluvit včas Kremlu jakoukoli neuváženou mocénsko-politickou akdL
Autor připouští, že v
roce 1938 podobná tak
tika na Hitlera neplatila
a nedovede přesvědčit;
že by se Rusové dali ny
ní odradit pouhými slo
vy od prosazování dlou
hodobých plánů.

na ně západní svět rea
guje, nám tragicky ..při
pomínají dobu předmni
chovskou, která předchá
zela největší katastrofě,
jakou svět do té doby
poznal.
Přesto panuje i nyní
značný nezájem a bez
starostnost. Téměř nikdo
ve skutečnosti nevěří, že
by mohla vypuknout vál
ka, nikdo nevěří, že jsou
dnes na světě nedospělí
blázni, kteří by se nevá
hali nechat unést .vlast
ními vášněmi.

Zm iňuje se o mocných
sovětských silách nejen
v Československu á Ma
ďarsku, ale i o vzrůsta
jícím počtu námořních
jednotek ve Středozem
ním moři a dochází k ná
zoru, že Rusové podlé
hají vlastnímu agresiv
Generál Béthonart nás
nímu nacionalismu, kte
rý se jen snaží zakrýt ujišťuje, ze v Evropě ne
NORMÁLNOSTI A NENORMÁLNOSTI
Tvrdit, že kontrarevoluce znemožňuje u nás tomu rouškou obrany sociali jso u . v současné době
dva vojenské bloky,, ale
či onomu, aby se tak či onak projevil, je urážkou smu.
strany i všech našich národů; podezírá totiž ve
Je zajímavé,
že . ani pouze jeden, - sovětský.
svých důsledcích z kontrarevolučního cítění větši
O jeho imperialistických
nu obyvatelstva. To je směšné, V CSSR se mohli tento vojenský komentá
tendencích
prý není po
lidé vyjadřovat svobodně už před příchodem vojsk tor už nevěří v bezpeč
— míra svobody byla a dosud je v naší republice nost atomové obrany, chyb. Komunističtí vlád"
větší než v mnoha jiných zemích. Nechápu proto,
cové jsou prý pevně pře
protože ta by přinesla v
proó-by ti, kteří příchod armád k nám považují za
svědčeni,
že jim od Z á 
správný, měli mít- právě nyní nějaké zábrany své zápětí odvetu. Pro pří
padu
nehrozí
žádné ne
názory sdělit. Většina lidí ovštan bude mít jiný ná pad konfliktu-počítá d o
zor — ale snad nechtějí dopisovatelé, kteří u nás konce se sovětskou oku bezpečí, i když se jejich
hledají kontrarevoluci, tvrdit, že masa čs. pracují
cích je reakční? My všichni — dělníci jako umělci, pací západní Evropy, p o 
rolníci jako inteligence — odmítáme ovšem návrat do něvadž pochybuje, že by
předlednových dob. Chceme postupně vpřed, chce Američané mohli včas ú(Pokračování . se'str.‘ 3)
me jít od deformací socialismu k jeho plnému u- činně
podpořit
své
platnění a — to není fráze — i k jeho lidské tváři.
zejména pokud jde o cla
__ jsou u nás ovšem i nenormálnosti: je řada té evropské spojence.. N y a pohraniční - prohlídky,
mat, o kterých nemůžeme například psát, ačkoli by nější situaci pokládá pak
resp. jejich vyloučení.
čtenáři o nich rádi četli. Nemůžeme dokonce ani za tak nejistou, že jaký
V čl. 6 se upravují
publikovat plně stanoviska některýcn komunistických koli incident ' by prý
stran. Bohužel nemůžeme ani přetisknout některé
předpisy
o zásobování
reportáže, které se v pěti zemích píší o situaci u mohl být jiskrou, z níž sovětského vojska a pří
by
vzplála
celá
ta
těžce
nás. Považuje se to za neslušné. Podivné, že? A
čs.
ještě podivnější je, že právě tento stav se v uvede udržovaná stavba evrop slušné- povinnosti
strany.
ných zemích považuje za zcela normální . . . ”
ské rovnováhy,. rovnová
Z úvodníku šéfredaktora A. Svobody v týdeníku
Podle čl. 7 urči se roz
ÚV KSČ “ Politika” , 10. října 1968 hy, která se okupací Če
skoslovenska v srpnu tak sah, částky čs .korun, kte
O ZLOČINECH ZA OKUPACE
ré je čs. vláda povinna
Zpráva ČTK o zavraždění bulharského vojáka řf. nebezpečně nahnula.
Generál
Béthonart poskytovat sovětské vlá
C. Nikolova v křivoklátských lesích z 9. na 10. září
zapůsobila otřesně na celou naší veřejn ost... Ne tvrdí, že události posled dě na výdaje s "dočas
pochybujeme o tom, že pachatelé budou postaveni ních týdnů, všechny ty ným . pobytem”
sovět
před soud a podle zákona potrestáni. . . Vytváříme
ských
vojsk.
.
záruky, aby k vraždám justičním a jiným nemohlo hrozby a násilí a všech
Čl. 8 obsahuje ustauž d ojít. . . Proto by měly být co nejdříve objasněny ny, ty slabosti, s jakou
také všechny případy tragické smrti lidí, k nimž
došlo po 20. srpnu, bez ohledu na to, zda jde o cizí nými orgány SSSR a uvedena na pravou míru.
občany nebo občany našeho státu. . . Není těžké po
Redakce Mladé fronty a Práce, Praha, 19. 10. 1968
chopit, že je ťo úkol velmi o b tížn ý ... V tisku so
VLIV INVAZE NA PENĚŽNÍ VKLADY
cialistických zemí jsme se mohli dočíst o obětech,
V prvé polovině srpna byio uloženo 1.091 mil. a
které přinesla vojska Varšavské smlouvy od svého vyhráno 837 mil. Kčs. Od 16. do 31. srpna bylo'ulo
vstupu na teritorium naší republiky. Nikdy však ne ženo 715 mil. a vybráno 1.768 mil. Kčs. V září bylo
byly uvedeny konkrétní údaje a doklady. . . Jistě uloženo 1.774 mil. a vybráno 2.508 m3. Kčs. Celkem
nemáme důvod nevěřit. Jenomže tyto věci jsou pří tedy bylo za srpen a září uloženo 3.580 mil. a vy
liš vážné, než abychom je ponechali pouze v oblasti bráno 5.113 inil. K č s . . .
víry. Proto by bylo správné uveřejnit důkazy a spo
Lidová demokracie, 16. října 1968
lečným úsilím najít viníky a odevzdat je soudu. . .
Stav vkladů má vzestupnou tendenci, přes milión
Značka ip, Politika, 10. října 1968 vkladatelů má úspory nad 10.000 Kčs, mezi nimi
je velký počet zájemců o koupi automobilu.V sou
DVĚ REDAKCE SE BRÁNÍ
Podplukovník A. Sgibněv, zvláštní dopisovatel so časné době je téměř 200.000 čekatelů na auta . . .
Svobodné slovo, 16. října 1968
větského listu Krasnaja zvezda, uveřejnil v uvede
KATASTROFÁLNÍ VÝVOJ POPULAČNÍCH
ném listě dne 17. října 1968 článek pod nadpisem
POMĚRŮ
Z čs. zápisníku — Navěky uchováni v srdcích (UvěPopulační bilance za první pololetí 1968 byla
kověčennyje sěrdcami), v němž píše o vztazích čs.
občanů k sovětské armádě. V této souvislosti též zatím nejhorší po druhé světové válce. Ukazatel
uvádí — citujeme: “ . . . tyto hrdinské činy nikdy ne porodnosti — 15.5 živě narozených na 1.000 obyva
vyblednou, b y ť by je polévali jakoukoli špínou kři tel za rok — klesl dokonce na nejnižší hodnotu za
vopřísežníci z Mladé fronty, Práce i ti, kdo jsou s znamenanou na našem území za posiedníeh 50 let.
nimi.” Uvedeným nařčením se cítíme hluboce dotče ačkoli přibývá žen v plodném věku. Zároveň stoupl
ni na své cti jako novináři a občané ČSSR. Obrací počet potratů na 8.6 na 1.000 obyvatel. Na 100 ukon
me se proto na předsednictvo vlády s naléhavou žá čených těhotenství připadá 35.4 potratů.
Rudé právo, 15. října 1968
dostí, aby tato záležitost byla projednána s příslušDLE VAŠEHO PŘÁNÍ
vždy v prvotřídním provedení
zhotovuji na objednávku
STANISLAV VYBÍRAL
P. 4, 3 Chambers St.,
East Brunswick, Vic.

Kukátko do Č SSR

Existuje-li, nějaká spo
jitost mezi slovy dissua
sion v r. 1968 a appea
sement z r. 1938, pak Če
skoslovensko
je opět
první obětí historických
událostí, jejichž důsled
rozpadnutí
propaganda snaží křičet kem bude
poválečného
status
.quo
hodně hlasitě, že je to
v
celé
Evropě.
Určitá
mu naopak. Začínající
obavy některých lidí na souvislost roků 1938 a
Západě, že Rusové této 1968 je v každém přípa
nepřipravenosti
náhle dě patrná. Tak jako po
využijí, se proto zdají Mnichově se objevovaly
hlasy, které tvrdily, že
na -místě. ;
Československo mělo bo
Auťor se zabývá dále jovat i-proti zřejmé pře
prohlášením v bělehrad sile, tak i dnes prohlašu
ském parlamentě, dle ně je Milován Džilas
(na
hož se -Jugoslávie při universitě v Princetonu),
pravuje na partyzánskou že Čechoslováci neměli
válku, a .dochází k. názo zahodit tak- lehce flinty
ru, žé by ší západoevrop do žita.
ské státy; mely rovněž
Některý západní ’ tisk
zorganizoval podobnou píše dnes o českosloven
obranu,, která by zne ské kapitulaci, i když je
možnila sovětským oku to-termín, který lépe při
pantům udržet se v ob léhá západním demokra
sazených územíeb". Tako ciím, jako jim . lépe při
vá řádně zorganizovaná léhal v roce 1938. Platí
obrana by prý už napřed to i tehdy, když se jejich
"rozmluvila”
Sovětům, postoj vysvěduje pro
pokus o útok. Účinný stou a prostoduchou ví
druh nekrvavého od boje rou, že vládcové Kremlu
prý prokázali i Češi a dostanou konečné jed 
Slováci v srpnu letošní nou obyčejný lidský roho roku.
f zum.
J, E. Talacko

MNICHOV 1968
novení o způsobu zúčto
vání za -služby a posky
tované korunové částky
v tom smyslu, že má do
jít k dodatkové dohodě
o tom ve Ihůtě jednoho
a půl měsíce.
V či. 9 jsou předpisy
o otázkách jurisdikce
spojených s pobytem so
větských vojsk.
ČI. 10 a 11 pojedná
vají o vzájemných ná
hradách škod, netýká se
však škod způsobených
při invazi a - okupaci
před uzavřením "smlou
vy’''- ‘
Či. 15 stanoví mj., že
smlouva zůstane v- plat
nosti,' pokud se sovětská
vojska’ .budou nacházet

na území ČSSR. České i
ruské znění smlouvy ma
jí stejnou platnost. .
Zprávu ukončíme ješ
tě výňatkem z Černíko
va projevu v parlamen
tě:
"Základním, východi
skem- veškerého hodno
cení naší činnosti z me
zinárodního
hlediska
musí být plné respekto
vání existence dvou’ svě
tových soustav a přísluš
nost Československa, k
socialistickému společen
ství. To- je nejen naše
vlastní přesvědčení, tak
hodnotí naše postavení
též naši přátelé, tak je
ale - . hodnotí- i kapitali
stické země . . . ”
- - FE

ORMOND JEWELLER
majitel Jindřich Silvan
HODINA* A KLENOTNÍK
roh North & Katandra Řds.
(přímo u nádraží)
O R M O N D , Vic.
Telefon: 58-7488, večer: 58-7381
Bohatý výběr nejlepších -ŠVÝCARSKÝCH HODI-(
NEK (včetně Omega, Tissot, Rolex aj. — 30% pod i
cenou) — hodiny a budíčky, moderní klenoty,!
snubní a zásnubní BRILIANTOVÉ PRSTENY)
(vyráběné ve vlastní dílně). — Provádíme odbor- 1
ně všechny, opravy. — BEZKONKURENČNÍ- CE
NY. — Informujte se s důvěrou, písemně nebo te -1
lefonicky (samozřejmě český).
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Co dělat s přesvědčením národa?
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Z L O B Í

V Á S

O Č I?

