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Předvolební starosti KSČ
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Čs .komunistická vláda si dává velkou práci s
tím,aby nedůvěřivému lidu předvedla co nejdoko
nalejší imitaci svobodných voleb.Má k tomu pád
ěné důvody.Ještě nikdy předtím nebyla KSČ tak
nízko v kursu.Zvýšený počet rozsudků nad země
dělci svědčí o tom,jaká je nálada mezi rolníky
v družstvech i mimo ně.Skutečnou Achilovou pa
tou režimu je však otázka dělnická.
6.o ía1o ČESKOSLOVENSKÉ- stujíce tak, jak tomu reHO PŘEHLEDU zabývá se v
jžiin říká,"líbivou poliobsáhlém článku, poměry v tiku",
továrnách a odborových or- i Dobře to vystihuje po
ganisacích.Stížnosti reži známka pod čarou zrnině^
mu na dělnictvo jsou trojí fného článku;"Nejdůleži
anarchosyndikalismus,opor- tější faktum,že totiž
tunismus a scciáldemokra- funkcionáři...podléhají
tismus.Tato krkolomná slo- živelným názorům a nála
a bylo třeba vymyslit na dám zaměstnanců,je zde
středním sekretariátu pro -spojeno s faktem zcela
to,aby se KSČ mohla aspoň jiného řádu a rázu;
teoreticky měřit s dělnic "/odboroví funkcionáři/
kými požadavky vůči před- chtějí svým členům na;avitelům průmyslu a
dekretovat různá opatřestrany.
ní bez ohledu na jejich
Do kategorie anarchosyn- zájmy".Tento nesourodý
dikalismu zřejmě spadá děl amalgam obráží základní
nictvem hojně užívané hes rozpor dnešní státně—
lo ,že”všichni máme stejné ■odborářské politiky:Po
žaludky",aplikované na
p l a č ovát mzdové a jiné
mzdové otázky.Tomu se také :požadavky členstva a zá
někdy v tisku říká"falešné roveň vystupovat jako orovnostářství".Podstatou
chránce dělnickýchzájrozporů je skutečnost,že
m ů .Odborová byrokracie se dnes odboroví funkcio se domnívá,že tento kou
náři na nízkých místech
sek ekvilibristiky doká
často staví velmi aktivně že provést,jestliže děl
za dělnické požadavky,pě- nické zájmy/Pokr ,-str.2/

f

Číslo 23.

Koncem listopadu/27-11./
se má konečně rozhodnout,
jaké změny nastanou ve
struktuře Rady svobodného
Československa.Je nespor
né, že ještě nikdy ve smut
né historii Rady nebyla
tak hlasitá oposice z řad
jejich vlastních členů a
přívrženců.Její vedoucí
si-nemohou tentokrát do
volit přeslechnout hlas
lidu.
Nápravný výbor,složený
hlavně z předsedů bývalých
politických stran,konal v
říjnu tři schůzky/7. ,18.
a 19.10./.Podle toho,co
zatím na veřejnost proniklo/funkce tiskového re
ferenta RSČ je zřejmě po
myslná a honorami/, je
jednání mezi reformátory
značně neuspokojivé.
Podle informací sloven
ského ČASU,orgánu Demo
kratické j strany v exile,
"okrem otázky podpredsedu výkonného výboru a
skladby předsednictva,ktoré nie sú prvořadými vecmi,všetky organisačné otázky výkonného výboru
Rady sú dohodnuté". Vy
jasnila se prý už otázka
"gremiálneho sboru"a"do
jeho posobnosti bude spa
dal riesenie neodkladných
politických otázek v čase,
Published by Pr.Vána, 4 j
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keá nebude zasedaí výkonný
Po ulicích vidíme opět opálené krajany... Opalo
výbor".To ovšem vbbec nic
vání je zdravé,ale musí se,jako všechno,brát 3 mí
neznamená.Viděli jsme slib
rou. Staly se případy,že neopatrný naháč opálil
ný krok k nápravě v tom,že
se tak dokonale,že ležel několik týdní v nemocni
se rozpustilo bývalé před
ci a ještě dnes cítí následky své nerozvážnosti...
sednictvo, v němž se víc ne
Je proto nutno zvláště zdůraznili,že opalovato je
bo míň,aí zaviněně nebo ne
nejen možno a v zájmu našeho zdraví i nutno. leč
diskreditovali všichni.
v takové míře,abychom naše zdraví tím nevystavo
Jde-li nám vsak skutečně o
vali následkům,jež mohou být někdy velmi nepříjem
dobrou a výkonnou represen
né a životu nebezpečné. V Kanadě vane větřík.Kte
taci exilu,musíme trvat na
rý zabraňuje.,abychom cítili, jak naše tělo kanad
tom,aby tito lidé odešli
ské silné slunce opaluje. Budte proto hlavně n s ^
z čelných míst.Názor oprav
větru opatrní.Také zdravé opalování může být na-^P
ného výboru je přirozeně .0šému zdraví nebezpečné.
pačný.Citát z ČASU;"Dna 7.
KANADSKÉ LISTY,Toronto, 1 5 .července Iřt10.přišla na pretras otáz
ka zastupitelstva.V tejto
STÁTNÍ ODBORÁŘSKÁ POLITIKA /fokrač.,
súvislosti prediskutoval
sa návrh kanadských členov bude ochraňovat v podřadUkazuje se nejeden ra
RSČ,podlá ktoreho výkonný .ných. drobnostech.Uchová siznak,že režim si snaže
výbor nemá vznikaí dohodou reputaci zastánce dělníků,všemi možnými prostřelný
politických činitelov,ale aby pak mohla'*v jejich záj udobřit podrážděné prá
má byí volený zastupitelst m u 1' ty nejdůležitější od- cující.Nejlépe je tc vivom. Predstavitelia poli borářské požadavky brzdit'.'dipt na oficiálním úpadku
tických stráň setrvali na Komunistický tisk si stě- soutěžení a stachanovštistanovisku,že výkonný vý žuje.že rovnostářské mzdo-ny, která^ještě před i
bor Rady sa má dohodovat!" vé tendence jsou přehlíže-roky vyplňovala tři ětvrtiny obsahu novin.ilár^jt
Teprve kdyby se předsedové ny odboráři v závodech
"pro
klid
v
dílně".Je
to
o tom říká:"Existuje u^ P
politických stran nedohod
li,mohlo by zastupitelstvo znamení,že rozklad struk- spočet důkazů,že soutěžezvolit vlastní kandidáty.
tury komunistických orga- ní,pokud se vůbec prakTedy demokracie s ručením nisací začíná zdola.
tikuje, znamená jen c
málo víc nežli sbírán^^fc
omezeným.
1
Je tu možnost.že se do
stran byl -opus ten,Vše chna dělnických autograme..cpopředí Rady dostane pro snaha o dobrou a slušnou boroví funkcionáři... na
lézají oporu ve správách
fesor Hlavatý jako politic -práci v Radě bude marná,
závodů.,kterým je milejší
ky nezatížená osobnost.Ko skryjí-li se za nepoli
nečný úspěch nebo neúspěch tickým jménem staří poli pravidelnost a rovnoměr
re organisace Rady pak by
tičtí exponenti.Přáli by nost práce než rekordy".
záležel na tom,jestli tím chom si, aby to s nápra A tak z čs.průmyslu se
začne počátek reforem nebe vou v Radě všichni mysli pomalu,ale jistě stává
jejich konec.Přáli bychom li upřímně. Hlavním naším výrobní kocourkov,který
si,aby jeho případ nebyl
se dá nejlépe vystihnout
přáním však je, aby už
ojedinělý,aby do předsed konečně političtí straté obdobou oblíbené komunis
nictva Rady se dostalo co gové v Radě přestali do tické fráze: anarqhosonejvíc lidí nepolitických, hánět k zoufalství své
cialismus,kde páni i pod
aby nemravný monopol moci vlastní členy,přívržence daní'si vzájemně předstí
představitelů politických a přátele.
rají,co není.
jun
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- 3 — V ALŽÍRU VYPUKLA VLNA
nepokojů.Organisované
ozbrojené skupiny racio
nalistů napadly v koor
dinovaných akcích fran
couzské posádky v zemi.
Uraneouzi musi-li použít
tanků,létě«tva a jedno
tek v síle jedné divise,
zatím bez valného úspě
chu.— Zatím co politika
Mendes-France v Tunisu
může přinést úspěch, si
tuace Alžíru je úplně
odlišná od všech ostat
ních francouzských kolo
niálních území.Francou
zi Alžíru nikdy samosprá
vu neslíbili a považují
jej za integrální část
Francie.Pokud se toto ne
změní, nedá se počítat s
trvalým klidem v této
části Afriky.

