
Mimoriadne vydanie
PROLETAR1 VŠETKÝCH KRAJÍN. SPOJTE SAI

Znovu sa vám prihovárame 
mimoriadnym číslom. Prežili ste 
noc pod „ochranou" vojakov 
varšavskej dohody. O priebe
hu tej noci vás chceme informo
vať. Už druhý deň ste nedosta
li vaše obrúbené noviny. Je to 
preto, že pracovníci tlačiarne 
nemohli po šiestej hodine večer 
pracovať. My, redaktori sme 
boli ochotní znova stráviť noc, 
aby sme vás mohli informovať. 
A tak sme vydávali len mimo
riadne čísla.

Pri hovaruii le sa vám aktuál
nou prosbou dneška: Zachovaj
te pokoj, neprovokujte, konaj
te rozvážne, umne. Riaďte &a 
pokynmi legálne volených or
gánov. Počúvajte len legálny 
slobodný vysielač čs. rozhlasu, 
neverte podobným reláciám 
rôznych ilegálnych vysielačiek. 
Nerobte paniku pred obchod
mi. Nastupujte do práce — ne
nechajte sa dezorientovať. Ne
siahame vám na váš názor, ale 
voláme vás k jednote. Verte 
tým, ktorí dávajú záruky na
stúpenej cesty po januári.
Nenechajte sa vyprovokovať, 

riešte situáciu trpezlivo. Sme 
s vami. Váš HLAS ČUDU

Nevykonaný hrob
Pred bratislavskou hlavnou stanicou zhromažďujú sa ľu

dia, aby hneď bokom od hlavného vchodu naskytol sa im 
pohľad, ktorý človeku dosmrti nevymizne z pamäti.

Obyčajný plechový kôš od odpadkov, obrátený hore dnom, 
na ňom úlomok tehly, o ktorý sa opiera čerstvo odtrhnutá 
vetvička rozkvitnutého muškátu. Vedľa, ako symbol, stojí 
prázdna nábojnica vystrelená zo samopalu. TENTO RUSKÍ 
NÁBOJ ZABIL M0JHO PRIATEĽA, hlása nápis, napísaný krie
dou na dlažbe a usporiadaný vo forme hrobu. Pri ňom stojí 
čestná stráž —• vojak, priateľ, kamarát, autor tejto tryzny. 
S uplakanými očami zavše vyrozpráva okolostojacim smut
nú históriu posledných minút života svojho kamaráta — 
vojaka. A opäť sa rozplače.

Okolostojaci, ktorých sa tam už vystriedalo tisíce, ne
chajú stekať slzy zo zarosených očí, odchádzajú so sklone
nou hlavou, so smútkom v srdci. Od jedného z nezvyčaj
ných hrobov, ktoré sme ešte nestihli ani vykopať.

František SIVAK
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ZACHOVAJME ROZVAHU
L. BREŽNEV, ako si máme vy
svetliť Vaše vystúpenie pred 
Bratíslavčanmi a Vaše slová 
i podpis na Bratislavskej do
hode? Neodkladne dajte prí
kaz na odchod okupačných 
vojsk z našej vlasti!

SITUÁCIA v okresoch
V týchto ťažkých chvíľach sme do skorých ran

ných hodín získali tieto informácie:
TRENČÍN — Velenie sovietskych vojsk vydalo roz

kaz odovzdať všetky zbrane (poľovnícke a podob
ne). Tiež odovzdávať všetky písacie a rozmnožova
cie stroje. Zakázali mítingy, členské schôdze a de
monštrácie. Vychádzať sa nesmie od 20. hodiny večer
nej do piatej hodiny rannej. Sovietske velenie da
lo ultimátum ved. tajomníkovi OV KSS Ing. Turčeko- 
vi, aby si pripravil prejav, v ktorom sa malo ho
voriť o oslobodení Sovietskou armádou, s príslušnou 
vďakou. Súdruh Turček pri mikrofóne odpadol a je 
v nemocnici.

TRNAVA — Situácia sa oproti včerajšku zlepšila. 
Ľudia nastúpili do práce. V noci sa nevyskytli žiad
ne výtržnosti a nedorozumenia.

BRATISLAVA-vidiek —■ Celkove je v okrese kfud. 
Situácia sa vysvetľuje v prospech Dubčekovského ve
denia. £uijia ako všade nevedia, prečo prišli oku
panti. ■ ** • - -i

SENICA —* Pracujúci nastúpili na svoje pracovis
ká. Žiadajú odchod okupačných vojsk. Všetci vyjad
rujú tak veľmi dôležitú podporu Dubčekovskému ve
deniu strany. Okupačné vojská obsadili jednu vý
robnú halu, ktorá je vo výstavbe a Dom kultúry 
v fablonici.