Bolí Vás hlava?

F E R D IN A N D P E R O U TK A

Noste brýle od O P T Á !

Roku 1848 Karl Marx začal svůj Manifest sloyy: "Strašidlo komunismu obchází Evropou” . Dnes
každý solidní manifest by musil začít: "Strašidlo svobody obchází komunistickou říší’ ’ . Sověty ha
sí oheň v Československu a ohýnky ve -své vlastní zemi. Polský Gomulka, aby vysvětlil invazi do
Československa, které se s takovým potěšením účastnil, řekl: co můžete dělat, když nepřítel položí
náklad dynamitu pod váš dům ? Čechoslováci ovšem nedovezli žádné vozy s dynamitem do Polska,
ale ve své vlastní zemi zrušili cenzuru a připustili svobodu veřejného mínění. T o se zdá být ten
dynamit. Jak Gomulka soudí, jestliže toto se stane, nelze dělat nic jiného než vtrhnout d o takové
země.

OPTO

j

Capitol House, 113 Swanston St.
M ELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 -2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Nepřipravená mysl sovětských vůdců, plus mysl pana Gomulky, je neschopna pokládat každé
hnutí svobody za něco jiného než za úklad a kontrarevoluci smrtelného nepřítele.
světový
pořádek.
Pokud se kontrarevo- da tisku revoluce nebo roda a neváhaly ho užít. na
luce týká, mohou mít kontrarevoluce? V kaž Před 300 lety dlouhé ná Z řejm ě se Sověty chy
Přemysl Pitter, Curych
Žádáte mne o zprávu o problémech krajanů ve
pravdu. Co se odehrá dém případě byl to onen boženské
války
byly stají na dohlednou dobu
kteří zde hledají ochranu a případně po
í
valo a ještě se odehrává dynamit, který, jak pan skončeny
kongresem, odpovídat na jakoukoli Švýcarsku,
byt.....................
, ,
v Československu, je ur Gomulka citil, byl kla který se usnesl na zása kritiku jen toto: je to ^
Dosud bylo vydáno 8,100 navtevmcn visena dobu
dě: cuius regio, eins re sféra našeho vlivu.
čitý druh kotitrarevolu- den p od jeh o dům.
tří měsíců. V té době se mají naši krajané rozhod
Dosti velká událost v ;nout bud’ k návratu do ČSSK, nebo požádat o poli
ce. Revoluce přijde a na
V souvislosti dějin ne ligio. T o jest, komu pat
na místo tický' asyl resp. se vystěhovat do zamoří (pakli do
stolí určité zvyky a od  ní zcela jasno, kdo je ří země, ten jí může vnu komunismu:
stanou emigrační povolení). O asyl ve Švýcarsku po
"ohrom
né
většiny”
na- 1
dává se určitým neře kontrarevolucionář. K o  tit své náboženství. Po
žádalo dosud 1.100 krajanů. Je zarážející^ že téměř
stem. Vydala, dejme to munismus zajisté je re třech stech letech Sově stoupilo "pásmo našeho 10 procent jsou lékaři. Mnoho mladých lidí se uchá
;zí o povolení k studiu a o stipendia. Tato povolení
mu, občany na milost a voluce v některých vě ty shledaly, že je to zce vlivu’’ .
závisí ovšem na jazykové znalosti (jen málo kraja
nemilost tajné policii, cech, a stejně zajisté, ý la vhodná zásada pro ně,
Marx a Lenin předpo- '
nů umí trochu německy) a přípravném vzdělání.
zaivedla
zvyk ukládat některých jiných věcech že nic více nepotřebují. vídali, že 'komunismus ^
Zpravidla ztratí dva semestry, kteroužto dobu si vy
tresty bez soudního říze je komunismus kontra Kom u patří země, ať bude všude bezpečen, ;žádá příprava na přijímací zkoušky, jež jsou na švý
carských vysokých školách přísné.
ní a bez prokázání viny, revoluce, zejména ve vě proto, že je v ní dědič poněvadž za ním z vlast- 1
Lékaři v prvním návalu byli hned umísťováni v
nastolila třídní justici.
ci svobody. Je-li tomu ným právem, nebo pro ního zájmu bude stát oklinikách, nemocnicích aj. léčebných ústavech. Nyní
to,
že
ji
nedávno
obsa
Třídní justice je ovšem tak, pak československý
hromná, drtivá většina *jsou však již všecka volná místa obsazena a lékaři i
teror. Jestliže v některé liberalismus by nebyl nic dil, ten jí může vzít její lidstva. Co se stalo s ise speciální kvalifikací musí čekat, než se někde ně
místo vyskytne. Mezitím — jako ostatně všichni
komunistické zemi smysl horšího než kontrarevo- přesvědčení a vnutit jí touto "ohrom nou větší- jaké
‘
pro spravedlnost se tak lucí proti kontrarevoluci, svoje vlastní. T o , zdá se nou” ? Kdyby existovala, krajané — dostávají kapesné, jehož výše se různí od
případu k případu, podle počtu rodinných příslušní
vyvinul, že ani komuni která ochudila svět o to, Sovětům, může být zá kdyby lidé viděli v ko- :ků a osobních potřeb.
kladem míru a meziná munismu svůj nejlepší
stická strana té země ne co už znal. a měl.
Záchytný tábor je v Buchsu na rakouské hranici,
kde se však příchozí nezdrží déle než jeden den. Od
chce už pokračovat v
A le není to. taková rodního práva.
zájem, nebylo by třeba ■
třídní justici, je to o d  kontrarevoluce, jakou by
Tom u, co Sověty mají diktatury, teroru, cenzu- .tamtud jsou dirigováni do měst a osad po celém
Švýcarsku, kde péči o ně přejímají místní úřady a
chylka od původní revo Sověty potřebovaly, aby na mysli, se v diploma ry, pásem vlivu a inva- 'instituce. Starají se jim o ubytování, zaměstnání,
pásma zí. T oh o všeho je třeba IIošacení a poskytují jim peněžní pomoc do doby, než
luce, a je na libosti dik omluvily svou invazi. Čs. tické řeči říká:
dostanou první výdělek.
tátora, který diktuje ně liberalismus proto tak vlivu. K do je v pásmu jen proto, že komuni- 1
Péče o naše nově došlé krajany se strany úřadů :•
kolika zemím, nazve-li to rychle ovládl národ i ko vlivu velmoci, toho mysl smus je v menšině, někde
r
lobyvatelstva je'bezpříkladná. Důkazy sympatie Švý
kontrarevoluci.
munistickou stranu při nepatří jemu, nýbrž oné v nepatrné menšině. Proč carů
,
k našemu národu jsou dojemné. Naštěstí mravní
Revoluce, dejm e tomu, první příležitosti, poně velmoci. Až příliš prů je v menšině? Poněvadž úroveň, krajanů, kteří zde po 21. srpnu zůstali, je vy
přikázala nekomunistic- vadž je to děj přirozený, hledně Sověty oznámily lidé nebyli schopni shle- Isoká. Ovšem vyskytují se i případy, kdy krajané blakým občanům
perpe- obroda normálních lid v těchto dnech Americe, dát, že komunismus za- |novůe úřadů zneužívají, takže už nyní se jeví zdržen
livost ve vydávání dalších vis a podpor.
tuum silentium, trvalé ských, občanských a ná Anglii a Francii, že ne st-upuje jejich nejlepší j Mnozí z krajanů, kteří tu po 21. srpnu zůstali, se
mlčení, vzala jim právo rodních citů, které ko hodlají v dohledné do zájem. Teror, invaze d o  vracejí do vlastí, jiní však přicházejí, zejména přes
Rakousko, kde situace pro uprchlíky je zoufalá. Ra
projevovat se a sdružo munistická kontrarevolu bě napadnout západní sud jsou třeba.
kouská vláda již poprosila sousední státy, aby jí po
vat se; jestliže takoví ce zakazovala. Je to ná Berlín, poněvadž uzná
Zajisté, Marx a Lenin mohly nésti neúnosné břemeno uprchlického prob
bezprávní občané ■založí silný akt rozumu a mí vají, že Amerika, Anglie mluvili o revolučním te lému.
spolek, je to, podle zá nění. Lidé prosté cítí a a Francie tam mají své roru. A le nelze objevit
Nikdo neví, zda se sovětská lavina zastavila v
sad původní revoluce, myslí tím a tím způso vážné zájmy.
nikde v jejich spisech, CSSR nebo se povalí dále. Bude se opakovat hitle
kontrarevoluce.
bem.
Smysl toho je dosta že by byli předvídali, že rovské dobrodružství? A jak skončí? To jsou otázky,
které vzrušují cel;? svět, ale ovšem především naše
A čkoli diktátor se vy
Sověty jsou postaveny tečně zřejmý: nabízíme revoluční
teror
bude krajany, kteří jsou událostmi přímo postiženi. Proto
jadřuje s naprostou ji před problém, co dělat vám něco za něco, my u- trvat padesát nebo sto snad více než hmotné pomoci je jim třeba pomoci
stotou, je velmi nejisté, s národem, který ani ne znáváme vaše -vážné záj let. Byli by to považovali duševní, aby nepropadli malomyslnosti, našli sílu k
co je co. Demokratická založil tajná skladiště my v západním Berlině, za hanbu komunismu. novým úkolům a stali se i důstojnými mluvčími ná
roda, jenž byl — už po kolikáté v dějinách — bru
revoluce v Evropě a A - amerických nebo jiných vy uznávejte naše vážné Jak oni věci viděli, kde tální mocí umlčen.
, merice k-dysi vybojovaly zbraní, jak sovětské no zájmy v Československu, komunismus zvítězí, tam
občanská a politická prá viny psaly, ani se nebrat- zítra snad v Rumunsku; dokáže, že je dobrodin
P R V O T Ř ÍD N Í
va. Komunismus je kont- řil s hitlerovci, jak so co si lidé v Českosloven cem lidstva, tím. to bude
M A S O A U Z E N IN Y '’
rarevolucí proti této de větské noviny se snažily sku myslí, je náš vážný odbyto, k čemu potom
VŠEHO D RU H U
mokratické revoluci, ale psát, nýbrž jen dospěl k zájem.
teror?
N A K O U P ÍT E V Ž D Y
- zmocnil se slov a každé-, určitému
Snad Sověty budou
přesvědčení,
Avšak, jak věci právě
U FIR M Y
h o , kdo s jeh o vlastní které je odhodlán zastá dokonce žádat, aby vý teď stojí, epigoni Marxe
kontrarevoluci nesouhla vat dnes, zítra, bude-li měnou za blahovůli v a Lenina se chystají pro
sí, nazývá Kontrarevolu- třeba i pozítří. A le prá Berlíně slova invaze a o- dloužit nynější svůj hru- i
cionářem.
vě toto přesvědčení je, kupace zmizela ze slov bý způsob vládnutí na |
Revpluce, dejme tomu, jak Gomulka praví, dy níku západních diplo sto let. Aspoň sami pra- ■
zavedla cenzuru tak na namit. Opravdu, co dě matů, poněvadž všech ví, že proces, jehož za
M A J I T E L É J. 8č H. K O P E C K Ý
prostou, jaká nebylá od lat, s přesvědčením, s no, co velmoc dělá v čátkem byla invaze Če
sedmnáctého století. Če mozky a srdci, národa?' pásmu svého vlivu, je skoslovenska, bude trvat
326 H IG H STREET, KEW , V IC .
skoslovensko odstranilo
Sověty dosud připad legální; zde velmoc je ještě třicet nebo čtyřicet
TE LEFO N : 86-7178
cenzuru. Je v tom všem ly na jediný způsob, co jediným pramenem lega dalších let. A snaží se to
V Z IM N ÍC H M Ě SÍC ÍC H D O M Á C Í
velký zmatek. Je svobo dělat proti svědomí ná lity. T o je krutý návrh nepovažovat za hanbu
JATER N IC E A JELÍTK A
pro komunismus.