Složení amerického vládního aparátu se poslední
mi volbami nezměnilo.Změnily se orgány,které jej kon
trolují,senát a poslanecká sněmovna.Obě komory pře
šly pod kontrolu demokratů,kteří teá mají v senátě
48 mandátů proti 4 7 republikánským.Nezávislý senátor
Wayne Morse obyčejně hlasuje s demokraty.V poslanec
ké sněmovně je jejich většina úplně jasná;232 demo
kratických mahdátů proti 203 republikánským.V americ
ké demokracii .je senát důležitější než kongres.Může
blokovat jmenování předních vládních úředníků,a kaž
dá mezinárodní smlouvá vyžaduje jeho schválení dvou
t ř e t i n o v o u většinou.Význam kongresu je hlavně vnit
ropoli t ický, protože je v jeho moci odepřít vládě fi
nanční prostředky k provádění domácího politického
programu.
V Americe tak dochází k situaci,ke které by v de
bkracii našeho typu nemohlo dojítjvláda pokračuje
^ úřadě,ačkoli má oposice většinu v obou sněmovnách.
Americká politická struktura se úplně liší od evrop
ské.Rozhodnout se pro republikány nebo pro demokra
ty neznamená volit tu či onu ideologii.Americký vo
lič nevolí mezi světovými názory,ale mezi osobnost
mi.liberálně smýšlející republikáni jsou stejně li — INDICKÝ MINISTERSKÝ
berální jako n e jliberálnější demokrat,a konserva—
PŘEDSEDA NEHRU:"Domní
tivní demokrati z Jihu jsou stejně konservativní ja vám se,že se světová si
ko nejkonservativnější republikán.Demokraté
jsou
tuace zlepšuje".-—Eisenamerické politice proto úspěšnější,protože jejich hower v Bostonu:"Naděje
^liberální křídlo je silnější než totožná frakce re na trvalý mír jsou dnes
publikánů .
slibnější než kdy před
Na základě těchto skutečností tvrdí celá řada po tím" .— Generál Ismay :
litických komentátorů,že výsledky voleb znamenají
"Věřím,že vstupujeme do
^^ro uskutečnění lisenhoweroVa programu spíš plus než velmi těžkého období.Je
minus.Nálada voličů ukázala,že mají dost politiků
tu snaha tvrdit,že se vo
typů McCarthyho.Úspěch liberálních kandidátů obou
jenské nebezpečí od Sta
stran je vítězstvím soudnosti amerického voliče.
linovy smrti zmenšilo.
Proč vyhráli demokrati?K hospodářské krisi,již
Nevidím jeden důkaz,kte
. předpověděli,sice nedošlo,ale určité otřesy se na
rý "by tomu nasvědčoval."
krátkou dobu dostavily.Rozhodně se nedá mluvit
o
— DVĚ SOVĚTSKÝ STÍHAČKY
zlepšení ve srovnání s obdobím vlády demokratů./po
sestřelily na východním
čet nezaměstnaných od té doby vzrostl o 1,800000/.
pobřeží
japonského ostro
V zahraniční politice se Eisenhowerově vládě "po
va
Hokkaido
americké po
dařilo" ukončit válku na Koreji.To je s hlediska
zorovací letadlo B-29 .
průměrného m neričana trumf ,který se dá těžko pře
11
členů posádky vyskoči
bít. Ale jinak se republikánům nedařilo v zahranič
lo
padákem,jeden
z nich
ní politice o nic lépe,než jejim předchůdcům.Před
I
utonul.USA
podaly
obvyk
zvolením tvrdili,
/Pokrač.str. 4 /
l o u protestní notu.
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— MALENKOV PRÝ VYSLOvil/v rozhovoru s ame
rickým velvyslancem v
Moskvě Bohlenem/přání
řešit rusko-americké
spory .
— ARGENTINSKÝ DIKTÁTOR
Perón obvinil řadu
římskokatolických
duchovních/mezi nimi 3
biskupy/z úkladů proti
jeho režimu.
— HUSSEIN PATEMI,BÝVAlý ministr zahraničí
ve vládě dr.Mcssadegha,
byl zastřelen v Teheraně.
— ANTHONY EDEN VAROVAL
před nadměrným zvýšením
početního stavu Ho-či—
minhových armád v. Indočíně.Giappovy armády by
ly od dne příměří' zdvoj
násobeny.
— JAPONSKÝ' MINISTERSKÝ
předseda Jošida je na
návštěvě ve Spojených
státech.
— JOHN FOSTER DULLES Za
vrhl při tiskové konfe
renci ve Washingtonu myš
lenku preventivní války
proti Sovětskému svazu.
'— DVA HO-ČI-MINHOVY PLUky se snaží zabránit na
severním pobřeží Viet namu útěku dvaceti až
..čtyřiceti tisíc budhistických a katolických
uprchlíků.
— PANDIT NEHRU RESIGNOval na funkci předsedy
Kcngresu/-indická vlád
ní strana/ale podržel
úřad ministerského před
sedy .Údajný důvod; pod
lomené zdraví.
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někdy právem,jindy neprávem,že jedinou příčinou ko
munistických úspěchů je neschopnost demokratů.Dva
roky republikánské vlády s Berlínem a Ženevou ani
nezastavily,ani nezpomalily komunistický postup.Dů
ležitým faktorem vítězství demokratů byl jistě ta
ké McCarthy.ismus,který nemohla vyvážit ani osobní
popularita, presidenta Eisenhowera.
Vůdce senátní většiny senátor Lyndon Johnson
shrnul plány vítězných demokratů;"Naším programem
bude udržení jednoty země,nikoli hádky soupeřícícn
skupin."Až do příštích presidentskích voleb se to
mu snad dá věřit.
M U Ž I
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Mendes—Prance se stal přes noc jednou z klíčo
vých postav světové politiky.A t ‘už byla jeho dosa
vadní činnost jakákoli,jisté je,že je to první
válečný francouzský premier od de Gaulla,s nimi = e
ve světě počítá.I kdyby jeho nynější vláda padla,
je velmi pravděpodobné,že na jeho návrat nebudeme
dlouho čekat.Protože tedy o jeho významu /jako spo
lutvůrce budoucnosti'Evropy/nelze pochybovat,bude
jistě zajímavé vědět,kdo jsou muži,jejichž radám
Mendes-Prance naslouchá.
G.BORIS je stejně jako Mendes-Prance národohos
podář. Je sice zastáncem Severoatlantického paktu,
ale hlavní potíže.,'Francie vidí v přílišném durazu^^
na zbrojení .Říká', že přednost musí mít hospcdářskJP
vývoj,aby nakonec sovětská životní úroveň skutečně
nepředstihla francouzskou.
S.NORA,zapřisáhlý nacionalista,je znám jákc za
tvrzelý odpůrce Evropské unie.Hora dokazuje,že s^^fc
Francie musí stát nejprve silným hospodářským c e l ^
kem,než si bude moci dovolit vůbec uvažovat o vstu
pu do nějaké evropské federace.Ačkoli je teprve 33
let stár,je považován za duši Mandesových hospodář
ských reforem.
J.J.SERVAN-SCHREIBER je v třiceti letech nejmlad
ším členem poradního triumvirátu.Patří mezi nej zná
mější francouzské novináře.a ž do nedávná byl redak
torem' intelektuálního týdenníku 1 'EXPRESS.Tvrdí se
o něm,že'se snaží o neutralisaci Německa/pomocí
smlouvy se Sovětským svazem/.Sám popírá každé nař
čení z neutralisrnu.Jeho vliv prý je značný,i když
nemá v Mendesově suitě ž á d n é .oficiální místo.
Není pochyb o tom,že se názory těchto tří mužů
odrážejí v konečné politické koncepci ministerské
ho předsedy Mendes-Prance.
- n —
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Přinášíme několik obrázků z hlavního města ČSR,jak je viděl návštěvník ze
západní Evropy při říjnovém zájezdu do Československa,a jak je po svém návra
tu tlumočil redaktoru Svobodné Evropy."První můj dojem nebyl zvláší příjemný"
řekl cizinec na počátku."Všude bylo nebývalé množství špíny.Saze a prach po
letují ve vzduchu,ulice jsou znečistěné,odpadky leží- ha ulicích v hromadách-jen pár starých žen v nemotorných kalhotách uklízí hlavní třídy."Po Praze je
vidět mnoho obchodů,jejichž výklady vystavují drobnosti.Všechno- je nepoměrně
dražší nežli v roce 1948 a horší kvality.lidé se zastavují před výkladními
skříněmi a prohlížejí si jejich obsah-tím však také končí,nebol: na nákupy ne
mají peníze.Zo je samozřejmé,uvážíte-li,fe průměrný plat je dnes 900 až 1.000
Kčs.Pár hrdinů práce vydělá sice více,ale jejich počet je v celkovém měřítku
fizvýznamný.
o na ulicích Prahy překvapuje,je ošumělý dav kdysi zámožných občanů.Západní
oblek je nápadný nejen střihem,ale i kvalitou.0 nějaké módě není v ČSR ani ře
či,Každý běhá v tom,co má,všude je vidět spoustu lidí v modrákách.Dívky nosí
Jžirátké šaty z jakéhosi nepopsatelného materiálu a otáčejí se zakaždou ženou,
® p e r á přijela ze západní Evropy.Způsob,jakým se ženy v ČSR oblákají,připomíná
zašlé časy.T ony nosí pracovní úbory a většinou j-sou neupravené-kosmetické
přípravky,pokud vůbec k-dostání,jsou příliš drahé.
Osobní hygiena je ubohá nejen pro vysokou cenu mýdla/5-6 Kčs za podprůměrný
druh/,ale i proto,že je těžko k dostání.Občan ze Západu si dnes nosí k holiči
své vlastní mýdlo. Potkáváte také mnoho zarostlých mužů.,kteří se Zřejmě neho
lili více dní.Žiletky jsou špatné a tak drahé/jedna stojí 1 Kčs/,že holení
dvakrát do týdne se stalo všeobecnou praxí.
K dokreslení obrázku pražských ulic je třeba se zmínit ještě o taxících,které
jsou případ sám pro sebe.Většina z nich jsou staré modely z třicátých let ,
lučné a v hrozném stavu.Kromě nich běhá po ulicích jen malý počet nových aut
etšinou Tatry,přidělené úředníkům režimu.Západní auto budí sensaci,a zejména
mládež'si je prohlíží se všech stran.Remají však pocit závisti,spíš obdiv a
radost,že takové věci ještě ve světě existují.
Vejhorší pohled v Praze je však na Stalinův pomník,což je dílo bez jakéhokoli
■Éároku na krásu.Tyčí se na Letné do výše tak,aby byl viditelný se všech"směrů
"Spolucestující si vždy dávali pozor,jak budu-na tento pohled reagovat",řekl
cizinec."Cítil jsem jejich oči,upřené na mne.Ale nikdo se ani slovem nezmínil
ani poznámkou nezavadil .o toto kamenné monstrum.Snad nakonec poslouží svému ú
čelu - denně totiž Pražanům připomíná,aby nezapomněli..,"
EEP
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"UPRCHLÍK" PŘED KAPITALISMEM
Pražský rozhlas oznámil,že americký
hudební skladatel Herbert Ward a jeho
manželka požádali o právo asylu v Čes
kosiovensku.Téměř současně s'touto
zprávou oznámila agentura UP,že byl
konečně propuštěn z polského vězení'
Herman Field,kdysi agent Kominiormy,
který "svědčil" proti Slánskému.
Hd