REZOLÚCIA
Veľvyslanectvu Zväzu sovietskych socialistických republik 

Maďarskej ľudovej republiky 
Poľskej ľudovej republiky 
Bulharskej ľudovej republiky a 
Nemeckej demokratickej republiky.

My pracujúci dvoch najväčiích bratislavských podnikov 
Slovnaftu a Chemických závodov juraja Dimitrova, odsu
dzujeme okupáciu našej socialistickej vlasti vojskami Va
šich krajín. Doteraz sa jednoznačne preukázalo, že legálni 
predstavitelia našej vlády, Národného zhromaždenia, ko
munistickej strany ani prezident republiky nepožiadali Vaše 
vojská o vojenskú pomoc našej krajine.

Na základe týchto skutočností vierolomný a zákerný 
vpád Vašich vojsk do našej socialistickej vlasti nemôžeme 
charakterizovať inak, ako hrubé porušovanie suverenity, 
jednostranné porušenie dohôd a zmlúv a medzinárodného 
práva. Je to tým otrasnejšie, že sa to stalo zo strany dote
rajších našich priateľov. Žiadame:

1. Okamžite prepustiť z internácie nášho prezidenta, Hr
dinu Sovietskeho zväzu generála Ludvíka Svobodu, prvé
ho tajomníka ÚV KSCS s. Alexandra Dubčeka, predsedu vlá
dy s. inž. Černíka, predsedu Národného zhromaždenia sú
druha Smrkovského, predsedu Národného frontu s. Kriegla 
a všetkých ostatných legálnych predstaviteľov nášho ľudu.

2. Žiadame umožniť vystúpiť v masových komunikačných 
zariadeniach čelných predstaviteľov našich legálnych orgá
nov s. Dubčeka, Svobodu, Smrkovského a Černíka.

3. Dôrazne žiadame, aby bol okamžite zariadený odchod 
okupačných armád.

4. Žiadame, aby sa iniciátori intervencie ospravedlnili 
pred tvárou nášho ľudu a tvárou celého sveta.
V Bratislave 22. augusta 1988.

Pracovníci národného podniku SLOVNAFT a 
národného podniku Chemické závody Juraja 
Dimitrova v Bratislave.

My, pracujúci závodu Farby a laky Smolenica a Horné Ore
zaný prehlasujeme, že pevne stojíme za vedením strany na 
čele so s. Dubčekom, za vládu s ing. Černíkom, za Národným 
zhromaždením s jeho predsedom J. Smrkovským a prezidentom 
rep. Hrdinom ZSSR arm. gen. L. Svobodom. Žiadnych iných 
predstaviteľov neuznávame. Žiadame o okamžitý odchod oku
pačných vojsk. Ďalej žiadame, aby bolo umožnené pohovoriť 
so s. Dubčekom a Členmi vlády. Podpísaní 800 pracujúci.

V Severoslovenských celulózkach a papierňach Ružomberok 
a Bavlnářských závodoch V. d. Lenina podpísalo rezolúciu 
za okamžitý odchod okupačných vojsk a za slobodu konania 
ÚV KSSČ, vlády, Národného zhromaždenia 18 tisíc pracovníkov.

NOVÉ ZÁMKY — Včera odpoludnia sa mesto 
ukľudnilo, keď po konzultáciách s funkcionármi OV 
KSS maďarské jednotky odišli za mesto. Zhromažde
nie obyvateľstva vyjadrilo svoju bezmedznú podporu 
zákonnému vedeniu strany a štátu. Protestovali pro
ti obsadeniu našej vlasti.

TOPOĽČANY — Keď veliteľ maďarských vôjsk 
chcel ubytovať ľudí v miestnych kasárňach, stretol 
sa s odporom predstaviteľov miestnej posádky a oby
vateľov. Nakoniec sa na zásah nadriadených orgá
nov všetko vysvetlilo.

azávodoch
Bratislava jfg) Pra

covníkov Československej auto
mobilovej-. dopravy v Bratislave- 
sme zastihli pri prerokovávaní 
situácie ako ovládnuť požiadav
ky na prepravu cestujúcich, 
aby sa ľudia včas dostali do 
práce i ku svojim rodinám. 
Podľa slov riaditeľa závodu Im
richa Takáča zatiaľ zabezpečujú 
všetky spoje v pravidelnom ryt
me. Iba diaľková doprava do 
zahraničia narazila na prekáž
ky a to tým, že okupačné jed
notky nechcú dovoliť vozidlám 
ČSAD prechádzať cez hranice. 
Tieto spoje v súčasnom období 
fpo dohode s rakúskymi doprav
nými spoločnosťami zabezpeču
jú tak, že privážajú ľudí k hra
ničnej čiare a tam pasažieri 
prestúpia. Ako kuriozitu cesto
vania na tejto linke hodno spo
menúť prepravu cestujúcich, 
ktorí túto cestu absolvovali v 
prázdnom mraziarenskom voze. 
Približne päťdesiat cestujúcich 
sa takto 21. augusta vo večer
ných hodinách vrátilo z Rakús
ka do Bratislavy.