Češi a Slováci ve Švýcarech

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS PTY. LID.

Veškerá P O JIŠT Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , V ic.. 3189

"Ohrom ná většina’ ’ byl
falešný výpočet Marxův
a Leninův. Epigoni shle*
■dávají, že dosud, po 50
letech, se .nemohou ptát
(Pokračování na str. 6)

TE PLÁ D O M Á C Í SE K A N Á
D R Ů BE Ž
N AŠE Z Á S A D A : DOBŘE S L O U Ž IT
Z Á K A Z N ÍK Ů M
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Co dělat s přesvědčením ?
(Pokračování se str. 5)
obyvatelstva, zda s nimi
souhlasí a že lze komu
nismus udržovat nebo
jej rozšiřovat jen nási
lím. Kdo je vinen tím,
že ohromná většina ne
vznikla? Je toho jediná
příčina:
komunismus,
jak se uskutečnil, od po
ruje některým nehynou
cím tendencím života a
tak si vytváří odpůrce
nebo aspoň revisionisty
na všech stranách.
Přes všechnu zatvrzelost čas i v Sovětech se
posunul, a nebude už
obnoven ani automatic
ký Leninův revoluční te
ror ani rafinovaně kal
kulovaný a vše obsahují
cí teror Stalinův a jeho
hromadné vraždy. So
větské Rusko učinilo pdkud vládnutí se týká
- pokrok k humanitě
tím, že se vrátili přibliž
ně do těch mírnějších
absolutistických poměrů,
jaké byly za carismu.
O dbojní spisovatelé už
nejsou hubeni po desít
kách, jsou posíláni do
jakéhosi vnitřního exilu,

jako Puškin a Turgeněv
za carismu byli. nebo
jsou posíláni d o blázin
ce. Jako za carismu. vel
ká část ruské literatury
koluje v rukopisech ne
bo je nitěná v
J ako za carismu, velké,
slavnostní, falešné poli
tické procesy až nejsou
pořádány. obvinění až
nejsou souzeni tajnou
policií, nýbrž aspoň ae■j axou nápodobou soudu
a jsou- různé jiné p odob
nosti. Car vzkázal mini
strovi vyučování: ""Omez
vzdělán” 7. V Praze so
větský generál oznám il
že je jeb o úmyslem o b 
sadit školy sovětskými
vojáky: také raaraé omezení vzdělání.
Přese vše., co děJaj:
proti přesvědčení Udí a
národů. Sověty přece
nějak
si zachovávají
ideál, aby lidé a národy
s nimi souhlasil:, a oče
kávají od nich b-utrské
city-, i když je nejméne
pravděpodobné, že by je
mohli mít. Pravda, jestli
že bratrské a ry se s « d o 

od

PAISLEY HOME
FURNISHERS

Situace zatím je tako Slováci čekají, že se to
C o je ono “ toto” ? Je už také zakázáno mluvit
to svoboda, demokrati a psát o "socialismu s vá, že Sověty čekají, že nepovede.
H ovory k domovu
se to povede, a Češi a
zace. a. jak slyšíme, je lidskými rysy” .

110 Miller Rd., Nth, Altona. V ic.
(G. Zapadlo) — teL 314-696Í

DECOR CEHTRE
315 La Trobe St.. Melbourne
(M. Hájek) — teL 67-6S4S

Plánujete

cestu

do

Libám je v Sovětech
jaksi ooentálruě zadarmoskevském le
tišti Brežaěv se líbá s
návštěvníky, kterým by
lo přikázáno přijít a ka
pitulovatV
románu
SsJrrkova.
Šcedrina
TPžzig Goiovlevi” je posz&sjl orné Golo^ieva, jessma jelio rodina
dala. jm éno Jidásek. Při
je d e syn prosit otce. aby
ho z a d ír á n i praví, že se
msssr zastřelit, nebude-lí
-Klfea.a T7»*~ iP" pomoženo.
Jadášek h o uvítá, třikrát
se s aim políbí, a u ve
čeře vlídně praví:
"Čajáčku popij, okureček pojez, ale o tomto
jrz nikoli.'7
• Do
Československa
přišly Sověty jako Jidá. ses: s tím ideálem, aby
, okupace byla přijata co
u ejvh d u éji a nejpokoj nejí. aby panovala har
m on ie: čajtčku popijte,
žijte s£ klidně, užívejte
aeděíí a svátků - ale "o
.áuwiitt.ff£n UZ ntlroll .

N ÁBYTEK VŠEHO DRU H U ,
KOBERCE, Z Á C L O N Y
a ostatní zařízení domu
KOU PÍTE
NEJLÉPE

stavují,
Sověty dosti
brzo se rozzlobí a přiká
ží, aby bratrské city exi
stovaly. A le do té doby,
pokud na nich je, dáva
j í rozhodnou přednost
tom u, aby poroba při
cházela se souhlasem p o 
robených- Skoro upřím
né věří. že je možno,
aby zároveň byla poroba
i spokojenost.

liard potom opouští po 21.. srpnu Československo?
Korunová hodnota. To přece není všechno. Jsou
tu porvané city, přetrhané rodinné vztahy, milióny
probdělých nocí, nezjizvené osudy, věčný hlad po
pravdě, po skutečném tvůrčím poznání. Jsou tu pro
HTXEK STEHLÍK (Melbourne)
mrhané a pošlapané talenty, opuštěné děti. Jsou tu
Dne L října 1968, 20 hod. 40 min. středoevropského kdysi zabydlené a nyní prázdné byty, zchátralé vil
času. Proudnicový letoun Boeing 707 V-JET začíná ky, opuštěné matky se žilnatýma, scvrklýma rukama.
ručsyvaí po vídeňském letišti. Rychleji a rychleji se A PŘECE letíme, PŘECE odcházíme . . .
t^cmtikově tváři v kulatém okénku míhají navádě
cí světla. Konečně intenzivní' pocit v žaludku po
ISO cestujících kromě posádky se řítí prostorem.
tvrzuje c-dtržení od země. Letíme!, zajásá vědomí
Asi 80 Čechů a Slováků, asi 50 Jugoslávců. Jugočesk osle renského emigranta čtvrté generace. Koneč slávcí a Rumuni, jediní opravdoví přátelé z našeho
ně letíme!, rezonuje realita a zvědavostí hladové
tak “jednotného socialistického bloku” .. Kolik asi Po
očí se stáčejí dolů.
láků, Maďarů či východních Němců ve skutečnosti
Beging' stoupá v kruzích. Noční osvětlení Vídně, tajně syrrtpatisovalo s. československým vývojem,
je jí ohromná rozloha,' stužky silnic, stružka Dunaje. jenž byl likvidován i “ jejich armádami” ?
Žlutá. červena, modrá, zelená, fialová. Duha odstí
Necelých 40 sedadel v Boeingu zůstalo neobsazeno.
nů světel, ' paleta předložená pohledu ■s ptačí per Na. koho čekají? Uniformované letušky s profesionál
spektivy, hlotibka uprchlíkova nadhledu, síla lidské ním, .přesto však milým úsměvem, ochotni stewardi,
techniky, cíl cesty na druhém konci zeměkoule, bez- mrukot hovoru. Venku tma, před cestujícími pěkné
zásadorost politických ideí, nůž na hrdle Českoslo brožurky- s mapami světa a trasami letadel austral
venska a prostornost vesmíru vytvářejí neopakova ské společnosti- Quantas. Cigarety, pestrost oděvů,
telnost i velikost zážitku.
malebnost účesů. Tady ti nalijí kávu či džus» podají
Stroj nabral výšku a zapíchl se čumákem do správ zákusek, bonbon. Chvilkami se osvětlí nápisy. Při
ného sn ěni. Cestující uvolnil ochranný pas, zabořil poutejte se, nekuřte! Jindy zhasnou. Každou chvíli
se do spuštěného opěradla a jeho ruka vyhledala dostaneš utěrku nebo žínku — ledové osvěžení pro
menší Udmu. Zachytil její úsměv. Je ti dobře? Za tvé tváře.
Uprchlík se láduje výborným' biftekem s rafino
tím ano. Zapaluje si a první kotoučky- dýmu jsou
vanou oblohou, napájí se džusem a kouří. Letí jako
pohlceny dokonalou ventilací. Obrovské letadlo ne
únavně požírá desítky, stovky kilometrů. Čas se lord, zdá se, že je obsluhován s týmiž poctami a
stejnými pokrmy. Jedna cesta do Austrálie prý sto
opožďuje někde dole.
jí $ 600. Pěkná sumička pro nás, co jsme bez ha
Československý export živých, většinou hotových léře.
*
*
*
lidí nabývá na síle. Ovšem tentokrát ne “ ku prospě
chu velikého, socialistického tábora míru” , napadne
Nikde nejsou dívky krásnější, než u nás doma . . .
ho. Musíme působit dojmem bohatého státu, dovo- Melodie - písničky, jkterá, ač nezpívána, zní jeho vě
líme-Ii si takto hausírovat s lidským materiálem. domím, navádí další obrazy. Tam někde" daleko
Kde to, k sakru, jen četl? Průměrný člověk prý mů vzadu, za chvostem Letadla, v té zemi nepatrné svý
že během svého pracovního života vytvořit hodnotu mi .rozměry, ale veliké svým opakovaným porobo
■za jeden milión korun. Kolik miliónů, vlastně mi- váním, v zemi dobrého vojáka Švejka i Mistra Jana,

DO SVĚTA NA “RUSKÁ VIZA”-3

záoaoůl

n*t>o máte v ómyxEa. pozr-st
své příbuzné na návžtgyisf*

Obraťte se s důvěrou Ba

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth Si., M elbo*r*e, » H
Telefon 52-23G8

Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodí sebe
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na jgstttky.
Mluvíme česky

C H R IS T M A S H ILLS
10 akrů buše za S 3.000
0 600 D E P O S IT , 0 10 T Ý D N Ě
Veřejná cesta, nádherný výhled,
pouze 28 mil z Melbourne
Od obchodu v Christmas Hiils jeďte i míle
směrem Yarra Glen, potom zahněte vlevo do
Osborne Rd., jeďte 11 mile, pak zahněte opět
vlevo a pokračujte 100 yardů. Najdete narcelu
č. 9.
Volejte majiteli: 663-3706,
nehlásí-li se: 63-4291
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L. H agen: Tajný boj o Evropu (T h e Secret W ar For Europe), M acDonald, Londýn 1968