ZMĚNY V PRAŽSKÉ VLÁDĚ?
Ačkoli promluvil ministerský předseda
Široký v rámci "volební" kampaně k děl
níkům v pražské Jawě,udržují se vytrva
lé 'pověsti o jeho špatném zdravotním st
vu.Po volbách do Národního shromáždění
má. prý odstoupit a má být nahrazen Če
pičkou.Eventuelním čepičkovým nástupcem
by prý byl generál Svoboda.
Č
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ROZSUDKY SMRTI V MILEVSKU

Podle zprávy pražského rozhlasu bylo
-.-Antonín Zápotocký svolal Národní
v
Milevsku v jižních Čechách souzeno
shromáždění k podzimnímu zasedání na
27.list opad*— Švédští průmyslníci jsou 7 protikomunistů.Komunistická obžalo
na návštěvě V Československu,kde na - ba jim mimo jiné kladla za vinu,že
vštíví Plzeň,Kuřim,Erno,Zlín,Hostivař přechovávali zbraně a přepadli sekre
tariát komunistické strany v Nálev a Čelákovice.— V Praze zemřel malíř
Václav Rabas .— Československo převza sku,při čemž přišel o život jeden
lo 20.000 tun amerického obilí, v hod iicista.Při líčení "sabotážních čiht"
této skupiny obžaloba také uváděla,
notě 1,700.000 $.Je to pomoc obětem
že
7 Spiklenců v roce 1949 vypnulo
nedávných povodní.Čs.vládažádala také
proud,když
se místní komunisté v Ne
o stavební potřeby,ale vláda Spojených
států poukázala na to, že americká po chválících radili o založení zemědii^
moc spočívá toliko v potravinách.— Na ského družstva.Tři rozsudky smrti
sjezdu fysiologů v Praze promluvili Ru čtyři další rozsudky k 21 letům žalá
sové Koštojanc a Birjukov,Maďar Straub' ře a k doživotí byly vyneseny 25.ráh
na .Jména popravených:J .Řezáč,J .Sár:a čso akademici Šorm a laufberger.— Z
pražského vězení byl propuštěn israel- tek a B.Šíma.Jména odsouzených k -=^Ě
láři;J.Novák,J.Dolista,I.Šimek a Z.
ský občan Simon Ohrenstein,odsouzený
Kotera.
PEP
krátce po Slánského aféře -jako západ
ní vyzvědač.— V Drienovské Nové Vsi
ODSOUZENÍ ZEMĚDĚLCI
zahájila provoz nová automatická ci
helna.— Do listopadu 1355 bude dokon Stanislav Hlaváček z Litohrad byl od
čeno v Olomouci 15 m vysoké sousoší
souzen v Rychnově nad Kněžnou "za rtz
Lenina a Stalina,dílo sochaře R.Dole vratnickou a sabotážní činnost" na žala. — Ministr zahraničí Václav David roky,ztrátě občanských práv na 5 dec
se vrátil z New Yorku a čs.delegaci u ;a má zákaz pobytu ve svém bydlišti na
Spojených národů teď vede d r .G-.Sekani 10 let.Současně s ním byla souzena A
no vá-č akr tová.— Z bývalého koncentrač jeho manželka.
^
ního tábora ve Svatobořicích,kde poz -Ze stejných důvodů byli odsouzeni ta
ději bydlili komunisté,uprchlí z Řec ké J.Sedlák z Rohů na Velkomeziříesku
ka, byla nyní zřízena pobočná továrna
Ryznar ze Želechovicna Šternberská ^
Buchlovan n.p.,v níž je umístěno 140
V.Novák z Horní Kamenice na Slánskt^p
stavů.— Třetí "Vážský stupeň",hydroa M.Bača z Iíysuckého okresu.
centrála v Horní Středě na úseku Tren- Zemědělci Skřivan,Střejc a Hák z okre
čín-Piešíany,byl zapojen do sítě. —
su Stříbro byli zatčeni pro "přečnívá
Nákladní vůz Tatra 137,7 tun,má osmi- .vání zbraní a padělaných peněz a prc
válcový,vzduchem chlazený motor,o 20y° utajení zásob obilí".
výkonnější než typ 111,rychlost 80 km. Ján Sedlák z Dulovej Vsi nemohl plnit
“-“Korejskou obchodní delegaci uvítali dodávky a byl v Prešově odsouzen na
5 let vězení a k pokutě ve výši 5-OOC
v Praze ministr zahraničního obchodu
R.Dvořák,jeho náměstek 0.Kocour a ná K č s .
Č
městek ministra financí B.Sucharda.—
— V ROSICKO -OSLAVANSKÉM UHELNĚM REVÍVe věku 64 let zemřel v Praze malíř
ru prý byla/podle nepotvrzených zpráu
A.V.Hrska. — V Bratislavě byl zřízen
začátkem října 30minutová protestní
Ústav ruského jazyka,jehož ředitelem
stávka.Důvod:špatné zásobování.
E3P
byl jmenován J„Hrozienčik.
Č
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Erich Maria Remarque;A TIME TO LOVE AND A TIME TO D I E ,Hutchi ns ón ,L ond ý n ,I 5/6
-e žijících světových spisovatelů se
dva proslavili tin,že dovedou psát
hlavně o. sobě.Letošní laureát Nobelo
vy- ceny za literaturu Ernest Heming
way byl poctěn za STARCE Á MOŘE, jež
vydal jen tak mimochodem.Čtenářům He~
mingwaye není třeba dokazovat,že ve
všech jeho románech je jen jeden hrdinajErnest Hemingway.Pacifista Frede
r i c k Henry ve SBOHEM ARMÁDO,americký
Pnter origean^k v
o ^ vOb u H e Aa a a
otrávený důstojník v ZA ŘEKU DO LESU
mění politické krédo podle toho,cO si
o politice zrovna myslí Hemingway,ni—
fcdy však nemění zálibu v ženských,liiférech a hutných slovech.
Hemingwayův evropský dvojník E.-M.Re
marque má tytéž záliby/s tím rozdílem,
že jeho hrdinové pijí všechno,co jim
přijde pod ruku/.Jenže zatím co Homing
way obyčejně přeměňuje nálady v myšlen
ku,Remarque přemění myšlenku v nálady.
Jeho nejnovější kniha Ča S MILOVAT,ČAS
MŘÍT to dokazuje.
Úmysl tu byl chvályhodný.Každý Němec
fcy Se měl s Renarquem zamyslit nad
tí m , jak to vlastně bylo s e 'svinstvy,
spáchanými na vyšší rozkaz, a zpyto
vat svědomí,Ernst Iraeber,dovolenec z
uské fronty,který se vrátí na dovo
cnou do svého ro zbombard ováného ro
diště, se řóžEodňe pro svědomí.Ále pro
tože Remarque je Remarque,Ernst G-raeber zemře stejně na východní frontě
jako Pavel Baiimer kdysi na frontě zá
padní ;zbytečně,nesmyslně.
ČAS MILOVAT,ČAS MŘÍT je na míle vzdá
len CESTĚ ZPÁTKY nebo OBLOUKU VÍTĚZ
STVÍ. Někdy je až nestravitelně opti
mistický. "Doufáni, že budu mít dítě,"
řekla náhle Elisabeth.G-raeber na ni
zíral:"Dítě?Proč?"..."Copak nechceš
nikdy mít dítě?""Nevím.Možné v míru.
Ještě jsem o tom nepřemýšlel.Všude ko
lem nás je tolik jedu,že tím bude země

M

I

znečistěná ještě po letech.Copak může
někdo chtít dítě za takových .okolnos
tí ?,M*Právě proto,"řekla Elisabeth."
Proč?""Vychovat je proti tomu,co se
tady děje.Co se stane,když všichni
lide,kteří jsou proti,nebudou chtít
mít děti?Kají je mít jen ti barbaři?
Kdo má pak spasit svět?"
Chyba v Remarquovš čnSU je asi v tom,
že to je zkušenost z druhé ruky/jako
předcházející JISKRA ŽIVOTA/.Smůla,že
vždycky po silné pasáži se vynoří ně
jaká malá nerealistická naivnost,kte
rá zkazí dojem.
Jinak není pochyb o tom,že si Remarquovi ctitelé i v tomto případě při
jdou na své.Psychologie stádního prušáctví se nezměnila od roku 1918 a ně
mecké ruiny,jak je vymaloval Remarque,
jsou přesvědčivé.Co nepřesvědčuje,je
"ideologie",kterou Remarque shrnuje
takto;"To je divné...Tu je zbytečně
vybOmbardováná, ulice a přece se mi
zdá,že už cítím fialky".To přece není
evropská nálada z jara 1945.To jen evropský Hemingway šlápl do fialek.
j
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Junius
V zácloně mlh a deště
-jako.by zvolna odplouvaly—
mizí obrysy lodí.
Vlaječkám splihle zavěšeným
na stožárech z kovu a řezu
ani se nechce zamávat.
Každého dne trochu odjíždíme,
zatím co marně po kapsách
hledáme zpáteční lístek.
V zácloně mlh a deště
-jako by zvolna odplouvalyspí staré vraky.
Ani kotva už nezařinčí.