Pracovníci ČSAD nám vrave
li, že vynaložia všetko úsilie, 
aby doprava nezamrzla. Obavy 
majú jedine z toho, či budú mať 
dostatok benzínu a iných po
honných hmôt. Národný podnik 
Benzina však zatiaľ im všetky 
požiadavky vybavuje v žiadú- 
com termíne. O pohonných hmo
tách sme vraveli aj v bratis
lavskom Slovnafte. Pracujúci 
tohto závodu nám sľúbili, že v 
prípade potreby vydajú pre 
ČSAD potrebné pohonné hmoty,

hl as z gn m trnky
Bratislava fíg) — V zá

vode Gumon na Košickej ulici 
pracujúci nastúpili v plnom 
počta do práce. Na pracovis
kách sa však nerozbehlo žiadu
ce pracovné tempo. Ľudia majú 
obavy o ďalší vývoj situácie. 
Rozhorčení sú nad tým, že ar
mády Varšavskej zmluvy obsa
dili naše územie takým suro
vým spôsobom. Pýtali sa nás, 
či je pravda, 6o vysielal Čs. 
rozhlas o zradcoch nášho náro
da. Ak áno, v tom prípade od
sudzujú všetkých, čo hanebne 
ohovárali náš Ústredný výbor 
strany na čele so súdruhom 
Dubčekom pred spojencami a 
privolali pre naše národy po
tupu, ktorú prežívame. Pracu
júci si ďalej ťažkali na to, že 
situácia začína byť neprehľad
ná. Komu veriť a komu nie?

Zároveň sa nás pýtali, prečo ne
vyšla žiadna stranícka tlač, keď 
ostatné noviny dnes ráno pri
niesli ľuďom očakávané spravo
dajstvo.

Hoci autobusy včera, ako nás 
informovali na ČSAD, premá
vali, závod tomu nenasvedčo
val. Vôkol totiž panovalo ticho. 
K vrátnici sa blížil osamelý 
chodec.

— Som trochu roztrpčený 
udalosťami — pomaly sa roz
hovoril. — Som vodič na diaľ
kovom spoji Bratislava—Gott
waldov. Včera večer som sa 
vrátil. Radšej vám ani nepo
viem, ako na mňa zapôsobili 
cesty. Konečne sme ich dali 
ako-tak do poriadku. Aie aké 
sú teraz? Škoda reči. Kamarát 
mal ísť ráno do Gottwaldova. 
Neviem, či odišiel. Mňa čaká 
cesta zajtra ráno. Ktovie, či sa 
na ňu vydám. Môj názor na spo
jenecké vojská u nás najlepšie 
vyjadril niekto neznámy štet
com na tamtom plagáte.

Červené písmená zďaleka bili 
do očú: Žiadame odchod oku
pantov!

Mestom sa niesla tiahla streľ
ba. Ľudia sa schovávali pred 
zradnými guľkami v bránach 
domov, iní zasa ozlomkrky ute
kali. Iba jeden, vari päťdesiat
ročný muž nebojácne písal krie
dou na múr pivovarskej reštau
rácie nám tak milé slovo: DUB
ČEK! Na rachot streľby podob
ne odpovedali aj na budove re
dakcie Práce. Tesne pod stre
chou pripevňovali z daleka vi
diteľný transparent: Nech žije 
Dubček! A to je naša najspráv
nejšia odpoveď v týchto ruš
ných dňoch. Nie provokácia, 
ale zomknutosť, okolo človeka, 
ktorý načal demokratizačný 
proces.

Včera sa v BEZ-ke nepraco
valo. Dnes takmer všetci prišli 
do práce. Stroje zanechali iba 
vtedy, keď začuli streľbu. Nie 
však nadlho. Podobne je tomu 
aj v novom závode, kde bežia 
kolesá strojov na plné obrát
ky. Ani oni nestoja bpkom. Pri
pravujú rezolúciu na podporu 
Dubčeka a legálne zvolenej vlá
dy. Milicionári sú v pohotovos
ti, sú rozhodnutí nevpustiť ne
povolaných do závodu!