Bonn proti Moskvě

V polovině roku 1945 měli Američané ohromný náskok před Sovětským
svazem v nukleárních zbraních. Soivětský svaz měl naproti tomu náskok v
organizaci a technice vojenské a politické špionáže. Zatím co Sovětský svaz
m ohl o d začátku svého trvání provozovat špionáž, založenou na rozvětvené
síti carské tajné služby a policie, měly Spojené státy koncem druhé světové
války pouze, jedinou organizaci, která byla schopna adaptace pro špionážní
účely. Byl to Úřad pro strategické služby (O ffice o f Strategie Services).
Postupem doby se z tohoto úřadu zorganizovala pověstná Central Intelligence Agency, již p o léta řídil Alen Dulles. Možná, že největší službou
Spojeným státům byla náhoda, že tehdejší velitel Strategických služeb D onovan objevil mezi německými válečnými zajatci generála, který se vzdal
Američanům s celým štábem a se všemi spisy, jež mělo jeho velení po ruce.
Německý generál se jmenoval Reinhard Gehlen a za války byl šéfem vý
zvědné služby na východní frontě.
O tom, jak se vytvářela, reorganizovala a co dělala a dělá tato organizace,
•vypráví Louis H agen ve své dokumentární knize "T ajn ý boj o Evropu” , pro
zatím nejpřehlednější a nejmodernější historii špionáže a protišpionáže na
německém území o d konce druhé světové války až d o nedávné doby. H a
gen se nespokojuje jenom technickým líčením jednotlivých špionážních pří
padů, ale podává k nim přesvědčivé .politické glosy a komentáře.
Zpočátku si Američa
né ani neuvědomili, jaká
kořist jim v Gehlenově
případu spadla do klína.
Teprve když plukovník
Donovan
ši
prohlédl
Gehlenovy archivy, uvě
domili si vedoucí zpra
vodajek že Gehlenova
organizace je nebesy se
slaný dar, který pomohl
postavit americkou špio
nážní službu na nohy a
umožnit jí zahájit boj
proti sovětské špionáži v
západní Evropě a na vi
zemi bývalého Německa
zvláště.
Gehlenova organizace
začala pracovat pro A meričany ještě v rámci
válečného
Úřadu pro
strategické . služby ve
Frankfurtu. Byla to pa

trně jediná německá jed 
notka, která přešla v
plné celistvosti k Ameri
čanům.
Když se začalo uvažo
vat o uznání Západního
Německa jako nezávislé
ho státu, byla Gehleno
va organizace podřízena
stínovému úřadu pro ně
mecké vojenské záležito
sti, který 'byl znám pro
stě jako Amt Blank. Po
uznání Západního N ě
mecka se stala Gehleno
va organizace součástí
západoněmecké armády,,
nepřestala však účinně
spolupracovat s americ
kými výzvědnými orgá

zvědačů. Vychází ze sku
tečnosti, že ani západní
spojenci ani Sovětský
svaz si nepřejí sjednoce
ní Východního a Z áp ad 
ního Německa, protože
by tím byla vytvořena
nová evropská mocnost
prvního řádu.
Rivalita a protichúdnost zájmů obou němec
kých režimů vytváří tak
ideální podmínky pro
špionážní činnost. Špio
náž, jak říká Hagen, p o 
kvete všude tam, kde ne
jsou normální zdroje in
formací:
"Budoucnost špionáž
ní činnosti bude přiro
zeně záviset na příštích
nyHagen vysvětluje, jak vztazích mezi V ýchod
a proč se stalo pováleč ním a Západním Němec
nebudou
né Německo rájem vy- kem. Pokud

RUKY

vytvořeny normální vzta
hy, pokvetou tajné a
podvratné sítě.
V ýchodní
Německo,
podporováno Sovětským
svazem, je hotovo navá
zat normální diplomatic
ké styky se Západním
Německem.

=?

*

Několik zahoupání letounu, pohled na křídlo, pro
tínající si cestu tmavými mraky, připoutejte se! Ne
kuřte! Připoutejte se! Nekuřte! Nový otřes a podél
levého křídla zatancuje oslnivý blesk. Letíme bouř
kou. Blížíme se první zastávce na pětačtyřicet mi
nut — Athénám. Opět tancují střídavě po levém a
pravém křídle fialové záblesky. Letoun se. pohupu
je pod jejich nebezpečnými doteky. Připoutejte se,
nekuřte!" Stewardky čile pobíhají a tady podají žín
ku s osvěžující vodičkou, támhle odnášejí plný pyt

*

Vztýčené ruky
sú hmatatePným voláním aby si ma našla
A m ohol by z nich rásť vynikajúci
rebrík d o neba
lež chýbajú mu priečky- človečie
požehnanie:
prekrižovanie m ojich rúk tvojimi rukami

Západní Německo se
však drží zastaralé H aílsteinovy doktríny a tvr
dí, že představuje celé
Německo . . Nejenže ne
uznává V ýchodní N ě
mecko za nezávislý stát,
ale také odmítá provi
zorní diplomatické, ob
chodní a kulturní sty
ky . . .”

Tie priečky ako vzpriečenie pre
dobré výhPady
priečky ako súlad zúžené stupně
v nalom zbližovaní

Hagen má vsak také
slovo ocenění pro špio
náž:

Podivný kominár
tisnúci vlastný prst na viastnú gombičku
nie kvóli zaklínaniu Stolček prestri sa
tisnúť prst na gombičku ako na
pečať listu
v ktorom je uschovaná záručná lehota
toho čím žijeme

"A čk oli nebyl dosud
vynalezen regulátor, kte
rý by s pom ocí zpravo
dajských služeb - jež
ovlivňuji sověto-americké vztahy dodnes - účinně zabránil válkám,
pom ohl prozatím tyto
války izolovat natolik,
že se z nich nestaly konf
likty světové.
Je dokonce naděje, že
vědecký přístup ke špio
náži se zdokonalí nato
lik, že bude možno za
vést spolehlivý systém
kontroly a procikoatroly, kdykoli bude nutno
učinit velké rozhodnutí
mezinárodního dosahu."

v zemi Žižky z Trocnova a Roháče z Dúbé, v té “ ze lík bývalých dobrot. Jejich úsměv je něčím, co nikdy
mi krásné, zemi milované” , co rodí nejen med a neustrne ve smrtelně grimase. Jejich úsměv hladí a
strdí, ale i nebezpečné pány Broučky, kteří vlastnili povzbuzuje, konejší a utěšuje. “I aro sorry, excese
stranické legitimace a spolu s pány "Nováky — vlast me!!” , zní tvrdě smíchovská angličtina postiženého
ně Novotnými — trůnili v aparátu strany, v čele pod pobledlého pasažéra. Právě přistávají v Aibenádi.
niků, národních výborů i státu, v , této zemi nyní ti Venku vydatně leje.
še trpí v němém, ale tvrdém odporu milióny lidí.;
Letíme nad zemí bez vody. Našedlá hněď velblou
Ke Švejkovi mají blíž, ke svobodě asi dál. Jak dale dího hrbu, zvlnění, pak rovina a zase terénní viny.
ko k ní skutečně mají, je těžko posoudit. Rusové Necelých čtyřicet řečkých děvčat přistoupEte v Athé
jsou nevyzpytatelní. Na jejich straně je".sílá' a na nách. Boeing je plný. Jíme, pijeme, kouříme, pou
prostá bezpáteřnost. Morálka socialistického člověka. táme se a odpoutáváme. Na pětačtyřicet minut se
Morálka loutky, neexistující a neživé, bez krve a obrovský stříbrný pták posadil v Teheráru. 169 ce
zápachu. Morálka robota bez jakékoliv lidské indi-; stujících okouklo letiště, koupilo pohledy. A znova
viduální specifické hodnoty. Éto rúskij čelavěk, éto ve vzduchu. 45 minut Karáčí. Orient. Vedro. Opá
jehó straná rodnája. Tak, holoubkové, krk vám za lení Pakistánci s úplně černýma bosýma nohama.
Uniformy. Tepané meče. Vyřezávané figurky ze slo
kroutíme a pak vodky popijeme . . .
Ne, zadržte! My máme moc rádi. svůj krk a svůj nové kosti. Orientální cetky, drobnost:, drahocenno
dům a svou televizi a své děti, my budeme odpo sti, pohledy. A zase ve vzduchu. Hodiny a hodiny.
rovat jen jako Švejci a to vám nemusí vadit, neboť Jíme, pijeme, kouříme, připoutáváme se a odpou
na to jste dost hloupí, abyste velikost dobrého vo táváme. A Singapur — poslední mezmři.stánf. Je
jáka Švejka pochopili. My budeme radši Nováky a večer, dusný, skleníkový večer. Nahoře stovky zá
pány Broučky a budeme s vámi létat na Měsíc a řících a nezvykle velikých hvězd, dole letištní hala
necháme si drancovat svou malou, ale krásnou zemi. s úžasnou klimatizací. Dostáváme limonády a coca. Není nás rn-nógo jako vás. My musíme přijmout da coly. Chlazené. Vidíme spoustu amerického zboží.
nou realitu. My musíme — totiž, jen my, kdo dove Fotoaparáty, hračky a mechanické hračky. Mladá
slovenská maminka kupuje dvouletému synkovi, kte
deme znovu ohnout hřbet. Ale já už ne.
Daleko, daleko mají ke svobodě tam u nás doma, rý právě slaví narozeniny, štěňátko v košíku. Vmí,
co dívky nejsou nikde krásnější. Daleko od Moskvy štěká, kýve ocáskem. A znovu se Boeing odpoutává
není ani v Austrálii, neboť hloupí a primitivní pro od země, nabírá výšku, a stáčí čumák k novému svě
tadílu. A pod námi moře a moře a moře.
pagandě poddajní lidé jsou na celém světě.
*

Ján Škamla

*

*

Venku je noc. V letadle zhasla hlavní světla a utichly hovory. I Lída vedle spL Letí nejdelší úsek
čtyřiadvacetihodinové cesty přes polovinu zeměkou
le: Singapur— Sydney.
Daleko, daleko vzadu zůstalo Československo i s
okupačními armádami. Někde v jeho středu jsou
Horní Počernice, posehoďová vilka moderní archi
tektury, utopená v zahradě.
Vzpomínka překonává ' jakoukoliv vzdálenost: co
příbuzní, co přátelé daleko vzadu v Českoslo

Sunul by som sa týmto rebríkom
ako konmári čo indigovým výzorom
voPakde blízko sínca
dokážu stvoriť zatmenie
aby si bola m ojou kópiou
a aby som bol tvojou kópiou

Z řady větších špio
nážních afér, jež autor
líčí, jsou nejzajímavější
tři: dosud nevyřešený a
nevysvědený případ dr.
Johna, případ poslance
západoněraeckého sněmu
Frenzela a detekce člena
sovětské tajné
služby
Stalinského.

zmizel a objevil se ve
východním Berlíně jako
politický uprchlík. Stej
ně
nevysvětlitelné
se
později vrátil do Západ
ního Německa, byl sou
zen a odsouzen pro ve
lezradu. Dr. John d o
dnes tvrdí, že byl unesen
sovětskými agenty.