-

8

-

HLAS

SJEZD ÚSTŘEDÍ ČS.DEM. ORGANISACÍ

DOMOVA

15.11.1954

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ Č S „POLITIC- <
kých uprchlíků v Německu se konala
23.a 24.října v Mnichově„Sdružení má
3.828 členů.Za minulé období 245 čle
nů vyemigrovalo a 20 zemřelo.Zvoleni
byli;předsedou Jos„Němeček,místopř.
J.Mikl a 0«Černek,jednately Růžička
a Kusý,referenty;soc„d r „Stolička,p r .
dr„Měščan,emigr„0„Jelínek,tisk„Zd =
Šedivý,kult„Jan Kuncíř,dále Šanior,
Hlubík a Buršík.
R č

Ve dnech 6.a 7»listopadu se konal v
Melbourne III„řádný sjezd delegátů Úst
ředí č s „demokratických organisací v
Austrálii a na Novém Zélandě za přítom
nosti zástupců 5s„organisací ze států
Jižní Austrálie,Queensland,New South
Walles,Tasmánie,Victorie a Canberra„Na
sjezdu bylo konstatováno, že na Novém
Zélandě nevyvíjí nyní činnost žádný čs.
spolek.-Jako hosté pozdravili sjezd
WILLIAM WILLIS,KTEŘÍ SKONČIL V ŘÍJNU
předseda rodičovského sdružení při čs.
dobrodružnou plavbu přes Tichý oceár
_pomocné škole v Melbourne/'na jejíž udr
na jednoduchém prámu/reportáž z c | ^
žování Ústředí přispívá/ a starosta T„
J.Sokol v Melbourne. - Návrhy na příští ty právě uveřejňuje několik aust r ^ ř
ských listů/je původem Čechoslovák.
činnost Ústředí byly zpracovány ve třech
Odstěhoval se z ČSR s rodiči, když
komisíchjl.hospodářské a sociální,2„kul
turní ,sportovní a tiskové,3 •organisační mu bylo 10 roků,do Texasu v USA a
tam si později změnil jméno.
11^^
a návrhové. Po projednání všech námětů
v plenu sjezdu byly m.j„přijaty změny
ČESKA KULTURNÍ RADA V ZAHRANIČÍ UDŽorganisačního řádu,z nichž nejvýznamlila t.zv.Říjnová uznání dr.Jaroši.
nější je usnesení,že předsedové člen
Trnkovi/Paříž/za soubornou vydavatel
ských státních organisací se stávají
skou činnost"Recontres" a Pavlu Jaautomaticky členy předsednictva Ústředí, vorovi/Montreal/za sbírku poesie"Iaaby se tak zajistila úzká spolupráce
leký hlas".
ČHR
vrcholného orgánu a vedení členských
QUEENSLANDSKÍ SYMPONICKÍ ORCHESTR.,
sdružení. - Před zasedáním komisí vysle
řízený Rudolfem Pekárkem,vzpomněl
chl sjezd zprávy funkcionářů za minulé
50 „výročí smrti Antonína Dvořáka
dva roky,ze kterých nutno vyzdvihnout
70„výročí smrti Bedřicha Smetany
především sociální činnost,jakož i okol
koncertech ve dnech 6.,10. a 13„ddnost, že zde po celou dobu nedocházelo
k stranicko-politickým roztržkám,obvyk stcpadu v Brisbane„Koncerty byly po
řádány v rámci "Mezinárodního hudeblým v našem exilu v Americe i jinde„Od
ního festival u " .__________________
stupující výbor dostal absolutorium.Volby nového výboru lišily se podstatně
/r::/y s o l a r h r a j e s e s v í m s a l o n n í m
od obou voleb předešlých.0 mnohé funkce jja jazzovým orchestrem na prvním hunebyl tentokrát dostatečný zájem,zvláší idebním večeru s čs. a mezinárodním
ne o funkce více pracovní.Po delším jed programem v pátek 26.listopadu v sále
nání byli zvoleni; předsedou Josef Váv- 2 KY, 426 George St.,Sydney, Program
ra/Sydney/,1„místopř,Ján Viola/Melb./,
ve kterém spoluúčinkuje dalších 16
II.místepř.K.Rodný/Syd./,III„místopř.F„
umělců, uvádí Prant„Řehoř.Předprodej
Plodr/Brisb./,jednatel správní J.Feder- vstupenek; Nicholson "s,George St. a
man/Hobart/,j edn„koordinační?.Fabok/S„/, Karel Rodný,telefon MA 2184.
pokladn„L.Rokyta/Syd „/,referenty;organ.
0 „Mikulčák/Melb„/,soc„0 „Nekvapí1/Melb./, L .Ve se 1 ý/Hob./ ,d r .B .Mikl/Syd „/, Lub „
kult„Ján Rakyta/Melb./,tisk„Jiří Heller Pazdera/Adel./,Rud„Mikša/Ádel„/,B.
Kalina/Melb./,J o s „Libiš/Brisb„/,Z d .
/Brisb./,sport„J.Bébr/Melb„/zapisovat.
Griiner/Brisb „/, revis.Tuček a Skácel,
J„Proský/Canb./,dále Zlámal/Adei./,M„
D o1e ž al/ S yd „/,Vondruš ka/M„/,VoIn ý/M./
s.soud Trávníček,Trhlík a VI„Čermák.
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MOJMÍR ZACHAR;

P ů vo d n í r e p o r t á ž
H la su domova

Spořádal jsem celý jídelní lístek,
většinu chodí- dvakrát,a dal jsem Čerlouškovi cigaretu.Po pět dní,co jsem

a domečku,vesměs ledabyle a neodbor
ně postavených na stráních kopečku,na
nichž byl Port Moresby vybudován .

oyl v Moresby,jsem byl vždy s před nostním právem obsloužen a když jsem
po osmi'měsících zase zavítal do Port
Moresby,černoušek mne poznal/i když
sem byl celou tu dobu nedotčen ani
břitvou,ani žiletkou/a opět mne bez
vadně obsluhoval.Tady totiž není zvy
kem černochovi něco dát,nejspíš tak
pohlavek,i když zákon káže pravý o—
pak.

V čtyřulicovém ”city" jsou dva hote
ly s puby a obnošenými číšnicemi,dvě
banky,dva obchodní domy,kde se dostane
všechno od lodě přes kokosovou pian táž,chlebové konservy až po reservova
né místo v brisbanské porodnici.kance
láře a sklady ministerstva veřejných
prací,pět různých menších krámů pro'
bílé,tři krámy pro Černé,lékař,zubař,
salon krásy,holič/majitelem je Čech/,
stánek s novinami,taxi služba.kancelář
letecké společnosti,pošta,biograf,ob
chod,ve kterém se prodává zmrzlé maso,
dovážené z Austrálie,knihovna,restau
race,čtyři kostely a elektrárna. Port
Moresby nemá ani dostihovou dráhu ani
zimní stadion,ale má veřejné záchodky
zdarma k použití.

EPIŠTOLA. FATA - PORT MORESBY
Podle prospektu,který jsem dostal
v letadle,Port Moresby je krásné tro
jické město,středisko koloniální sprá"vy,obchodu a důležitý přístav v Paci
fiku.Podle statistiky,která byla uve
řejněna v místních novinách dva dni
ipo mém pří jezdu/a kde nebylo uvedeno,
jyl-li jsem už do té statistiky pojat
nebo ne/žilo v Pert Moresby 5*568 bě
lochu/ z toho 1.0C1 dítě/,kteří se zde
všeobecně nazývají Evropany,což člo
věka narozeného v Evropě někdy skuteč
ně urazí,665 míšencú/potomků nocí,kdy
právě ten hrdě se nazývající Evropan
zapomněl na svoje dobré vychování,jest
li vůbec kdy měl nějaké/ , 1 7 Číhant á
Polynesanů.,6.874 usedlých domorodců,'
ubytovaných v různých táborech firem,
jež je dopravily,aby pro ně pracovali.

Zbytek města tvoří přístav/jedno
jakž takž slušné molo,dvě dřevěná na
spadnutí a několik
’
kamenných,
pro menší pobřežní bárky/,vodní při
stávací plocha pro hydroaviony,které
obstarávají'spojení podél pobřeží a v
deltách řek,a tři silnice,rozbíhající
se z města ke golfovému hřišti,k le
tišti a na Segori,kde je výcvikové
středisko pro domorodou policii,gumovníková plantáž a vojenský hřbitov.0—
kolo těchto silnic je bez ladu a smi a—
du roztroušen zbytek hlavního'města
Město s výše uvedeným počtem obyva tohoto australského teritoria,t .j .
tel tehdy tvořilo "city5' o čtyřech u- skladiště firmy Shell a konkurence Va
licích,navzájem se protínajících,shluk cuum, čínský krejčí,milk bar,pekárna,
domků okolo Ella Beach a stovky domků Konedobu-sídlo koloniální /Pokr.str.10/
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správy,školy pro domorodce/státní i
misijní/',sportovní hřiště,nemocnice ,
společenský dům Červeného kříže,dro
gerie,další dva kostely,kasárny domo
rodé policie,Sadili!-sídlo naší spo
lečnosti' 'A-.p.C.' .vězení,domorodé ves
nice/ většinou vystavěné podle pobře
ží na kuřích nožkách nad mořem-čili
domy s přirozenou kanalisací/,kokoso
vé palmy,štíhlé stromy paw-paw,plodí
cí svatojanský chlebíček,suchá tráva
a věčný prach.To vše a ještě nebe ,
stále krásně zbarvené moře,ploché óstrůvky,roztroušené kolem pobřeží ,
slunce nemilosrdně pražící deset ho
din denně,364 dní v roce normálním a
365 v roce přestupném,doplňují ráz
Port Moresby,krásného tropického měs
ta, jak praví letecký prospekt.Jelikož
Baedecker tento kraj nenavštívil,ne
hoň to byl velmi chytrý pán,nemohu
poskytnout další informace.

o l y / P o k r a č

15.11.54
. /

něných tří silnic„Každý se snaží,aby
ztrávil na slunci jeř; minimum dne a
ve výčepu maximum,, Po '‘skončení práce
až do tmy,s níž přinese vánek cd mo 
ře trochu .ochlazení a komáry,každý
odpočívá", pije pivo a studuje výsled
ky sobotních dostihů v Austrálii.?c
večeři se- jde bud do kina,buá do rub',
nebo na party. 0 půlnoci život bil .-ho
nesta definitivně končí„V jednu hodi
nu v noci jen chrápání domorodého po
licajta/ s některé lavičky,ve dne příj
stupně pouze bělochům/,chránícího ve
řejný klid a pořádek,ruší perfektní
noční klid.

Život černého města'se soustreďu :
je v černých obchodech,kde se za zra*
ně předražené ceny prodává domorodcům
lisovaný tabák,novinový papír,různé
cetky a brak,foukací harmoniky a vě
ci,které jim pro zvýšení životní úrov
ně běloši přivezli,jako na př.brilan
tinu na vlasy,kysličník vodičitý na
EPISTOLA SESTÁ-ŽIVOT V METROPOLI
jejich odbarvování,laciné voňavky ati
Další přínos civilisace,syfilis, se
Život bílých začíná v osm hodin
přiděluje černoškám na jiných místech
ráno a končí v úřadech ve čtyři a v
obchodech v pul páté odpoledne. Ve
zdarma.V domorodé reservaci Kc-ki a r j
silnicích se odehrává zbytek života ^
4.35 je město mrtvé,jen prodavačky z
krámu/většinou plochého poprsí,ačkoli černého obyvatelstva.Jelikož většinu
gumové značky Dunlop lze všude koupit/ dne nemají co dělat,chodí od krámu ke
krámu,kde povídají,kouří cigarety,ba^
sedí tiše na lavičkách ve stínu,una
vené a propocené,čekajíce na autobus,
leně do novinového papíru/a la sovět^
který je doveze domů,kde na ně čeká
ská armáda/,nebo se hemží na silnicíc
teplá sprcha-sen každého obyvatele
jež jsou jimi stále přeplněny.
Port Moresby v tuto dobu.
Nad všeobecným životem bdí domoro
Život černých začíná za svítání ,
dá policie,krojováná ve vlněných svět
kdy musí vstát,aby uklidili dům a při rech/hrozně příjemné a praktické ve
pravili snídáni dříve,než jejich páni zdejším kraji/a krátkých sukýnkách ze
stejného materiálu-temně modré barvy
opustí lůžko,a končí v osm večer, po
s červeným lemováním.Policie je ozbro
kterážto hodině se nesmí zdržovat'na
jena dlouhými bajonety a želízky a do
uli c i ,nemájí-li zvláštní povolení,aby se tím zabránilo,pokud to jde,krá hlíží na pořádek,který před západem
dežím a pokusům o znásilnění.
slunce zásadně nikdo neruší.
Život bílého města se soustřeďuje
Každé město má svoji hudbu a melo
molem obchodů,výčepů a kolem výše zmí-i dii.
/Pokračování/
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Je osvobození satelitů možné?
S O V Ě T S K É

D U N A J S K É

I M P E R I U M

'0 tom,že by satelitní státy měly být osvobozeny z komunistického podru_ či,se obyčejně dočítáme při nějaké slavnostní příležitosti,kde to nic ne
stojí a kde to nikdo nebere vážně.Když se do amerického ministerstva zahra
ničí nastěhovali republikáni,vyslechli jsme několik paličských projevu a
váyní slib presidenta Eisenhowera,že se na obsazené země příležitostně ne
zapomene. V poslední době se však začínají objevovat nezvykle často publika
ce zabývající se technikou osvobození satelitních zemí.Určitě je to v sou
vislosti s republikánskou doktrínou o "osvobození satelitů",jež vystřídala
demokratické učení o "zadržení sovětské expanse".Musíme si ovšem být stále
vědomi.že v š e ,co se o tomto předmětu v tisku objeví,není nic víc než akade
mická úvaha.založená buď na mylných,buď na správných předpokladech.Potěšu
jící je zrovna jen ta skutečnost,že se takové úvahy množí.
V říinu vyšla u Heinemanna v Londý
ně kniha Gordona Shepherda RUSSIA
DANUBIAN EMPIRE*V prvních dvou částech
se zabývá vytvořením sovětského pan ství V Dunaj ská kotlině,t oj .řadou pře
vratů ,jež ze států východní a střední
Evropy vytvořily satelity Sovětského
svazu.Shepardovy úvahy jsou založeny
na předpokladu,že k osvobození sateliIze dojít mírovou cestou.Základním
lenem RUSKÉHO DUNAJSKÉHO IMPERIA je
předpoklad,že dunajská oblast se po
stupně vymyká sovětskému vlivu.Shep herd se domnívá,že sovětská posice v
É^dunají byla nej silnější těsně po pá
chl československé demokracie.Smrtel
nou ránu ruskému vlivu prý.zasadil již
za několik měsíců poté titoista lito.
V druhé části analyzuje Shepherd
vnitřní vývoj jednotlivých satelitů
se zvláštním zřetelem ke komunistic
kým čistkám a galaprocesům s komunis
tickými velikány.Nás zajímá nejvíc
třetí část/ta nejkratší/,která se jme
nuje JE OSVOBOZENÍ MOŽNÉ?
Podle Shepherdova řazení jsou nej —
důležitějšími satelity Polsko a Rumun
sko.Proč Polsko;tvoří vitální spojku

Sovětského svazu s Východním Německem.
Rumunsko je důležité z důvodů hospo
dářských/ nafta v oblasti ploješíské/.
V druhé kategorii důležitosti stojí
Albánie,Bulharsko a Československo,z
nichž poslední má daleko největší vý
znam jako průmyslová dojnice,z níž
Sovětský svaz odčerpává potenciál
pro sebe a své asijské spojenee/hlavně Rudou Čínu/.Albánie,podle tohoto
řazení,je beznadějně ztracena.Je vydá
na na milost a nemilost jak Jugoslá
vii, tak Řecku.Další slabinou v sate
litním bloku je Bulharsko,které/třeba
pod komunistickým vedením/má velkou
chut na balkánskou federaci s Jugo slavií.
Nej lepší způsob,jak oddělit sate
lity od Sovětského svazu,tvrdí Shep
herd, je diplomatická ofensiva pomocí
dílčích mezinárodních smluv a úmluv,
z nichž jako první praktický příklad
se uvádí vzájemná dohoda mezi Jugo
slávií a Rumunskem o dunajské plavbě
z dubna 1353-Na takových malých pří
padech lze prý postupem času vybudo
vat celou soustavu, dílčích úmluv me
zi záapdními státy a satelity,jimiž
by bylo možno
/Pokr.na str.12/
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působit,trná přímo nebo nepřímo,na sa
telitní vlády v "západním" smyslu.Jako
výchozí bašty vidí autor v příštím evropském vývoji Rakouskf/pokud možno
s Habsburky/a Jugoslávii.Rusko prý ne
může nadlouho zabraňovat satelitům v
praktickém styku se západními sousedy,
nebol; takový politický kurs Moskvy by
v podstatě podporoval úchylkářství ve
všech satelitních zemích.Závěrem Shep
herd shrnuje:"Zde se,že čas pracuje
ve prospěch nesovětisováných zemí v
Dunajské kotlině...Dvě věci jsou nej
důležitější :Západ'musí podržet poli
tickou inieiativu,kterou získal vytvo
řením Balkánského paktu/Jugoslávie Řecko-Turecko/„..Za druhé,Západ se mu
sí spokoj itskromnými začátky:pohranič
ní dohoda tu,transitní smlouva tam...
V tomto ohledu by měli mluvčí hlučných
skupin na Západě prostudovat obezře
lejší názory Vídně a Bělehradu,dvou
měst,která leží na největší evropské
řece,a znají ledacos o svých souse dech."

se sovětského T-34/»Maáarská armáda
js 12 divisemi hýla oceněna jako "vý
borná koňská armáda".Bulhaři mají 11
aktivních divisí,z toho tři meterisovane,Rumuni 16 divisí .Záložní divise
satelitních států se udržují v mordi
ci častými vojenskými cvičeními.Zasta
rale typy letadel byly do dneška/podle
odhadu americké tajné služby/nahraze
ny z poloviny tryskovými letadly so
větských typů.