Dr. John býval šéfem
Úřadu na ochranu ústa
vy a jako takový měl pří
stup k nejtajnějším in
formacím. V roce 1956

Poslanec Frenzel byí
Sudeťák, bývalý komu
nista a sociální demok
rat, bývalý člen tranné(Pokračování na str. 8}

vensku? A někde v Linci, v Rakousku, pod skalou
v úpatí kopce je utopený Tuerheim se svými kotci
— a tam někde leží Agina s Čitou a Kleou, Kondo
re« běhá za ošetřovatelkami,
Cedra jistě honí
mouchy.
Strašně nerad to tam všechno nechal. Teď letí
vstříc nové zemi a novým lidem, novým možnostem.
Vstříc svobodné zemi. Proč však nemůže s sebou
vzít psy kvůli nějakým nesrozumitelným předpisům
té země?
*

*

*

Rozednívá se. Dole je již Austrálie. Země, hnědá,
narezlá země, s ostrůvky tmavé zeleně. Hněď a ze
leň, hněď a zeleň, na kopcích sníh, spousta mlho
vých cárů utopených hluboko dole. Ještě nemákonkrétní představu o tom, co vlastně je dole.’ Je to
tak hluboko, hluboko dole pod ním a jeho myšlenky
jsou příliš často tak daleko, daleko za ním. Rusáci
v Československu, Brežněvúv zmocněnec diktuje
podmínky, v Počernicích si hraje-malá Rena s Hérem a v Linci zůstalo pět německých ovčáků. Jen
Lída je vedle něho — jsou tedy dva a to je hrozně
dobře.
Údolími se vinou klikatiny silnic, sem tam se ob
jeví jako bod na mapě farma s usedlostí. Velké ná
drže na vodu na kopcích a buš a buš a buš.
A najednou buš ustupuje rovinám a roviny used
lostem a silnice se zalomují do čtverečků a obdél
níčků a obdélníčky se plní miniaturními domečky
a je jich hodně, je to strašně rGzlehlé mraveniště i
s této ohromné výšky. Letadlem proběhne vlna
vzrušení: Sydney! To již klesají a točí se v. kruzích
a pilot jakoby chtěl pasažérům ukázat to ohromné
město z mnoha pohledů. Již rozeznávají jednotlivá
auta, domy, lidi, obchody. Přistávají v Sydney. Jsou
v Austrálii. V krásné zemi slibné budoucnosti. Je
nom přece jen trochu moc vzdálené od té naší.
Nikde nejsou dívky . krásnější, než ’ u nás doma?
Uvidíme, pomyslí si a ruku v ruce s Lídou se roz
bíhají po australské zemi . . .
KONEC
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HLAS
Georg Dimmer

DOMOVA

O KU PACE PRAHY

T eď , když jsem ve svobodné zemi a jedinou zbraní, kterou mohu vidět, je vzduchovka chlapce
ze sousedství, připadá mi všechno jako hrozný, neuvěřitelný sen. Když večer zhasnu světlo a zůstanu
sám se svými myšlenkami, znovu a znovu se mi vrací, neodbytná a nesmazatelná, vzpomínka na udá
losti letošního srpna, jež poznamenaly můj život a se mnou milióny životů mých spoluobčanů. Když
zavřu o a , vidím před sebou obraz ruského tanku, na němž sedí pár zaprášených vojáků a zamra
čeně civí na skupinu lidí s československými prapory. Chci ten obraz vymazat, ale je tam dál, ne
měnný a strnulý, zavěšen v prostoru jako nehybný diapositiv. A pak se náhle diapositiv mění ve
film, neviditelná cívka paměti se začne pomalu odvíjet, tank se rozjS dí, vojáci výhrůžně zvedají
samopaly proti rozhořčenému davu, slyším zase pronikavý pískot z tisíců rtů a musím všecko pro
žívat od začátku.
V idím se, jak jdu po pražské ulici a potkávám lidi, kteří se dnes nestydí za slzy. N ad námi hřmí
motory obrovských invazních letadel, kolem skřípají pásy tanků, rozdírajkí dlažbu, v blízkosti
zní ostré staccato kulometu. N a okraji vozovky stojí trosky několika vozidel, které tanky srazily s
cesty. Jeden tank zastavil. Dívám se do tváří vojáků ve špinavých plátěných Múzách. Jsou kruté, ne
osobní, zamračené. Je mezi nimi mnoho Asiatů. Přstupují k nim lidé, hovořící ruský a ptají se
proč přijeli — a oni jen tupě civí a neodpovídají. Jdu dál k Staroměstskému náměstí a potkávám
nové a nové kolony se samopaly namířenými do oken a na chodce, pokojně jdoucí kolem.
Náhle se blíží skupina nákladních aut, do posled stojí tanky s namířeným i kanóny do oken.
O bjevují se už první hesla a nápisy. Davem se
ního místa zaplněných mtodýsm hochy a _děvčaty,
s rozevlátými státními vlajkami. Kolem jdoucí j e proplétají chlapci s vědry vápna a se štětkami a
bouřlivě zdraví, někteří se snaží za jízdy naskočit. m alují na rdi domů přím o před očim a vojáků ná
Vozy jedou přímo proti tankům, srážka se zdá_být pisy v azbuce — Okupanti, táhněte domů, A ť žije
nevyhnutelná. Řidič však v posledním okamžiku svobodné Československo, Hatíba okupantům. — Něk
strhuje volant stranou, vozy za ním ho následují a teré tanky jsou zezadu pamatované hákovými kříži.
začínají vířit kolem ocelových nestvůr v pitoreskně Vojáci na nich jsou hladoví z žízniví, ale ani jedna
ladných kruzích. D ojíždí početná skupina mládeže ruka jim nepodala kapku vody nebo krajíček chleba.
Zde už jsou první zprávy o m rtvých. Docházím
-na motocyklech nejnižších kubatur, v jedné ruce
řidítka, v druhé ruce vlajku, a sledují auta jako tor- k pomníku svátého Varšava, vévodícím u celému ná
pedovky záď křižníku. Proplétají se mezi tanky, městí, kde hned v prvních m á r h hodinách byl oku
pohrdají nebezpečím. V tváři hochů, kteří byli ještě panty zavražděn 1-fietý chšspee, jehož jedinou vi
včera kůzlaty, je odhodlání a nenávist. Dneškem nou v očích okupantů hyks, že dával československý
prapor do rukou soše sraSéžao Yáetova, patrona Če
předčasně vyspěli a zestárli.
V ojáci na tancích jsou zmateni, nevědí, co mají ské země. Po městě jezdí chlapci s touto vlajkou,
dělat. Tohle že je to slavné uvítání, které jim jejich zbrocenou jeho krví, Bdě j i ISiajl a klejí. Na místo
velitelé před začátkem operace slibovali? Kde je ta kam dopadl, přináší ženy p era ! květeny. V příštích
ozbrojená kontrarevoluce, od které měli tento stát dnech jich bude stále v ic a v ic, vyroste tam celý
osvobodit? Místo květů tisíce zaťatých pěstí, místo záhon a pomník se staaae íjtobcSem , fccdem něhož
zpěvu pískot, místo zmatku klid, místo úsměvů a budou chodit lidé s áeto& a se sessačem.
Budova Národního ssssm . je poďobaná stovkami
přátelských objetí slzy nenávisti a odporu.
Na Staroměstském nám ěstí-jsou rozmístěny čtyř- střel z kulometů. Stýia So rassesvat e á, necvěřiteíná
hlavňové kulomety, vchody z přilehlých ulic jsou akce, nepocfecsáteíaé vmáaSatwL ( k a s -mýdel
zataraseny pancéřovými vozy. Z oken torsa radnice, ten, kdo prsaaí začal sSSbrS do M EfcfřBtoto hodospálené v posledních dnech německé okupace před vy, kde jsou soustžedĚsyr ia&seag pesácky cešých
23 lety, visí černý prapor, symbol národního smutku. generací, ale ne toraoř? Jaký byi a š jjebo myšZeaNa mohutném sousoší Jana Husa, který před pěti kový pochod? Byto % g ř,žaagtEŽ baerharshri, nebo
špinavá zksnysžnost Som & a, jea ž dnami t— t jen
stoletími neváhal zemřít pro svou pravdu, je vyte
dřevěné. nízké a J*šs3žraí 1—riSfcy s své vesnice?
sáno heslo, jež se zase stane nadějí národa: Pravda
A ť už torna byto ja ík s fir, yý á o& k to tíersý. tíd izvítězí.
čojfcL
Nedaleko zazněly výstřely. Hejno poplašených ho
Podbázha k budově naždasa. 1 2 z ď f t y viáhn
lubů vzlétlo k nebi, ale lidé se nepohnou z nústa.
V mnohých rukách je transistorový přijím ač, roz «a-tíř k t«ř, ra iíá se z tanku. Jezdí t o zásfeaaky
Červeného křSe. Dom y koiesn rtHfelass jsou
hlas vysílá stále svobodně, třebaže do jeho budovy
sffifcsé, tři bodový hoěL M usán. s je d ním, záetoauž vnikli okupanti a snaží se -vyřadit vysilač z pro
nařem. Je oblečen do bUř^so ptoště,
xstfcávech je
vozu. Hned v prvních ranních hodinách zajali pro
výrazná páska s křížem . Tímto vidtoánýsi ™ * »> "
gresivní vedoucí politiky, odvlékli je, zabrali redak
je označeno i auto ambulance, ksstxi f f i í Přední
ce a tiskárny a nyní jim zbývá zlikvidovat poslední ochrm ee .sklo je rozsířassé a vysypasaé, « M » má
zdroj informací. Hlasatelka oznamuje vzrušeným zavfeané čelo zkrvavělým ctovažem. Je to
hlasem, že vojáci už jsou v budově, hledají hlasa tělně, ale okupanti střílejí ř po Č b t b w t > ihfsí aetelnu a proto již zanedlouho vysílání busto muset uznávají mezinárodní kcmvencL K dyž se m m i.
skončit. Zapřísahá národ, aby zůstal věrný myšlen koušejí odnést raněné, kterých je |h « « * « _ rMk.nt
kám humanismu a demokracie, závěrem jako na roz
přitom život. \ idím i mrtvé, zahaiemé pfikrývkaznL
loučenou se svobodou zní státní hymna. Po celém Celá ulice je obsazena tanky, také r-rfa okolí* je jim i
náměstí stojí lidé v pozoru s obnaženými hlavami obsazeno. V ojáci jsou v bojové pohotovosti,
a slzy dojetí jim stékají po tvářích.
mají vystrašené oči a provinilý výraz. A ie p ra vd u
Ke skupinkám vojáků přibíhají první dobrovolní jen někteří. Většina je cynická, bez jediné stery é kolportéři a rozdávají jim článek v azbuce. Vysvět častl. Na rohu polo sedí, polo leží starý m uř Ján &
luje se v něm, čeho se jako vojáci dopustili, odmítá němu, není raněn, dostal z rozčilení záchvat m faA fa
se jakákoliv smyšlénka, že tu byli zapotřebí, že je Chci mu pomoci, ale odmítá, po dnešku už nechce
sem někdo zval. Berou si ty narychlo rozmnožené zit. Přesto běžím pro jednu záchranku a vezeme ho
papíry jen váhavě a rozpačitě, někteří hrubě odmí do nemocnice. Cestou se prodíráme mezi tanky a
tají je vzít, jiní si je dávají číst od kamarádů. A za
na nás nestřílí. P rose z dálky ta střelba, dlouhá, nepřetržitá salva od jizdegici hlídky mají jin n*k<í0
é starosti- Davy na nliHWh
Václavského náměstí. Jdu rychle tam a mísím se do vzrůstají, pískot sílí, les hrozících rukou roste. Ob
davu, který pulsuje mezi jeho dvěma konci. Před čas střílejí do vzduchu, ale nikdo jim neustupuje.
budovami redakcí Svobodného slova, Práce a ČTK ______
(Pokračováni;