Jiná. je otázka,zda a jak budou ty
to armády boj ovát,až/a jestli/vypukr.
válka se Zá- .pádem.Thayer zaznamenává
odhad jednoho z úředníků americké vy
zvedné služby o československé bej
vé morálce:"Dvě třetiny českoslove
ské armády by zběhly po prvním výstře
lu" .Autor zdůrazňuje,že jeho mínění
není založeno na divokém odhadu ani
na tom,čemu se tady trefně říká "wish
ful thinking",ale na podložených zprá
vách americké armádní výzvědné služby.
Na jiném místě se zmiňuje o prohláše
ní polského vojáka,který uprchl na
Americký žurnalista Charles W.Thay Zápa<j.,a který při výslechu p r o h l á s i l y
er se naproti tomu zabývá v SATURDAY
že polští vojáci "nikdy nebudou stři^P
EVENING POST otázkou,co se stane se sa let na Američany,protože dobře vědí,
telitními armádami ,jestli opravdu do-* kde je jejich opravdový nepřítel."
jde k válečnému střetnutí.Jeho úvaha
Z obou článků,jež jsóu typické p r ý
je charakteristicky nazvána MUŽE RUS
tento
druh "literatury" ,je jasné, jai^P
KO VĚŘIT "OTROCKÝM ARMÁDÁM" ?
je situace v satelitech nepochopena.
Podle posledních čísel stojí v ENa jednéstráně se uvažuje o nové'fe
vropě proti 48 spojeneckým divisím
deraci dřív,než se vůbec naznačí,jak
3.1 sovětských a 70 satelitních,o nichž ji spojit,v druhém se hází počtem di
nedávno prohlásil velitel branných sil visi,aniž by bylo řečeno,kdy a za ja
Severoatlantického paktu, generál AI - kých okolností by jich bylo použito.
fred Gruenther,že jsou téměř v pohoto My víme,že lidé v satelitech čekají
vosti.
na osvobození.Víme také,že čekají,že
Polsko má 16-20 divisí,z toho čty jim k tomu dopomůže Amerika a její
ři obrněné a dvě dělostřelecké a dal spojenci.Tragedií táto "studené fron
ty" nepochybně je okolnost,ž e 'za Že
ších dvacet v záloze.Československá
leznou oponou je spousta m u ž ů ,dychti
armáda má 14 divisí/nejméně dvě obrvě
čekajících na zbraně,zatím co zde
nšné-výzbroj:těžké ruské tanky typu
spousta
mužů čte dychtivě články o tom,
Stalin a v Československu vyráběná ver
jak satelity osvobodit.
vm
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Podíváme—li se zpátky na rok 1954,který se pomalu chýlí ké konci,neuvidí
me mnoho hezkého. Podíváme-li se dopředu,obrázek nen í ,bohužel,o nic lepší.Zdá
se nám,ač to pro nás není nic příjemného,že se v budoucnu ještě casto sejde
me s termínem "koexistence",který se zrodil v letošním roce.
Když Churchill řekl brzy po válce v Bostonu,že by se nemělo odzbrojovat,a
poukázal na nové nebezpečí bolsevismu,americká reakce zazněla unisono:váleč
ný štváč!Byl to shodou okolností zase Churchill,který první z významných zá
padních státníkt použil termín o mírovém soužití s komunismem.Naše reakce ta
ké přišla unisono:mnichovák!Aby nedošlo k omylu;soužití s takovým zlem,jakým
komunismus nesporně je,je mnichovéctví a nic jiného.Chceme jen ukázat na to,
že to je něco,s čím musíme vážně počítat,aí se nám to líbí nebo ne,nemáme-li
lrpadat jako pštrosi s hlavami v písku.Dnes už není Churchill daleko sám.Poineme-li neutralisty nebo souputníky,i Eisenhower hledá modus vivendi,Áde nauer "mír ve smlouvě mezi Západem a Východem" a britský historik Arnold Toyn
bee žádá,aby Spojené státy a Sovětský svaz žily "trpělivě bok po boku".

f

Mírové koexistence mé jeden pádný
'gument:vodíkovou bombu.3 tím se na
obou stranách těžko debatuje.Stará Le
ninova šablona na komunistické dobytí
světa zněla ve zkratce asi takhle;bolševismus získá pomocí vnitřního roz
vratu asi polovinu světa,ale potom mu 
sí dojít ke konečnému účtování ozbro
jeným konfliktem s druhou,kapitalis tickou polovičkou.Komunisté od svých
dogmat neradi ustupují.Ale dnés si ne^ k h o u neuvědomit,že ve chvíli,kdy prv
ní sovětská bomba dopadne na území Spo
jených států,stovky bombardéru americ
kého letectva ponesou vodíkové a ato—
ve pumy na území Sovětského svazu.
ed takovou destrukcí se rozloží i
komunistické dogma.Ví m e ,že nevyprovokovaný útek Spojených států na Sovět
ský svaz je nemyslitelný.mle připustíme-li teoreticky i tuto možnost,ten
týž argument platí i pro Američany.Po
znali jsme,jak mizivě nepatrné místo
zaujímá morálka ve světové politice.
Lam,kde přece existovala,ustupuje do
pozadí před pudem sebezáchovy.Co tedy
na tom,je-li každý kompromis s komu nismem totálně nemravný.

ní jenom taktiku.Kde byla dříve taj
ná rozkladná práce jenom přípravnou
akcí pro rozhodující úder,stává se do
časně hlavní akcí.Co z toho vyplývá?
Vyhlídka ne léta koexistence je straš
ná a její nebezpečí nejsou o nic men
ší,než nebezpečí přímého vojenského
útoku.

Západní demokracie budou musit vy
stupňovat ostražitost zevnitř.Jenže
proti tomu bude pracovat únava a apa
tie. Břemeno ostražitosti bude každým
rokem koexistence těžší.Každý rok mí
ru, třeba pochybného,přinese západní
mu občanu silnější pocit falešného
bezpečí.Zesílí tendence vykládat nu
cené komunistické číhání jako skuteč
ný obrat k lepšímu.Nesmyslný názor ,
že útočnost komunismu zemřela se Sta
linem, získá na přitažlivosti.Přesvěd
čit obyvatele západního světa o tom,
že polevit v ostražitosti znamená se
bevraždu, se stane čím dál tím nesnad
nější. Těžko se bude prokazovat nutnost
stupňování politického a hospodářské
ho tlaku na komunistické imperium.A
přece,začneme-li považovat vojenské
řešení sporu mezi Východem a Západem
----- vrgmzent vodíkové bomby ovšem ne za nepravděpodobnéjje to jediná cesta.
změní komunistický cíl;světovládu.Změ- Neboí k rozhodnutí,
/Pokrač.str.14/
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V NEDĚLI DNE 7.LISTOPADU 1954 SE KOnaly české bohoslužby v kostele v
aí dřív nebo pozděj i ,nějak musí dojít„ Young S t , ,Sydney,při nichž bylo vzpo
Pochopit zpvsob myšlení občanů svo menuto všech politických obětí násil3 CE V
bodného světa není tak nesnadné,jak se ných re zimů .
na první pohled zdá.Nesmíme zapomínat, V SOUTĚŽI ’’MLADÝCH REPORTÉRU1',KTEROU
že my sami jsme zmoudřeli až když jsme pravidelně vypisuje největší melbcumvšechno úplně prohráli.Odpor proti ko ský deník THE SUN vyhrál po prvé Ecvomunismu z důvodů, morálních se dnes v
australan - ll.letý Karel Hrůza. Napsal
našem případě také kryje s materielní- reportáž o tom,jak se svou maminkou a
mi požadavky.Je třeba si přiznat,že se dvěma bratry utíkali'z Československa.
naše myšlení v podstatě neliší od zá
Kromě honoráře za otištění reporzáže
padního ;my jsme své domovy ztratili a
dostal ještě specielně vybavené jíz:
chceme.je zpátky—oni je ještě mají a
kolo.
HD ’
snaží se je Zachovat v obyvatelném sta
K R Á T C E
Z E X I L U
vu.Netvrdíme ,že je koexistence správná
a morálně ospravedlnitelná myšlenka.
28.října vyšel v Londýně anglický
Snažíme se jen vidět nepříjemnou situa překlad "Pamětí"presidenta d r . E . B e n ^
ci tak,jak je.
- kw — š e .— Předseda zastupitelstva R3Č
š.Osuský obdržel k 28.říjnu telegramy
presidenta Dwight D.Eisenhowera a za
SBÍRKA ŠATSTVA A PRÁDLA PRO ČS.UPRCHhraničního ministra John Poster Dullíky v Německu,organisovaná CEL-Mellesa.— Kardinál Spellman přijal - čs.
bourne,bude brzy uzavřena.Krajané v
uprchlíků,kteří unikli loni v tanku
Melbourne,kteří chcete na sbírku při
vlastní výroby.— Mina utrhla nohu čs.
spět, volejte 5.JW 6019=Zástupce CML si uprchlíkovi při přechodu rakouských
připravené věci vyzvedne,
CML
hranic.Druhý uprchlík ho donesl na
K 15-VÝROČÍ 17»LISTOPADU 1939 uspořádá zádech do rakouské vsi Felling,předa'
CML Melbourne ve své klubovně/St.Igna k ošetření a sám se ztratil.Těžce raj
tius ,Church St .Richmond/v neděli 21.11, něný byl převezen do nemocnice ve Yi
v 7 . 30 hod.večer koncert reprodukované ni.— Rafael Kubelik bude od 1,10.1955
hudby.Bude předvedena kompletní PRODA hudebním ředitelem slavné opery Covent
Garden v Londýně.— Klavírní v i r t u e s ^
NÁ NEVĚSTA, nahraná v pražském Národ
R.Firkušný
je na uměleckém turné p : W
ním divadle. Vstup volný.
CML
Evraně.__________________________ á -7 r .
NOVĚ KNIHY; Dr.Beneš-Memoirs I .50/-,Karafiát-Broučci ll/-,Pischl-Hovory s Ja
nem Masarykem 12/6, Bible svátá 19/-,Šetelík-Hradčany 35/-,Mánes-Národopisné
studie 19/6, Aleš-Věnec národních písní 22/-,Špalíček/brož./35/-,Lukáš-Země
a lidé 42/-,Dobrovolný-Mechanická technologie 29/6,Technická fysika 29/6,
Francouzský slovník 14/-,Německý slovník 16/-,Jirásek-Staré pověsti české 19/Verne-Děti kapitána Granta 19/6,Valouch-Logaritmické tabulky 15/-,Loris-Máne-sův orloj 35/-,Trávníček-Slovník jazyka českého 59/-,Wolker-Básně ll/-,ErbenKytice 9/- a ll/-,Toman-Don Juan 21/-,Šrámek-Stříbrný vítr 24/-,Mácha-Vzhůru
se mnou 9/6,SeIver-Selftaught Czech 9/-,Lockhart-My Europe 28/-,Retreat from
e lory 18/-,What Happened to Czechs 5/-,K,Čapek-Dášenka/ang./15/-,Hovory s
TGM/č./22/-,/angi./15/-,Fairy Tales 15/-,Three Novels 18/-,Krakatit/ang./15/~,
In Praise of Newspaper 15/- a jiné.Všechny ceny včetně obalu a poštovného.
THE I N L I B R U M BOOKSELLERS, 233 Whitehorse R d . ,BLACKBURN, VIC. _
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— V PRAZE DOŠLO K STŘETNUTÍ DVOU BÝVAlých mistři světa v běhu na 5-000 m,
Zátopka a Rusa Kuee.Kuc zvítězil v no
vém světovém rekordu 1 5 :51>2 min.Sta
rý rekord držel jenom.čtrnáct dní An
glican Chris Chattaway časem 13:51,6
min.

le došlo k několika zajímavým výsled
kům. Švéd Davidson porazil úplně ne známého Australana'Gilmoura až v pěti
setech 3:6 ,1:6 ,6 ;3,6:3,7:5 a Cooper
porazil dorosteneckého mistra Spoje
ných států Mossé teprve po tuhém boji
6 :2,5:7>2:6,6:2,6:4.Rosewall ztratil
set s neznámým Australanem Woodcockem.

— nijznámžjší československý hockeyový internacionál Josef Maleček je tre — DOLEŽAL VYTVOŘIL NOVÝ SVŘTOVÝ REKORD
nérem západčněmeckého mužstva Bad Nau- v chůzi v závodě na pět mil.Čas není
zatím znám.
^^Lm .
— a n g l o -r u s k é s p o r t o v n í s t y k y j s o u č í m
dál tím Častější.Po návštěvě sovštskýc
atleti v Londýně a po výprasku nrsenai v Moskvě přijelo do Londýna mužstvo
fartaku Moskva,které skončilo v so větském mistrovství na druhém -místě.
Ruští footbalisté narazili tentokrát
ha větší od'or,ale nakonec přece jenom
vyhráli 2;1/1:1/ nad Arsenalem.O úpad
ku anglická kopané svědčí,že britský
sportovní tisk považuje těsnou porážku
za úspěch.Zápas se hrál při umělém osvětlení a přihlíželo mu 66.000 divá -

f

— JUNGWIRTH PŘEKONAL 0 2,4 VT. ZÁTOPkův československý'rekord v běhu na
3°000 m časem 8;05,4 min.
— KOMUNISTÉ SE SNAŽÍ NAHRADIT SOKOLské slety tak zvanými spartakiadami
přesně podle sovětského vzoru.Předběž
né krajské spartakiady se setkaly s. '
pramalým úspěchem'. Dokonce i usnesení,
které vydala Ústřední rada odborx^,do
slova říká,že "průběh krajských spartakiad i dosavadní stav příprav odha
lily řadu nedostatků".

A m e r i č t í p r o f e s i o n á l n í t e n n i s t á g o n - S.C.SLAVIA MELBOURNE ZŘÍDÍ V PŘÍŠTÍM
zalez a Segura,kteří jsou právě v Aus roce nové odbory tennisu,odbíjené a
trálii ,říká jí ,že se Kramer pravděpodob stolního tennisu.Výbor apeluje na čs.
ně pokusí získat pro profesionalismus sportovce,aby se stali členy klubu/člent^ob n é ho,Seixase,Hoada a Rosewalla.
ské příspěvky 10/- sh ročně/.Adresa
Drobný po svém wimbledonském vítězství klubu:G.Bébr,Honorary Secretary,73 Fitzprohlásil,že už o přestupu k profesio roy St.jSt.Kilda S.2. - Přispějte svým
nálem přestal uvažovat.
zájmem k tomu,abychom v kopané v příští
sezóně:1/obhájili World Cup/čs.mužstvo
— AUSTRALSKÁ TENNISOVÁ SEZÓNA ZAČALA
zvítězilo ve finale 28.10.nad Itálií
mistrovstvím Queenslandu za účasti švé
2:0/,2/zvítězili ve druhé divisi a za
dského Davis-cupového mužstva,ale ješ
jistili si tím postup do nejvyšších
tě bez Američani.Vítězem se stal loň
ligových soutěží,3/abychom se čestně
ský mistr Head,který ve finale porazil
umístili v Dockerty Cupu a v Armstrong
Hartwiga 6 :4,6 :4 ,0:6 ,0:6 ,6:1.Překvape
Cupu.
SLAVIA/B .
ním byla hladká, porážka Rosewalla od
Hartwiga,který předtím potřeboval pět
seti,aby porazil Bergelina>— V Sydney
pražská švadlena přijímá zakázky.
bylo zahájeno mistrovství New South
Šaty-sukně-bluzy na míru-též opravy
Walesu už s Američany.Hned v druhém ko |,v Melbourne - telefon Win/LX/ 7689.
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VLNĚNÍ JERSEYOVÍ KOŠILE A SCAMPOLLA
v různém provedení a barvách,
vyrábí a dodává ve velkém i v malém
krajanská firma
G A' B' R L E 1 A
6 Craigend S t . ,Kings Cross, Sydney
Majitel J.& M.Balcar
Tlf.FA 8644
ČESKÍ KNIHY
r omány-b e1e t ri e-hud ebninyumělecké knihy - slovníkyučebnice a jiné knihy, ve
všech světových jazycích
dodá neb objedná
E.F.G. - English & Foreign Bookshop
28 Martin Place.Sydeny,NSW.
nebo
A.M.P., Lane off Edward Street
Brisbane, QLD.
Vyžádejte si náš seznam knih
Použijte naší Lay-By služby
P L Á N Y
NA
V Á Š
D tT M
**************************-*-****
polozděný - zděný - dřevěný z eternitových desek
T ř i

k o p i e

Udejte situační plán a rozměry
Vaší parcely
S L A B Í K
&
S U D A
65 Ising St., GEELONG-EAST, VIC.
Objednávky pro celou Austrálii
Krátká d o dací.Lhůta
D E L I K A T E S

N _í__ _0 B C H' O D

Richmond Market, Bridge Rd.
R I C H M O N D , VIC.
/uvnitř tržnice/
má na skladě všechny kontinentální
lahůdky a zejména vše, co patří do
os.kuchyně a na os.stůl: všechno u
nás užívané koření, český chléb a
uzeniny,všechny druhy uzených a ma~
rinovaných ryb, znojemské okurky,
olomoucké tvarůžky, mák a jiné-zboží
K návštěvě srdečně zve: B.P. Ryšavý

JL j

11
1 C!
.li- ° --

SPORTOVNÍ KLUB "PRAHA" SYDNEY DĚKUJE
tímto všem,kteří jej podporovali v
minulé sezóně.Za podporu morální i
hmotnou dekuje zvláště firmám:Polák,
Ford,K.Rodný,S.Slavík,E.Fuchs.Porce,
Detvan,Friedrich,Dignity,Ritter,H A S
Siemeles & Steidler,Klein a j .
Provádíme veškeré práce opticue
přesně, rychle a za levné ceny
Sluneční brýle
Velký výher
M. C H R P A , odborný optik
mmmrommmmmmmfflmmmmmmmmmmrmmnu
257 Elizabeth S t „,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt, Chemist, poblíž 4
Lonsdale St./ * Telefon MU 2601 ^
/dříve Praha I I J i n d ř i š s k á
Otevřeno denně 9-18,v sobotu 9-12-53
Přijímáme objednávky také poštou
R A D I O P Ř I J Í M A Č " "
přenosná radia,autoradia,gramorádia
LEDNIČKY, PRAČKY A OSTATNÍ
elektrické přístroje dodá neh opraví
za hotové či na splátky
J. P H I L I P , Radio-Electrical
oooooooooddoodobdooooooodoooooddod
119 Gardenvale R d .,GARDENVALE,VTC.
/1.stanice za st„Elsternwick
Tel.XM 2542 * Dříve závod v Praze LI ~L?