Bonn proti Moskvě
(Pokračovaní se str. 7)
ho výboru Bundestagu.
Byl odsouzen pro špio
náž ve prospěch česko
slovenské tajné služhy na
15 let žaláře, ale byl p o
čátkem šedesátých let
vyměněn a deportován
do Československa, kde
nedávno zemřel. ’
Bohdan Stalinský je
Ukrajinec, který se stal
agentem sovětské tajné
služby. Z a své kariéry

spáchal
dvě
senzační
vraždy politických vůd
ců ukrajinských nacionalistů v Mnichově.
Jeho druhou obětí byl
Štěpán Bangleta. V obou
případech byly oběti za
střeleny plynovou pisto
lí. Stalinský se později
sám přihlásil na policii a
byl odsouzen k mírnému
trestu na svobodě.
Hagenova kniha je
právě dnes aktuální, kdy

zase probíhá v Západ
ním Německu vína zatý
kání a sebevražd, zřejmě
spojených se sovětskou
infiltrací západoňěmecké
vojenské organizace a
vrchního velení Severo
atlantického paktu.
Potvrzuje předpověď
Louise Hagena, že N ě
mecko zůstane nadále
rájem špionážních orga
nizací a tajným bojištěm
mezi Moskvou a Zápa
dem.
jun
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M ALÍŘSKÉ A N ATĚRAČSKÉ PRÁCE
spolehlivě a výhodně provede
kdekoli v Melbourne

J. MELIH
Lot 8, W ardale Rd., Springvaíe Sth., V ic. 3172
telefon (po 6. hod. večer): 546-0503

RINGWOOD FOOT CLINIC
Odborná péče choropodistická
2 A Station S t, Ringwood, Vic.
Otevřeno denně od 9 hod. dep. do 5 hod odp.
v sobotu 9 - 1 2 hod., ve středu též 7 - 9 večer
V olejte: 870-9632,
českýf Jarku Grossmanovou, NSCH Dipl.,
anglicky: A. Coender

‘no .
womes

“ žád n é starostí — jejich možnosti získat

na dům nemohou být lepší —
oba totiž ukládají u "Státní’ ’ banky”
T h e State Savings Bank
pomáhá získat vlastní domy většímu
množství obyvatel Viktorie než kdokoli
jiný. T o je další důvod, proč
je rozumné používat bankovní
služby SSB. Založte si vkladní
knížku nebo šekový účet.
N ebo obojí.

Bank wfSi ůw 'Stát»’

The State
Savings Bank
of Victoria

VELKOOBCHOD
DÁMSKÝM PRÁDLEM
přijme ženy k šití podle
příkazů zákaznic. Dosta
nou výtečné mzdy a to 
nus. Týdně mohou pra
covat 8 hodin přesčas.
GLOROWIN
141-159 Capel St.,
Noríh Melboume
tel. 30-1458
Odebírají všichni vaši
cs. přátelé Hlas domova?

KONTINENTÁLNÍ RESTAURACE

Praha
137 Chureh 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 B. Danešová
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XIX. OLYMPIÁDA
(Pokračování se strany 10)
gymnasty soutěže jednotlivců byli 4 Japonci, možno
mluvit o jejich triumfu nad SSSR. Podíváme-li se
na' oficiální pořadí družstev, pak musíme psát
o debaklu SSSR, který v hodnocení týmů zůstal té
měř 5 hodů za Japonci. Čs. gymnasté, kterým se před
odletem do Mexika nedávaly valné naděje na dobré
umístění, překonali sami sebe a pouze pět setin bo
du je připravilo o bronzovou medaili, kterou nako
nec tak trochu šťastně dostalo družstvo V. Německa.
Kdo však ve 13. den olympiády zklamal, byli' ěs.
odbíjenkáři, kteří prohráli s Poláky: muži 1 :3, že
ny dokonce 0: 3. — I tentokrát nej úspěšnějšími bor
ci na plaveckém stadiónu byli reprezentanti USA.
Necelých 16 let stará Debbie Meyerová vyhrála v
závodě na 800 m volný způsob už svou 3. zlatou me
daili a její krajan Carl Robie byl nečekaně nejrych
lejším' motýlkářem na 200 m. — Stejně však jako
už na 100 m volný způsob, udělal i na 200 m kraul
Američanům škrt přes rozpočet Australan Mike Wenden. Vyhrál soutěž v novém olympijském rekordu
za 1:55,2 min. před Američanem Don Sehollanderem
a favoritem Nelsonem. — Evropský plavecký sport
v olympijském bazénu skvěle reprezentovala 211etá
Holanďanka Ada Koková, která byla nejrychlejší
na 200 m motýlka. — Na Campo Mařte se rozhodlo
o zlaté medaili v jezdecké soutěži družstev v drezúře. Vyhrál ji tým NSR.
Historický den v dějinách čs. sportu
Věra Čá-slavská má od 14. dne OH v Mexiko-Ctty
hrdý titul sedminásobné olympijské přebornice. Po
třech zlatých medailích, získaných před čtyřmi roky
na OH v Tokiu, vyhrála před dvěma dny gymna
stický osmiboj i v Mexiku, a dnes řáňo k těmto zla
tým medailím přidala i další 3 olympijská prven
ství. Byla totiž suverénní gymnastkou ve třech ze
4 cvičení na jednotlivých nářadích, a to: získala
zlaté medaile za prvé místo v přeskoku, suverénní
byla i na bradlech a v prostných dostala ona — stej
ně jako “ přeceněná” Ruska Pětriková — titul olym
pijské přebornice. Jedině ve cvičení na kladině se jí
nepodařilo vyrovnat náskok Rusky Natálie Kučinské, a' tak se musela v této soutěži spokojit “jen” se
stříbrnou medailí. Tři zlaté a jedna stříbrná me
daile jsou jistě velkým triumfem této gymnastky,
jaký nemá ve sportovních dějinách obdoby.
Triumf Věry Čáslavské se ihned setkal s velkým
ohlasem. Redaktor západoněmecké tiskové sportovní
služby SID např. volal své redakci: “ čtyři Rusky
proti dvěma Pražankám, tak zněl souboj "národů v
prostných” , a pokračoval: “V důsledku srpnových
politických událostí vládl v souboji těchto gymnastek _nevídaný chlad, a to i poté, kdy soutěže skon
čily a děvčata šla na stupeň vítězů. Něco podobného
nemá rovněž obdoby!” A dále se korespondent ně
mecké sportovní služby rozepisuje o tom, že Darise
Petříkové byla zlatá medaile darována. Tvrdí: “Roz
hodčí států Varšavského paktu povýšili v prostných
celkem průměrně cvičící Petříkovou — alespoň v
bodování — na úroveň hvězdy Čáslavské. Bylo to
něco nekalého, nepochopitelné rozhodnutí, jako už
mnohdy předtím. A k tomu ke všemu jedna z hlav
ních rozhodčích Demidenková ze SSSR mlčela!”
Nejvíce medailí převzali v pátek, 14. den-OH, kajakáři a kanoisté. Ti bojovali na vodách “Ksočimilka” o V zlatých medailí, z nichž po dvou získali rep
rezentanti Maďarska a SSSR. Rumunsko zvítězilo v
kanoích dvojic, NSR v kajaku dvojic a Norové ve
čtyřkajaku. Čs. vodáci měli čtyři lodě ve finále:
čtvrtečka byl na 1.000 m kanoí čtvrtý, Vávrová na
500 m kajaku žen pátá, Mářa v kajaku můžů na
1.000 m šestý a kánoistický pár Skarupský - Pěnka
va závod nedojel.
Jezdecká soutěž v dresůře jednotlivců skončila
překvapením. Olympijským vítězem se nestal — jak
se všeobecně očekávalo — Němec-Josef Neckermann,
ale Rus Ivan Kisimov na koni “ Ichor” . — V plavec
kém bazénu byli už tradičně nej úspěšnějšími borci
USA, kteří získali 2 zlaté medaile. Finálový závod
na 200 m znak vyhrála v novém olympijském re
kordu za 2:24,8 min. Američanka Watsonová a na
400 m polohovým způsobem byla nejrychlejší její
-krajanka Kolbová. 171etý východoněmecký plavec
Roland Matthes vyhrál pak 200 m znak. — A stejně
jako už na všech předešlých šesti olympiádách vy
hrálo družstvo USA i tentokrát turnaj v košíkové,
když ve finále porazilo baskeťbalisty Jugoslávie
65 :50.
Královská svatba V. Čáslavské v Mexiku
Ačkoli 15. den olympijských her byl bohatý na
finálové boje, největší “atrakcí” byla svatba Věry
Čáslavské s Josefem Odložilem, držitelem olympij škého stříbra z OH v Tokiu. Nejdříve byli snouben
ci oddáni na čš. velvyslanectví, pak měli okázalý
církevní sňatek podle římskokatolického obřadu v
mexické metropolitní katedrále, kde svatební obřad
se slavnou mší vykonal sám mexický arcibiskup
Msgre Miguel Dario Miranda za přítomnosti veškeré
mexické politické prominence' i prominence sportov-
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PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:
Heřmana Bubeníčka nar. 4. 1. 1931 v Mileticích u
V minulých dvou týdnech (do 9. listopadu) došly Velvar, V. Míkše (dř. Bayswater, Víc) a Vladimíra
tyto příspěvky Čs. pomocnému fondu (v dolarech): Čecha z okresu Šternberk.
pp. Slovenský evangelický sbor v Melboume 20, J.
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
Semlerová, Ivanhoe 50, J. H.( Kew 10, Mrs. A. W.
Burton, YWCA, E. Melboume 5, F. Příhoda, Kew
pořádá řádnou valnou hromadu ve čtvrtek dne 14.
10, Anonym 29, celkem $ 124.00. V téže době bylo listopadu 1968 v 8 hodin večer u Kováříků, č. 5
z fondu vyplaceno novým přistěhovalcům v Austrá Merton Close, Cheltenham. Hosté vítáni. Návrhy k
lii $ 175.00. Všem dárcům srdečně děkujeme. Šeky projednávání a informace: tel. 93-7631.
na další dary laskavě vystavujte na “Czechoslovak
Relief Fund” .
UPOZORNĚNÍ
cINFORMACE NOVÝM PŘISTĚHOVALCŮM
Ve vánočním dvojčísle Hlasu domova, které vyjde
v Melboume: 315-317 La Trobe S t,
16. prosince 1968, uveřejníme Vaše
Melboume-City, tel. 67-4385 nebo 67-6649.
Večer: tel. 850-1039 (Hájek), 42-5980 (Váňová).
BLAHOPŘÁNÍ K VÁNOCŮM A K
NOVÉMU ROKU

Sbírka pro uprchlíky

LETOVISKO
“ŠUMAVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli dne 24. listopadu 1968
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Výtěžek zábavy bude věnován na fond
pro podpora čs. uprchlíků

všem Vašim českým a slovenským přátelům, zašleteli nám objednávku a poplatek 60 c do 12. prosince
1968. Sdělte laskavě, máme-li uveřejnit Vaši plnou
adresu, adresu Vaši firmy a telefon, nebo jen Vaše
jméno bez adresy.
NEPROMEŠKEJTE TUTO NEJVÝHODNĚJŠÍ
PŘÍLEŽITOST BLAHOPŘÁT NEJVĚTŠÍMU
POČTU KRAJANŮ