----—=====
PEPICURA JAKO U BATI NA ST.

KILU!

Kuřích ok,otlačenin,tvrdé kůže
jiných potíží zbaví Vás

a

ZDENA P O S P Í Š I L O V Á
26 Charnwood Cresc.,ST.KILDA, Vie.
Volejte předem na č. LÁ 3504
Specialista NERVOVÍCH CHOROB
s dlouholetou praxí ve Varšavě
J.

M A C K I E W I C Z

3.posch„,117 Collins S t .,Melb.-Ci+
nebo
25 Balston S t . , St.Kilda, Vic.
Návštěvy telef. předem na LB 40Qs
PŘEDPLAÍTE HLAS DOMOVA SVÍM PŘÁ
V OSTATNÍCH ZEMÍCH

O

HLAS DOMOVA
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— Zdá se mi, že autor "Papuánskýeh epištol'’' si až
příliš libuje v kritice Austrálie a Australanů.Ve
své reportáži k tomu nevynechá žádnou příležitost.
Je sice někdy zábavné to číst a je určitě příjemné
si uvědomit, že takové satirické povídání tu vůbec
může být uveřejňováno,ale přece si myslím, že se
nemá nic - tedy ani podobná kritika - přehánět.
J.K.,Adelaide
— Žádná organisace ,která by připravila oslavy 28.
října,tu není.Udělal to proto soukromně p.B.J. a
není jeho vinou,že to bylo hrozne slabé.Prosil něLlik našich lidí,aby s oslavou pomohli,ale všichodmítli,nebo slíbili a pak na oslava vůbec nepři
šli.Na večírek přišlo 12 Čechů a 5 starých Novozélanáanek.Bylo moc trapné,když pak přišel pozvaný
novinář a viděl 1 5 přítomných.Rovněž pozvaný rozisový komentátor byl v rozpacích.Pak přečetl, ně
m é povídání o Daliborovi... V jiné části YWCA je
samoánský klub a tak v nouzi pozval J.jeho členy,
aby pomohli s programem,Dva mládenci s kytarami
pak zahráli asi tři šlágry a sedm moc pěkných ost
rovanek tančilo a zpívalo na jevišti.Myslím,že to
tu ještě nebylo,aby oslavy 28.října zachránily Samoánky..,
l.B.,Wellington,N.ZEALAND

LISTÁRNA
mimmomimm
J .V.-Praha-,Sydney:D o p .
došel po vyj.min.čísla.
Uzávěrka vždy v patek.— '
SOPV,Sydney:Totéž.— K.J . ,
Padding.jDíky za výstř.
— P.K.,Adel.; Píky za obě
adresy.Ukázk.čísla jsme
žasl..— V.H.,Pt.Mor.;Snad
uvěř.příště.Díky.— J.N.,
Moorab.;Díky za výstř.a
upozor..— B . T . ,Syd.:Díky
za zpr.— E .K .,S t .Kilda;
■Díky za upoz .a adresy.
"HP
REDAKCI DOŠ L O ;
What Do You Know About
Ukraine and The Ukrainian
People? Published by The
Ukrainian Information Ser
vice in Australia,P.O.Box
|8 8 ,Bundle S t .,Adelaide,SA.

L .Borin:Communist Pene
— Co vám hlavně závidíme, je vaše možnost spolkové tration Into Australian
ho života.
3.S . ,Caracas, VENEZUELA
Churches.Published by The
j^ěolem sopky Mannam šije celkem asi 4 .000 domorod Victorian League of Rights
343 Lt.Collins St.,Melbour
ců.Je zajímavé,že mannamští mají dokonce svoji
ne.Price
2/-.
šlechtu.Tvoří ji starý kmen, zvaný Tenepva.Tito šlec.x
tiei se liší od druhých jen tetováním.V ornamentu
n e p r a v é ruce xzs dobře rozeznat korunu.Rovněž je^ R h vlasy jsou ostřihány tam,ze znázorňují jakou
si korunu.Domorodci přísně dbají,aby nikdo z kmene
Tenepva nepracoval.Stane-li se, že bílý pán někoho
z nich k práci donutí,každý domorodec z jiného kme
ne půjde za něj ochotně nezištně praaovat....Na své
druhé^patrole jsme došli až k místu Kuku-Kuku,kde
byl před ^necelými dvěma lety zabit a na půl sněden
nas dobry známý z ostrova Manus, pan Sarka.Také- jeuo asistenta,2Ctiletého mládenečka,stihl podobný
osud,3 podivnými pocity jsme stáli u zčernalých kaooru.kaeoie vyprávění domorodých "police-baýs"by1& ň ce 3£-a rozčtvrcena k uvaření./Zbytky těl byly
t-ucy převezeny letadlem,které řídil čs.pilot bez
caisz posádky/'.Těch několik hodin letu prý pro něho
cyic n e inepříjemnějších z celé let.kariéry,p.red./
B.S.,Bogia,N.GUINEA

/ČEŠKA HLEDÁ PŘÍTELKYNI
Češku za účelem rozhovorů
ja návštěvy kin nebo divaIdel.Zn." Jarmila-Melb’ldo HD
MÁTE ZÁJEM 0 ČS ZÁKAZ
NÍKY? PAMATUJTE NA
PŘEDVÁNOČNÍ INSERCI!

VYROVNEJTE PŘEDPLATNÉ
HLASU DOMOVA
VÝŠE EVENT. NEDOPLATKU
JE UVEDENA NA SPODU
NOVINOVÝ PÁSKY

HLAS LOMOVÁ
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Pánský a dámský krejčovský závod

Prvotřídní
kontinentální a česká
T H E

—

kuchyně
G R I L L

1 0 3 ,Commercial Rd.,South Yarra, Vic.
Večeře se podávají denně
obědy v sobotu, v neděli a ve svátek
Pamatujete ještě
uzenářské výrobky
z domova ? V našich dílnách vyrábíme
uzeniny předválečné jakosti
S L A V I A
Continental Smallgoods
364 Lygon S t . , NORTH CARLTON,V I C .
Telefon; EJ 5039
2čaše specialita; pražské párky,
tlačenka a moravské klobásy
:sek masa přísně dle Vašeho přán:
Ochotně poradíme

DANKO & 3LÁ.VÍÍNA
/ 7 hodinová služba /
Opravy fotoaparátů všech značek
Fotografujeme na svatbách a večírcích
Objednávky též poštou
P E 0 T 0 R A Y
ro r r ITiTO^1 TY' TT=ttvr*-yr rr, TTTPTPTfi

257 Elizabeth S t .,Melbourne-City
/v domě R.Kyatt,Chemist, poblíž
Lonsdale St./ * Telefon MU 4488
Otevřeno denně 9-18,v sobotu '9-12.30

J .& 3.

N E C H V ý l A I

466 - 4 6 8 , Bridge Rd., RIGE-XiTZ.. VIC
Telefon JB 3841
Velký výběr prvotřídních pár_sryc:
košil známých značek
HOŠKA a ITAS,
dále; scampola,pullovery, vázanky,
ponožky a veškeré pánská doplňky
AMERICKÉ MOHTGOMERÁKI S VLOŽKOU
Z L O B Í
V Á S
O Č I
?
Potřebujete brýle!
Navštivte s důvěrou krajanský
o p t i c k ý
z á v o d
" 0 P T 0 ”
109 Swanston 8t ./9 *posch./,Melboui
/proti Melbourne Town Hali/
Telefon:Cent.1819
Otevřeno denně 9-18, v sobotu 9-0;
Mluvíme česky i slovenský
OPATRNOSTI N I K D Y .NEZBÝVÁ
Ušetříte mnoho liber, když se při
koupi, prode,ji nebo výměně auta
obrátíte na firmu
V

J

0

K

1 .•

******* **********
" F o r c a r s ”
241 High St., ST.KILDA, VIC.
Telefon LA 7750,po prod.době BJ 5353
TAKÉ MOTOCYKLY BERU NA PROTIÚČET

DÁMSKÝ PLAŠÍ,kostým,chlapecký i dívčí kabát/i ze starého/Vám ušije býv.prazt
ské krejčová.Odborné též zhotovím nové límce ke košilím a provedu veškeré
opravy pánských obleků. A.Zamrazilová,18 Elata S t ,,Nth.Oakleigh, Vic.____

POMOCNÍKY K ÚKLIDU KANCELÁŘÍ hledám.2 až 3 hod.denně od 5-hod. vec./možno-ii
muž a žena,žen.a vd./-mladší,spolehliví,hbití.Čistých 7/-za hod..M.NewmanNovotný,420 St.Kilda Rd.,Melbourne/roh Roy St.-návštěvy po 5»hod.veo.-nádvoří/
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ; Christiana v.Basselli/dopis v red./,Vojtěcha Stourace,Anto
nína Svědínka,Hanu Šolcovou a Františka Boháče.-Zjistíme-li adresy hledaných,
oznámíme jim,kdo se na ně dotazuje.Tazatelům princ adresy nesdělujeme.
HD
HLAS DOMOVA vychází'čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh. AdresajHlas domova,
4,Erin S t .,Richmond,E.1,Vic..Telefon JA 3380/jen mimo prac.dobu/,Předplatné
na rok sh 37/-,na půl roku sh 19/-, na 7 čísel sh 10/-, jednotlivě sh 1/6.