LIDOVÝ KONCERT
v
SID N E Y , M Y E R M U SIC BOW L

ní z celého světa. Svědky při svatbě byli: trenérka
Věry Čáslavské S. Matlochová a předseda mexického
organizačního výboru OH Pedro Ramirez Vasquez.
Před katedrálou i přímo v katedrále došlo k tak mo
hutným projevům sympatií novomanželům, že poli
cie i pořadatelé církevních obřadů zvládli.vše jen s
velkým vypětím siL
V 15. den bylo rozdáno více než 30 zlatých medailí.
Závěrečný den na plaveckém stadiónu byl zahájen
posledními třemi skoky s' 10 m věže. 221etý italský
reprezentant Klaus Díbiasi deklasoval své soupeře,
a stal se olympijským vítězem.
Stejně jako téměř celou olympiádu, určovali i prů
běh posledního dne plaveckých soutěží Američané.
Zlatou medaili získal 2Hetý světový rekordman Ame
ričan Mike Burton, který vyhrál plavecký maratón
na 1.500 m; štafetu na 4 x 100 m volný způsob vy
hrály americké kraulařky, — a skvělým vyvrchole
ním plaveckých soutěží byla pak štafeta mužů 4 x 100
m polohovým způsobem. Kvarteto USA:' Hickcox,
McKenzie, Russel a Walsh zaplavalo časem 3:54,9
min. nový světový rekord.
- V kopané obhájili olympijské prvenství Maďaři,
kteří v "zápase nevalné úrovně a nečisté hry porazili
Bulhary 4 :1. Toto “zlato” daroval však Maďarům
mexický rozhodčí De Leo Diego, který Bulharům
hned v 1. poločase vyloučil 3 hráče, takže s 8 borci
byli bez šance na úspěch.
Omlazený tým japonských volejbalistek nestačil
ve finále na zkušenější odbíjenkářky SSSR, prohrál
1: 3 na sety, a tak se musil spokojit jen se stříbrem.
Třetí byly Polky. Čs. ženy prohrály i s Koreou 1 : 3
a jely domů bez medaile. — Olympijským vítězem
ve vodním pólu se stal nečekaně tým Jugoslávie,
který v dramatickém utkání porazil v prodloužení
vodní pólisty SSSR 13 :11.
V Auditoriu Nacionál se rozhodovalo o přeborní
cích v gymnastice mužů na jednotlivých nářadích.
Nejúspěšnější zde byl Japonec Akinori Nakayama,
který vyhrál cvičení na kruzích, bradla a spolu s Ru
sem Voroninem se dělil o olympijské prvenství ve
cvičení na hrazdě. Voronin získal navíc zlatou me
daili za 1. místo v přeskoku. Y soutěži koně na šíř
obhájil olympijsky- primát Jugoslávec Miroslav Cerar a v prostných dostal “zláto” vítěz dvanáctiboje
Japonec Sawao Kato. Prostná byla úplnou doménou
Japonců, kteřú obsadili čtyři prvá místa.
Největší senzaci olympijského zápolení řeckořímských zápasníků je bezesporu skutečnost, že Turci,
kteří hráli vždy přední roli, nedostali v Mexiku ani
jednu medaili. Nejúspěšnějšími borci byli reprezen
tanti Bulharska, Maďarska a V. Německa, kteří zí
skali Po dvou zlatých. Nejlepším řeckořímským zá
pasníkem lehké váhy byl Japonec Munemura a olym
pijským vítězem pérové váhy se stal Rus Roman
Rurua.
Tři “bronze” Čechoslováků nakonec
Po včerejším nevídaném triumfu Věry Čáslavské
mělo Československo o 24 hodin později v olympij
ských bojích ještě tři žhavá želízka v ohni, ale ze
všeho nakonec vytěžilo pouze tři bronzové medaile.
Úplným smolařem byl Petr Kment v řeckořímském
zápase těžké váhy, který se sice probojoval mezi tři
nejlepší borce, nemohl však pro zranění nastoupit

MELBOURNE

'

NEDĚLE 24. L IS T O P A D U O D 3.15 h o d /o d p .
Th e Australian. Symphony Orchestra
dirigent Hector Crawford
Vstup volný
OSLAVY 50. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKA
V AUSTRÁLII
V Adelaide se konala důstojná oslava 27. rýna v
naplněném sále Národního domu. Bnsoanský S oko I
uspořádal téhož dne banket v hotelu Majesttc, kte
rého se zúčastnili též zástupci australských úřadů a
organizací. V Sydney uspořádaly společnou oslavu
Československé národní sdružení, Sokol a Čs.^ obec
legionářská. Na Tasmánii se sešli čs. krajané k spo
lečné slavnostní večeři v hotelu Hadley v Hooartu,
na níž měl projev J. Nermuť. V Melboume nestačil
sál s 500 sedadly na oslavu, které se zúčastnili též
zástupci federální i viktoriánské vlády, starosty Meiboume, a různých australských i jinonárcdních or
g a n iza cí. Umělecký program večera připravil a řídu
Josef Vaněk.
k finálovým zápasům, a musel se tak spokojit jen
s bronzovou medailí. Olympijským vítězem se stai
bez boje Maďar Ištván Kozma, kterého Kment po
razil na letošním mistrovství Evropy ve švédském
Vaesteraasu. — Mile však překvapil 221etý Miroslav
Zeman z Prahy', který obsadil v muší vaze rovněž
třetí místo, což byl koneckonců úspěch. — Kdo však
totálně zklamal, byli čs. odbíjenkáři. Po imposant
ním nástupu do olympijského turnaje, zvláště po
dobré hře s Japonci, jsme očekávali, že ke svým dvě
ma titulům mistrů světa připojí v Mexiku i titul
olympijského vítěze. Prohráli však s týmem SSSR
hladce ve 3 setech, a tak na ně v olympijském tur
naji zbyla jen “bronz” , když byli poměrem setů
předstiženi i Japonci, které předtím dokázali pora
zit. — A konečně: rozhodlo se i o všech 11 přebor
nících v boxu. Rozdělili se o ně rohovníci sedmi ze
mí. Nejúspěšnější byli sovětští boxeři, kteří získali
3 olympijská prvenství. Mexičané a rohovníci USA
vyhráli po 2 medailích. Největší radost mají Ame
ričané z vítězství George Foremana v těžké váze
nad Rusem Čepulisem; rozhodčí zastavil utkání už
v druhém kole pro neschopnost Rusa Čepulise po
kračovat v boji. Polák Kulej vyhrál welterovou vá
hu, Brit Finnegan střední, a Rodriguez z Venezuely
váhu komáří, která byla poprvé na pořadu olympij
ských her.
Kanada vítězí v Ceně národů
Už tradičně jezdeckou Velkou cenou národů skon
čily na Estadio Olimpico v Mexiku 19. olympijské
hry. Olympijské prvensví získali jezdci Kanady —
byla to prvá zlatá medaile reprezentantů javorové
ho listu — před Francií a NSR. Pak už došlo k zá
věrečnému ceremoniálu OH, při kterém předseda
MOV Američan Avery Brundage pozval' mládež ce
lého světa k příštím olympijským hrám r. 1972 y
Mnichově. Poslední chumáče dýmu dohořívajícího
olympijského ohně se vznesly nad stadión a tento
vrcholný světový podnik sportovců skončil.
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port doma i v cizině
Řídí

Karel

Janovský,
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SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZABAYY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe

M n ich o v .

Sportovci U S A poráží SSSR

X IX . O L Y M P IJ SK É H RY
M E X IK O 1968
Olympijské hrý v Mexiku, které obohatily většinu sportovních odvětví o celou řadu skvělých
5výkonů, světojvých i olympijských rekordů, skončily. Jejich absolutními vítězi se stali reprezentanti
U SA , kteří tentokrát porazili hladce družstvo SSSR, ve kterém zklamali lehké atletky, plavci, střel
ci atd. (lehké atletky SSSR nezískaly — na rozdíl od O H r. 1960 v Římě, kde dostaly 6 zlatých me
dailí — tentokrát ani jedin ou ). Třetí je Japonsko, 4. Maďarsko, 5. V . N ěmeck o, 6. Francie a
na velmi čestném sedmém místě je Československo. Získalo 7 zlatých, 2 stříbrné a 4- bronzové
medaile,
i x

1 lke

^yt)orcheóter
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
Telefon 63-3923
’ K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu

brnou medaili, když obě shodou okolnosti porazily
sovětské reprezentantky. Už krátce před 18. hodinou
místního Času potvrdila 161eíá Pražačka^ Milena
Duehková svou výbornou formu a získala zlatou me
daili- za vítězství ve skocích do vody s 10 m věže,
když její-obtížné skoky precizně provedené byly
dému. Nej rychlejším i stihači byli sic« reprezentan ohodnoceny 109,59 bodu. Duehková je tak první čs.
(D R U H Á P O L O V IN A H E R )
ti NSR, kteří porazili Dány o tří a půl vteřiny,^byíi reprezentantkou, která se postarala o to, - aby se na
Triumf afrických vytrvalců dovršen
však diskvalifikováni. Na nejvyšškb. stopních vítězů plaveckém olympijském stadiónu hrála čs. hymna.
Neděle (21. 10. — devátý den OH) poukázala na stáli- Dánové, po jejich levici Italové a pravý stožár P o-její pravici stála na stupních vítězů sebevědomá
několik skutečností. Zaprvé že americká lehká atle
zůstal bez vlajky. .
.
.
. a s porážkou těžko' se smiřující Ruska Natálie Lo?
tika nemá stále ještě na světě jako celek vážnější
.Pátou a poslední zlatou m edaili d rábcrýdi cykli basová, která zůstala o téměř '4 body za vítězkou.
konkurenci, dále že africký světadíl v mnoha spor stů získala francouzská dvojice Morek*» -T resĚ m , Na slavnou tradici amerických ■skokanek poukázala,
tech ostatní svět dohání a pak i na tu skutečnost, že která vyhrála tandem. -Oba dva se až 'předtím stah pouze Ann Patersonová, která se za výkon 101,ll_b.v boji s americkými plavci a plavkyněmi nemá Evro olympijskými vítězi: Trentrn na 1 b a s p em jm musela spokojit jen s bronzovou medailí. — Věra .
pa — až na nepatrné výjimky — sebemenší naději startem a Morelon ve sprintu. P fipočfan e-li k .toea i Čáslavská se zhostila role favoritky na výbornou,
na úspěch. I když se na různých kolbištích bojovalo vítězství Rebillarda ve stíhačce Jednotlivců, .aa. íQQÚ když obhájila své olympijské prvenství v gymnastic
celkem o 20 zlatých medailí, prvenství patřilo i ten m, pak lze mluvit o triumfu Francouzů na Vebdío- kém osmiboji- Za svou vynikající volnou sestavu _na
tokrát — a naposled — lehkým atletům. A ten ze mu, neboť z 5 zlatých dostali 4.
všech, čtyřech., nářadích: v prostných, na kladině a
70.000 diváků, kdož byl na Estadio Olimpico, neza
Olympijským vítězem ve střelbě TialnrážfcflB. ze hlavně v přeskoku a na bradlech, inkasovala 78,25
pomene asi do smrti na 3 štafetové závody, jaké ne tří pozic se stal Bem d Kířagner (Z á p .<— n tedy ještě o půl bodu více než před čtyřmi, roky
mají v historii obdoby. Ve všech třech se projevila První medaile byly rozdány i v j ezdectví- T fid caBač tkl «OH v Tokiu. 2. Voronicová, 3. Kučinská (obě
pravá síla masovosti americké lehké atletiky, a i vel jezdeckou soutěž jednotlivců vyhrál FrafuciMX- J e z »' SSSR). V soutěži družstev osmibóje získala ČSB
ký pokrok, který zaznamenali za poslední léta ve Guyon na koni Pitou. — Doménu arnimck ýctí jta p - ý n " střSbraou. Jak však ukázaly volné sestavy,
všech koutech světa sprintéři a čtvrtkaři'. K senzač kyň narušila trochu ITletá A astralzniaL^ig tM cO r- wWy i zde čs. reprezentantky: Čáslavská, Kubíčková
ním výkonům dopomohl jistě i řídký vysokohorský . mentsová, která v roli outsidera jxsazžla. j asem {zůstala
se svým manželem venku a nevrátila
vzduch, ale jen to by asi nestačilo. Šlágrem dne byi 1:05,5 tri. na 100 m motýlka obě fávocitované Aa c - re do ČSS), Žímnáčová, Skleničková, Lišková a
štafetový běh na 4 x 100 m mužů, ve kterém kvar ričanky Danielsovou a Shields© vou. — Zato fg sále Krajčírová šanci na olympijské prvenství, ale o ,uteto USA: Greene, pender, Ronnie Smith a Hines 100 m motýlka mužů bylo zcela americkou aB rfite- -wrSdňra-í se až prakticky rozhodlo v povinných .sezískalo zlatou medaili, když zaběhlo nový, fanta sti. K velkému překvapení expertů aezcfí&BŮ však «fergžt-h. Krajčírová a Kubíčková měly při nich. ja 
stický světový rekord 38,2 vt. Americké sprintérky světový rekordman M art Spitz, ale je ž » žacesBá ž lo*«» “« x tempore” , a ták už ve volných sestaváca
nezůstaly však za svými kamarády v ničem pozadu Douglas Russel za 55,9 vt. Třetí hrji Aia m o s t WaSex.
ČSR nedokázalo náskok SSSR vyrovnat, jen
a za olympijské zlato “zaplatily” světovým rekordem — Triumf se Ampriftcrihn »«faHFil i v V -taibitMug šta «■.na na 0,55 bodu.
42,8 vt. Američané dominovali i na 4 x 400 m, kde fetě na 4 x 200 m. Nežscn, S esjeä t, SpSz a S e a
Na plaveckém stadiónu zněla — kromě čs. hymny
časem 2:56,1 min. vytvořili opět nový světový re Schollander zaplavali traf za 7Sfc3 « » > —
— až je n americká, a to hned čtyřikrát za sebou. Z
kord. A k těmto třem medailím z nejcennějšího ko jenkáři porazili Bslbazsia» 3 :Z .
jsžaveckýds.- soutěží tu měla snad nejlepší úroveň
vu připojil další olympijské prvenství výškař Díck.
sceséž na 100. m znak žen, kterou vyhrála Ameri
Fossibury. Ve velkém souboji se svým černým kra Jubilejní “stá" d a t» H w iT W h *
čanka Kaye Hallová v novém světovém rekordu -a
janem Ed Caruthersem a sovětskými skokany zdnlal
V 11. den CM re m ťfe llr začaly rozdáváš. a s !tS6»2 mtn. — Tak trochu nečekaně skončil závod na
svým zvláštním stylem, kterému se 'nyní říká “Foss olympijské sSdm cá, kde světová elha bessvjda e 298 m prsa. Obhaj kyně “zlaté” z Tokia Ruska Probury styl” , 2,24 m.
prvenství .ve střelbě s a bHaěaé laaM by. S as BeSwr, Kzzaecščíková byla v cíli předstižena nejen AmeriI tentokrát se o slovo přihlásila Afrika. Po trium Ital Garagraed a Němec W imhšer daažhS 19S x 298 M m n ¡¿baron Wicbmanovou, ale i Jugoslávkou Běfu afrických vytrvalců na 5.000 m, 10.000 m a na možných zásahů, — a tak se o pořadí roarete zaz- ůtrm a a obsadila jen 3. místo. — Stejně jako už na
3.000 m překážek, zaskvěli se ve vší slávě Afričané bodaoot v rozstřdbě. A tu smS. n elep ší aetvy Bsř- 2S8 sa pedQfcovýni způsobem vyhrál světový rekordi v běhu na 1.500 m a v klasickém maratónu. Závod rov, který získal zlaffitw, před Garagnanžm a W äa - msn Američan Charles Hickcox i 400 m. Časem:
mílařů vyhrál "Kipčonge Kejno z Keňi v novém, na f i s m . — V olympijském farae?1
ta «S ň il le-fa-i asae- 4:48,4 min, porazil v něm svého krajana Garry Hal
vysokohorské Mexico-City, přímo fantastickém olym r k iý ia plavcům H k ssszov i a M ffisovi ITkký M r f íš i Michaela Holtbause z NSR.
pijském rekordu za 3:34,9 min., když překxásjým Matthews (V .N ěm .), který b y l ve finále 1 6 Ž a -mak
I na 480 m volný způsob patřilo olympijské prven
finišem porazil světového rekordmana Američana cases. 58, 7 vt. suverémiírn vítězem. V sosaěží aa ství americkým mužům. Zvítězil 211etý držitel svě- '
Jima Ryuna. Josef Odložil '’pekelnému tempu” ne M l m valný způsob žen startovala i bratřslavsiá tovfiao rekordu na 1-500 m M iie Burton v1 olympijstačil a časem 3:48,6 min. obsadil až 8. místo z 12 stadratíca Olga Kozičová. Držitelka, čs. rekordu však '¡šném rekordu za 4:00,09 min., před Kanaďanem Hutfinálistů závodu.
na světovou kraulařskou elitu nestačila,' časem 2:1S*B ž m m , sv^ovým rekordmanem na tuto trať, a nejZ maratónců vítěz olympijských her v feřmg a v min- zůstala daleko za svým nejiepším výtrusem a
E m ^ an em Francouzem Alainem Mosconím.
Tokiu Abebe Bikila z Etiopie tentokrát už v e svých obsadila až 8. místo. Závod se stal doménou A m e 
AnaesSané zfskali toho dne další dvě olympijská.
37 letech na závod nestačil, přesto už potřetí pro ričanek, které obsadily 3 prvá místa (M eyerová, prcenstvL Střelec Gary Anderson vyhrál soutěž “velšel olympijskou bránou maratónců jako první repre H m aeová a Barkmanová). — Jubilejní stá vfa-tá m e knrážnoo. terčovnicí” a 421etý William Steinkraus
zentant Etiopie. Byl jím Mamo Wolde, kterému na daile 19. olympijských her zůstane v zemi pořadate aa kcaii Snovrtxjnd byl nejlepším borcem jezdecké
měřili 2:20:26,4-hod. a který porazů Japonce B3ml- lů- Získal jí — první Mexiku — Felipe Muüoz, který sootěže ve skocích, nazývané u nás ještě do nedávná
haru o více než 3 minuty.
vyhrál finále na ŽQO m prsa, když časem 2:28,7 mm “ honelnim skákáním". Druhé místo v této soutěži
Tečku za olympijskými bojí udělaly v devátý dea porazil držitele světového rekordu na tuto 'tra ť Hu obsadila. 21ietá Mariou Coakesová z V. Británie na
OH i koiilařky. Nejúspěšnější z nich byla Margitta sa Kosmského. — A konečně: v šermížské soutěži k osi StaoBer, která je první ženou, jež získala v jez
Gummelová z V. Německa, která vyhrála soutěž v kordem jednotlivců zvítězil Maďar Kulčár před Bu deckých soutěžích medaili.
novém světovém rekordu 19,61 m.
š e n Křísem , a Italem Saccarem. — 211etý čs. roV stliaraf cyklistice jednotlň^cú na 196 km zvítě
V olympijském bazénu potvrdily Američanky a hovník střední váhy Jan Hejduk prohrál boj o me zit Ital Fíerfranco Víanelli, který časem 4:21:25,0
Američané svou světovou nadvládu v plavání á ve daili s Mexičanem Zaragozou ve tvrtfmále 1 -4 na hod. deklasoval druhého nejrychlejšQio cyklistu zá
skocích s třímetrového prkna a získali všechny Viata body.
vodu Bána Mortensena o 1:35,0 min.
medaile. Nejlepším skokanem s 3 m prkna se stal
Vtáejbal mužů: ČSR — Belgie 15 : 0, 15 :4 a 15 :12.
241etý Američan Bernard Wrighton, v polohovém “Zlatá děvčata” : Ducíxková a Čáslavská
Detxakl
sovětských gymnastů
závodě mužů na 200 m obsadili Američané Híckcox,
Čs. děvčata si ve 12. den olympijského zápoleni
Sovětští novináři přestali už hlásit svým redak
Buckingham a Ferris dokonce prvá 3 místa. Na 200 vedla v M exico-City skvěle a získala 2 zlaté a 1 střicím stav neoficiálního pořadí národů. A mají k tomu
m polohovým způsobem žen byla první v d li Ame
ričanka Claudia Kolbová a 400 m volný způsob vy
pádné důvody. Do konce olympiády zbývají sice
HLAS DOMOVA
ještě dva dny bojů, ale i tak už je jisté, že sovětští,
hrála její 161etá krajanka Debbie Meyerová.
sportovci “naplánované” medaile nezískají. Pohled ,
Rozhodlo se i o olympijských přebornících ve vol
Vychází čtrnáctidenně.
Bádí redakční k>
na tabulku olympijských prvenství USA a SSSR ří
ném stylu. Nejúspěšnějšími byli i tentokrát Japonci,
Adresa: Hlas domova,
ká, že sovětští funkcionáři mohou už dnes mluvit - >
kteří získali z 8 zlatých medaili 3. Po dvou mají rep
S. Moorhouse St., Richmond, Vic., 312a
debaklu.
rezentanti Turecka a SSSR, jednu Abdolalh M ohlTelefon: 42-5980
Velký debakl utrpěli i ve 13. den olympiády, kdy
wed z Iránu. — A konečně: dvacátou medaili dne
získala Ruska Elena Noviková, která vyhrála šerm BOČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) S 5.-, jedjL-títvi v mexickém “Auditoriu Nacionál” skončily soutěže
v gymnastickém dvanáctiboji mužů. Japonští gym
fleretem. — Čs. odbíjenkáři vyhráli páté utkání tur |
' výtisk 20c.
nasté tu totiž dominovali nejen v týmech. - ale při
naje. Porazili Mexiko 15 :' 10, 15 : 8 a 15 : 3.
|PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodi za přibližná
pravili Sovětský svaz i o zlatou medaili za vítězství
O olympijském vítězi rozhodla diskvalifikace
;předplatné, tj. austr. nebo NZ $5.-, £ stg 2 /5 /-, v soutěži jednotlivců. Mistr světa Rus Michali Vo
.V pondělí 21. 10., v desátý den OH, se rozhodlo US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec- ronin musel přenechat olympijské prvenství Japon
na cyklistickém Velodromu o vítězi “stíhačky” ’ druž ; kého příplatku do různých zemí sdělíme na poJAdájti ci Sawao Kato-vi. Uvážíme-li, že mezi nejlepšími 6
stev na 4.000 m a o olympijském přeborníku v ianobratem.
1
(Pokračo%ání na straně 9)

